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 در عرفان هندویی و اسالمی ای مفهوم گورو و پیر بررسی مقایسه
 / فاطمه الجوردیمریم باقرزاده

وجود گورو و پیر در مراحل سلوک عرفانی، الگوی اساسی دو سنت  :چکیده

سبب  دهد که دو مفهوم گورو و پیر به یها نشان م هندویی و اسالمی است. بررسی

هستۀ اصلی مشابه، قواعد معین و اصول مشترک در دو سنت سلوک عرفانی هندویی 

ورو تجسد های رهبانی هندویی گ طریقهاند. در  و اسالمی، با یکدیگر قابل مقایسه

های صوفیه نیز مقام پیر را با مقام نبی  آید و سلسله شمار می خداوند و کانون تقدس به

در سنت هندویی گورو، و در سنت اسالمی پیر، کسی  .کنند در میان امت مقایسه می

تواند  کمال رسیده است. برهمین اساس می است که خود راه را رفته، و در طریقت به

هدایت و ارشاد کسی را که قصد پیمودن این مسیر را دارد، برعهده بگیرد و تا رسیدن 

به سرمنزل مقصود دلیل راه وی باشد. وی شایستۀ تکریم و احترام است و اطاعت 

ه مقصود نهایی محض از دستورات او، هرچند خالف عرف باشد، برای رسیدن ب

فانی در این دو سنت، بررسی نقش گورو برای تبیین جریان سلوک عرضروری است. 

ای برخوردار است. در این پژوهش کوشش بر آن است که با  و پیر از اهمیت ویژه

بررسی متون مقدس و منابع ادبی و عرفانی هر دو سنت نقش گورو و پیر مورد بررسی 

 قرار گیرد.
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 :مقدمه
های دینی  هایی است که براساس سنت گرایش به سلوک زاهدانه عنصری مشترک در تمام فرهنگ

توان گفت عناصر زاهدانه تقریباً در تمام نهادهای دینی بشری وجود  رو می اند، ازاین شکل گرفته

ئیات ها که در الگوی عام با هم مشترک و در جز ای از نظام ای مجموعه دارند. در نظر گرفتن مقایسه

درستی  ه هانری کربن بهچسازی آن در زمینهه در اصل و چه در شرایط تاریخی ند، چا با هم متفاوت

هان نیازی جدی بدان خواند، بسیار مفید است و در وضعیت کنونی ج می« دیالوگ فوق تاریخی»

ان سنت روح موجود در هر طریقۀ عرفانی اساساً رنگ و بوی هم .(2: 1379ایزوتسو، ) شود احساس می

های زبانی، مفهومی،  شود، تفاوت عنوان عرفان شناخته می  چه در سنتی دیگر بهن آدینی را دارد و با 

اصطالحی، و در مواردی محتوایی و گاه مبنایی دارد. مفهوم گورو و پیر در ادیان دیگر نیز با 

ر سنت سیدی یهود، گرون دشود، ازجمله صدیق در سنت ح افت میاصطالح خاص آن ادیان ی

مسیحیت ارتدکس شرقی، استارتس در سنت مسیحیت ارتدکس روسی، استاد معنوی در رهبانیت 

واده بودایی، و الما در  کاتولیک، تهره در سنت بودایی، ریشی در ذن بودایی، کالیانا میترا در تهره

وی در بر نقش معنوی  که افزون ای دارد، چنان هدگستر تبت. گورو در سنت هندو قلمروبودایی 

چون موسیقی، رقص، و حتی ها هم آزمودۀ دیگر حوزهمسیر سلوک این واژه برای استادان کار

 .گویند ها نیز گورو می رود و به آن کار می تجارت نیز به
148.) (Cornille 1986: Vol. 6, pp. 147- . 

دیق در دو سنت هندویی و اسالمی نقش مربی معنوی در تعلیم و تربیت مرید واجب و به تص

ها در مسیر سلوک به جهت  گفتۀ آن آید. به شمار می عرفای هر دو سنت، از آداب سلوک به

و او از آن   ون راهزنی بر سر راه مرید قرار داردچهایی که در هر مرحله هم خطرات و دشواری

ای محوری  دیدهشناس ضروری و از آداب مهم سلوک و پ ر است وجود معلمی با تجربه و راهخب بی

آید تا با دستگیری او مرید را گام به گام در طریق سلوک پیش برد، از بند همۀ تعلقات  شمار می به

رسد که برای تبیین جریان سلوک عرفانی در  نظر می برهاند و به حقیقت مطلق برساند. بنابراین، به

 ررسی نقش گورو و پیر ضروری است.این دو دین ب

اهیم مشابه را های ظاهری مف ارشناختی فراتر از شباهتکوشیم با نگاهی پدید در این پژوهش می

ای مختصر،  های ظاهری گورو و پیر، پس از بیان تاریخچه اساس با توجه به جنبه بررسی کنیم. براین
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با پرداختن به اهمیت، ضرورت، صفات، مرجعیت الهی و معنوی، والیت و برکت و تحوالت متأخر 

یین تشرف کوشش شده است تا تصویر نسبتاً جامعی از این گورو و پیر، آداب و شرایط مرید و آ

 دو مفهوم ارائه گردد.   

 شناسی و تعریف گورو  واژه
شود.  کار برده می ( در زبان سنسکریت برای بیان مفهوم معلم و استاد به\ Guru \'g ù r-üگورو )

پربار، محترم و... بنابر یی آن صفتی به معنی سنگین، وزین، مهم، با نفوذ،  این واژه در سیاق وده

ب از دو جزء کمعنای راهنمای معنوی در طریقت است. واژۀ گورو مر تفسیر متون مقدس هندویی به

gu  وru باشد که  میgu معنای تاریکی جهل و  بهru  یعنی دور کردن است(«Guru», 2008: 

سوی روشنایی  جهل بهشاگردان را از ظلمت و معنای کسی است که  و در کنار هم، گورو به (173

اند  چنین گفتههم (Kantikara, 1995: 7) .زداید های جهل را از وجود مرید می کشاند و تاریکی می

معنی کسی است که مدعی آگاهی به معرفت و دانش خاص مفهوم زندگی است و  که گورو به

چگونه زیستن را نیز به کند و  کند که قادر و مأذون است که آن را به دیگران نیز منتقل احساس می

کار  های مختلف به واژۀ گورو اصطالحی عام است و در حوزه .(Storr, 1997: XI)ها یاد بدهد  آن

داران  پژوهان و دین اما این اصطالح بیش از همه در حوزۀ فلسفه و دین، و در میان دین ،رود می

گردد و  یی بازمی رو به دورۀ ودهها و پیشینۀ مفهوم گو مایه بن .(Geaves, 2006: 31)متداول است 

یی  خورد. در فلسفه و ادبیات وده چشم می که برای اولین بار این مفهوم به ( استVedas) ها در وده

ها و  شود. در وده گانۀ هندویی تلقی می منزلۀ هر یک از خدایان سه گورو خداوند است و به

 گورو نظیر انسان حکیم، دانشمند، ریشیهای دیگری برای واژۀ  معادل (Upanishads) اوپنیشدها

(Rishi،) برهمن (Brahman،) شود  مل، معلم معنوی یافت میمردان محترم، انسان کا بین، غیب

(Maharaj, 1977: 202).   مرد یا زن سال  گاه واژۀ گورو خطاب به هر شخص بزرگدرمنابع

مهابهارته از پنج گوروی خاص  .(Bhattacharyya, 1990: 66)رود  کار می درخور احترام به

 The Mahabharata)«مادر، پدر، معلم، آتش مقدس و آتمن یا خود ثابت فرد»کند:  گونه یاد می این

of Krishna – Dwaipayana Vyasa, 2002, Vol. 1, 441 – 443; patel,2008: 280,)   که سه

 ,Vol. 25: The Laws of  Manu ,1904 26)شوند  عنوان گوروی برتر دانسته می ی بهتای اول
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Sacred Books of The East,)  جلدی گسترده و  در پژوهش پنجای دیگر  گونه نیز بهداسگوپتا

خدایان، گاو، براهمنان، گوروها، سالخوردگان، قدیسان، و » تاریخ فلسفۀ هند،سودمند خود، 

بنا  اما گورو .را نگه دارد ها انسان باید حرمت آنداند که  معلمان یا استادان را ارجمند و مقدس می

رود. البته گسترۀ قلمرو  می کار نوی در طریقت بهمعنی راهنمای مع یی اغلب بهبه متون مقدس هندو

هایی مانند معلم، مربی، معلم برجسته، استاد،  های گورو در زبان انگلیسی زیاد است و واژه معادل

 ,Dasgupta, 1922 رود کار می یگر بهمترادف در جانب یکد استاد معنوی، استاد اعظم به صورت

Vol. 2: 420)  در اوپنیشدها گورو کسی است که به باالترین مرتبۀ بینش معنوی یعنی مکشه نائل

مناسک  ها و را از سر گذرانده باشد، وده1ها و سنسکاره (Cornille, 1986, Vol. 6: 148)  شده

 ها در پورانه خود مرید را به همان مرحله برساند.هندو را آموزش و تعلیم داده و بتواند با دستگیری 
(Purānas) های آن  الح گورو و معادلو متون حماسی هندویی و در ادبیات منوسمریتی نیز اصط

های آن از سر صداقت آگاهی دارد  ها و آیین معنای کسی است که به وده خورد و به چشم می زیاد به

 ,II ,1886,) برد کار می مادر یا برخی حیوانات مقدس بهر، و آن را در جانب خدایان، پادشاه، پد

141-142,149. XI; I.V: 82 «The Laws of Manu »). 

های مختلف گورو را  که در فرقه گورو در آیین هندو با امر الوهی گره خورده است، چنان

های  سنت کند. اغلب عنوان مربی معنوی ایفای نقش می دانند که برای مرید، به تجسم خداوند می

عرفانی هندویی در این موضوع اتفاق نظر دارند که تعالی معنوی و رهایی از چرخۀ باززایی بدون 

مدت  سالگی به 24تا  12های وی امکان ندارد. سالک طریق سلوک باید از  وجود مربی و راهنمایی

ها  خی طریقهبرد و به خدمت مشغول باشد. البته در بر سر  سال در منزل گوروی خویش به دوازده

شود و پیوند  می ها در طول این دوران رابطۀ پدر و فرزندی برقرار مدت آن بیشتر است. میان آن

ورزی به گورو وجود دارد. هر طبقه و کاست اجتماعی گوروی خاص خویش را  ژرفی از نوع عشق

ندارند و ( باشد. اما همۀ گوروها مرجعیت همسانی Śudra) توانست برهمن یا شودره داشت که می

البته  .گیرند تر از گوروهای مرتبۀ باالتر مقام و قدرت و عزل و نصب خویش را می گوروهای پائین

ها به دیدۀ مزاحم  گوروهای برهمن اغلب دعوی گورو بودن بر همۀ طبقات را داشتند، و به شودره

کردند، اما گوروهایی که به طبقۀ شودره تعلق داشتند نیز از احترام و جایگاه واالیی در طبقۀ  نگاه می

و در میان  های مختلف از دیرباز در زمان:Dubois, 125-126 ,1897)خود برخوردار بودند 
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رفته است،  کار می های سنسکریت دیگری نیز برای مفهوم گورو به های مختلف هندو معادل فرقه

میالدی رایج بوده است.  هشتآن در سدۀ ازجمله واژۀ آچاریه به معنی استاد که کاربرد 

ه معنی انسان برهمه چَریَه، سنیاسین به معنی زاهد، سادهو )ب براین، عناوینی چون اُپادهیایه،  افزون

رفتند. البته نویسندگان  کار می معنی معلم با تجربه( برای گورو به نیک و پارسا( و جَگَدگورو )به

 .(Bhattacaharyya, 1990: 66) اند هایی قائل شده ها فرق تر میان آن قدیمی

های اولیه در متون عرفانی  ترکیبات و اصطالحات فراوانی مرتبط با واژۀ گورو از همان سده

 -(، گورو śisya paramparāـGuru چون گورو ـ شیسیه پَرَمپَرا) خورد: هم چشم می بههندویی 

( passatti ـGuru )(، گورو ـ پَسَتیGuru - purnimā) ، گورو ـ پورنیما(  śaktiـGuru شَکتی)

اند: مَها ـ گورو به معنی استاد بزرگ که گاه پدران،  و... یا از آن ترکیب وصفی بدین صورت ساخته

خواندند و به این ترتیب ایشان را، استادان بزرگ خانواده یا  مادران و پادشاهان را به آن لقب می

  .((Dubois, 1897, 125- 126 آوردند شمار می قلمرو پادشاهی خویش به

ساختۀ ناظر به تکریم گورو به های بر رسد که در سنت هندو گسترۀ قلمرو ترکیب ظر مین البته به

ـ گورو را، آن هم برای     همین اصطالح مها  رسد و تنها های پیر در تصوف اسالمی نمی پای ترکیب

 برند.   کار می ا در جرگۀ گوروها داشته باشد، بهگورویی که باالترین منصب ر

دهندۀ  م( فیلسوف سرشناس مکتب ادویته نخستین سازمان 820ـ 788شنکره )در سنت هندویی، 

سبب  گردد که به لقۀ مریدان او بازمیمرید به ح -های گورو آید و اولین جماعت شمار می رهبانیت به

مشهور بودند. شنکره صومعۀ بزرگ و با شکوه، نزدیک معابد مشهور یا اماکن  شان زهد افراطی

عنوان رهبر تحت عنوان   ها یکی از مریدان خود را به برای هرکدام از آنمقدس تأسیس کرد و 

آچاریه برای شروع سلسله کشیشان مذهبی منصوب کرد  همچنین شنکره طریقۀ دَشَنامی )ده نام(، 

های ثانوی سنیاسین را نیز بنا نهاده است. مریدان وی  مشهورترین طریقۀ رهبانی هندویی یا انشعاب

نفوذترین ترین و پر اند که یکی از بزرگ ردهدیرهای سنیاسی را سراسر هند ایجاد کهای دیگر  شاخه

لحاظ  به که 2 ها تأسیس متههاو با . (Miller, 1977: 531)شاگرد در هند بودند  -های گورو  جماعت

محدودۀ جغرافیایی در سراسر هند گسترده بود و با سازمان دادن به ده طریقۀ دینی زاهدانه، به سنت 

 اعتبار و حیثیت بخشید.
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 مرجعیت الهی و معنوی گوروها
ای از  گردد. اینان سلسله مییی باز ها در دوران وده به ریشی ها سلسله اسناد گوروها و مرجعیت آن

ها را از طریق مکاشفه  اندیش دوران کهن آریایی بودند که مفاهیم دشوار وده حکیمان ژرف

های  صورت سلسله ها یکی پس از دیگری به جانب آننی ازهای طوال کردند و برای زمان دریافت می

؛ 91 :1، ج 1383)شایگان، شد  های بعدی منتقل می نه به نسلپیوسته در میان برهمنان حفظ و سینه به سی

مجموعۀ دیگری از ادبیات هندو  ها پورانهدر  (71، سرود 10، مندله 1385، گزیده سرودهای ریگ ودا

پورانه  هجدهها در جانب یکسری موضوعات دیگر منعکس شده است و  نامۀ خدایان و ریشی شجره

ها عارفان یا  بنابراین ریشی. (277 – 278 :1382)شایگان، نام یکی از گوروها و خدایان است  هر یک به

ها، اوپنیشدها، متون  منان بودند و در ودهیی هستند که از طبقۀ بره بینان شهودی سرودهای وده غیب

ها در  آمدند که تعداد آن شمار می ها پسران برهما و زاییدۀ ذهن و اندیشۀ او به حماسی و پورانه

هر روی، مرجعیت  به پنج، هفت، هشت و نه تا. متون، مختلف ثبت شده است، در برخی منابع 

ماند.  ها بی چون و چرا می شود و الوهیت آن میه فرزند برهما هستند، تأیید دلیل آنک گوروها به

 را دانستند و اظهار کرامت ها را حکیمان اهل زهد و ریاضت و برخوردار از قدرت روحانی می آن

دادند. کرامات خاصی از قبیل پرواز  ها نسبت می به آن رفت، شمار می های ولی به که یکی از نشانه

ظاهر بر  طبیعت و حتی خدایان. حتی کارهایی را که بهکردن، خلق عوالم فلکی، فرمان دادن بر 

) 3خالف دَهرمَه، دَهمَّه
Skt. dharma , Pāli. Dhamma

ها نسبت  رسید را به آن نظر می به (

یا نیروی  واسطۀ برکت الیی گورو در تولد معنوی مرید بهنقش و. (Guru»,1997: 825»)دادند  می

رسد،  نظر می بههای خود از برهما دریافت داشته است.  واسطۀ سلسله نسب روحانی است که گورو به

معنی   شَکتی باشد که به -مفهوم برکت روحانی یا والیت در عرفان هندویی اصطالح گورو   معادل

)سنت یا طریقت و سلسۀ معلم و شاگرد( که از طریق آیین  پِرَدایه نیروی معنوی موجود در سَم

 البته اصطالح پَرَساده .(Bhattacharyya, 1990:66)رسد  ید به ارث میتشرف از گورو به مر

(Prasāda) معنی تبرک یافتن، فیض و لطف الهی، لطف گورو و تزکیۀ نفس و نیز واژۀ انوگِرَهه  به

 معنای لطف الهی دیده شد.  به

خصوص سنت شیوایی، گورو تجسد سنت و واسطۀ فیض و  ههای هندویی ب در اغلب طریقه

 .رسد ها از منبع الوهی به گورو می ف الهی است. درواقع سنت با نظام مراتبی و در طی نسللط
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تا ذکر  ها را هشت دانند تعداد آن ها را بیشتر اساطیری می سلسله نسب گوروها هرچند که آن

یابد و فیض  تب تداوم میشکل سلسله مرا  بهشود. و  ها و خداوند آغاز می کنند که از خود وده می

شود و به سایر  های مختلف ریشی، سنیاسین، حکیم و... جاری می ها و با معادل واسطۀ آن برهما به

 رسد. موجودات می

 جایگاه، اهمیت و ضرورت گورو در سلوک معنوی
دلیل نقش محوری خود در طریقت رهبانی هندو از اهمیت واالیی برخوردار است. وجود  گورو به

های اصلی طریقت و  بر باورهای عرفانی است از مؤلفه که مبتنی راهنمای معنوی در سیر و سلوک

ای برخوردار است. شناختی  آید و از جایگاه برجسته شمار می که شرط ورود رسمی به طریقت بهبل

لسلۀ گوروها که میراث توصیۀ اوپنیشدها از جانب س آید بنا به دست می هکه از طریق مرجعیت سنت ب

گذاشتند، تداوم یافته است و این سخن را  جای میدادن به شاگردان برواسطۀ تعلیم  خویش را به

همین دالیل است که اهمیت واالیی  آورد که دنبال کردن حکمت از گورو و معلم جدا نیست. به می

 « ای از حکمت است. مربی معنوی نور راه و گنجینه»دارد. 
(Śankarācārya,Śankara᾽s Upadeśasāhasri,on the Taitirya Upanisad,2000  1. 3; 1. 6.). 

منزلۀ تنها منبع شناخت و سایر  کتاب مقدس به»  نویسد: می برهمه سوترهشنکره در تفسیر خود بر 

مطرح ا در شناخت حقیقت عادی بودن عقل ران ودانته در تفاسیر خود نقش غیرگوروها و معلم

 . (.Śankarācārya, 2000, ii, 3. 1; ii. 1. 27) «اند کرده

گیر و مصرانه باشد اگر بدون نظارت و حمایت پیری  چند پیبه اعتقاد او کوشش مرید هر 

ماند. تنها گورو است که توانایی بیدار کردن و بازگرداندن  ثمر و ابتر می کامل صورت بگیرد بی

 Introduction to Indian)روح به شاگرد و نجات وی از سرگردان بودن روحش را دارد. 

Mysticism, 2000: 27)  گورو منشأ حیات نوین معنوی است و جایگاه برجستۀ معلم  اوپنیشدهادر

که با موضوع تعلیم و تربیت شاگرد  تَیتریَه اوپنیشداش است. در  خاطر برتر بودن شناخت و تجربه به

به این موضوع پرداخته است گوروی واقعی کسی است  اوپنیشدهاآغاز شده است و بیش از سایر 

بخشد و سنت  مرید را تداوم می -دهد، رابطۀ گورو  که سنت را به مریدان خود آموزش می

 .Śankarācārya,Taittirīya Upanishad, ,2000  1. 3. 1; 1. 4)کند  جانشینی گورو را حفظ می

دارد و با وادار  میآگاهی باالتر شاگرد پرده بردهد که از خود شخصیتی معنوی از معلم نشان می .(3
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جز گورو کسی  کند. به ن او فروزان میشناخت خود )آتمن( نور معرفت را در درو کردن وی به

همین دلیل او حقیقت ایشوَرَه است. در  به .ی مایا را از سالک مرید بگسلدتواند که بند زنجیرها نمی

شناخت برهمن دست یافته است، وجود ندارد که در   بهآیین هندو مرجعیتی باالتر از کسی که 

شناخت برهمن نائل شده است. در  که بههای عرفانی هندویی این اقتدار از آن گورو است  سنت

گونه از ادبیات دینی یا متون  ها و دهَرمَه شاسترَه سه هاسا، پورانه ایتیسراسر ادبیات سمریتی که شامل 

ن گورو و دست ارادت دادن به او در ارشاد مرید سخن رفته و مقام غیروحیانی هندو از ضروری بود

گورو با مقام خداوند تطبیق شده است. اندیشۀ مفهوم گورو و ضروری بودن وی بیش از همه 

خورد( در متون اوپنیشدی ظاهر شد. ادبیات  چشم می اشاراتی در این موضوع به ها )هرچند در وده

دهد؛ کتاب  ر موضوع واجب و ضروری بودن گورو را انعکاس میای دیگ گونه نیز به منو سمریتی

سالکی که  شرح قواعد زندگی زاهدان اختصاص یافته است و در آن برای طور کامل به ششم مَنو به

های مختلف حیات دینی را پشت سر بگذارد احتیاج به  تر آن دوره معنای عام ها یا به بخواهد آشرمه

عنوان شخصی که  هالمت عبور کند بس ها به شاگردی که از این وادی از داند و معلم را ضروری می

 کند.  یاد می حیات و تولد دوباره یافته است

 صفات گورو 

در  های گورو و نیز آدابی که گورو خصوص آثار شنکره، شرحی از ویژگی همنابع کهن هندویی و ب

وروی کامل استاد در این آثار گ اند. دست داده ههاست، ب رعایت آن  رابطه با مریدانش ملزم به

ای دارد. به  شناخت برهمن دست یافته است. به مفهوم زندگی شناخت ویژه واصلی است که به

های دنیوی  های نفسانی و دلبستگی ها و لذت ها پایبند است. از خواسته زندگی دینی و به سنت وده

هایی همچون انانیت و  ا و لغزشکه هریک در پی در دام انداختن او هستند، فارغ است. از خطاه

دور است، با نور عقل و خرد از همۀ گناهان دست شسته است.  غرور، پستی و دورویی و حسد به

رهایی یا به جیون موکتی رسیده و از سر رأفت و رحمت، معرفت معنوی و روحانی را با شاگردان  به

ر همه حال با کالم نیکو و دلنشین با هیچ روی به مال و جاه مرید چشم ندارد. و د کند. به سهیم می

 گوید. مریدان خود سخن می
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 آداب مرید

یی اولیۀ آن و  چریه مفهوم وده معنی مرید و شاگرد و اصطالح برهمه به شیسییَه در زبان سنسکریت

کار رفته است  اوپنیشدها واژۀ اَوَکیرنا برای اشاره به شاگرد به. در تسلیم برهمن بودن است

(Cenkner, 1983: 47). ه در این سفر چبرد. آن کار می شنکره اغلب برای شاگرد مفهوم مقدس را به

هیچ پرسشی در متابعت پیر خود باشد، و همۀ  رید صادق واجب است، آن است که بیمعنوی، بر م

اراده، دانش و هوای خویش را به یک سو نهد؛ در حضور و غیبت او را حاضر بداند و حرمت او را 

نکند و در اجرای  دهد حتی اگر خالف باشد انجام دهد و اعتراضی هر آنچه دستور می نگه دارد؛

جان بکوشد و هرگز در انکار او در دل یا بر زبان سخنی نراند و بدون اجازۀ او  دستورهای وی به

 عملی انجام ندهد.

 آیین تشرف
 ه جرگۀ راهبان بهو پذیرش مرید ب مراسم تشرف یکی دیگر از آداب و شرایط مرید است. تشرف

 گرفت کرد، صورت می ساله را سپری می دست مربی و بعد از آن که فرد دورۀ آموزشی یک 

Olivlle, 1986, Vol. 11, 65; Mani, 1975: 241)  ( ،معنی تشرف  اصطالح سنسکریت دیکشا به

شاگرد با ورود  رود. کار می ی متعهد شدن بهمعن ریقت، و معادل با واژۀ ورَتَه بهیافتن و ورود به ط

ها را یاد بگیرد. پس از مراسم  رسمی به طریقت باید آداب طریقت را رعایت کند و آرام آرام وده

شود، مراسم اوپَنَیَنَه یا بستن  تشرف تولد دوبارۀ سالک که آغاز زندگی معنوی وی است آغاز می

شود، و پس از  ام میریسمان مقدس که از آداب و اصول تشرف به دین هندویی است، برای او انج

 The Laws of)خدمت مشغول باشد.  ند ساله را در منزل استاد خود بهآن باید دورۀ آموزشی چ

Manu, II. 69, 173-174) کرد که نماد پایان یافتن  سپس مربی اسم جدیدی را برای او انتخاب می

 ,Diksā, The Oxford Dictionary of World Religions) یک مرحله و ورود به مرحلۀ جدید بود

ها احکام سختی برای تشرف دارند مانند تراشیدن موی سر و  برخی سنت (284 –283 :1997

گونه است که نخست موی  گذاشتن نشانه و عالمت بر سر. در برگزاری آیین تشرف روال کار این

دهد.  می کنند و مربی منتره یا ذکر یا خاصی به او هایش را عوض می تراشند، لباس سر او را می

کند از قبیل خرقه، یک تکه چوب  های مختلف فرق می کند در فرقه چیزهایی که مرید دریافت می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             9 / 21

https://erfanmag.ir/article-1-905-fa.html


 پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/ سال دوازدهم/ شماره بیست و چهارم                                                                                30

به عنوان عصا، کاسۀ گدایی، تسبیح، ظرف آب، یک جفت صندل، چُپُق، و ریسمان مقدس و حتی 

 Diksā, The Oxford Dictionary of World) هایی برای طبخ غذا ها ظرف در برخی فرقه

Religions,1997, Vol. 11, 65, Olivlle, 1986, 283-284 )  
های عرفانی هندویی، آیین شیوا و ودانته بر اهمیت فزایندۀ تشرف برای دست  در میان سنت

دهد که در آن  کنند. تشرف درواقع نوعی بینش معنوی به فرد می یافتن به رهایی تأکید می

یا تجلی میان جیوه محدود و ایشوره نامحدود رود، جریان لطف  محدودیت جهل فطری از میان می

در این  (.Hinduism, Louis Renou, 1961, pp.175-177)بخشی شاگرد است  ای قداست گونه و به

خصوص در سنت تنتره که در تقابل با دین  هها انواع و مراحل مختلف تشرف وجود دارد ب سنت

د. بنابراین برای پذیرش افراد قانون ثابتی که دا ها نیز اجازۀ تشرف را می یی به زنان و شودره وده

ها باشد وجود نداشته است. بلکه هر سنتی با توجه به شرایط محلی،  مورد استناد تمام طریقت

گرایشات گوروی آن و نیز متناسب با احوال مبتدیان قواعدی برای تشرف داشته است. بنابراین 

سلک راهبان تلقی  معنی ورود آنان به نها بهت ان مبتدی به دست گورو نهرفته تشرف مرید رفته

گونه صداقت و  رفت، این شمار می ز بهای خاص نی معنی پیوستن آنان به طریقه شود بلکه به می

 آورد. وجود می سویه را میان مرید و گورو بهبه گورو و هدایت آنان پیوندی دو وفاداری مریدان

 تحوالت متأخر گوروها
جدیدی از گوروها ظاهر شدند که مدعی بودند اگر نه تجسد خداوند که در دوران متأخر گونۀ 

خوش تغییرات چندی  زمان با آغاز سدۀ بیستم به این سو مفهوم گورو دست نمایندگان او هستند. هم

های  شده است. کارکرد گوروها که اغلب محدود به قلمرو معنوی بود تغییر مسیر داد در حوزه

 ,Cornille, 1986 ) هندو سهیم شدندها و اهداف ملی  ند و در جنبشسیاسی و اجتماعی فعال شد

Vol. 6: 148.) طور معمول در  و، برخالف گوروهای اولیه که بهر و به جهانی تمایل داشتند. از این

کردند تعصب کمتری به خرج  گزینش شاگردان معیار دقیق شایستگی و صالحیت را اعمال می

نظر از طبقه یا کاست و جنسیت یا ملیت خود به  دند هر کسی صرفدا دادند و اغلب اجازه می می

ها به غرب و  کردند. اغلب آن ها جذب می طریقۀ ایشان وارد شود و شاگردانی از همۀ طریقه

دادند تا مریدانی بیرون از هند  ای انجام می کردند و تبلیغات گسترده خصوص آمریکا سفر می هب

المللی کردن  بین .(Cornille, 1986, Vol. 6: 148)وسعه بدهند پرورش و حوزۀ تعالیم خویش را ت
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رسالت گوروها و طرفداری از گوروهای هندویی از تحوالت دیگر دورۀ متأخر است. محبوبیت 

موکتاننده،  کرشنه پَرَمَهَمسَه، اروبیندوگاس، سوآمی تعدادی از گوروهای هندو از قبیل رامه

ها و مراکزی در کشورهای بسیاری  ... سبب رشد و پیشرفت آشرمهبابا و . سای مورتی، ستییَه کرشنه

بیرون از هند شده است. روی کار آمدن و ظهور گوروهای زن از تحوالت دیگر سدۀ بیستم است. 

های گذشته تا آغاز قرن بیستم زنان اجازۀ پذیرفتن مرجعیت معنوی را نداشتند. در دوران  در سده

شد و اغلب گوروها شیوایی و پیرو مکتب  ز هر سنت دیگر احیای شنکره بیش امتأخر سنت آموزش

 ها و طرفداران سنت شنکره نخستین معلمان معنوی نیز بودند.  ادویته ودانته شنکره بودند. شیوایی

 شناسی و تعریف پیر  واژه
 رود و با معادل عربی آن یعنی شیخ نخستین بار در قرآن کریم کار می پیر در عرف اهل عرفان به

پس از  .(67: ؛ غافر23 :؛ قصص78 :؛ یوسف72 :هود)کار رفته است  سال به معنی پیر و کهن چهار بار و به

آن در سایر متون ادبی و صوفیه این واژه تکرار شد. اما اصطالح  فارسی پیر در متون عرفانی کسی 

او شاگرد است که برای شاگرد حکم راهنما و مربی معنوی را دارد و با دستگیری و هدایت 

ا به برد و با تربیت معنوی و تزکیۀ نفس وی او ر سالمت پیش می  های پر خطر سلوک را به وادی

گیر باشد،  رساند. به باور صوفیه، کوشش مرید هرچند تداوم داشته باشد و پی منزل مقصود میسر

بوسعید برد؛ به قول ا اگر بدون سرپرستی و حمایت پیری کامل صورت بگیرد راه به جایی نمی

های  از دیرباز در زمان«. به خویشتن به جایی نتوان رسید» .«توان به خدا رسید بی پیر نمی»ابوالخیر، 

رفته است. از جمله واژۀ  کار می های دیگری نیز برای مفهوم پیر به مختلف و مناطق متفاوت معادل

است. ترکیبات  ل بودهبابا، قطب و ترکیب آن قطب االقطاب و مراد و مرشد که در خراسان متداو

شود،  خصوص از قرن چهارم و بعد از آن در متون عرفانی و ادب فارسی یافت می فراوانی از پیر به

ی افراد و صوفیۀ ها برا افروز و... برخی از این ترکیب ون پیر صحبت، پیر طریقت، پیر دلچهم

تر نظر به حرمت و تکریم این رسد این تعابیر بیش نظر می رفته است که به کار می برجستۀ شهرها به

 :نویسد اند. البته فریتس مایر می ها داده آن شهرها باشد که این القاب را بدان افراد در نگاه مردم

ها که باالترین مرتبۀ پیر بود گاهی هم بدون ارتباط با مقام و منزلت  ین امتیازها و لقبا
 .(435 :1387)مایر،  شد و مشایخ سابق داده میخاص به پیران 
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الدین محمد بلخی نیز به دو صورت منعکس شده است. صورت نخست آن  جاللمثنوی پیر در 

پیر را مثنوی کار برده است و در دفتر ششم  معنای اصطالحی آن به واژۀ پیر را به در بسیاری از ابیات،

به پیش خواند و  خوانده است؛ پیر، سالک رهرو را در راه سلوک، به خویش می« نردبان آسمان»

رو، مکرر لزوم متابعت از  این، تیر هرگز پرتاپ نخواهد شد و ازکه اگر کمان نباشد چنان راند؛ آن می

خلق مانند »گوید  داند، و می پیری مرشد را فریاد کرده است و او را در میان مردم عین روشنایی می

رسد که  نظر می ونه بهصورت دیگر آن در برخی از ابیات دیگر مولوی این گ«. اند و پیر ماه شب

انسان »و « ولی»معنی  به تری از اصطالح پیر را در ذهن داشته، و این واژه را مولوی معنای عمیق

سبب تقدم وجودی نسبت به سایر موجودات، پیر خوانده  یقت وجودی او که بهو حق« کامل

، 747، 736، دفتر پنجم، ابیات 2975، 2942، 2939دفتر اول، ابیات  ،1363)مولوی، شود، در نظر گرفته است  می

 .(105 :14، ج1385؛ الجوردی، 894 :5،ج1379به بعد؛ پورجوادی،  168به بعد، دفتر دوم، بیت  1412دفتر ششم، بیت 

 والیت و برکت پیر
شود که دلیل  واسطۀ مفاهیم برکت و والیت انسان کامل مطرح می رابطۀ تکوینی پیر با الوهیت به

شود؛ البته این  ها پذیرفته می همین واسطه  باشد و مرجعیت بدون پرسش پیر به میاصلی تبعیت از پیر 

کت نیروی روحانی است که مفاهیم در دو حوزۀ اعتقادی و آیینی در قلمرو اعتقادی متجلی شد. بر

ه موجب چسازد. صوفیه بر این باورند آن و پیران وجود دارد و آنان را از دیگران ممتاز می در اولیا

گردد، نقش والیی پیر در تولد معنوی مرید، با کمک  ل سالک و تغییر جهت در زندگی او میتحو

دریافت  )ص(پیامبراش از  های سلسلۀ طریقه یا نیروی روحانی است که پیر با واسطۀ حلقه« برکت»

هد پذیر نخوا ای امکان آن، چنین والدت دوباره داشته، و همت یا اراده و عزم معنوی پیر است که بی

استفاده از لقب شاه، سلطان و نظایر آن برای مشایخ بزرگ صوفیه نیز  .(280 – 281 :1393 )عدلی،بود 

مرسوم بوده است. ازآنجاکه مفهوم والیت با مفهوم برکت پیوسته است در هر دو سنت مالحظه 

گرفت. این ، شکل ویژه در نزد عامه هها و آدابی برای برخورداری از برکت ولی، ب شود که آیین می

اصطالح ولی، به کسی  .(364 :1393، عدلی) شکل زیارت مقابر صوفیه متجلی شد آداب در تصوف به

 اشاره دارد که در میان اولیای خداوند به باالترین مراتب قرب و درجات علوم الهی نائل شده است

نویسد که قوام دنیا  می االولیاءختم عبداهلل حکیم ترمذی در کتاب . ابو(643 – 653 : 1393، پناه )یزدان

 .(83 – 84 :1392 ؛ محمودی،47 – 51 :1379، کوب )زرین مبتنی است و سلسله مراتب اولیا وجود ولی به
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 جایگاه، اهمیت و ضرورت پیر در سلوک معنوی
ر تصوف با خود خداوند و را د« مرید -پیر»وجود پیر در نزد صوفیه چندان مهم است که رابطۀ 

ها در ضروری بودن پیر و  رسد اغلب آن نظر می به .کنند و یا داستان موسی و خضر شروع می )ع(آدم

نقش معنوی وی در تربیت مرید باهم اتفاق نظر دارند. صوفیه در زمینۀ اولویت دادن به هدایت و 

 )مستملی بخاری،هایی دارند  عنایت خداوند، سعی و کوشش مرید و یا لزوم وجود پیر با هم تفاوت

رفته تأکید بر ضرورت پیر به اصلی ضروری در طریق  رفته .(157 :3، ج1377، القضات ؛ عین1699 :1365

مانده بود، با تطبیق مقام شیخ با  ر اندک تردیدی دربارۀ مقام پیرسلوک تبدیل گشت چندان که اگ

ون نبی در چهمشیخ در میان قومش » .«الشیخ فی قومه کالنبی فی امته»مقام نبی کامالً زدوده شد: 

اسرار این اصل در . (127 :1350، ؛ احمد جام61 :1358؛ هجویری، 297 :1362منور،  بنمحمد) «است میان امتش
و  تمهیدات در ،(46 :1362، منور )محمدبن «مرکز مدار طریقت بر پیراست»تحت عنوان التوحید 

مطرح شد و صوفیه آن را از شرایط « پیرپرستی به از خداپرستی است»همدانی  القضات های عین نامه

درک  .(46 :1362، منور ؛ محمدبن87 :1358، )هجویری پنداشتند پیچ و خم سلوک می ابتدایی جادۀ پر

معنی داشتن هر نوع سعادتی در باور   نشینی و سپردن خود به پیر برای مرید سراسر برکت و به هم

 .(41 :1368)عبادی، صوفیه بود 

تجسم  .(132 :1364)غزالی، باور صوفیه، مقام پیر در باالترین درجۀ تعالی و عظمت قرار دارد   به

دهد از سر بصیرت و آگاهی  رود جز حق نرود و هر چه انجام می حق است و هر چه بر زبان وی می

دالیل  صوفیه به .(2 :1349بردسیری کرمانی،  ؛31-32: 1957الدین کبری،  ؛ نجم136 :1350، )احمد جاماست 

دانند و بر آنند که  دان را برای مرید در طریق سلوک امری ضروری می زیادی احتیاج به پیری راه

 .(228 - 234،  33 - 34 :1383الدین رازی،  )نجمتوان قدم از قدم برداشت  بی پیر و بدرقۀ وی نمی

 صفات پیر
دیده و دست ارادت دادن به او در مسیر سیر و  اطاعت محض، از پیری راهزمان با اینکه بر مرید  هم

 القضات:  قول عین  سلوک ضروری است و به
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خدمت کفش پیر کن و گنگ و کر و کور باش و هر چه بشنوی ناشنوده گیر که 
الیدخلُ الجنَّه و راه ارادت، خود زنار داشتن در راه خدا و رسول او آشنایی درون را 

 .(35 :1377القضات همدانی،  )عین ستاسباب ا

منزلۀ برعهده گرفتن نقش باطنی است که از جانب  ، رهبری و نقد مریدان بهبرای پیر نیز هدایت

، سمنانیعالءالدوله )شود  رو، بر وی فرض و واجب شمرده می خداوند به او واگذار شده است و ازاین

به خرج دهد تا با حرمت پیر و اطاعت محض او پیر باید در تربیت مرید شفقت و سیاست . (5 :1358

جای آن بنشیند.  رخیزد و اخالق نیکو و پسندیده بهبه ریاضت مرید پیوند بخورد و اخالق مذموم ب

پیر اگر مریدی را در ارادت خود صادق دید باید با او پیوند دوستی ببندد و او را همان گونه که 

 .(41 :1368، )عبادیعنوی و خلف رشید خود خود بداند فرزند در تولد طبیعی از پدر است فرزند م

در آثار عرفانی پیر کامل شیخ واصلی دانسته شده که در طریق سلوک با مجاهده و تزکیۀ نفس 

خود، از مشاهدات نصیبی وافر گرفته و به مقام قرب حق رسیده است و سه علم شریعت، طریقت و 

اند که  صفت مهم پیر را حفظ آداب و سنن برشمرده حقیقت را با هم دارد. در این آثار ویژگی و

، )احمد جام طور کامل در انجام آن بکوشد یعت اصراری تمام داشته باشد و بهپیر باید در تبعیت از شر

رفت که پیر باید از آن  شمار می های مشابه پیر به اظهار کرامت، نیز یکی دیگر از نشانه. (126 :1350

مرید مظهر والیت و دارای کرامت است. این کرامات در جذب افراد به  برخوردار باشد. پیر برای

آن پیر و پیوستن به سلک صوفیان مؤثر بوده است. پیر باید امیال و هوای نفس خود را مهار کند و 

مت و احترام زیست کند تا در همه حال با خلق خدا با تواضع و وقار سلوک کند، با مریدان با حر

کند. در آثار متصوفه با توجه به روابط مختلف پیر با مرید، اصطالحات ت جسارت نمرید جرئ

شود که هر یک وظیفۀ خاص  چندی از قبیل پیر تربیت، پیر خرقه، پیر طریقت، پیر صحبت یافت می

 دادند. خود را انجام می
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 شرایط مرید 
ز میانۀ سدۀ چهارم ادر منابع صوفیه پیش از موضوع پیر دربارۀ مرید و آداب آن سخن رفته است. 

های بعدی مباحثات نظری  بعد رفته رفته بر اهمیت تربیت مریدان افزوده شد، تا اینکه در سده به

فراوانی دربارۀ مرید، آداب مرید، تربیت و جزئیات آن درگرفت. این موضوع در گرایش فزاینده به 

چه ان نمود یافته است. آندهای مستقل در باب آداب و تعلیم و تربیت مری نگارش رساالت و کتاب

الهی بهره  در این سفر معنوی بر مرید صادق واجب است، آن است که چون پیر مستقیماً از علم

آنکه پرسشی کند از او اطاعت نماید حتی اگر این اطاعت سبب رسوایی او  یافته است پس مرید بی

چون  . بی(68 :1345باخرزی، )د گردد. قول و سخن پیر را از سر صدق قبول کند تا از وی رستگاری یاب

و چرا در متابعت کامل پیر خود باشد و دمی برنیاورد و تمام اراده، دانش و هوای خویش را در پیر 

از . (57: 1364الدین کبری،  )نجمو دل خود را دایم بر شیخ بندد . (104 :1385)الجوردی، محو گرداند 

 کار گیرد افتد به احوال خویش که اتفاق می باطن او یاری بخواهد و حقایق درونی او را برای

رسد و در ظاهر و باطن  مدد او به مطلوب خویش نمی  هو بداند جز ب .(68: 1975الدین کبری،  )نجم

نیاوردن دربرابر گام بعدی اطاعت محض پیر و دم بر حرمت او را نگه دارد. بعد از یافتن پیر

شاگرد در برابر پیر بایستی از بن  (412 :ق1410)سلمی، دستورات وی و نگه داشتن حرمت او است 

 بردار باشد.  سره تسلیم و پذیرندۀ محض و فرمان جان، نه از سر زبان یک

 آداب تشرف
« بیعت»پیوستن به سلک صوفیه و پیمان بستن مرید با شیخ طریقت، تشرف و در اصطالح صوفیه 

صوفیه آداب خاص و قانون ثابتی که مورد های  های نخستین ورود به طریقه شود. در دوره نامیده می

مردم در مجلس مشایخ صوفیه که معموالً در مساجد یا در  ت.ها باشد وجود نداش اد تمام سلسلهاستن

ز مردم درزمرۀ مریدان آن شیخ کردند و گروهی ا شد شرکت می خانۀ شخصی آنان برپا می

قواعدی وضع شد. این  برای پذیرش مریدان تدریج هها ب ها و رباط آمدند. اما با تشکیل خانقاه میدر

معنی ورود به  ها اهمیت زیادی یافت، زیرا دیگر مرید شدن به وجود آمدن سلسله موضوع با به

سو  رو مرید مبتدی ازیک طریقتی بود که میراث باطنی آن چندین نسل تداوم داشته است. ازاین

دیگر بیعت و پیمان  را پیدا کند و ازسویبایست حائز شرایطی باشد تا قابلیت ورود به سلسله  می
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بخشی از آداب تشرف با موضوع خرقه و خرقه پوشاندن  .ببندد که این میراث باطنی را حفظ نماید

مرید پیش از آنکه به سلک صوفیان و اهل صحبت بپیوندد،  .(310 :1393عدلی، )مرتبط بوده است 

واقع دورۀ آموزشی و آزمایشی بوده دورۀ اولیه در. این خدمت مشغول باشد  ای را به بایست دوره می

 .کردند است که مدت و کیفیت آن را پیران صوفیه تعیین می

 تحوالت پیر در دوران متأخر
خود دید و مشایخ صوفیه  را به ای از تحوالت های صوفیانۀ معاصر کارکرد پیر مجموعه در طریقه

ها به  های آن و فرهنگی نیز وارد شدند. و خانقاهاقتضای شرایط در مسائل اقتصادی، سیاسی، دینی  هب

طریقت صفویه . (Spencer, 1971: 9 – 10)های اقتصادی بدل شد  خصوص برای فعالیت هکانونی ب

های دیگری  های معاصر صوفیه بود که مشایخ آن در جانب پیری و ارشاد به فعالیت ازجمله طریقه

کتاب و انتشار مجله از تحوالت فرهنگی بود که  پرداختند. تألیف در سیاست و امور فرهنگی می

های دینی و  خصوص به آموزش هوجود آوردند و ب هپیران صفویه برای پیشبرد منافع طریقۀ خود ب

 پرداختند.  مسلک عرفانی خود می توجیهتدریس علوم اسالمی و تفسیر قرآن برای 

نی است در رأس هرم آن ساریه دارای مراتب گوناگو منصب پیری و ارشاد در طریقۀ خاک

قطارکش( است که در شیعیان است. پس از او، سرسلسله )قطب قرار دارد که همان امام دوازدهم 

تر، مرشدها  عهده دارد. در مرتبۀ پایینآن شاخه را برهر شاخۀ خاکساریه، مسئولیت ادارۀ تمام امور 

توانند مریدانی داشته باشند.  اند و می مقام ارشاد رسیده  قرار دارند که هرکدام با اجازۀ سرسلسله به

ها وظیفۀ خاصی را نسبت به  رود و هر یک ازآن کار می لقب پیر هم معموالً برای دستیاران مرشد به

در میان اهل حق نیز مرید مبتدی برای ورود  .(3 :1369مدرسی چهاردهی، ) مرشد و مریدان برعهده دارد

ه به جرگۀ درویشان و رسیدن به آخرین مراتب سلوک به کمک پیرانی نیاز دارد که در سلسل

اند. در این سلسله مراتب،  سمت خود منصوب شده همان پیر واصل بهیا « پادشاه»مراتبی معین توسط 

نوبۀ  سپارد، پیر نیز به می« پیر»تربیت کرده، به نخست دلیل قرار دارد که با دستگیری مرید، او را 

رساند، تا  می اند، به مراتب باالتر یل گذراندهخود، مریدانی که مراحل مقدماتی طی طریق را نزد دل

های تصوف مصر و  در طریقه (2 :1349الدین،  خواجه) به فیض رحمت الهی برسند« پادشاه»به دست 

 ت. آفریقا نیز اصطالح پیر متداول اس
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 : نتیجه
شود که هدایت شاگرد را در منازل  گورو و پیر در سنت هندویی و اسالمی به شخصی اطالق می

عهده دارد. پیشینۀ دو واژه به متون مقدس هر دو سنت رفانی تا رسیدن به حقیقت مطلق برسلوک ع

هندویی سلسلۀ . در عرفان ه استو پس از آن در سایر متون ادبی و عرفانی تکرار شد گردد بازمی

یی و به فرزندی  اندیش وده ها، حکیمان و عارفان ژرف ها به ریشی اسناد گوروها و مشروعیت آن

شود. سلسله  دلیل آنکه فرزند برهما هستند، تأیید می رو، مرجعیت گوروها به گردد. ازاین میبرهما باز

ت و مفاهیم برکت و والیت واسطۀ رابطۀ تکوینی پیر با الوهی نسب مشایخ در تصوف اسالمی نیز به

دلیل    رسد. در هر دو سنت مربی به ند میخداو بهو  )ص(شود و به پیامبر اکرم مل مطرح میانسان کا

نقش محوری خود در وادی سلوک از جایگاه واالیی برخوردار است و در تعالی مقام گورو تا 

 دانند.  می پرستیتجلی خداوند و پیرپرستی را خدا روند که گورو را ا میجبدان

در هر دو فرهنگ به ادب دوجانبۀ معلم و شاگرد اشاره شده است. معلم با صفاتی همچون ایمان 

تواند  به زندگی دینی، تبعیت کامل از متون مقدس، اظهار کرامت، شناخت مفهوم زندگی می

واقع رف درای تبعیت کند. تش ههدایت و ارشاد مرید را برعهده بگیرد. شاگرد نیز باید از آداب ویژ

همراه اموری نظیر لباس، غذا، معیشت، رسم دریوزه، خرقه دادن به مرید، سرتراشی، آداب  به

های ظاهری و آیینی سنت هندویی و اسالمی است. در هر دو  خلوت، جریمۀ خطاکاران و... از جنبه

رای رشد چون و چرا از استاد و نگه داشتن حرمت او تأکید شده است. شاگرد ب سنت بر تبعیت بی

 های استاد باشد.  معنوی باید تسلیم محض خواسته

ه کارکرد گوروها و مشایخ صوفیه در دوران متأخر با تحوالت و سرنوشت جدیدی مواجه شد

 ند. ا های به دنیاگرایی پیدا کرد و چرخش فزاینده ههای دیگر فعال شد و در حوزه است

 ها: نوشت پی
1. Samskara (  و ازدواج تشرف، آیین نظیر آیین) مقدماتی مناسک و ها آیین از ای مجموعه به...

   بگذارد. پشت سر باید هندو هر که شود می گفته

2. Upādhyāya او  وظیفۀ که جَیَنی دین در صومعه راهبان گانۀ سه مراتب سلسله از مرتبه دومین

 .است وارد تازه راهبان آموزش
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3. Matha سنسکریت( یا(Maths   هایی اقامتگاه که شود می گفته متهه هندوان های صومعه به 

 دادند. می جای خود در را راهب اندکی تعداد تنها وبودند  کوچک

معنی اصول  تر بگوییم به اند، اما اگر بخواهیم دقیق ترجمه کرده« دین»واژۀ دهرمه را معموالً  .4

 توان به شریعت ترجمه کرد. اعتقادی و با کمی اغماض می

 نامه: کتاب
، به کوشـش علـی فاضـل،  تهـران: بنیـاد      انس التائبین صراط اهلل المبین(،  1350احمد جام نامقی. ) –

 فرهنگ ایران.

 ، ترجمۀ محمدجواد گوهری، تهران: روزنه.صوفیسم و تائوئیسم(، 1379ایزوتسو، توشیهیکو. ) –

ایـرج افشـار،    کوشـش   ، بـه اوراد االحباب و فصـوص ادداب (، 1345باخرزی، ابوالمفاخر یحیی. ) –

 تهران: دانشگاه تهران.

فـر، تهـران:    الزمـان فـروزان   کوشـش بـدیع   ، بـه مصباح االرواح(، 1349محمد. ) بردسیری کرمانی،  –

 دانشگاه تهران.

کوشش غالمعلی حداد عادل، تهران:  ، بهدانشنامه جهان اسالم، «پیر»(، 1379پورجوادی، نصراهلل. ) –

 المعارف اسالمی. بنیاد دائره

، تبریـز:  سرسپردگان، تـاریخ و شـرح عقایـد دینـی اهـل حـق      (،  1349الدین، محمدعلی. ) خواجه –

 خورشید.

 . تهران: امیرکبیر.جستجو در تصوف(، 1379کوب، عبدالحسین. ) زرین –

علـی بَـدیوی، بیـروت: مکتبـه      کوشـش یوسـف   ، بهآداب الصحبهق(،  1410سلمی، عبدالرحمن. ) –

 التربیه.

کوشش مصطفی عبـدالقادر عطـا، بیـروت: دار     ، بهطبقات الصوفیه(، م1998. )ـــــــــــــــــــــــــ  –

 الکتب العلمیه.

 ، ترجمۀ جمشید ارجمند، تهران: فرزان.آیین هندو و عرفان اسالمی(، 1382شایگان، داریوش. ) –

کوشش غالمحسین یوسـفی،   به، صوفی نامه التصفیه فی احوال المتصوفه(، 1368عبادی، منصور. ) –

 تهران: علمی.

 کوشش نجیب مایل هروی، تهران: مولی. ، بهمناقب الصوفیه(، 1368. )ـــــــــــــــــــــــــ  –

، صـوفیان و بوداییـان سـیری در تصـوف اسـالمی و رهبانیـت بـودایی       (، 1393عدلی، محمدرضا. ) –

 تهران: هرمس.
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 شـرکت  تهـران:  حقیقـت،  عبـدالرفیع  کوشـش  بـه  ،مجلـس  چهل (، 1358سمنانی. ) عالءالدوله –

 .ایران مترجمان و مؤلفان

به کوشش علینقی منزوی و دیگران، تهران:  ،القضات های عین نامه(، 1362القضات همدانی. ) عین –

 منوچهری.

، تهـران:  3کوشـش علینقـی منـزوی، ج     بـه  ،های عین القضات نامه (،1377. )ـــــــــــــــــــــــــ  –

  اساطیر.

 کوشش عفیف عسیران، کتابخانه منوچهری. ، بهتمهیدات(، 1392. )ـــــــــــــــــــــــــ  –

–  

کوشش  ، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، بهاحیاء علوم الدین( 1364غزالی، ابوحامد محمد. ) –

 علمی و فرهنگی. :تهرانجم، ربع عبادات،  حسین خدیو

، تهـران:  2، 1کوشـش حسـین خـدیو جـم، ج     ، بـه کیمیای سعادت(، 1364. )ـــــــــــــــــــــــــ  –

 علمی و فرهنگی.

 محمدرضـا  ترجمه و کوشش به(، 1367) هند، آریایی سرودهای ترین قدیمی ودا ریگ گزیدۀ –

 .نقره :نائینی، تهران جاللی

کوشـش کـاظم موسـوی     ، بـه المعـارف بـزرگ اسـالمی    ةدائـر ، «پیـر »(، 1385الجوردی، فاطمه. ) –

 المعارف بزرگ اسالمی.  ةبجنوردی، تهران: مرکز دائر

مهرآفاق بایبوردی، تهران: مرکز  ه، ترجمابوسعید ابوالخیر حقیقت و افسانه(، 1387مایر، فریتس. ) –

 نشر دانشگاهی.

 شفیعی محمدرضا کوشش به ،سعید ابی الشیخ مقامات فی التوحید اسرار (1366منور،) بنمحمد –

 .آگاه تهران: کدکنی،

ای عرفـان اسـالمی و    ای بر مطالعه مقایسـه  مقدمه ،مشرق در دو افق(، 1392محمودی، ابوالفضل. ) –
 (، قم: ادیان.رامانوجه ، شنکره،ابن عربی) هندویی 

 ، تهران: پیک فرهنگ.اسرار فرق خاکسار اهل حق(، 1369مدرسی چهاردهی، نورالدین. ) –

کوشش محمد روشـن،   به ،شرح التعرف لمذهب اهل التصوف(، 1365مستملی بخاری، اسمعیل. ) –

 ربع چهارم، تهران: اساطیر.

حسن  هکوشش رینولد الین نیکلسون، ترجم ، بهمثنوی معنوی(، 1363الدین محمد. ) مولوی، جالل –

 الهوتی، تهران.
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 فرهنگی.کوشش محمد امین ریاحی، تهران: علمی و  ، بهمرصاد العباد(، 1383الدین رازی. ) نجم –

 کوشش فریتس مایر، ویسبادن. ، بهفوائح الجمال و فواتح الجاللم(،  1975الدین کبری. ) نجم –

 کوشش مسعود قاسمی، تهران: زوار. ، بهرساله فارسی السایر الحایر(، 1361. )ـــــــــــــــــــــــــ  –

کوشــش توفیــق  ، بــهالالئــم رســاله الــی الهــائم الخــائف مــن لومــه(، 1364. )ـــــــــــــــــــــــــــ  –

 پور سبحانی، تهران: علمی و فرهنگی.  هاشم

 کوشش ژوکوفسکی. تهران: طهوری. ، بهکشف المهجوب(، 1385جویری، علی. )ه –

کوشـش عطـاء انزلـی، قـم: مؤسسـه آموزشـی و        ، بـه مبانی و اصول عرفان نظـری پناه، یداهلل.  یزدان –
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