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ظاهرصوفی و صوفی ظاهری؛ جستجو در شکلگرایی در تصوف
کاظم نصیری زارع
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان
چکیده
متصوفه ،خود را اهل باطن می دانند و یکی از اتهاماتی که از جانب ایشان به اهل شریعت وارد شده ظاهریگری است.
اما در تصوف هم توجه به اعمال و آداب ظاهری کم نیست ،که یکی از آنها ،توجه به شکل ظاهری صوفی است .از جمله آداب
و شرایط لباس پوشیدن و آراستن ظاهر و همراه داشتن لوازمی همچون عصا و رکوه و سجاده ،که در اکثر کتب صوفیه به آنها
پرداختهشده است .نوشتۀ حاضر ،به بررسی آراء صوفیه در باب شکل ظاهری صوفیان میپردازد و سیر شکلگرایی در تصوف را
مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد .از نتایج این پژوهش این است که تصوف در برخی از جریانهای خود به دلیل افراط در
توجه به مسائل باطنی و نیز پرهیز بیش از حد از توجه به ظاهر ،خود دچار نوعی از ظاهرگرایی شده و شکل ظاهری خاصی را
برای صوفی تعریف کرده و برای آن اصالت قائل شده است.
کلیدواژهها :تصوف ،صوفی ،ظاهر صوفی ،شکلگرایی ،ظاهریگری.
تصوف؛ تقابل صورت و معنا
واژۀ تصوف ،در حافظۀ پژوهشگران این عرصه ،با واژههایی همچون قلب ،باطن ،حال ،مقام ،زهد و ورع ،وقت ،ریاضت و
مجاهده ،خرقه ،مرقع ،سجاده ،رکوه ،عصا و واژگانی ازاین دست ،گره خورده است .برخی ازآنها مربوط به اعمال درونی و سلوک
باطنی صوفیه است و برخی مربوط به ظاهر ایشان .نمیتوان فقط با همین استدالل که صوفیه برای ظاهر خود لباسها و
اسباب مخصوصی داشتهاند آنها را به ظاهریگری متهم کرد ،اما با مطالعۀ آراء ایشان در این باب میتوان به این نتیجه رسید
که ظاهر صوفیانه در برخی از جریانهای تصوف بسیار مورد تأکید بوده و در بسیاری از کتابهایی ایشان ،مطالبی در تعریف و
توصیف لباس ها و لوازم صوفیان و آداب و شرایط پوشیدن و همراه داشتن آن یافت میشود که در جای خود بدان کردهایم.
چنانکه گفتیم همۀ جریانهای تصوف به این موضوع نپرداختهاند؛ برای مثال :در کتابهایی مثل عبهرالعاشقین ،تمهیدات و
سوانح نمیتوان به جستجوی آداب خرقه پوشی و حمل لوازم مانند رکوه و عصا و مطهره و سجاده و غیره پرداخت .صوفیانی
مثل روزبهان و همفکران او همچون بایزید که نگاهشان به دین جمالشناسانه (شفیعی  )41 :4946است ،دغدغههایی از جنس
دغدغههای امثال قشیری و هجویری و سهروردی (صاحب عوارف) ،و یا باخرزی (صاحب اوراداالحباب) ،ندارند .اصوال دغدغۀ
امثال روزبهان و بایزید و احمد غزالی و عین القضات ،این نیست که لباسی که میپوشند نامش خرقه است یا مرقعه یا ملمع و
آنگاه این خرقه اگر مثال کبود باشد نشانۀ چیست .همین تفاوت دیدگاهها نشانگر آن است که اوال تصوف یک جریان نیست
بلکه جریانهاست و دوما این جریانها شکافهای فکری عمیقی با هم دارند که باید در پژوهشهایی که در حوزۀ تصوف انجام
میشود به این امر توجه شود .بیشترین توجه به ظاهر صوفیانه در کتابهایی همچون اللمع فی التصوف ،رسالۀقشیریه،
کشفالمحجوب ،عوارف المعارف ،انسانکامل و اوراداالحباب ،به چشم میخورد .با دقت در این کتابها در مییابیم که
نویسندگان آنها از لحاظ فکری بسیار نزدیک بودهاند و شیوۀ تألیف کتابها نیز تا حدودی شبیه به هم است .این کتب معموال
با تعریف تصوف و صوفی آغاز ش ده و با تبیین مبانی تصوف و آموزش آداب سلوک با تکیه بر نقل جمالت بزرگان تصوف در هر
مورد ادامه یافته است.
تصوف ،بهویژه جریانی که بدان اشاره کردیم ،به خاطر نقد ظاهری گری متشرعه و برای پرهیز از آن ،گرفتار دو آسیب
شده است؛ نخست بیتوجۀ به ظواهر شرعی و دوم رسم یت دادن به یک ظاهر خاص برای پیروان خود؛ یعنی پوشیدن خرقه و
حمل سجاده و رکوه و عصا و سایر متعلقات صوفیان که به مرور زمان به نمادهایی برای اهل تصوف تبدیل شدهاست .این لوازم
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و البسه ،چنانکه در بخش  9خواهیم گفت؛ بهمرور با مقامات معنوی ایشان نیز گرهخورده است .این خود یک ظاهریگری
صوفیانه است که در شاخههایی که از تصوف منشعب میشود همچون قلندریه ،اشکال عجیب و غریب به خود میگیرد.
ظاهریگری صوفیانه عبارت است از ظاهری که نشانگر باطن است .به عبارت دیگر؛ صوفیی که ظاهرش را به شکلی خاص
بیاراید؛ کسی که او را میبیند به باطن او پی خواهد برد که متعلق به کدام طریقت صوفیانه است.
برای روشن تر شدن موضوع ،سخن ابونصر سراج طوسی را در مورد ظاهر صوفی با سخن یحیی باخرزی در همین
موضوع مقایسه میکنیم .به گفتۀ سراج؛ «صوفی صافی در لباس تکلف نمیکند که حتماً خرقه باشد یا مرقعه بلکه هر چه یافت
میپوشد و در هر چه پوشد جاللت و مهابت دارد و پارهپوشی را بر نوپوشی برگزیند اما در همه حال تمیز و پاک باشد»
(ابونصرسراج ،ترجمۀ محبتی .)226 ،4944 :اما باخرزی در مورد لباس صوفیان که از جنس صوف بوده چنین عقیدهای دارد:
«صاد آن عالمت صدق و صفا و صیانت و صالح است «واو» عالمت وصل و وفا و وجد و «فا» عالمت فرج و فتح و فرح است.
میم مُرَقّع ،معرفت و مجاهدت و مذلت ،راء آن ،رحمت بینهایت و ریاضت و راحت ،قاف آن ،قناعت و قربت و قول صدق و عین
آن ،عیان شدن علم و عشق و عمل است» (باخرزی .)91 ،4943 ،تفاوت این دو دیدگاه که فاصله ای تقریبا چهارصد ساله
دارند در چیست؟ اصل در قول سراج؛ صوفی است و لباس او بیانگر هیچ معنویت و حقیقتی برای صوفی نیست اما در قول
باخرزی هر حرف صوف دارای تأویلی و بیانگر مقامی است .از نظر باخرزی کافی است یک نفر مرقعی از جنس صوف به تن کند
تا هر کس او را می بیند صفا و صدق و صیانت و صالح و وصل و وفا و وجد و فتح و فرح و رحمت و ریاضت و راحت و قناعت و
قول صدق و قربت و علم و عمل و عشق و معرفت و مجاهدت و مذلت را دیده باشد .همین مقدار که این امور باطنی و معنوی
با لباس صوفیان گره خورده است نشانگر آن اس ت که تحولی در عقاید اهل تصوف در مورد ظاهر صوفیانه ایجاد شده است .این
مقامات باطنی که باخرزی برشمرده است در تصوف همه ارزشمند بوده اما هیچ ارتباطی با صوف نداشته است .اما در فاصلۀ
بین سراج و باخرزی لباس صوفیانه با همۀ این مقامات گره خورده است .همانگونه که «به طور علمی نمیتوان ثابت کرد که
جهانبینی یک صوفی قرن چهارم عین جهانبینی یک صوفی در قرن هفتم است» (شفیعی کدکنی ،)211 ،4946 ،در فاصلۀ
بین سراج طوسی و باخرزی نیز جهانبینی متصوفه دچار تحول شده است ،البته این تحول به سوی کمال نبوده است بلکه به
سوی انحطاط بوده است و «به مجموعهای از قیود و تشریفات مثل همۀ جریانهای معنوی و سیاسی تاریخ ومثل تمامی ادیان
و شرایع تبدیل شده است» (شفیعی کدکنی .)44 ،4946 ،طبیعی است که صوفی دورۀ باخرزی همۀ حقیقت را با پوشیدن یک
خرقه در کف خود ببیند .اما نکته اینجاست که میتوان به جای همۀ آن مقامات عالی که باخرزی برشمرده است رذایل اخالقی
را جایگزین کرد .چنانکه در ادبیات ،این چنین شده و پشمینه پوشی در دیوان حافظ ،به نماد دراز دستی و بی توجۀ به
آرمانهای عرفانی و اخالقی تبدیل شده است.
میتوان گفت اصوال «معرفت صوفیه بر اعمال و اطوار قلب مبتنی است و سر و کار آنها با احوال و مقامات باطنی است.
ازاین رو صوفیه فقها را اهل ظاهر میدانند و خود را اهل باطن» (زرینکوب .)93 ،4963 :اما این باطنگرایی در طول تاریخ
تصوف ،دستخوش تغییراتی شده است .صوفیانی مانند سراج ،حقیقت را امری معنوی و الۀ میدانند و همۀ هم و غم ایشان،
تالش برای دست یابی به این حقیقت است و هیچ ارتباطی بین ظاهر صوفیانه با امور باطنی سلوک برقرار نمیکنند ،اما برای
کسانی مثل باخرزی ،ظاهر صوفیانه یعنی داشتن خرقه و نعلین و کاله صوفیانه نمایانگر تمام یا حداقل قسمتی از معانی باطنی
تصوف است .البته این ظاهری گری یک شبه زاده نشده است بلکه با گسترش تصوف و رواج صوفیگری ،برای این طریقت،
آداب و رسومی وضع شد و اهل تصوف نیز به رعایت آنها اهتمام ورزیدند .از جملۀ این آداب و رسوم به تن کردن لباسها و
همراه داشتن اسباب و لوازم خاص خودشان بود .در برخورد با این موضوع ،یعنی به تن کردن لباسهای مخصوص و همراه
داشتن اسباب و لوازم که به ظاهر اهل تصوف مربوط میشود دو نظریۀ عمده از جانب متصوفه مطرح میشود .نظریۀ اول ،بی
اعتنایی به این ظواهر و اصل ندانستن آن برای صوفی است .کسانی مانند سراج و شبلی از این دستهاند .نظریۀ دوم ارزش و
اعتبار قائل شدن به این ظواهر است که به نسلی از صوفیه تعلق دارد که از آنجایی که در امور معنوی و باطنی تصوف حرف
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تازهای ندارد به زعم خود طرحی نو در میاندازد و امور باطنی را با ظواهر گره میزند و مثل باخرزی برای هر حرف واژۀ صوف
معارف بلندی قائل میشود و صوفی را واجد همۀ آن معارف مینامد .در مقابل این دو گروه کسانی هستند که به هیچ وجه
دغدغۀ ظاهر ندارند و حتی در این مسائل ورود نکردهاند؛ صوفیانی مثل بایزید و روزبهان که دغدغههایی از جنس دیگر
داشتهاند و در بند آن نبودهاند که فیالمثل خرقه بپوشند یا نپوشند و اگر پوشیدند آن را چه بنامند.
 -4لباسها و لوازم صوفی
برای مطالعۀ شکل گرایی در تصوف باید مجموعۀ البسه و لوازمی را که مربوط به شکل ظاهری صوفیان میشود؛ معرفی
کنیم .در این بخش مجموعۀ این البسه و لوازم را گردآوری کرده و در مورد هرکدام توضیحاتی دادهایم.
توصیفی که در اسرارالتوحید از یک صوفی آمده است؛ می تواند در تجسم وضع ظاهری صوفیان آن روزگار مفید باشد:
« مردی دیدم بلند باال ،سیپد پوست ،ضخم ،فراخ چشم ،محاسنی تاناف ،مرقعی صوفیانه پوشیده و عصایی و ابریقی در دست
گرفته و سجادهای بر دوش انداخته و کالهی صوفیانه بر سر نهاده و جمجمی در پای کرده و نوری از روی او میتافت» (محمد
بن منور ،4966 :ج .)66 ،4این وصف ابوسعید است که شخصی او را در بیابان دیده و توصیف کرده است .چنانکه پیداست در
این توصیف ،تکیه بر ظاهر است تا باطن و همان یک اشاره به باطن که نورانی بودن باشد هم بیشتر ناظر به ظاهر است و گویی
که نورانیت ابوسعید در گرو آن ظاهر صوفیانه بوده است .مجموعۀ البسه و لوازم صوفیان عبارت بودهاست از :خرقه و اخوات آن،

عصا ،نعلین ،رکوه ،مِطهره ،سجاده ،میانبند ،توبرۀ پای افزار ،انبان ،گلیم ،وطا ،سوزن و ریسمان ،حبل (طناب) ،ناخن پیرای،
مقراض ،سُتُره ،مسواک و آینه و شانه ،سرخاره ،راویه ،سُکُره ،خریطه ،مکحله ،محبره ،رویمال ،میزر ،طاس و مزوّجه ،که در این
بخش توضیح کوتاۀ در مورد هریک خواهیم داد.
خرقه« :جامۀ پارۀ کهنه ای است گریبان چاک اما پیش بسته که از سر به تن کنند و از سر به درآورند ،خواه این جامه
فراهم آمده از پارههایی باشد که از مزبله ها برگیرند و پس از شستشو و طهارت بر هم دوزند و یا مجموعهای از رقعههای
سماعی و غیرسماعی است که صوفی صاحب اعتقادی از سر تیمن و تبرک بر یکدیگر دوخته باشد که در این دو صورت بیشتر
به عنوان مرقعه شناخته میشود و به هر حال جامه ای ساده و اندک بها و خشن است که از پالس یا گلیم و یا چیزی مشابه آن
و به منظور تنپوشی ساتر عورت ،دافع از گرما و مانع از سرما بدوزند و بپوشند» (سجادی )41 ،4963 :خرقه و مرقعه ،معادل
دیگری دارد به نام «دلق» که لباس فقیران و درویشان و داعیهداران مقام والیت است و به معنی نوعی باالپوش دراز ،مرکب از
قطعات مختلف پارچه به رنگهای مختلف(.همان.)39 :
عصا :در حمل آن به انبیاء اقتدا میکردهاند که به گفتۀ پیامبر (ص)« :حمل العصا عالمه المؤمن و سنه األنبیاء»
(مجلسی :ج .)223 ،16به داستان موسی (ع) و عصای آن حضرت نیز گوشۀ چشمی داشتهاند (طه .)44 :با عصا میتوانستهاند
آفتها را از خود دفع کنند و به نوعی کمک دست ایشان بوده است .همچنین عصای صوفیان باید قطعهای آهنین در انتها
میداشته ،که به چنین عصایی در عربی «عُکاز» میگفتهاند و عصای بدون آهن را حکم عصا نبوده است (باخرزی.)33 ،4943 :

پایپوش :کفش ،پایپوش حضر بوده و موزه ،پایپوش سفر و ساقهای آن بلند بوده است .چنانکه در انسانکامل
میخوانیم« :و در جایی که خادم مصلحت بیند ،موزه را بیرون کنند و کفش بپوشند» (نسفی" .)463 ،4913 :پایافزار" نیز
معادل "موزه" است و به معنی نوعی از کفش ویژۀ مسافرت (باخرزی ،94 :محمد بن منور :تعلیقات« .)436 ،پاچیله» و
«قبقاب» نیز کفشهای حضر بوده اند و دومی کفشی چوبی بوده که هنگام طهارت به پای میکرده و تا سر سجاده میآمدهاند
(باخرزی.) 92 :
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رکوه« :کوزه چرمین» (زمخشری و باخرزی )34 ،4943 :یا همان مشک کوچک است (محمد بن منور)324 ،4966 :
ولی توسعاً به معنی «ظرفی چرمی که صوفی مسافر هم می توانسته است در آن آب و غیذا بخیورد و هیم گیاهی چییزی در آن
بریزد ،چیزی مانند کشکول» (هجویری.)644 ،4944 :
اما به نظر می رسد غیر از این ،از رکوه برای طهارت نیز استفاده میشده است .چرا که در کشف المحجوب آمیده
است« :و به رکوه طهارت کند» (همان .)313 :نیز در آداب المریدین حکایتی از یکی از مشایخ آمیده کیه وقتیی مسیافری بیا او
مصافحت میکرد اگر در انگشتان او اثر حمل رکوه مییافت او را قبول میکرد و اگر نمییافت او را میراند (سیهروردی،4969 :
 .)424گویا به این علت میرانده است که به ترک طهارت و در نتیجه ترک نماز متهم میشده است.
به نظر می رسد برخی از مسافران برای رعایت سبک باری ،مطهره یا همان ابریق ،با خیود حمیل نمییکیردهانید و از
رکوه به جای آن استفاده میکردهاند .از سویی زمخشری در مقدمه االدب مطهره را «ابریق چرمین» تعریف میکند و میدانیم،
رکوه هم ظرفی چرمین بوده است .شاید این دو در اصل یک چیز بودهاند و بعدها "مطهره" به عنوان وسیلهای جیدا از "رکیوه"
به کار رفته و با جدا شدن مورد استفاده تعاریف آنها هم از هم جدا شده است .توصیفی هم که صاحب اوراد األحباب از "رکوه"
کرده مؤید این نظر است .به گفتۀ او «]رکوه[ به نوعی مشابهت به ابریق دارد و به مطهرۀ آب نیز به وجهی شباهت دارد ولکین
مطهرۀ آب نیست» (باخرزی .)31 ،4943 :بنابراین صوفیان به ویژه در سفر ،برای سبکباری از رکوه هم به عنوان ظرف استفاده
می کردهاند هم به عنوان مطهره.
مِطهره :امروزه به آن آفتابه میگوییم( .معین)
میانبند« :کمربند ،نطاق ،آنچه به کمر بندند ،شال» (لغت نامۀ دهخدا) .به گفتۀ صاحب عوارف «میان بستن هم سنت
اسییت» (سییهروردی .)69 ،4964 :بایزییید در تعریییف تصییوف گفتییه اسییت« :رسیین بییر میییان بسییتن و منییع کییردن بییدن از
لذایذ»(نوربخش.)941 ،4949 :
توبرة پای افزار(سهروردی« :)63 ،4964 :خریطۀ کفش» (باخرزی« .)464 ،4943 :توبره در اصل کیسیهای کیه کیاه و
جز آن در آن کنند و به گردن اسب آویزند» (لغت نامۀ دهخدا) .اینجا به معنی کیسهای است که صوفی مسافر هنگیام نمیاز ییا
خواب ،کفشهایش را در آن مینهاده .عالوه بر این توبره به تنهایی به معنی کیسه ای است کیه بیرای حمیل زاد سیفر بیه کیار
می رفته ،چنانکه در ترجمۀ رسالۀ قشیریه میخوانیم« :توبره بگرفت و زاد اندر نهاد و در پشت کشید» (قشییری.)432 ،4949 :
چنانکه از این عبارت برمیآید توبره دو بند داشته که میتوانستهاند به واسطۀ آنها ،آن را در پشیت بکشیند .خریطیه بیه معنیی
کیسهای از پوست و مانند آن که در آن چیزی کرده دهن آن بند کنند (آنندراج) نیز کاربردی مانند توبره داشته است.
ناخن پیراه (قشیری :)234 ،4949 :ناخنگیر.
سُتُره« :مخفف اُستُره :تیغ دالکی» (هجویری ،4944:تعلیقات .)4111،ایین وسییله تنهیا در گرمابیه بیه کیار مییرفتیه
است(همان.)943 :
سرخاره (سهروردی ،ترجمۀ عبدالمومن« :)64 ،4964 :سوزن زرین که زنیان در مقنعیه زننید» (آننیدراج) و بیه گفتیۀ
باخرزی «چیزی از آهن که به آن سر خارند» (باخرزی.)94 ،4943 :
راویه« :مشک آب» (زمخشری« ،)4942 :آب جامه» (قشیری)649 ،4949 :
سُکُره« :کاسه گلی» (آنندراج)
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مِکْحَله« :سرمهدان» (فرهنگ معین)
مِحْبَره (هجویری« :)943 ،4944 :دوات و نیز جعبه ای که دوات و قلم و کاغذ و لوازم التحریر در آن میگذاشتهاند .بیا
خود داشتن دوات و قلم نشانۀ طالب علمی و عالقهمندی به ضبط و یادداشت حدیث و مانند آن بوده است» (همیان :تعلیقیات،
 .426نگاه کنید :محمد بن منور :ج.)443 ،4
رویمال (هجویری 64 ،4944:و باخرزی :)99 ،4943 :حوله.
میزر :عمامه و دستار و مندیل که بر سر بندند؛ در فرهنگهای عربی از اصل مِئْزَر به معیانی ازار و چیادر آمیده اسیت»
(لغت نامۀ دهخدا).
طاس« :در اصل فارسی تاس است .به معنی تشت کالن ،ظرفی که در او آب و شراب خورند .فنجان و نیز کاسۀ گیدایی
که در عرف به آن کشکول میگویند» (همان).
مزدوجه (سه مورد اخیر در قابوس نامه صفحۀ  239و مورد آخر در اسرار التوحید ج  446 ،4نییز آمیده اسیت)« :بیی
شک مُزَوَّجه بوده است که به لفظ مزدوجه تغییر یافته است .به معنی تاجصوفیان ،کالهی بوده اسیت صیوفیان را» (لغیت نامیۀ
دهخدا) .جنس آن معموالً از پالس بوده (قشیری )434 ،4949:و نوع مغربی آن معروف بوده است چنانکه در آواز پیر جبرئییل
آمده است« :تَرکهای مغربی که صوفیان بر سر می نهند» (سهروردی.)44 ،4911 :
زوایه :کیسه ای بوده مانند توبره یا خریطه که صوفی بار و بنۀ خود را در آن نهاده و بر پشت میکشییده اسیت و توسیعاً

زاویه به معنای بار و بنه و مجموعۀ جامه و پالس درویشان به کار رفته است (لغت نامۀ دهخدا) .در بیت زییر از منطیق الطییر،
"زاویه" در همین معنا به کار رفته است:
گفت ذالنون میشدم در بادیه

بر توکل ،بی عصا و زاویه
(عطار)444 ،4942 :

در اوراد األحباب به اصطالحاتی همچون «زاویه بند» و «زاویۀ رختها» (بیاخرزی )464،414 ،4943 :برمییخیوریم کیه
مؤید این نظر است.
 -1از معنا تا صورت؛ سیر آراء صوفیه در مورد شکل گرایی
در این بخش با توجه به مطالبی که در بخش  4در مورد توجه برخی از جریانهای تصوف به شکل و ظاهر صوفی گفتیم؛
به مطالعۀ سیر شکلگرایی در تصوف خواهیم پرداخت .چنانکه پیش ازین نیز گفتیم؛ رویکرد اهل تصیوف نسیبت بیه ایین امیر
یکسان نبوده است و برای تحلیل این موضوع ،تنها منابعی که بدان پرداختهاند را اصل قرار دادهایم کیه عبارتنید از :اللمیع فیی
التصوف ،رسالۀ قشیریه ،کشف المحجوب ،عوارف المعارف و اوراد االحباب .البته این بدان معنا نیست کیه سیایر منیابع را کنیار
نهاده باشیم بلکه این منابع به دلیل همسویی نویسندگان آنها به عنوان جریان اصلی توجیه بیه شیکلگراییی در تصیوف ،میورد
استناد ما قرارگرفتهاند و به طور موردی از سایر منابع تصوف نیز استفاده کردهایم.
در آغاز می بینیم که لباس ،چه خرقه باشد چه مرقعه و یا دلق فی نفسه نمیتواند ارزشی داشته باشد .بلکه اصل ،کسیی
است که آن را میپوشد .البته خرقه و اخواتش رسمیت دارد و اختالف در نگاۀ است که به خرقه میشود و اینکه معنویتی برای
آن قائل باشند یا نه .چنانکیه ابوالحسیین نیوری گفتیه اسیت« :مرقیع غطیایی بیود بیر دُر اکنیون مزبلیههاسیت بیر مردارهیا»
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(قشیری .)33 ،4949:در این سخن نوری اصالت با صوفی است و نه با مرقع .نظر سراج هم این است که صوفی صافی در لبیاس
تکلف نمیکند که حتماً خرقه باشد یا مرقعه بلکه هر چه یافت میپوشد و در هر چه پوشد جاللت و مهابت دارد و پارهپوشیی را
بر نوپوشی برگزیند اما در همه حال تمیز و پاک باشد (ابونصر سراج ،ترجمۀ محبتی.)226 ،4944 :
به گفتۀ هجویری مقدار لوازمی که صوفی مسافر می توانسته با خود داشته باشد بسته به مقام او بوده است .اگر مبتدی
بوده و در مقام ارادت این لوازم هر یک بندی و بتی و سدی محسوب میشده است ولی اگر در مقام تمکیین و اسیتقامت بیوده
است او را این و بیش از این مسلم بوده است (هجیویری .)313 ،4944 :جرقیۀ ارتبیاط ظیاهر و بیاطن صیوفیه در ایین سیخن
هجویری زده میشود .او همراه داشتن لوازم را به مقام صوفی ارتباط میدهد اما زیاده روی نمیکند و مثیل بیاخرزی –چنانکیه
خواهیم گفت -برای این لوازم هیچ معنویتی برنمیشمارد و حتی آنها را برای مبتدیان حجاب میداند .هجویری لوازمی را کیه
در سفر برای صوفی ضروری است برشمرده و ضرورت این لوازم را هم ادای فرایض دینی دانسته است[« :صوفی] را اندر سفر از
مرقعهای و سجادهای و عصایی و رکوهای و حبلی و نعلینی ،چاره نباشد ،تا به مرقعه عورت پوشد ،بر سجاده نماز کند ،بیه رکیوه
طهارت کند و به عصا آفت از خود دفع کند و اندر آن وی را مآرب دیگر بود و کفش اندرحال طهارت در پیای کنید تیا بیه سیر
سجاده آید» (هجویری .)313 ،4944:از سوی دیگر به سنت جریدهروی صوفیه اشاره میکند یعنی سیفر کیردن بیدون همیراه
داشتن لوازم (هجویری 33 ،4944:و مستملی بخاری ،4969 :ج .)4441 ،9این سنت جریده روی ،آن ضرورتی را که هجیویری
برای همراه داشتن لوازم یعنی ادای فرایض دینی ذکر کرده است ،زیر سوال میبرد و صوفیان جریدهرو به بیی توجیۀ بیه انجیام
فرایض متهم میشوند .این همان آسیب بی توجۀ به ظواهر است که در سنت جریدهروی گریبانگیر تصیوف شیده اسیت .ایین
بیتوجۀ مفرط به ظاهر در فرقه هایی مثل قلندریه شکلهای شگفتی به خود میگییرد و خیود تبیدیل بیه نیوعی ظیاهریگیری
سطحی میشود (برای آگاۀ بیشتر بنگرید :شفیعی کدکنی 14 ،4946 :و  41و  .)44همچنانکه در انتخاب رنگ ازرق برای خرقه
قصدشان چرک تاب بودن و احتیاج نداشتن آن به شستشو بوده است (هجویری .)12 ،4944 :اما گاۀ اوقات اتفاق میافتادهاست
که برخی صوفیان سال های سال خرقۀ خود را به آب نمیزدهاند که نمونۀ آن را در کشیفالمحجیوب مییبینییم کیه ابومسیلم
فارسی به زیارت ابوسعید میآید و در وصف حال خود میگوید« :جامهای داشتم از وسخ چون دوال شیده» (هجیویری،4944 :
 )313و از نظافت ابوسعید در شگفت میشود .همینطور زمانی که صاحب اصفهانی وزییر قیصیریۀ روم از برهیانالیدین محقیق
ترمذی درخواست می کند که اجازه بدهد لباس او را بشوید و گویا دوازده سال بوده که لباسش را نشسیته بیوده اسیت! برهیان
محقق به او میگوید« :ما به این عالم به لباسشویی نیامدهایم و به جیان شیویی آمیدهاییم» (افالکیی .)14 ،4962 :ایین پاسیخ
اگرچه ظریف است اما با سنت سازگار نیست .میتوان تصور کرد کسی که لباسش از چرک ،مانند چیرم سیفت و خشیک شیده
باشد و یا کسی دوازده سال لباسش را نشسته باشد عملش مطابق سنت نبیوی ،کیه بیه صیراحت میورد تأکیید تصیوف اسیت،
میباشد یا خالف آن .در این موارد انتقاد اهل شریعت بر صوفیه کامال رواست(برای آگاۀ از نقدهای متشرعه بر صوفیه بنگریید؛
زرینکوب ،4963 ،بخش اول).
در هر حال؛ می توان این اهمیت ندادن به نظافت ظاهر را در راستای همان عقییدۀ اصیل ندانسیتن ظیاهر در سیلوک
دانست که البته به افراط گراییده است و خود باعث تعریف یک ظاهر خاص برای صوفیه شده است .یعنی یک ظیاهر ژولییده و
نامرتب که این ظاهر معرفیکنندۀ اعتقادات درونی صاحب خود است .اینکه گفتیم ظاهریگری صوفیانه ،مقصود همین بود کیه
ظاهر یک صوفی ،معرف اعتقادات و روش سلوک باطنی او باشد.
این بیتوجۀ بیش از اندازه به ظاهر کم کم رنگ می بازد و چنانکه دیدیم در آراء هجویری به این امور ،کیه مربیوط بیه
ظاهر صوفیان بوده توجه میشود .بعد از او در عوارف المعارف نیز بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد چنانکه بیابی بیه آداب لبیاس
پوشیدن اختصاص مییابد (سهروردی.)443 :4946 ،
می توان گفت علت توجه به ظاهر صوفیانه در این جریان از تصوف ،تأکید این طایفیه بیوده اسیت بیر مطابقیت کامیل
طریقت خود با شریعت .به همین دلیل شکل رساله نویسی این جریان شباهت بسیاری به رسالههای عملیۀ اهل شیریعت پییدا
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کرده است .و از آنجا که آداب لباس پوشیدن و آراستن ظاهر از مسائلی است که در شریعت بیدان پرداختیه شیده اسیت ،اهیل
تصوف نیز به این مورد توجه نشان داده اند ،البته به روش خودشان و طبق روال معمول خود این خرقه پوشی و آراستن ظاهر و
حمل لوازم را با استناد به روایات ،که اغلب سند درستی ندارند ،به رسول خدا و اصحاب او منتسب کردهاند (همان).

از دیگر نمایندگان این جریان ،ابوالمفاخر یحیی باخرزی (متوفی  )196صاحب کتیاب اوراد األحبیاب و فصیوص االداب
است .این کتاب نیز دنبالۀ همان سنت رسالهنویسی در جریان رسمی تصوف است .اهمیت این کتاب در موضوع مورد بحث این
نوشته ،یعنی شکل گرایی صوفیانه ،آنجاست که در این کتاب بیشترین تأکید به ظاهر صوفیانه و آداب و شیرایط آراسیتن ظیاهر
دیده میشود .سیر توجه به ظاهر در تصوف که از اللمع و رسالۀ قشیریه و کشیف المحجیوب هجیویری شیروع شیده بیود و در
عوارف با اخت صاص بابی جداگانه مورد تأکید قرار گرفته بود در این کتیاب کیامال برجسیته شیده و بیه تفصییل بییان مییشیود
بهگونهای که لباسها و لوازم صوفی ،بار معنوی مییابد و معنا با صورت در میآمیزد .به گفتۀ او ظاهر صوفی بایید متناسیب بیا
باطن او باشد و صورت صوفی از سیرت او خبر دهد .همین عقیده ،نقطۀ آغاز اصالت ظاهر در تصوف است .باخرزی بیه ظیاهری
معتقد است که باطن نما باشد .این ظاهر باطن نما یا خبر دادن صورت از سیرت نقطیۀ مقابیل عقییدۀ مالمتییه اسیت .اگرچیه
مالمت هم در سیر تاریخی خیود بیه ظیاهری گیری کشییده شیده امیا در آغیاز راه و روش مالمیت بسییار میورد احتیرام بیوده
است(.شفیعی کدکنی.)412 ،4946 :
تأویالت باخرزی از لباس شروع میشود .لباس صوفیان از جنس صوف بوده است .برای هر حرف آن تیأویلی و تفسییری
آورده بدین شرح؛ صاد عالمت صدق و صفا و صیانت و صالح است «واو» عالمت وصل و وفا و وجد و «فا» عالمت فرج و فیتح و
فرح است .میم مُرَقّع ،معرفت و مجاهدت و مذلت ،راء آن ،رحمت بینهایت و ریاضت و راحت ،قاف آن ،قناعیت و قربیت و قیول
صدق و عین آن ،عیان شدن علم و عشق و عمل است .درویشی که نفس خود را به شمشیر کشیته باشید خرقیۀ کبیود و سییاه
میپوشد چرا که رنگ اصحاب مصیبت است .و آنکه مرادهای خود را ترک گفته باشد جامۀ ازرق میپوشد و آنکه توبیه کیرده و
صفحۀ دلش را از نقش اغیار پاک ،جامۀ سپید میپوشد .آن درویش که از عالم اسفل به عیالم علیوی رسییده و آسیمان صیفت
گشته و از هر منزلی و مقامی ،نصیبی یافته و از انوار حالها لمعهای بر او تافته ملمع میپوشد .آن دروییش کیه قیدم خیود را از
آلودگی ها نگاه داشته و در عالم پاکی گام نهاده ،کفش پوشیدن او را رواست ،آنکه "نعلین تصوف" به پا میکند باید یک قدم بر
فرق نهد و قدم دیگر بر کونین .کاله صوفی تاج کرامت است و نشانۀ از سر نهادن تکبر و تجبّیر .دسیتار صیوفی ،دسیتور امانیت
است یعنی همۀ خلق از من ایمناند .میان بند که به میان بسته ،کمر بندگی است .عصا تکیهگاه منفعت و دفیع مضیرت اسیت.
ابریق منبع طهارت و مشرب رحمت است .سجاده ،که با خود حمل میکند برای صوفی در حکم مسجد است و هر آدابی که در
مسجد رعایت میکند باید در سجاده نیز رعایت کند (باخرزی ،4943 :با تلخیص 91 ،تا .)99
از این تأویالت می توان به اوضاع فکری و راه و روش و سیرۀ متصوفه در دورۀ بیاخرزی پییبیرد .آنچیه در ایین تیأویالت
دیدیم حقیقت و باطنی است که صوفیه برای این لوازم قائل شدهاند .وقتی باخرزی میگوید کسی میتواند نعلین تصوف بیه پیا
کند که قدم از آلودگیها پاک داشته باشد این سخن به ظاهر معناگرایانه است اما در حقیقیت ظیاهریگیری بسییار سیطحی و
مبتذلی است .چرا که به این معناست که هر کس که نعلین صوفیانه به پا کرده باشد قطعا قدم او پاک است! در واقیع در نظیر
باخرزی معیار تشخیص پاکی باطنی یک شخص ،ظاهر اوست .اگر ظاهرش صوفیانه است ،پیاک اسیت .ایین سیخن بیاخرزی را
مقایسه کنید با سخنان بایزید و احمد غزالی که نمایندگان جریان عاشقانه هستند .در این جریان که بیر نظرییۀ عشیق اسیتوار
است سخن از کفش و نعلین نیست بلکه سخن از قدم است .اصل ،پوشیدن یا نپوشیدن کفش نیسیت ،اصیل قیدمی اسیت کیه
صوفی برمیدارد .چنانکه بایزید گفت« :به همۀ قدمها به راه او برفتم تا به قدم ذل نیرفتم بیه منزلگیاه عیزت نرسییدم» (عطیار:
 .)469 :4946اگر هم از نعلین حرفی به میان میآید نعلینی است از جنس جان .به گفتیۀ احمید غزالیی در ایین راه «از جیان
نعلین باید ساختن» (غزالی.)44 ،4911 :
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معناگرایی در سخنان غزالی و بایزید اصالت دارد اما باخرزی از چنین اندیشۀ بلندی برخوردار نیست و "نعلین جیان"
غزالی و «قدم ذل» بایزید را درک نکرده است .در جهانبینی باخرزی "نعلین تصوف" ظهور میکند کیه همیان مفهیوم عینیی
نعلین است که با "نعلین جان" غزالی و "قدم ذل" بایزید ،که مفاهیمی انتزاعی بودند تفاوت دارد.
به نظر می رسد با اقبال مردم به صوفیان و توجه امرا و حکام به ایشان و تشکیالتی شیدن دسیتگاه صیوفیه و ایجیاد
خانقاه ها و آداب و رسوم مخصوص به آن ،خود تصوف نیز در دام عادات و آداب و رسوم ظاهری گرفتیار شید ،و کتیابهیایی در
برشمردن آداب مریدان تألیف شد که بیشتر به آداب ظاهری پرداخته بودند .چنانکه برای کسی که وارد خانقاه مییشید چنیان
آداب سختگیرانه ای وضع شد که حتی در فکر بایزید و شبلی هم نمیگنجید(سهروردی 46 :4946،و باخرزی463 :4943 ،تیا
 414و نسفی463 :4913 ،و .)411از اینرو ،متصوفه بر آن شدند که برای این رسوم ظاهری ،باطن و حقیقتی متصور شیوند تیا
خود را از تهمت منتقدان آسوده گردانند .کاری که باخرزی در کتاب خود کرده از این دست اسیت .او گرفتیار صیورت اسیت و
بازی با اصطالحات تصوف ،اگرچه به ظاهر عکس این گفته صادق مینماید ،اما حقیقت این است که وقتیی کیاله صیوفی ،تیاج
کرامت باشد ،صوفی با گذاشتن یک کاله ،خود را سلطان کرامت خواهد دانست .همین جملۀ باخرزی را که کاله صیوفی را تیاج
کرامت میداند مقایسه کنیم با سخن بایزید که گفت« :تاج کرامت از آسمان فرود میآید» (نوربخش )936 :4949 ،و یا عقییدۀ
شبلی ،که وقتی درویشی طمع در کاله او بست تا به اصطالح امروز کاله شبلی را با خرقۀ خود یکدست کند .شبلی به فراسیت
دریافت و آن مرید را به خانه برد و مرقع او و کاله خودش را به آتش کشیید (قشییری 919 ،4949 :و  .)914شیبلی بیا آتیش
زدن خرقۀ خود و کاله مریدش می خواست مریدان را از اینکه برای خود ظاهری تعرییف کننید و بیه آن ظیاهر ارزش و اعتبیار
معنوی بدهند باز دارد .شبلی از ظاهر میگریخت اما باخرزی در ظاهر غرق است .چه بسا اگر خرقیۀ شیبلی بیه دسیت صیاحب
اوراداالحباب میرسید برای آن کراماتی در حد ردای پیامبر قائل میشد و تبرک به آن را بر همۀ اهل طریقت واجب میشمرد.
نتیجهگیری
آراء اهل تصوف در برخورد با پوشیدن لباسهای مخصوص و همراه داشتن اسیباب و لیوازم ،یکسیان نیسیت .گیروۀ از
صوفیان دغدغۀ ظاهر ندارند که آنچه به تن میکنند نامش خرقه باشد یا ملمع و مرقع .ایین دسیته از صیوفیان حتیی بیه ایین
مسائل وارد نشده اند همچون روزبهان که جستجو در کتاب عبهرالعاشقین او مشخص میکند که دغدغۀ او چنین اموری نبوده
است .گروۀ نیز توجه به ظاهر را آسیب سلوک میدانند و بهشدت از اینکه این لباسهیا و لیوازم دارای اصیالت معنیوی بشیوند
پرهیز کرده و مریدان را از اینکه کوشش خود را معطوف به آراستن ظاهر خود به ترتیبی خاص بکنند منع کیردهانید .همچیون
سراج طوسی ،شبلی و ابوسعید ابوالخیر .اما در بررسی متون تصوف به دستهای از کتب برمیخوریم که در بخشهایی از آنها بیه
آداب آراستن ظاهر و پوشیدن خرقه و حمل لوازم اشاره شده و برای آن آدابی تعیین شده است .از جمله رسالۀ قشیریه و کشف
المحجوب و انسان کامل که در بخشهایی همچون احکام سفر به این موضوع پرداخته اند و عیوارف المعیارف و اوراد االحبیاب
که فصلهایی علیحده در باب البسه و لوازم دارند .این کتابها که به هدف تعلیم تصوف رسمی به جویندگان آن تألیف شدهانید
را می توان جریانی واحد از تصوف به شمار آورد و استناد ما در این تحقیق نیز بر پایۀ این کتب بیوده اسیت.پیژوهش حاضیر بیا
بررسی آراء صوفیه در مورد شکلگرایی و توجه به ظاهر به این نتیجه رسیده است که :این موضوع در آغیاز فقیط توصییههیایی
بوده است برای ساده پوشی و عدم تکلف در آراستن ظاهر و رعایت نظافت .اما به مرور ،ایین توجیه بیه ظیاهر ،گسیترش یافتیه
چنانکه هجویری لوازم و لباسهای مورد نیاز یک صوفی را برمیشمارد و این لوازم را رسمیت میبخشد و صیاحب عیوارف نییز
کار او را گسترش می دهد تا اینکه باخرزی برای هر یک از این البسه و لوازم حقیقتی فراتر از ظاهر آنها تعریف مییکنید .بیه
نظر می سد در اثر عوامل اجتماعی و سیاسی همچون اقبال مردم و حاکمان به طریقیت خصوصیا از دورۀ سیلجوقی ،تصیوف بیا
تشکیل خانقاه ها گسترش فراوانی پیدا کرد ،صوفیه برای رسمیت بخشیدن به تصوف ،به توجه به ظواهر همچون لباس و لیوازم
و وضع آداب و رسوم و تشکیالت برای خود روی آوردند و برای توجیه توجه خود به ظاهر ،بیرای آن حقیقیت و بیاطنی تعرییف
کردند که با تعالیم گذشتگان تصوف در تضاد بود .بنابراین اگر نقد اهل تصوف بر ظاهریگری اهل شیریعت از جهیت توجیه بیه
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رعایت آداب ظاهری و غفلت از باطن و حقیقت عبادات ،وارد باشد چنین نقدی بر خود صوفیه نیز وارد است چرا که ایشان هیم
به مرور زمان به جای توجه به امور باطنی سلوک ،بیشتر هم و غمشان به آراستن ظاهر خود به اشیکالی خیاص معطیوف شیده
است.
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