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اخراج از ملیط روقونه و  . ...ایچیین تللیل و بررسه قکویوت نشون مهداد ک ظرفیهت،
انگیزه و خواست مریدان برای آموختن و تعلیم دیدن ،در برخورداری آنهو از تعهولیم وهوفی
مهم است .طرح شیّ ای از وضعیت آموزشه ووفی ب عیوان یکه از قوزهاهوی اخالقهه و
تربیته وسیع و مهم آموزشه مهتواند ب عیوان پیشیهودی برای متولیون آموزش کیونه جومعه
نیز ب کور آید.
واژههای كلیدی
شی  ،مرید ،شیوهاوی تعلییه ،نقد ،آسیب شیوسه ،قرن ششم.
مقدمه
استفوده از ارشوداوی یک پیر واقعه در طهکردن مراقل سلوک ضروری است .ب اعتقود
ابوسعید ابوالتیر الزم است ک مرید قتیوً پیر و مقتدایه داشت بوشد چهون در ییهر ایهن
وورت جیوعت ووفی او را از خود نیهدانید .ضین اییک اگر مریدی ب دست اسهتود
ادب نشود ،ارچید ب مقوموت عوله نیز برسد تو جویه که چیزاهویه از ییهب بهر او آشهکور
شود ،بوز از او فویدهای قوول نیهشود .ابوسعید مهگوید :مدار طریقت بر پیهر اسهت چهون
پیر در میون قومش مونید پیومبر در میون امتش است (ملید بن میور.)52- 53 :1361 ،
بویزید بسطومه نیز معتقد است مرید بدون رااییویه پیر نیهتواند میوزل و مراقهل را
طه کید و قته قودر ب شهیوخت راه اهدایت و راه گیرااهه از یکهدیگر نیسهت چهون
مریدی ک شی نداشت بوشد ،شی او شیطون است (سهروردی 40 :1364 ،و .)1
عینالقضوت نیز معلیه و پیری را از ام تفکیک مهکید و اعتقود دارد معلهم آنچه را
یود گرفت  ،بوزگو مهکید امو پیر ،خود مجتهد است .سپس دربهورة ااییهت تعلهیم دیهدن
مرید مهگوید :ایونگون ک تیری ک سلطون ب تو بداهد ،بیشهتر از تیهری که از بهوزار
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بتری ارزش دارد؛ ب ایین قیوس وقته ذکری را بگویه ک پیر به تهو آموخته اسهت،
شیطون از تو فرار مهکید امو اگر ایون ذکر را بدون تلقین شی بگویه ،ابلیس ن تیههو از
تو فرار نیهکید بلک بو تو بوزی مهکید (عینالقضوت.)394 /4 :1377 ،
از طرف دیگر برخه از مشوی بو این عقیده یعیه لزوم پیروی از شی متولت بودهانهد ،از
جیل ابواللسن خرقونه بهرهمیدی از ملضر یک استود را الزم نیهبیید و بو نقهد و ابهراز
تعجّب از قول کسونه ک مهگویید :فالن قرف را از فالن استود شهییدم؛ مهگویهد :مهن
ایچ کس را ب عیوان استود انتتوب نکردم چون استود من خداوند بود وله قرمت ایهۀ
پیران را رعویت کردم (شفیعهکدکیه.)192 :1384 ،
چون توکیون روشاوی تعلییه ووفی معرّفهه و تقسهیمبیهدی نشهدهانهد ،در گفتهور
قوضر ب معرّفه برخه از روشاوی تعلییه مشوی ووفی در میوبع میثور فورسه ک به
دست بزرگون ووفی قرن پیجم و ششم اجری تألیت شدهاند ،پرداخت ایم تو عهالوه بهر
نقد و تللیل آنهو ااییت لزوم بهرهمیدی مرید از تعولیم یک استود واقعه و نیهز ااییهت
این مسأل ک شی بوید ویژگهاویه داشت بوشد تو مجوز شود در مقهوم یهک اسهتود قهرار
بگیرد ،اثبوت شود .ایچیین نشون داده شده است که مشهوی وهوفی در موقعیهتاهوی
مشوب از روشاوی مشوب استفوده نکردهاند؛ آنهو بو آگواه از ویژگهاوی مریدان خهود و
نیز بو ارزیوبه موقعیت و شرایط موجود از روشه میوسهب اهر مریهد و شهرایط او بههره
بردهاند ،لذا تعولیم آنهو در موقعیتاوی یکسون مشوب نیست .دسهت بیهدی ایهن روشاهو
نشون مهداد ک اگرچ این روشاو در ظوار بو ام فرق دارند امهو الگهوی آموزشهه در
این روشاو تقریبوً یکسون است.
 -1معرفی برخی از روشهای تعلیمی مشایخ
تألیت کتوب و رسول و مجلسگفتن دو روش معیول ووفی برای تعلهیم مریهدان بهوده
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است .ایچیین مهتوان از ایۀ رویداداویه ک در دستگوه ووفی اتفوق افتوده به نلهوی
نتیجۀ علیه و عیله برداشت کرد .ب جز این موارد برخه از شیوهاویه ک ووفی بهرای
تعلیم و آموزش دادن ب مریدان خود در پیش گرفت اند ،از این قرار است:
 -1-1آموزش از طریق گفتگو
یکه از معیولترین شیوهاوی تعلیم و تربیت ک مورد استفودة مشهوی وهوفی نیهز بهوده،
گفتگوست ک بیشتر در قولب سؤال و جواب است .در ضین این سؤال و جواباهو نکهوته
ب مریدان تعلیم داده مهشده است.
ابوعله رودبوری برای تعلیم ایثور از مریدانش پرسید ک توکیون چ نیکهه کهردهانهد
یکه از آنهو جواب داد :من امیری بودم ،روزی سوئله از من کیک خواسهت .مهن ایهۀ
مول و خون و جوم ام را ب او سپردم و زنم را راو کردم تو پس از گذشت عهدّت ایسهر
او شود و خود مرقع پوشیدم .دیگری گفت :من ب جوی دزدی ک مهخواسهتید دسهتش
را ببرند ،دستم را دادم .ابوعله گفت :شیو آنچ کردید بو یهک نفهر کردیهد .مهومن بویهد
مونید موه و خورشید سودش ب ایۀ مردم برسد (شفیعه کدکیه.)362 :1384 ،
دربورة قکویت فوق دو نکتۀ قوبل بلث وجود دارد :اول اییک روش تعلییه ابهوعله
رودبوری قوبل نقد است چون او برای تفهیم مطلب ب مریدانش نیون و مصهداقه ارائه
نکرده است .دوم اییک آیو مهتوان قبول کردن مجوزات شرعه دیگری و مجوزات شهدن
ب جوی او را مصداقه از ایثور دانست بوید متذکر شد ک ادف شی در اییجو تعلیم ایهن
نکت بوده است ک ایثور قد و مرزی ندارد و قتهه جهون را بهرای دیگهری فهدا کهردن
بوالترین درجۀ ایثور ملسوب نیهشود و مهم این است ک ایثور شومل ایۀ مردم بشهود؛
ن اییک فقط یک نفر میفعت بیوبد.
نیونۀ دیگر از این نوع شیوة تربیته در قکویته از اقید قهواری آمهده اسهت که از
شی خود ،ابوسلییون دارانهه ،سهؤال کهرد :چگونه اسهت که وقتهه در خلهوت نیهوز
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مهخوانم ،ب راقته فراوانه دست مهیوبم ابوسلییون گفت :تو مهردی ضهعیت اسهته
چون وقته خلق قوضر بوشید ب گون ای استه و چون تیههو بوشهه به گونه ای دیگهر
(عطور 237 :1374 ،و سهروردی29 :1364 ،؛ اجویری .)172 :1387 ،
روش دارانه قوبل نقد است چون او نیز ایچون بوعله رودبوری در قکویت پیشهین،
روش عیله برای درمون این شکل از مالمتهگری مریدش ارائ نداده است.
یکه از تعولیم ووفی پرایز از جدل و براون آوردن به روش فالسهف اسهت (ر.ک.
قلبه .)120/1 :1392 ،امو در برخه موارد شی برای تعلیم ب مریدانش نوچور ب استفوده
از روشه شبی روش فالسف بوده است .در قکویته آمده اسهت که مریهدی از مریهدان
ابواللسن خرقونه نزد او رفت تو اجوزة خرق پوشیدن بگیرد .شی گفت :از تو دو سؤال
دارم ،اگر جواب آنهو را بگویه ،اجوزه مهیوبه خرق بپوشه .مرد پهذیرفت .شهی سهؤال
کرد اگر مردی لبوس زنون را بپوشد زن مهشود مرد پوس داد :ن  .استود بوز پرسید :اگهر
زنه لبوس مردی را بپوشد مرد مهشود مرد گفت :ن  .خرقونه چیین نتیج گرفت ک تو
نیز اگر مرد این راه نبوشه بو پوشیدن مرقع مرد نیهشوی (شفیعه کدکیه.)147 :1384،
 -2-1آموزش از طریق طرح و نقد گفتار و رفتار مریدان
نظورت شی بر کوراوی مریدان و نقد این رفتوراهو و گوشهزد کهردن نتیجهۀ آنههو به
مریدان از دیگر شیوهاوی تعلییه ووفی بوده اسهت .نیونه اهوی فراوانهه از ایهن نهوع
روش تعلییه در خالل قکویوت ووفی آمده است .از جیل در قکویته مهخوانیم که
مریدی از مریدان شی ابواسلوق کوزرونه در خون تبوا خورد و نزد شی رفت .در راه
بو درویشه میوظره کرد و مقصّر شیوخت شد .پس لبوساوی مرید را ب عیوان یرامت به
درویش دادند .شی ب مرید گفت :تبوا کور تو را تبوه کرد (عطور.)669 :1374 ،
ادف و تعلیم اولیۀ شی در این قکویت آموزش کهمخهوری به مریهد اسهت که از
جیل مبوقث مهم ریوضته ووفی ملسوب مهشود .مطولعهۀ قکویهت فهوق عهالوه بهر
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اییک نشون مهداد نظورت شی بر مریدان نیوزی ب قضور مرید در کیهور شهی نهدارد،
ایچیین نشون مهداد ک یکه از ویژگهاویه ک شی بوید برای تعلیم دادن به مریهدان
داشت بوشد ،برخورداری از فراست و نیز آگواه از ایۀ کوراوی مریدان است.
عطور قکویت مهکید :ب ابراایم ادام خبر دادند ک جوانه ریوضتاوی طوقهتفرسهو
را تلیل مهکید .ابراایم ب دیدار او رفت و س شهب بهو او مونهد .ابهراایم بهو مشهوادة
قولت مرید بو خود گفت :چگون است ک او ب قوله دست یوفت ک آرزوی مهو اسهت
بیوبر این دربورة یذای او پرسو جو کرد و دانست ک یهذای مریهد قهرام اسهت .پهس
ابراایم ب مرید گفت :من س روز مهیون تو بودم اکیون یک شب تو مهیهون مهن بهوش
جوان پذیرفت و چون از یذای ابراایم خورد ،آن گرمه و بههقهراری وی رفهت؛ پهس
دانست ک یذایش قالل نبوده و شیطون بو آن یذااو در وجود او رفت است و آنچه به
او مهنیودهاند ،شیطونه بوده است (ر.ک .عطور.)99-100 :1374 ،
قکویت مشوب دیگری دربورة یکه از مریدان جیید نقل شده اسهت .مطهوبق قکویهت
مریدی پیداشت بود ب کیول رسیده و تیهویه بهرای او بهتهر از اییشهییهکردن بهو دیگهران
است .لذا از جیوعت فوول گرفت و در تیهویه ب ذکر مشغول شد .او ادعو مهکرد ک اهر
شب گرواه ب ایراه شتری مهآیید و او را ب بهشت مهبرند و بهو طعوماهوی لذیهذ از او
پذیرایه مهکیید .سرانجوم روزی زبون دعوی برگشود و گفت :من ب درجۀ کیول رسهیدهام
و تیهویه برای من بهتر است .خبر ب جیید رسید .پس وی ب دیهدار مریهد رفهت و به او
گفت :این بور ک ب آن جویگوه بو وفو مهروی س بور «القَولَ وَ ال قُهوهه اللّهو بلهوه» بگهو.
مرید ارچید در دلش شی خویش را انکهور مههکهرد امهو بهرای امتلهون چیهین کهرد و
بالفوول ای چیز از جلوی چشیش ملو شد .مرید بر خطوی خهود آگهوه شهد و توبه
کرد و ولبت بو جیید را از سرگرفت (عطور 376 :1374 ،و اجویری.)499 :1387 ،
اقید جوم نومقه شبی این قکویت را از یکه از معتیدان دربورة یکهه از معووهرانش
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ب نوم اقید شیرین شییده و آن را نقل کرده است (جوم نومقه.)308-309 :1368 ،
طرح (پیرنگ) در س قکویت اخیر یکسون است:
 -1مریدی ک بو خود پیداشت است ب درج ای مهم در تصوف رسیده است.
 -2معلیه ک ب پیداشت شوگردش په برده است.
 -3روش تعلییه مشوب در س قکویت :متوسل نشدن شی ب زور و عهدم اسهتفودة
او از روش گفتگو و سویر روشاو.
دو قکویت زیر نشون مهداید ک شی ن تیهو مراقب اعیول مریهدان بهوده ،بلکه بهر
اندیش او و تصورات آنهو نیز نظورت مهکرده است:
زکریوی شتتیه پیش از توب کردن و درآمدن ب جرگۀ ووفیون بو زنهه مرتکهب گیهوه
شده بود .روزی در مجلس ابوعثیون قیری ب آن زن مهاندیشهید .ابوعثیهون به قکهم
فراست اندیشۀ او را دریوفت .پس سر بلید کرد و رو ب او گفت :شرم نداری که به گیهواه
ک پیش از این مرتکب شدهای مهاندیشه و ب او ذکری را تعلیم داد تو ب گفهتن آن مشهغول
شود و ب این وسیل اثر گیوه را از دل خود پوک کید (قشیری.)370 -371 :1361 ،
در قکویت دیگر آمده است :یکه از مریهدان جییهد در خلهوت خهویش به گیهواه
اندیشید .چون روی خویش را در آیی دید ،متلیّر شد زیرا وورتش سیوه شده بود .سه
روز خود را از دیگران متفه کرد .پس از سه روز نومه ای از جییهد دریوفهت کهرد که
نوشت بود« :چرا در قضرت عزّت ب ادب نبوشه س شبون روز اسهت تهو مهرا گهوزری
مهبوید کرد تو سیواه رویت ب سپیدی بدل شود» (عطور.)377 :1374 ،
چیونک مشواده مهشهود در قکویهت اول شهی فقهط ذکهری را تلقهین کهرد امهو در
قکویت دوم خودش ب ذکر گفتن پرداخت .چهون در نیونهۀ اول مریهد فقهط به گیهوه
اندیشیده بود امو در مورد دوم اثر این اندیش تو آنجو بود ک روی مریهد را سهیوه کهرد و
ب طور قتم درمون این عورض ک ایچون تیبیهه برای مرید بود به ایّهت بیشهتری از
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جونب شی نیوز داشت .ب ارقول مقصود مشوی در ار دو قکویت عالوه بر ذکهر ایهن
نکت ک مرید نبوید ب گیوه بییدیشد ،تعلیم «ااییت دادن ب ذکر» است.
 -3-1آموزش از طریق واكنش عملی شیخ به رفتار مرید
برای بررسه این روش چید قکویت ک دربورة آموزش بهاعتیویه ب دنیو استید ،نقل
مهشود:
در قکویت اول بهاعتیویه ب دنیو و ارتبوط آن بو مفهوم ایثور آموزش داده شده است:
ابوعبداه رودبوری در ییوب یکه از مریدانش ب خونۀ او رفت وله در را بست یوفت.
گفت :او چگون ووفهای است ک در خون را قفل کرده است .سپس دستور داد تو قفل
را شکستید و ارچ در خون بود ،ب بوزار فرستود تو ای را فروختید و بو بهوی آن «وقته
خوش» فراام کردند .وقتهه وهوقبخون برگشهت ،دیهد چیهزی در خونه نیسهت امّهو
نیهتوانست قرفه بزند .پس زن وی ب خون رفت و گلییه را ک بوقه مونده بهود ،نهزد
آن جیوعت ووفی برد و گفت آن را ام بفروشید .وقته ووفه ب ایسهرش اعتهرا
کرد ،زن گفت :سوکت شو وقته شی چیین گستوخه مهکید و چیین قکیهه مهداهد،
خوب نیست ک چیزی در خون بوقه بیوند (قشیری .)407 -408 :1361،سهروردی نیهز
این قکویت را آورده و ضین اشوره ب نکتۀ آموزشه آن مهگوید :ایثور نزد ووفی بهرای
آن است ک نفس از بتیله نجوت یوبد (سهروردی.)114 :1364 ،
در قکویت دوم و سوم مسألۀ بهاعتیویه ب دنیو بو از بین بردن مظهوار دنیهوی تعلهیم
داده شده است:
وقته ابنانبوری یک دست ووف ب ابوعبداه رازی داد .رازی بو خود اندیشید که کهوش
کاله شبله نیز از آن من مهشد چون بو رنگ این ووف ایوایگ است .شهبله اندیشهۀ او را
دریوفت .ووف را از رازی گرفت و ب ایراه کاله خودش آتش زد (قشیری.)373 :1361،
مریدی از مریدان شی ابوسعید ابوالتیر چید جومۀ خوب بهرای وی آورده بهود و بهو
خود مهاندیشید ک شی از آن جوم او خوشش مهآید .شی از روی فراست این مطلب
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را دریوفت و جوم او را پوره کرد .ملید بن میوّر دربورة این اقدام شی مهگوید :شی بهو
این قرکت ب مرید گفت است ک دنیو برای وی ارزشه ندارد و تصهورات آن مریهد به
دلیل دنیوپرسته او بوده است .نتیجۀ عیله نقد ابوسعید نیز چیین شد ک دنیهو بهر دل آن
مرید سرد شد و بو تربیت شی از عزیزان ایهن طویفه گشهت (ملیهد بهن میهور:1361،
.)221 -222
در این س قکویت چید نکت ب چشم مهخورد :اول اییکه در قکویهت اوّل ایسهر
ووفه نیز در آموزش دادن ایثور ب مرید بو شی ایهراه شهده اسهت و راویهونل قکویهت
نتیج گیری از قکویت را ب عهدة زن گذاشت اند .دوم اییک در قکویت اوّل تعلیم شهی
ب یک نفر ملدود نشده است و فروختن اسبوب و وسویل در قکهم تیبیههه بهرای آنههو
ملسوب مهشود .سوم اییک مسألۀ فراست ه ک در قکویوت پیشین نیهز نیونه اهویه از
آن را دیدیم ه در قکویت دوم و سوم ب چشم مهخورد ک ااییت برخورداری شی از
فراست را نشون مهداد .چهورم اییک در قکویت اوّل ام بهاعتیویه ب دنیو آموزش داده
شده است؛ ام ایثور ،امو در قکویت دوم و سوم شی فقط خواست اسهت بهاعتیهویه به
دنیو را نشون داد .ب ارقول آنچ از این قکویوت برداشت مهشود ،این است که روش
مشوی اگرچ در ظوار متفووت مهنیویید امو در اول نشهأت گرفته از یهک الگوسهت:
شدّت عیل مشوی .
مطوبق نقل یزاله ،مشوی برای از بین بردن بتل مریدان از روشاوی عیله دیگهری
نیز استفوده کردهاند :آنهو اجوزه نیهدادهاند مریدان در زاویۀ خووه برای مهدته طهوالنه
بیونید .در مورد جومۀ نو و سجودة نو نیز چیین مهکردند و مرید را کهی مهپوشوندند تهو
دلش ب متوع دنیو انس نگیرد (یزاله.)549 :1374 ،
این بتش را بو نقل قکویت دیگری ک آن نیز برای تعلیم دادن بهاعتیویه ب دنیوسهت
پویون مهبریم:
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کودکه توزه بولغ ب جیع ووفیون پیوست و مرید ذوالیون شد .آن جهوان سهرموی اش
را ک ود ازار دییور بود در راه ووفیون خرج کرد و چون سرموی تیهوم شهد در دلهش
نگران امور و متورج ووفیون بود .پیر او ،ذوالیون ،بو متلهوطکردن مقهداری آرد و آب،
س گوار گرانقییت تهی کرد و مرید را ب بوزار فرستود تهو آنههو را قییهت کیهد .مریهد
بوزگشت و گفت قییت این گواراو بسیور زیهود اسهت .پهس ذوالیهون گواراهو را از او
گرفت و در دریو انداخت و گفت :اگرچ این درویشون گرسی اند امو گرسیگه اختیهور و
انتتوب آنهوست (عطور.)123 :1374 ،
ایون طور ک مالقظ مهشود روش شی در اییجو مشوب چید قکویت قبله است بو
این تفووت ک ادف شی در اییجو تعلیم این نکت ب مرید بهوده که روزیل وهوفی به
ارقول از طریق میوبعه فراام مهشود و اگر چیین ام نشود آنهو قهودر به وهبر ایگهوم
گرسیگه استید چون فقیر بودن انتتوب خود آنهو بهوده اسهت .در واقهع ایهن قکویهت
نشوندایدة ااییت فقر نزد سولکون اسهت .نکتهۀ جولهب قکویهت ایهن اسهت که شهی
مهتوانست گواراو را ورف ازیی اوی ووفی بکید امو آنهو را از بین برد تهو بهارزشهه
دنیو را ب مرید تعلیم داد.
 -4-1آموزش با امتحان گرفتن و آزمایش كردن مرید
تللیل قکویتاویه ک در آنهو شی از این روش آموزشه بههره بهرده اسهت ،نشهون
مه داد این روش در دو موقعیت کوربرد داشت است :نتست زمونه ک الزم بوده مریهد
خود و ظرفیت وجودی خویش را بشیوسد .دیگر زمونه ک شهی مههخواسهت عیبهه از
عیوب نفسونه مرید را ب او نشون بداد.
یکه از نکوت مهم آموزشه ب مریدان ،این است ک ار کسه لیوقت آگواه از اسهرار
الهه را ندارد .در قکویت زیر شی از روش آزمویش مرید استفوده کرده تو مرید ظرفیهت
وجودی خویش را بشیوسد و بداند ک ار کسه الیق آگواه از اسرار خداوندی نیست:
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یوست بن قسین ایواره از ذوالیون مهخواست ک اسهم اعظهم را به وی بیهوموزد.
روزی ذوالیون کوس ای سرپوشیده ب یوست داد و گفت :کوس را ب فالن جهو ببهر و به
فالن پیر بده و ار چ او مهگوید یود بگیر .یوسهت در راه وسوسه شهد و در کوسه را
برداشت و موشه در آن دید .نزد ذوالیون برگشت .ذوالیون وقتهه او را بهو کوسهۀ خهوله
دید ،گفت :بهوبری تو را دیدم؛ وقته نیهتوانه موشه را نگ داری چگون طولب اسم
اعظم خداوند استه (عطور.)332-333 :1374 ،
مریدان نیز گواه شی خود را ب واسطۀ روشاوی تربیته وی نقد کردهاند که شهی
نقد آنهو را جواب گفت است .از جیل قکویت شده ک چون جیید از بین مریهدانش به
یکه از آنهو بیشتر از دیگران توجّ مهکرد ،از جونهب مریهدانش به واسهطۀ ایهن رفتهور
تبعیض آمیز ،نقد شد .جیید نیز ب دست ار یک از آنههو مریهه داد و گفهت :مهر را در
جویه ک کسه نیست ،ذبح کیید .ایۀ مریدان ب جویه خلهوت رفتیهد و مر اهو را سهر
بریدند جز آن مریدی ک مورد توجّ جیید بود .جیید در قضور دیگران از او سؤال کرد
ک چرا مر را نکشت است گفت :ار جو رفتم خدا آنجو قوضر بود .جییهد به مریهدان
گفت علّت توجّ بیشتر من ب او درجۀ معرفته او بود (عطهور377 -378 :1374 ،؛ ر.ک.
قشیری .)126 :1361 ،قکویت مشوبهه در این بوره از ابوعبداه خفیت و مریدانش نقهل
شده است (ر.ک .عطور.)501 :1374 ،
دو قکویت فوق این نکت را آموزش مهدایهد که مریهد نبویهد به رفتوراهوی شهی
اعترا

کید چون ایۀ کوراوی او قکیته دارد ک میکن است مریهد از آنههو بههخبهر

بوشد .یزاله ب طور مفصل در یکه از نوم اویش ب این موضهوع پرداخته اسهت (ر.ک.
یزاله.)153 :1363 ،
امو مورد کوربردی دیگر روش آزمهویش و امتلهون مریهدان بهرای شیوسهوندن عیهوب
اخالقه و نفسونه مریدان ب آنهوست .در قکویته آمهده اسهت :مهردی از ااهوله بسهطوم
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ایواره در مجلس بویزید بود .یک روز ب او گفت ک سه سول اسهت که شهب و روز
عبودت مهکیم وله قالوته از آنچ تو مهگویه در دلم نیهیوبم .بویزید ب او گفت :راه
قل این است ک سر و رویت را بتراشه و جز ازاری چیهزی نپوشهه و کیسه ای پهر از
گردو بر دوش قیل کیه و در میون بوزار از کودکون بتوااه ک تو را سیله بزنید تو به
آنهو گردو بداه .مرد امتیوع کرد .بویزید گفت :مهدانستم ک قبهول نیههکیهه (سههلگه،
.)141-142 :1388
قکویت مشوبهه در این بوره نقل شده است :ابوسعید ابهوالتیر وقتهه متوجه شهد که
ایوز کیه رعونت نفس بو خواج قسن مؤدب ،برجست ترین مرید ابوسهعید و خهودم ویهژة
او ،بوقه است و او ایوز گواه ب جوه و مقومه ک پیش از این داشت مهاندیشد ،به خواجه
دستوراته ایونید دستورات بویزید در قکویت قبهل داد و خواجه آنههو را اجهرا کهرد (ر.ک.
شفیعه کدکیه .)101 :1385 ،بدین وسیل شی بو امتلون گهرفتن از مریهد و فرسهتودن او
ب مأموریته آسون ب او نشون داد کسه مهتواند مثل بویزید شود که در برابهر «امهر» او بهرای
خود امری فر

نکید وگرن سرنوشت او مونید موسه(ع) مهشود ک خضر(ع) از ایرااهه

بو او سر بوز زد .ایچیین نکتۀ قوبل مقویس در این دو قکویت این است ک نکتۀ مهم دربورة
ک انگیزه و ریبت مرید ب تعلیم دیدن نقش بسیور مؤثری در تربیت او دارد.
 -5-1آموزش از طریق تنبیه بدنی و اخراج مرید
اخراج کردن مرید ب معیوی دور کردن کومل او از جرگۀ ووفی نیست بلکه معیهوالً
شی مرید را برای مدّته ب سفر مهفرستد .قشیری در این بوره مهگوید :اگر مرید سرّی
را از پیر خویش متفه کید یو قته نفَسه از نفَساهویش را از او پیههون سهوزد ،خیونهت
کرده است و ب عقوبت آن بوید مطوبق فرمون پیر سفر کردن یو ار تکلیت دیگری ک پیر
مشتص مهکید ،تیبی شود (قشیری.)732 :1361 ،
در قکویته مهخوانیم :مریدی از مریدان جیید ب علّت ترک ادبهه به سهفر فرسهتوده
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شد .جیید یک بور ک ب شونیزیّ رفت بود ،مرید را دید .مرید وقته چشهیش به جییهد
افتود بیهوش شد ،ب زمین افتود و سرش شکست و در آن قول از ار قطرة خونش کلیۀ
«اه» نقش مهبست .جیید گفت« :جلوهگری مهکیه یعیه ب مقوم ذکر رسهیدم که ایه
کودکون بو تو در ذکر برابرند» (عطور .)376 :1374 ،مرید ظواراً پس از اییک ب دسهتور شهی
از نزد او رفت  ،ب مقوموت عوله رسیده بود تو آنجو ک ذکهر گفهتن وی بهو گوشهت و خهونش
آمیتت شده بود .در این بوره دو نکت قوبل تأمل است :اول اییک یکهه از روشاهوی تربیهت
کردن مریدان واداشتن آنهو ب ذکر گفتن بوده است .دوم اییک مرید پهس از ارتکهوب اشهتبوه،
اگر ب مقوموت عوله برسد بوز ام این شی است ک معیور نقد و ارزیوبه مریهد اسهت چیهون
ک در قکویت فوق جیید اقوال مریدش را ارزیوبه کرد و مقوم او را در مقوبل بههادبهه
ک کرده بود ،نوچیز شیرد.
ارچید در قکویت فوق ب این بهادبه اشوره شده و راوی قکویت ب شرح جزئیهوت
آن نپرداخت است امو از قکویت بعدی ،یکه از مصودیق ایهن بهادبهه معلهوم مههشهود:
نوکومالن نبوید در جیع افراد کومل ستن بگویید و ستن گفهتن آنههو در چیهین جیعهه
بهادبه ملسوب مهشود.
در این قکویت مهخوانیم :اقید نصر ایوز مرید بود ک یک بهور در قهرم در جیهع
پیران قدیث گفت .او را برای این ترک ادب از قرم بیهرون کردنهد .او نهزد ابواللسهن
قصری رفت .ابواللسن او را ب خونقواش راه نداد و گفت برای ادب شدن ب روم بهرو
و یک سول خوکبونه کن و شب تو وبح نیوز بتوان .او پس از یهک سهول بوزگشهت و
ب قول عطور «جرمش ای این بود ک یک قدیث کرده بود و امروز ای بر در دکّوناهو
طومّوت مهگویید» (ایون .)664 :نقد وارد بر قکویت فوق این است ک چگون مرید به
خوکبونه ک از مشویل قرام در اسالم است ،فرستوده شده است شوید بتوان این گونه
پوس داد ک دلیل آن نشون دادن ستته مبورزه بو نفس است و مریهد را بهرای تیبیه به
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سبب ستن گفتن در جیع بزرگون ،ب جیع کوفران در روم فرستودهاند.
بر اسوس آنچ در قکویت زیر آمده ،اخراج مرید ام بوید بو شرایط و ترتیبه وورت
بگیرد چون در ییر این وورت قوبل نقد است :استودل اموم قشیری درویشهه را به دلیهل
خطویه ک کرده بود ،رنجونید و خرق اش را برکشید و از شهر بیرون کرد .خبر ب خونقوه
شی ابوسعید ابوالتیر رسید و درویشون از این شیوه و عیل او نوراقت شدند .شی نیهز
بو نقش ای از قبل طراقه شده ،یک مهیونه ترتیب داد و مریهدی را به بهونهۀ اییکه به
درویشه زیبورو ایگوم تعورف کردن لوزیی نگواه شهوتآمیز کرده بود ،بهو گفهتن یهک
جیل کوتوه از خونقوه بیرون کرد بدون اییک او را تلقیر و رسوا کید .سپس رو ب اسهتود
اموم گفت « :ای استود درویشه را ک ب نیم لقیۀ لوزیی از شهر بیهرون تهوان کهرد و به
قجوز افکید ،چیدین رنجونیدن و خرق برکشیدن و رسوا کردن چرا » (ر.ک .ملید بهن
میور.)90-91 :1361 ،
چیونک مالقظ مهشود اخراج مرید اگرچ مهتواند بو برخورد شدید وورت بگیهرد
امو برخه از مشوی ووفی از چیین شیوهاویه پرایز کردهاند.
عیر سهروردی وظویت و ققوق شهی و مریهد را وقتهه در سهلک فتیهون بوشهید بهو
سرواژة «ووقب» و «تربی » آورده است .او در بتشهه بهو عیهوان «در معیهه آنکه قهق
ووقب بر تربی و قق تربی بر ووقب چیست » ب شرح این ققوق پرداخت و مراتهب
و شرایط تیبی مرید را ذکر کرده است (ر.ک .وراف.)121-166 :1365 ،
سهروردی در این بوره قکویت مریدی را ذکر مهکید ک عوشق ایسر شی خود شد،
وله خبر نداشت ک آن زن ایسر کیست .شی نیهز ایسهرش را طهالق داد و به عقهد
مرید درآورد و چون مرید در شب زفوف از واقعیت آگوه شهد ،چشهیونش را به عیهوان
یرامت از قدق درآورد و نزد شی برد وله شی بوز برای او دعو کرد تو چشهیونش به
قول اول برگردد و چیین نیز شد (ر.ک .سهروردی .)128-140 :1364 ،نتیج گیهری یهو
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تفسیر پویونه سهروردی در قکم نقدی بر این روش تعلییه شی است .وی مههگویهد:
ارچید مقصود از این قکویت پید دادن و نصیلتکردن است امو اگر پیر مریهد خهود را
آزموده بود ،ارگز او را ب قرم خصووه خود راه نیهداد ک چشیش ب نوملرم بیفتهد
و بهادبه کید و آنگوه پشییونه ب ایراه داشت بوشد (ایون .)140:مهتهوان ایهن ادعهو را
چیین پوس گفت ک بو توج ب تصریح سهروردی ،شی از جوانیردان بوده و شوید به
ایین دلیل مونع ورود مرید ب قریم خود نشده است چیون ک روش او در ادب کهردن
مرید نیز مطوبق بو آداب جوانیردان بود و از تیبی بدنه یو توزیونه زدن مریهد خهودداری
کرد .البت در نگوه اول قته مریدش را تربیت نکرد امو بو توج ب نتیجۀ پویونه قکویهت،
مرید درساوی بزرگه از رفتور جوانیردانۀ شی خویش آموخت است :ایثور و گذشت.
 -2نقد برخی از شیوههای تعلیمی مشایخ صوفیه
مقویس روشاوی مشوی در موقعیتاوی مشوب مهتواند روش یلهط برخهه از آنههو را
آشکور کید .ب دو قکویت زیر توج کیید:
قکویت اوّل :ب ابوبکر دقّه ک ضعیت و نوبییو بود گزارش دادند ک جههم دقّهه در قهول
سیوع درخته را از ریش درآورده است .ابوبکر از اطرافیونش خواست که در مجلهس دیگهر
ایگومه ک جهم ب او نزدیک مهشود ،وی را مطّلع کیید .چیین کردند و ابوبکر وقتهه جههم
ب او نزدیک شده بود ،پوی جهم را طوری گرفت ک او نیهتوانست از جویش تکون بتهورد.
پس گفت :ای شی توب کردم و دیگر تکرار نیهکیم (قشیری.)102 :1361 ،
قکویت دوم :اجویری قکویت مرید جیید را مهآورد ک در سیوع اضطراب مهکهرد
و جیید ب او اشدار داد ک اگر از این ب بعد چیین کیه ،بو تهو تهرک وهلبت مههکیم.
اجویری از قول ابوملیّد جریری مهنویسد ک بهوالخره آن مهردی روزی در سهیوع آن
قدر لب بر لب نهود و خوموش بود تو از اوش رفت و مرد (اجویری.)595 :1387 ،
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قکویت فوق را سهروردی از قهول ذوالیهون آورده و در روایهت او دلیهل میهع بهتهر
معلوم مهشود :یکه از مریدان ذوالیون در قول سیوع برخوست تو بو یوران ایرااه کیهد.
ذوالیون او را میع کرد و گفت :خداوند از نیّت تو آگوه است و مههدانهد که بهرای چه
برخوسته .مرد نیز نشست چون ب قول سهروردی خودش فهیید ک در قولت «تواجهد»
ب کیول نرسیده است (ر.ک .سهروردی .)93 :1364 ،شیس تبریزی قکهویته بهو ایهین
مضیون آورده است (ر.ک .شیس تبریزی.)81-82 :1356 ،

در این قکویتاو موقعیتاوی مشوبهه وجود دارد:
ه مریدی ک ایوز از ویژگهاوی الزم برای شرکت در سیوع بهرهمید نیست.
ه شیته ک ب قول واقعه مرید آگواه داشت و مهخواست مرید را میع کید.
امو روش مورد استفودة دو شی در دو قکویت اول متفووت است :در اولین قکویهت
شی پوی مریدش را ک در قول سیوع است ،مهگیرد تو ب او نشون داد ک ایوز شرایط
الزم را برای ایرااه بو دیگران در مجلس سیوع ندارد .در قکویت دوم شهی مریهدش
را از سیوع میع مه کید و سبب مهشود وی در اثر شوق وافرش ب سیوع بییرد .ارچید
برخه از مشوی مونید جریری بو بیونه کیوی آمیز این روش تربیته را نقد کرده ،گفته انهد:
«ندانم تو وی اندر سیوع درستتر بود یو قرمت پیر بر دلش قویتر» (اجهویری:1387 ،
 .)595امو بوید دانست ک در ایۀ آثور متصوف و در میون تعلییوت اوله آنهو اییش بهر
قفظ نیروی معیوی ک ب شکل اقوال و واردات در سولک ظهور مهکیهد ،تأکیهد شهده
است و میظور از قکویت فوق نیز رسوندن مرید ب اشراق است ک ااییته ام نهدارد بهو
مرگ طبیعه ایراه بوشد یو نبوشد .در شریعت نیز بر این نکت ک برخه از گیواون سهبب
مرگ معیوی مهشوند ،تأکید شده است (نوریون.) 90-91: 1390 ،
تفووت در مشرب یعیه تفووت در اوول و مبودی تصوّف سبب تفهووت اشهتوص و
اقوال شده است مثالً در قولهک عدّهای ملبت را ب مثوبهۀ یهک درد الههه مههدیدنهد

معرفه و نقد برخه از روش اوی تعلییه و تربیته ووفی 99 /
عدّهای جیول قق را در مظوار انسونه طلب مهکردند یو عدّهای بودند ک مول و جهوه را
مونع ووول ب فقر نیهدیدند و عدهای عکس این نظر را داشتید .این تفووت در مشهرب
در ادب و تعلیم ووفی انعکوس یوفت و بین آنهو اختالفهوته پدیهد آورده اسهت (زریهن
کوب .)153 :1362 ،در نیون اویه از قکویوت ووفیون ن تیهو متفووت بودن تعهولیم بهر
اسوس تفووت در آرا ب چشم مهخورد بلک در مواردی ایهین تفهووت سهبب شهده تهو
برخه از مشوی ب روشاوی تعلییه دیگر مشوی ایهراد گرفته  ،آنههو را نقهد کییهد .در
قکویته آمده است :واسهطه از اوهلوب ابوعثیهون پرسهید :اوهلهترین و مرکزیتهرین
تعلیم شی شیو چیست گفت« :طوعت دائم و تقصیر دیدن اندرو» .گفت :ایهن گبرگهه
است چرا تعلیم نیهداد ک طوعوت خود را نبیییهد بلکه جهوری کییهدة آن عبهودات را
بیگرید(قشیری .)92 :1361 ،چیون ک مالقظه مههشهود اخهتالف در مشهورب و آرای
ووفی سبب نقد مشوی بر شیوهاوی تعلییه یکدیگر شده است.
اجویری در بوب آداب سؤال نیونۀ دیگری را در این بوره نقل کرده ک ب موجب آن
بویزید روش تعلییه شقیق بلته را نقد کرده است (ر.ک .اجویری.)527: 1387 ،
اختالف دیدگوه مشوی در روشاوی تعلییه آنهو تو آنجو تأثیر داشت ک گهواه شهی
ب مریدش ب وراقت اشدار مهداد ک بعضه از دروس شی دیگهر را بیهوموزد ولهه
تلت تأثیر ایۀ اعتقودات او قرار نگیرد :وقته سری سهقطه از جییهد مهپرسهد :بهو چه
کسه اییشییه مهکیه جیید پوس مهداد :بو قورث ملوسبه .سهری از او مهخوااهد
ک علم و ادب قورث را بیوموزد امّو ب تقسیم کالم و ردّ بر متکلّیون که قهورث به آن
مهپردازد توجّهه نکید (یزاله.)63 :1374 ،
ب ایین دلیل بود ک ابوعثیون قیری قصد ولبت بو شوهل شهجوع کرمهونه را داشهت
وله شوه او را نیهپذیرفت چون معتقد بود طریقۀ یلیه معهوذ که شهی ل ابوعثیهون بهود
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رجوء است و او مریدان را کوال بور مهآورد .بوالخره ابوعثیون بیست روز بر درگهوه وی
مالزم شد تو شوه ب ولبت بو او رضویت داد (اجویری.)204 -205 :1387 ،
در مواقعه شی برای تعلیم موضوعه ب مریدش برخورد تیهدی بهو او داشهت اسهت.
عطور روایت کرده است ابوعثیون قیری ب استودش ابوقفص قدّاد گفهت :مههخهواام
برای مردم ستن بگویم .ابوقفص پرسید چ چیز سبب این تصییم شده اسهت پوسه
داد :شفقت بر مردم .پس شی ب او اجوزه داد و مواردی را ب او گوشهزد کهرد؛ از قبیهل
اییک  :اول دل خودت و تن خودت را پید بده؛ دیگر اییک جیع شدن مردم تهو را یهرّه
نکید چون مردم مراقب ظوار تو استید و خهدا مراقهب بهوطن تهو و…  .پهس ابوعثیهون
مجلسه بر پوی کرد و استودش در جویه در مجلس پیهونه او را زیر نظهر داشهت .در ایگهوم
ستن گفتن او سوئله برخوست و پیراایه خواست .ابوعثیون پیراایش را فوراً از تهن درآورد
و ب او داد .ابوقفص گفت :از میبر پویین بیو چهون تهو درو مههگهویه .گفهت :چه درو
گفت ام گفت :ادّعو کردی ک من بیش از این ک بر خهودم شهفقت داشهت بوشهم بهر خلهق
شفقت دارم وله در ودق دادن از دیگران پیشه گرفته و اگر ادعهوی تهو راسهت بهود،
وبر مه کردی تو این فضل نصیب دیگران شود (عطور.)341 :1374 ،
دعوت تجّور و کسب از ووفیون و افراط برخه از آنهو بر سر سفره سبب مهشهد که
ووفی ب شکمپرسته و پرخوری معروف شود و قته «اکل ووفه» مَثَل شود .البته دعهوت
میلصر ب تجّور نبود بلک گواه این سفرهاو ب برکت نذورات مهردم در خونقهوهاهو گسهترده
مهشد و ووفی نیز ک یولبوً گرسی بودهاند ،بر سر این سفرهاو شکمچرانه مهکردنهد (زریهن
کوب .)156 :1362 ،واکیش برخه از ووفی برای تعلیم ادب ب مریدانشهون در ایهن مهورد
جولب و قوبل تأمل است از جیل روشه ک ابوعبداه رودبوری در پیش گرفته بهود :او
چون ب ایراه مریدانش ب یک مهیونه ب ورف یذا دعوت مهشد ،پهیش از رفهتن به
مهیونه ب مریدانش یذا مهداد و آنهو را خوب سیر مهکرد «تو مردمون را ب ایشون ظیّهه

معرفه و نقد برخه از روش اوی تعلییه و تربیته ووفی 101 /
نیفتد ک بدان بزهمید شوند» (قشیری .)84 :1361،بو توج ب قجم بوالی تعولییه که در
قولب قکویت و گفتگو و برای آموزش آداب خوردن و ب ویژه کهم خهوردن نقهل شهده
است ،روش فوق قوبل نقد ب نظر مهرسد چون ب ار قول شی نیهتوانسهت اسهت به
طور مداوم مریدان خود را کیترل کید؛ ب عبورت دیگر در وورته ک تعولیم آنههو بهر دل
و جون مرید اثر مهکرد نیوزی ب این شیوة عیله نبود.
گواه نلوة تدریس و ادارة کالس نقد شده است :وقتهه جییهد به دیهدن ابهوقفص
رفت .دید ک اولوب او در خدمت ابوقفص ایستودهاند .جیید سوال کرد :ای ابوقفص
آیو آدابه را ک خدمتکوران بوید در نزد پودشوه رعویت کیید ،ب مریدان خهود آموخته ای
او نیز جواب داد :ن  ،امو ادب ظوار نشهون ادب بهوطن اسهت (سههروردی-121 :1364 ،
 .)120اگرچ نقد جیید در ابتدا درست ب نظر مهرسد امو پوس ابوقفص نیز عالوه بهر
اییک نقد جیید را رد مهکید ،نشون دایدة شیوهاوی متفووت این دو شی بزرگوار است.
نتیجه
مریدان برای پییودن درست مسیر سلوک بوید از تعولیم یک استود واقعه بهرهمید شهوند
وله ار پیری شویستگه تعلیم دادن ب مریدان را ندارد.
بو توج ب اییک ار یک از مشوی ووفی که مریهدانه داشهت انهد ،خهود زمهونه مریهد
شیته دیگر بودهاند ،روشاوی تعلییه و تربیته ب وورت تجربه از نسله ب نسل دیگهر
میتقل شده و ارچید در کتب متتلت ب آداب تعلیم و تعلّم ک شی و مریهد بویهد آنههو را
رعویت کیید اشوره شده ،امو ب ار قول اثر آن آموزشاوی سیته پررنگتر بوده است.
تفووت در عقوید و مشورب و برداشتاوی متتلهت از مبهونه و اوهطالقوت قهوزة
تصوف و عرفون ک سبب تفووت در روشاوی تعلییه و تربیته شده ،مونع از این بهوده
است ک بتوان این روشاهو را به عیهوان توریتچه ای از آمهوزش و پهرورش در میهون
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ووفی تدوین کرد.
الگواوی آموزشه ووفیون الگواویه مشتص و درخور توج است :پرسش و پوس ،
تیبی و تیذیر ،اعزام ب سفر و شیوخت دیگران ،الگوبرداری از رفتوراوی مثبت دیگهران و
عدم توج ب رفتوراوی بد .گوه این آموزشاو از گفتیون و گفت و شیود خهورج شهده و
بعد عیله ب خود مهگیرد.
دیگر موضوع مورد توج  ،ااتیوم مرید ب یودگیری و آمهوختن اسهت .در بسهیوری از
قکویتاو آنچ برداشت مهشود این است ک پیر ،مریدش را مورد راستهآزمویه ضییه
نیز قرار مهداد و در نهویهت سهعه مهکیهد نسهبت به ظرفیهت او ،روش آموزشهه را
انتتوب کید.
برخه از روشاویه ک آسیب جونه یو موله برای مرید داشت  ،رمزی و قوبهل تأویلیهد
و اییش نتیج بتش بودهاند؛ یعیه نتیجۀ آنهو به طهور ییرمسهتقیم از فوایهد ایهن گونه
آموزشاو برخوردار بودهاند.
توج ب روشاوی تعلییه ووفی از جیب اهوی متتلهت از جیله تیهوع ،کیفیهت و
نتیجۀ این شیوهاو و اییک مشوی بو توج ب اقوال مریدان خویش و موقعیتاوی پهیش
آمده ب تعلیم مریدان مهپرداخت اند ،مهتواند برای متولیون تربیته و تعلییه عصر امروز،
ب ویژه در جویگوه آموزشاوی دییه و مذابه نیز قوبل تأمل و بهرهبرداری بوشد.
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-2جوم نومقه ،اقید .)1368(.انس التائبین .تصلیح عله فوضل .تهران :توس.
 -4قلبه ،عله اوغر .)1392(.تاریخ تصوف و عرفان .تهران :زوّار.
 -5زرین کوب ،عبداللسین .)1362(.ارزش میراث صوفیه .تهران :امیرکبیر.

معرفه و نقد برخه از روش اوی تعلییه و تربیته ووفی 103 /
 -6سهروردی ،عیر بن ملید .)1364(.عوارف المعاارف .به ااتیهوم قوسهم انصهوری.
تهران :علیه و فرایگه.
 -7سهلگه ،ملید بن عله .)1388(.دفتر روشنائی .ترجیۀ ملیدرضو شهفیعه کهدکیه،
تهران :ستن.
 -8شفیعه کدکیه ،ملیدرضو .)1384(.نوشته بر دریا .تهران :ستن.
 .)1385(.----------------- -9چشیدن طعم وقت .تهران :ستن.
 -10شیس تبریزی ،ملید .)1356(.مقاالت شمس تبریزی .اوفهون :دانشگوه ویعته.
 -11وراف ،مرتضه .)1365(.رسایل جوانمردان .تهران :انستیتوی فرانسوی پژواشاهوی
علیه در ایران.
 -12عطور ،فریدالدّین .)1374(.تذكرهاالولیاء .تهران :وفه علیشوه.
 -14عینالقضوت ،عبداه ( )1377نامههای عینالقضات همادانی .به ااتیهوم علییقهه
میزوی .تهران :توس.
 -15یزاله ،ملید .)1363(.مکاتیب (فضائل االناا ) .تصهلیح عبهوس اقبهول آشهتیونه.
تهران :سیوئه و طهوری.
 .)1374(.-------- -16احیاء علو الدّین .ب کوشهش قسهین خهدیو جهم ،تههران:
علیه و فرایگه.
 -17قشیری ،ابوالقوسم عبدالکریم .)1361(.ترجمۀ رسالۀ قشیریه .تصلیح بدیع الزمهون
فروزانفر .تهران :علیه و فرایگه.
 -18ملید بن میور .)1361(.اسرارالتوحید .تصلیح ذبیح اه وفو .تهران :امیرکبیر.
 -19نوریون ،مهدی؛ تتشوئه قهفرخه ،الییرا و زند مقدم ،سوسهون .)1390(.پر ریخاتن
رمزی جهان شمول از مثال اعالیی واحد در فرهنگ عرفانی ملل .دو فصلیوم ادبیهوت
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عرفونه ،سول سوم ،ش  ،5پوییز و زمستون ،وص.182-207 :
 -20اجویری ،ابواللسن علهه .)1387(.كشفالمحجاو  .تصهلیح ملیهود عوبهدی.
تهران :سروش.

