
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

  مقايسه تطبيقي ديدگاه سعدي و مجد خوافي در خصوص تصوف
  1سعيد مهري

  چكيده 
اديبـان و  . هجـري تـاليف شـد    656از آثار بزرگ منثور زبـان پارسـي اسـت كـه در     گلستان سعدي يكي از كتب اخالقي و

روضـه   هجـري،  733توان مجد خوافي را نام بـرد كـه در   از جمله مي.از اين اثر دست به تاليفاتي زدند شاعراني چند به تقليد 
نقـاط ايـران و ممالـك     سفرهاي اين دو نويسنده به اقصـي  دو كتاب حاصل تجربيات و از آنجايي كه هر.خلد را تصنيف كرد 

جمله اين مسائل پرداختن به تصوف و صوفيان است كه از .نقدهاي اجتماعي است حاوي مسائل مهم فرهنگي و ،اسالمي بوده
بدان پرداخته و مجد خـوافي هـم در دو بـاب از     اختصاصاً) حدود ده درصد كتاب( سعدي در يك باب از هشت باب گلستان

اگر چه ايـن هـر دو بـه تصـوف رايـج      . به بررسي اين موضوع پرداخته است ) حدود ده درصد كتاب( هجده باب روضه خلد
چه سعدي كه صوفي نبوده و چه مجد خوافي كـه در سـلك صـوفيان     كند،ها تصوف را رد نميهيچ يك از آن داتي دارندانتقا

را از تصوف و انتقاداتشـان را از صـوفيان تحليـل نمـاييم وجـوه       هاآن هستيم كه تعاريف آن در اين مقاله در صدد. بوده است
در چـه   نشان دهيم كه مجد خـوافي در پيـروي از گلسـتان سـعدي،     و نهايتاًها را بيان كنيم هاي آنتفاوت شباهت و خصوصاً

  .مواردي پيرو و در چه مواردي مستقل بوده است 
  هاتفاوت ها،ديدگاه تصوف، مجدخوافي، سعدي، :واژگان كليدي

  مختصري از وضعيت تصوف در قرن هفتم وهشتم : مقدمه
هاي اجتماعي صاحب نفوذ در اين دوره قدرت بسياري داشتند و مشايخ به سبب نابساماني نصوفيا :وضع صوفيان

يافت و نذورات آنها، كـه از منـابع اصـلي    اعتقاد مردم به مشايخ روز به روز افزايش مي .و قدرت بسياري شده بودند
به نحـوي كـه بـا وجـود      .يافتزايش ميها هم افشد ودر نتيجه تعداد خانقاهبيشتر و بيشتر مي بود، نارتزاق خانقاهيا

ذبـيح اهللا   .صوفيان همچنان به حيات خود ادامه دادند و قدرت خود را حفظ كردند حمله مغوالن و قتل عام ايرانيان،
 تصور آنكه حمله مغول وسيله تقويت تصوف يـا تـرويج آن در ايـران شـده باشـد،     « :گويدصفا در اين خصوص مي

تواند وسـيله ايجـاد كمـاالت و تـرويج معـارف      نمي...ب و مقرون به كشتار و وحشتزيرا هيچ حمله مخر .خطاست
  )  166: 1373صفا ،(» .باشد

 لب و كشتار همراه باشـد، بـري از هنجارشـكني اجتمـاعي و    قاگر با ت خصوصاً اما از آنجا كه هيچ تغيير حكومتي،
حمله مغـوالن نيـز    هنگي و اجتماعي، قاعدتاًهاي فرچه در عرصه هاي اقتصادي وتغيير وضعيت قبلي، چه در عرصه

ـ   در وضـعيت   ثيرات منفـي بجـا گذاشـت،   أهمانطور كه در وضعيت اجتماعي و اقتصادي ايران  سده هفتم هجـري ت
و نوميـدي و   رس و فقأتنها ممكن است ي« :گويدچنان كه ذبيح اهللا صفا مي .تاثير نبوده استتصوف و صوفيه هم بي

 ها كشانده و سربار شيوخ و پيشوايان تصوف كـرده باشـد و يقينـاً   اي از مردم را به خانقاهعده ،دري بهنابساماني و در
رواج قلندريـه در ايـن عهـد و افـزايش      مسـلماً ....حطاط تصوف و عرفان گرديدنـد نهمين گروه وسيله موثري براي ا

  ) 166همان ،( ».جتماعي بودمولود همين انحطاط و نتيجه مستقيم مصايب ا....ي قلندرانفراوان شماره
بـه   حال بسـنده نكـرد و   نكته مهم آن است كه تصوف در قرن هفتم و هشتم تنها به روش وجد و« :تصوف علمي

ين القضات در آثار خود نويـد  پيش از اين ع )168همان ،( ».ي تعليل و توجيه هم متمايل گرديدطريق علمي و به شيوه
توان از نجـم الـدين   از مشايخ اين قرن كه در اين زمينه كوشش كردند مي. ه بودگذاري شيوه تصوف علمي را دادپايه

صاحب  صاحب مرصاد العباد، و ابو حفض عمر اين محمد سهروردي، كبري، شيخ نجم الدين رازي معروف به دايه،
  .كتاب عوارف المعارف، نام برد 
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محيي الدين ابـن العربـي    قطعاً ف سهيم است،ها در بخشيدن صورت علمي به تصوكه بيشتر از همه اين اما كسي
وحـدت   .ليفات اوسـت أست، از تا كه از كتب بسيار مهم عرفاني است كه دو كتاب فصوص الحكم و فتوحات مكيه،

  . ار گرفت ردليل چنين اعتقادي مورد تكفير قبه كهوجود از مباحث مهم و اصلي مكتب ابن عربي است  
از  .پرداختنـد اي هم بودند كه با ذوق و وجد به طي طريق مـي هنوز عده تصوف علمي،اما در برابر اين گرايش به 

پسرش جالل الدين محمد و شاگردان بزرگ وي همچون صالح الدين  بهاءولد و توان به عطار نيشابوري،آن ميان مي
  .اشاره كردبي لزركوب و حسام الئين چ

هـاي  ها و نفوذ تصوف ايراني در مرزهـاي كشـور  رش خانقاهتوان به گستهاي ديگر تصوف اين دوره مياز ويژگي
تـوان از  همچنين نفوذ بسيار گسـترده تصـوف و عرفـان در ادبيـات ايـن دوره را مـي      . ديگر مانند هندوستان ياد كرد

كه امـروزه از ايـن دوره بـه مـا      به نحوي كه بسياري از آثار ادبي .هاي مهم تصوف قرن هفتم و هشتم دانستويژگي
  . باشدده است حاصل كوشش صوفيان و مشايخ اين عهد ميرسي

در انتها الزم است متذكر شوم آنچه سبب شـد   .اين بود مختصري از وضعيت تصوف در ايران سده هفتم و هشتم
انحرافاتي اسـت كـه    تا بزرگاني چون سعدي و مجد خوافي در آثار خود به تصوف و بايدها و نبايدهاي آن بپردازند،

ايشان با نشان دادن اين انحرافات در  راه يافته است و عنوان يكي از طبقات مهم اجتماعي ايران، به گروه ،درون اين 
  . اندسعي در پالودن ساحت تصوف و نشان دادن صورت حقيقي عرفان داشته آثار خود،

  حقيقت تصوف از ديدگاه سعدي
ويشان پرداخته و مخالفت خود را با آنان ابراز نموده سعدي در موارد بسياري در گلستان به انتقاد از صوفيان و در

 .آمده است، اشاره نمود »تاثير تعليم و تربيت«، كه در باب »جدال مدعي با سعدي« توان به حكايتاز جمله مي. است
كند، بلكه انتقاد وي به وضع تصوف و صوفيان در آن دوره است كه ما در اما سعدي هيچگاه اصل تصوف را رد نمي

  .پردازيم خش انتقادات به بررسي آن ميب
توان به دو حكايت اشاره كرد كـه سـعدي در   باب در اخالق درويشان، مي خصوصاً هاي گلستان،از ميان حكايت

يكـي را از مشـايخ شـام    « :شـود نقل مـي  كه آن دو حكايت عيناً كند،ها حقيقت تصوف را از ديدگاه خود بيان ميآن
اي در جهان پراكنده بودند بصورت و به معني جمع، و چيست؟ گفت از اين پيش طايفهپرسيدند كه حقيقت تصوف 

طريـق  ...« :گويدو يا در جايي ديگر مي )96: 1385سـعدي،  ( »...اند و به معني پراكندهاز اين زمان قومي به صورت جمع
هـا  هر كه به ايـن صـفت  . تحملدرويشان ذكر است و شكر و خدمت و طاعت و ايثار و قناعت و توحيد و تسليم و 

نماز، هواپرست، هوسـباز كـه روز بـه    موصوف است، به حقيقت درويش است اگرچه در قباست، اما هرزه گردي بي
ها روز كند در خواب غفلت و بخورد هر چه در ميان آيد و بگويد هـر چـه بـر زبـان     شب آرد در بند شهوت و شب

  )107همان،( »...آيد، رنداست اگر چه در عباست
توان گفت سعدي نه تنها اصل تصوف را رد نكرده است، بلكه تصوف حقيقـي را امـري متعـالي و بسـيار     پس مي
گرايش به تعبـد و   اما چنان خود در حكايتي بيان نموده، شود،يك صوفي محسوب نمي داند وهر چند رسماًنيكو مي

  )89:گلستان:ك.ر( .تصوف هم داشته است

  مجد خوافيحقيقت تصوف از ديدگاه 
 .آيد، خود چندي در سلك صوفيان بوده و بـا آنـان حشـر و نشـر داشـته اسـت      هاي خوافي بر ميكه از گفتهچنان

  ولــي غالبــاً از صــوفيان زمانــه شــكايت دارد و معتقــد اســت تصــوف حقيقــي آزادگــي و  )257، 123:خلــدروضــه:ك.ر(
  )266: 1390مجدخوافي، ( .ست، نه دعوي و غرورافتادگي

اي بايد آتش مودت در دل افروختـه، آب روي برخـاك   سوخته...« :گويدديگر در تعريف صوفي حقيقي ميجايي 
بـر در   انـد و اي صورترست كه شيخي به هزار ميخ به خـود بسـته  نه طايفه خاكستر حسرت بر فرق بيخته، و ريخته،
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حرام و حالل به يك مـذاق   هاي سياه،نامه هاي سپيد وهاي كوتاه و جامههاي دراز و خرقهريش دعوي خلق نشسته،
  )125همان،( ».چشيده و مزد و وبال در يك مسلك كشيده

  صفات صوفيان از ديدگاه سعدي
  :توان در موارد زير خالصه كردصفاتي را كه سعدي براي صوفيان آورده، بطور كل مي

  شكر
ها در آن رنجـور بـود و شـكر    مدت. شدارو به نميدپارسايي را ديدم بر كنار دريا كه زخم پلنگ داشت وبه هيچ «

شكر آن كه به مصيبتي گرفتـارم نـه بـه    : گويي؟ گفتپرسيدندش كه شكر چه مي .علي الدوام گفتي وجل،عز خداي،
  )91: 1385،گلستان(.  معصيتي

در  چه ي وي خدارا همواره،توان فهميد كه مقام شكر نزد سعدي بسيار متعالي است و به عقيدهاز اين حكايت مي
  .بايد شكركرد نعمت و چه در نقمت،

  رضا 
طاقتي پـيش  شكايت از بي .طايفه رندان به انكار درويشي به در آمدند و سخنان ناسزا گفتند و بزدند و برنجانيدند«

ضاست هر كـه در ايـن جامـه تحمـل     راي فرزند، خرقه درويشان جامه : گفت .پير طريقت برد كه چنين حالي رفت
  )105 همان،( ».خرقه بر وي حرام است عي است ومرادي نكند مد بي

رضـايت بـه   : دانـد كند و آن را در سه چيز مـي خواجه عبداهللا انصاري رضا را خشنودي و پسند كاري تعريف مي
  )30-29: 1388صدميدان،:ك.ر( .دين، رزق و روزي و موالي خود

  قناعت 
را در گلستان، در تاكيد به قناعت و توصيه صوفيان در مورد قناعت سعدي بسيار تذكر داده است و موارد بسياري 

 :فرمـوده ) ع(منين المؤكه امير همان طور )111،112،113،126:گلستان:ك.ر( .و مردم به داشتن اين صفت مي توان پيدا كرد
سـئوال و   داند كه هر آينه صوفي را از ننـگ سعدي نيز قناعت را گنجي مي ،)348: 1385نهج البالغه،(القناعه مال ال ينفد 

سوخت، خطاب بـه  چنان كه در حكايتي از قول درويشي كه در آتش فقر و نداري مي. داردزير بار منت رفتن باز مي
خـاموش كـه بـه    « :گويـد چنين با تحكم مـي  كند،كه وي را به استعانت و طلب از شخصي كريم دعوت مي شدوست

  ) 110-109همان،( ».گرسنگي مردن به كه حاجت به كسي بردن

  ايثار
گليمـي كـه در آن   . پارسا را خبـر شـد   .دلتنگ شد .چندان كه جست چيزي نيافت. دزدي به خانه پارسايي درآمد«

  ) 87همان،( ».خفته بود برداشت و در راه دزد انداخت تا محروم نشود
  )52:صد ميدان( »ترتر است بر آنچه كمينهايثار برگزيدن اولي«: گويدخواجه عبداهللا انصاري مي

  بند مال و دنيا نبودن در
توانـد  به عقيده وي انسـان مـتمكن مـي   . داندبلكه آن را پسنديده نيز مي. كندسعدي اصل مال و تمكن را نفي نمي

» جدال مدعي بـا سـعدي  « چنان كه در. بدون دل مشغولي و با فراغ بال به عبادت بپردازد وبه جانب حق تعالي برود 
  :گويد مي

  پراكنده روزي پراكنده دل غلخداوند مكنت به حق مشت

  )587: 1385نهج الفصاحه،(» نعم المال الصالح للرجل الصالح« :آمده است) ص(در حديثي نيز از رسول اكرم 
اما اين پسنديدگي مادامي است كه انسان را در بند دلبستگي نكشد و ننگ خواهش بر جبـين او نزنـد، چنـان كـه     

  :گويد
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ـــار پاي ـــبــاي گرفتــ ـــالندــ  عيــــ
  

 ند خيـــالــــر آزادگـــي مبـدگــ 
 

غـم فرزنــد و بـرگ و جامــه و قــــوت 
  

ـــي  ــازت آرد زسـ ــوت ربـ  در ملكـ
 

ـــيــه روز اتفـــهمـ ـازم ـــســــــاق م
  

ــ  ــه شبـ ــاـك ــ ي ب ـــردازمـخ  داي پ
 

دم ـــ بنـاز مـيــ ـد نمــ شــب چـو عق
  

ــداد   ــورد بام ـــه خ ــفرزنـ چ  ـدمــ
 

 )100همان،(   
  

 كند كه دزدان خفاجه در سفر حجاز، تمام دارايي وي كه صـد دينـار بـود و   اما در حكايتي ديگر از صوفي ياد مي
صوفي در جواب سعدي كه علـت ايـن حالـت     .آيداما تغيري در حال وي پديد نمي. دزدنداز وي مي نفقه فرزندان،

   »...مرا با آن الفتي چنان نبود كه به وقت مفارقت خسته دلي باشد«: گويدپرسد، بدون ناراحتي ميوي را مي
)143: همان(  

  صبر
  )348نهج البالغه، ( صبر علي ما تكره و صبر عما تحب الصبر صبران،: فرمايدمي» ع«امير المومنين

اين را چه شده : گفت. يكي از صاحبدالن زورآزمايي را ديد به هم بر آمده و در خشم شده و كف بر دماغ آورده«
  )105: همان(» ...آرددارد و طاقت سخني نميگفت اين فرومايه هزار من سنگ بر مي. است؟ گفتند فالن دشنامش داد

  د نبردن به ديگرانظن ب
  :فرمايدمي12خداوند متعال در سوره حجرات آيه

يا ايها الذين آمنواجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا ايحب احـدكم ان  «
  »ياكل لخم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اهللا ان اهللا التواب الرحيم

جملـه   از) 89: گلسـتان :ك.ر( .گمان ورزيدن نسبت به ديگران را ياد آور شده استسعدي نيز در چند مورد پرهيز از 
  :فرمايدمي

انـد؟  هـا گفتـه  چه گويي در حق فالن عابد كه ديگران در حق او به طعنه سخن: يكي از بزرگان پارسايي را گفت«
  )86همان،( ».دانمبينم و در باطنش غيب نميبر ظاهرش عيب نمي: گفت

  م وشاهاندوري از حكا
  )158نهج الفصاحه، ( »من اقترب ابواب السالطين افتتن«: فرمايدمي» ص«رسول اكرم

هـا بياينـد، نـه اينكـه     سعدي معتقد است كه اين شاهان هستند كه به پند و اندرز مشايخ محتاجند و بايد به نزد آن
دنيـا بـدنام و در آخـرت زيانكـار     ها تقرب جويند، كه در اين صـورت در ايـن   صوفيان به قصد مال و آسايش به آن

  :خواهند بود
جـات ايـن   پرسيد كه موجب در. در دوزخ يكي از جمله صالحان به خواب ديد پادشاهي را در بهشت و پارسايي«

آمد كـه ايـن پادشـاه بـه ارادت درويشـان در       چيست و سبب دركات آن؟ كه مردم به خالف اين همي پنداشتند، ندا
  )92: همان( »..تقرب پادشاهان در دوزخبهشت است و اين پارسا به 

  مخالفت با سماع
چندان كـه مـرا شـيخ    «: گويدمي. شودحكايتي در گلستان هست كه سعدي در آنجا اجتناب از سماع را متذكر مي

رحمه اهللا عليه، به ترك سماع فرمودي و به خلوت و عزلت اشارت كردي عنفوان شـبابم   اجل، ابوالفرج ابن جوزي،
ناچار به خالف راي مربي قدمي چند برفتمي و از سـماع و مجالسـت خظـي بـر     . و هوا و هوس طالب غالب آمدي

  )94: گلستان( »...گرفتمي 
اين مطرب  شآواز دلخرا. شود كه در آن مطربي در حال نواختن و خواندن استتا اينكه شبي در مجلسي وارد مي

اين اتفاق سبب مي شود كه توبه كنـد و بـه    ادش بيفتد، نهايتاًشود كه پي به اشتباه خود ببرد و ياد سخن استسبب مي
  )95-94: گلستان(. گفته خودش تا آخر عمر گرد سماع نگردد
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هـا از  هاي زيادي در بين صوفيان و مشـرعين رخ داده اسـت كـه بررسـي آن    در تصوف، بحث در خصوص سماع
و جـد  )  ق 598-508(اي از ابن جوزي، فقيه حنبلي جملهدر اين زمينه به نقل چند  اما. حوصله اين مقاله خارج است

  .كنيماستاد سعدي بسنده مي
بدان كه سماع غنا جامع دو جهت است، يكي آنكه دل را از تفكـر  « :گويددر تلبيس ابليس، در خصوص سماع مي
آنـي و ايـن جهـاني    دارد، ديگر اينكه انسـان را بـه برخـورداري از لـذات     در عظمت خدا و قيام به خدمت او باز مي

. شود به حرام ممكن نمي هاي متنوع است و آن جزو كمال لذت هماغوشي در زن. انگيزدمخصوصاً هماغوشي بر مي
كند و ميان اين دو تناسبي است كه غنا لذت روح اسـت و زنـا بـاالترين لـذت     پس غنا به زنا تحريص و تشويق مي

  )171: 1389ابن جوزي،( »...نفس
  )176: همان ( »بعثت بهدم الزمار و الطبل« :پيامبر در نفي آالت غنا و سماع نقل مي كندو حديثي هم از 

  صوفي از ديدگاه مجد خوافي صفات
 چنان كه پيش از اين هم اشاره كرديم مجد خوافي در سلك صوفيان بوده و مصحح روضه خلد هم معتقـد اسـت  

  ».كند و كرامات براي آنها قائل استاحترام ذكر ميمسلماً از عرفا و صوفيه بوده، نام مشايخ را هميشه به «
)14:روضه خلد(   

  :توان در موارد ذيل خالصه كردشمرد ميهايي را كه وي براي صوفيان بر ميويژگي
  التزام به شريعت

اي عـده  .صوفيان و حتي در بين خود صوفيان بوده است التزام به شريعت همواره از موارد بحث ميان متشرعين و
اند كه تقيـد بـه   متشرعين قشري و متعصب همواره به نفي تصوف و رد آن پرداختند و در مقابل صوفياني هم بودهاز 

امـا در ايـن    .نهادنددانستند و پس از رسيدن به حقيقت شريعت را به كناري ميشريعت را در ابتداي سلوك الزم مي
 از .شـوند از مشايخ بزرگ صوفيه هـم تلقـي مـي    وديني، رغم پايبندي به موازين شرعياند كه عليبين صوفياني بوده

جـزو   به عقيده نگارنده مجدخوافي نيز در تصوف، .توان به خواجه عبداهللا انصاري و امام قشيري اشاره كردجمله مي
شيخ ما فرمود كه كرامات درويشان مالزمت شريعت و مداومت « :گويددر حكايتي مي .رو قرار داردهمين گروه ميانه

وا هـ ريقت و مراقبت حقيقت است و اگر يكي از اين مهجور است، كرامات از وي دور است، اگرچـه سـجاده بـر    ط
  ».افكند يا بروي آب رود

  

 مرد درويـش بـي شريعـــت اگـر
  

 بپـــرد در هـــوا مگــــس باشــد    
 

 ر چو كشـتي روان شـود بـر آبو
  

ــاعت  ــهق  باشــدخــس  ادش مكــن ك
 

 )123،همان(   
  توكل
قار بـر زمـين زد و   منمرغي نابينا در افتاد،  .در زير درختي بودم. كردمگفت در اول تجارت ميمي ذوالنون مصري«

سكره پديد آمد، يكي آب و يكي دانه، سير بخورد و بر شاخ رفت، توبه كردم و به توكل در آمد، و هرگز غـم روزي  
  ».بر دلم نگذشت

ـــي ــر مـ ــل اگ ـــريق توك  رويطـ
  

ــب    ــال دل منقل ــه ح ــن در هم  مك
 

 خداونــد روزي دهنــده چــه گفــت
  

ــب  «  ــث اليحتس ــن حي ــه م  »ويرزق
 

 )129،همان(   
  

 ».ي وي بـزرگ اسـت  درجه بدان كه توكل از جمله مقامات مقربان است و« :گويدتوكل مي تعريفامام غزالي در 
ي ايمان و آن ثمره بدان كه توكل حالتي است از احوال دل« :گويدويا درجايي ديگر مي) 527: 2.1364ج كيمياي سعادت(

  )540-541: همان( ».است به توحيد و كمال لطف
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  قناعت
خواه در بند خود اسـت و  چراكه انسان زياده. تنها صفت مشتركي است كه هم سعدي وهم مجد برآن تاكيد دارند

  وي ضرورت قناعـت را طـي حكـايتي ايـن گونـه بيـان       . مادامي كه به فكر خود باشد، از ياد خدا غافل خواهند ماند
ل حـالي  هأي تبرسر تربت طاووس الحرمين بودم، سر به گريبان تفكر فرو برده، كيسه از نقد خالي و انديشه« :كندمي

برو در كـنج قناعـت    كي از انديشه زر و زن ؟  مجد خوافي تا :من بود گفت داشتم، چون سر برآوردم شخصي پيش
  )125،همان( ».نشين كه اهللا الفرد يحب الفرد فانفرد، در حال خاطر از نگراني و دل از گراني فارغ شد

  رياضت و جوع
نشـايد كـه غيـر آن    كه اگر گرسنگي متاعي باشد كه در بازار بفروشند، عـارف را   عليههللا ر حافي گفت رحمه ابش«
  ».خرد

جايي از قول رسـول   امام محمد غزالي در اين زمينه احاديث فراواني در كيمياي سعادت آورده است، از جمله در
 ».شيطان اندر تن آدمي روان است چون خون در رگ، رهگذر وي تنـگ بكنيـد بـه گرسـنگي    « :نويسدمي) ص(اكرم 

تا باشـد   خويشتن را گرسنه و برهنه داريد« :كند كهنقل مي) ع(و يا از قول عيسي مسيح  )1364:39، 2ج كيمياي سعادت(
  )38: همان( ».هاي شما حق را ببيندكه دل

  التزام به علم و عمل
  )259:روضه خلد( ».تصوف و دانشمندي به خرقه و دراعه نيست، به علم و عمل است«

  ترك حيواني
ي رابعه و وحوش و طيور ديدند كه گرد صومعه اعجمي به نزديك رابعه رفتندوري و حبيب ثاند كه سفيان آورده«

پرسيدند كه به چه موجب از ما برميدند و بـه تـو الفـت گرفتنـد؟     . برميدند ،همين كه ايشان را بديدند. نشسته بودند
  ».آينه برمندايد، هر ام و شما به گوشت ايشان لب چرب كردهگفت ده سال است كه من هيچ از حيوان نخورده

  

 نخــورمهــافضــله حيـــــوان بــه ســال چـــو مــن ز
  

 مـن جـدا گـردد   عجب بود اگر آهو ز 
 

 تو را كه هسـت دهـان چـرب و انـدرون پرگوشـت
  

 ـت آشـنا گـردد  يـ طمع مدار كـه وحش  
 

 )176همان،(   

  انتقادات
. بـارگي شـكم   -1. توان در دو مورد بيان نمودكنند را ميعمده انتقاداتي كه هم سعدي و هم مجد خوافي ذكر مي

  .تظاهر و ريا -2
گو اين دو صفت در قرن هفتم و هشتم در بين اهل خانقاه آن قدر شايع بوده كه فرياد اين دو نويسنده و منتقـد را  

شاعر  كه در آثار خود به كرات از اين موضوع انتقاد كنند و گويا به همين علت است كه ه استبر آورده و سبب شد
و تلـخ   گزنـده هم عصر مجد خوافي، خواجه حافظ شيرازي، در انتقادات خود از مشايخ و صوفيان ظاهرنمـا چنـين   

  :سرايد مي
  

خـورد صوفي شـهر بـين كـه چـون لقمـه شـبهه مـي
 

 پاردمش دراز بـاد آن حيـوان خـوش علـف     
 

 )596: 1362حافظ،(   

  سعدي
  )184، 180، 178، 102:گلستان:ك.ر( بارگيشكم 
اگر نيم  :صاحبدلي بشنيد و گفت .عابدي را حكايت كنند كه شبي ده من طعام بخوردي و تا سحر ختمي بكردي«

  ».تر بوديناني بخوردي و بخفتي بسيار از اين فاضل
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ـــي دار ــام خالـ ــدرون از طـ  انـ
  

ــي    ــت بين ــور معرف ــا در او ن  ت
 

ــت آن ت ــي بعلـ ــي از حكمتـ هـ
  

ري از طـــعام تــا بينــي ـكــه پــ 
 

 )95:گلستان(   
  

هر كه شكم را پر كرده وي را به ملكوت « :كند كهروايت مي) ص(محمد غزالي در نفي پرخوري حديثي از پيامبر 
  )38: 1،1364ج كيمياي سعادت( ».آسمان راه ندهند

كند بر سر زبان باشـد و انـدر درون دل    سختي دل خيزد تا هر ذكر كه هميواز سيري قسوت و ...« :گويد و همو
  )41:همان( »نشود

  تظاهر و ريا
عابد انديشيد كه دارويي بخورم تا ضعيف شوم، مگر اعتقادي كه در حق مـن دارد،  . عابدي را پادشاهي طلب كرد«

  )93گلستان،( ».اند كه داروي قاتل بخورد و بمردآورده زيادت شود

  مجد خوافي
  بارگيشكم 
در مقامات تصوف آمده كه اگر البته در گرسنگي طاقت نيارد، بايد كه دو دانگ شـكم را از طعـام پـر كنـد و دو     «

گويند كه تو شكم از طعـام پـر كـن، آب    اما صوفيان وقت ما مي. دانگ از آب و دو دانگ از براي نفس زدن رها كند
  )180:روضه خلد( .گو هرگز جاي مباش و نفس راكند خود لطيف است خود را جاي 

  تظاهر وريا
  

زرق پـــوش ازيـــن گروهـــي نمروديـــان ا
  

 كه گشته اند چـو فرعـون غرقـه انـدر نيـل      
 

 همــه حكايتشــان كــذب و البــه و ســالوس
  

 دعت و تضــليلـهمــه واليتشــان كــف و بــ 
 

ــواه باطن ـــگ ـــشان فعــ ـــنديــل ناپسـ ه دـ
  

ـ  او وـــ ه گــــ ال قصــمث   ت عاميـل ـحكاي
 

)259همان،(     

  اوليا كرامات
  سعدي

از بـاب   9آورده است، حكايت شماره  شايد بتوان گفت تنها حكايتي كه سعدي در گلستان، در تاييد كرامات اوليا
كند كه بر روي درياي از صلحاي لبنان ياد ميوي در اين حكايت از يكي  .باشدمي  89صفحه  »در اخالق درويشان«

كند كه ناگهان درون آب افتـد و بـه   رفته، ولي روزي در جامع دمشق، در كنار بركه كالسه، طهارت ميمغرب راه مي
  نقـل  ) ص(پرسد حـديثي از پيـامبر  وي در جواب يكي از شاگردان كه از علت اين اتفاق مي. سختي از آن بيرون آيد

  و بـا توجـه بـه ابيـاتي كـه سـعدي پـس از آن         ».رب والنبي مرسلقفيه ملك ميسعني لي مع اهللا وقت ال« :كند كهمي
توان نتيجه گرفت كه وي مخالف كرامات اوليا نيست ولي آنـرا بـه خواسـت خداونـد دانـد و بـه قـول        آورد، ميمي

  :خودش
 بگفت احـوال مـا بـرق جهـان اسـت

  

 دمي پيـدا و ديگـر دم نهـان اسـت     
 

  افيمجد خو
توان گفت كه وي به همـين  بودن مجد خوافي رفت، مي ياي مبني بر صوفطور كه در صفحات پيشين اشارههمان

قلـم   ،العاده به آناناعمال خارق دادن  تسبنو دليل و به رسم ساير صوفيان صاحب قلم در تاييد كرامات اوليا و بيان 
از جمله در تاييـد كرامـات ايشـان بـه قـرآن      . پردازداز آنان ميآورد و به ترويج و دفاع را به راحتي به گردش در مي

  : گويدجويد و مياستناد مي
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  خواني و احـوال مـادر موسـي و مـريم     و در وقوع كرامات چه سخن است كه در قرآن قصه اصحاب كهف مي...«
  )122: روضه خلد( ».دانيمي

  :گويدونيز در فرق ميان پيامبر و ولي مي
گـوييم كـه نبـي    گويند اگر باشد ميان نبي و ولي فرق نباشـد، جـواب مـي   مي: اندمعتزله منكر كراماتاي از طايفه«

  ».كند و ولي تسليمدعوي مي
  

ـــبر ـــي و پيــغــمــ ـــت ولــ  در حقيـقــ
  

ـــر   ـــد خـب ـــب مــي دهن  هــردو از غـي
 

 آن به وحي است و ايـن بـه تقسـيم اسـت
  

 آن به دعـوي و ايـن بـه تسـليم اسـت      
 

)122همان، (     

  

خلد را به بيان كرامات مشايخ بزرگ قديم است كه باب هفتم از روضه خوافي چنان شيفته اوليا و مشايخ خصوصاً
نمونه را يك مورد از كراماتي  .بينيمكاري كه بيشتر در كتب صئفيه و نويسندگان صوفي مي.اوليا اختصاص داده است 

شباني را ديدم در بياباني، از وي آبي سرد طلبيدم، عصا بـرزمين  : م ادهم گفتابراهي« :آوريمكند را ميكه وي نقل مي
خداي عزوجل را بندگان باشند كه به كوه اشارت كنند روان گردد، در : زد، چشمه آب روان شد، تعجب كردم، گفت

  )122ن،هما( ».تو گوييم كه تو روان شو، در حال به جاي خود بازگشتگويم نمي: حال كوه روان شد، گفت

  :گيري نتيجه
توان نتيجه گرفت انتقاداتي را كه سـعدي و مجـد خـوافي نسـبت بـه تصـوف بيـان        ها مياز بررسي آماري تحليل

  . تظاهر و ريا -2شكم بارگي  -1 :توان ذيل دو عنوان بيان كردمي كنند، مي
گفتيم كه سعدي بـا   ضمناً .تواند گواهي بر شباهت وضعيت تصوف در عصر هر دو نويسنده باشدكه اين خود مي

است  اما مجدخوافي صوفي .عنوان يك صوفي مطرح نبوده استهرگز به آنكه گرايش به تصوف و زهد داشته است،
و نيز نشان داده شد كه در تمام گلستان، سعدي فقط  كه بيان كرديم از صوفيان معتدل وملزم به شريعت استو چنان

كه نسبت  كند و آن هم بر روي آب رفتن يكي از صلحاي لبنان است،ن مييك حكايت در خصوص كرامات اوليا بيا
خلد را به بيان كرامات اوليا اختصاص در مقابل، خوافي يك باب از روضه. اين كرامت به اوليا نسبتي شايع بوده است

ي را كـه سـعدي   صـفات  .كنـد ياد مي...دهد و در آنجا از كرامات اعجاب برانگيزي چون به حركت درآوردن كوه ومي
از . كند در پنج عنوان قابل دسـته بنـدي اسـت    كه خوافي بيان مي كند در نه عنوان و صفاتي رابراي صوفيان بيان مي

هاي مهم و رايج در به جز سماع كه از بحث كند ،توان نتيجه گرفت كه صفاتي را كه سعدي بيان ميها ميبررسي آن
در مقابل صـفاتي را   .توان براي عامه مردم هم در نظر گرفتها را ميآنتصوف است، تنها مختص صوفيان نيست و 

تـرك   از جملـه التـزام بـه شـريعت،    ( از موضوعات مهم و مورد بحث در تصوف اسـت  شمرد، غالباًكه خوافي برمي
 اگر بخواهيم علت نگرش متفاوت سعدي و خوافي را در خصوص تصـوف بيـان كنـيم،    ).حيواني و رياضت و جوع

بررسـي   نقـد و  نگـرد و منتقد اجتماع، از بيرون به اين موضوع مـي  بگوييم سعدي بعنوان شخصي جهان ديده و بايد
تـر از صـوفيان،   كه خوافي خود صوفي است و با اشراف به مباني حقيقي تصـوف و شـناخت دقيـق   كند ،در حالي مي

  .كند انتقاد مي برد ودست يه قلم مي
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