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بـه مقصـد   راه سپردن و به مقصد رسیدن در وادي پر رمز و راز عرفان، جز به مدد پیر و راهنمـاي  :هدف

کسانی که بدون استاد و پیر قدم در این . رسیده و داراي صالحیت دستگیري، بسیار صعب و ناشدنی است

بنابراین وجود استاد و پیر . است اند یا به گمراهی کشیده شده و یا راهشان ناقص و ناتمام ماندهوادي نهاده

اند، لذا ۀ مدعیان راهبري به کمال نرسیدهاما از سوي دیگر هم. در سیر و سلوك امري الزم و ضروري است

سالک به غیر از جست و جوي پیر، باید مطمئن شـود پیـري را کـه بـراي پیـروي انتخـاب کـرده، هـادي         

بهـاترین گـوهر   تواند او را به سالمت به وصال برساند؛ در غیر این صورت، گرانمتبحري است است که می

از این رو با توجه به مباحث مطروحه، می توان گفت که هدف از .افتدوجود او در خطر فساد و انحراف می

طرح پژوهش حاضر، یافتن پیرو راهنمایی است که با شاخصه هاي اصلی این مقام همخوانی کامل داشـته  

  .باشد

بـدین  . روش اجراي طرح از نوع کتابخانه اي و به صورت تحلیل محتـوایی اسـت  : روش شناسی پژوهش

ز کتب و پژوهش هایی که در این مورد صورت گرفته است مطالـب مـورد نظـر فـیش     گونه که با استفاده ا

  .برداري گردیده، سپس به صورت تطبیقی و با توجه به محتواي مطالب تدوین شده است

براساس تحلیل ها و پژوهش هاي این تحقیق میان جایگاه پیرواستاد در عرفان اسالمی و عرفان : یافته ها

  .جوه اشتراك و افتراق وجود داردهاي نوظهور یک سري و

با توجه به پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که رسوالن  و انبیاء و اولیاي حق از : نتیجه گیري

که نمونه کامل و تمـام  ) ص(مصادیق کامل هدایت گران راه حقیقت محسوب می شوند خصوصاً نبی اکرم 

  .تعیار مکارم اخالقی و واجد کلیه صفات انسانی اس

  .هاي نوظهور، سالکپیر و استاد، عرفان اسالمی، عرفان: هاي کلیديواژه
  



3 مقدمه و هدف

  مقدمه و هدف-1

  مقدمه - 1-1

اي میت دارد اسـتاد و راهنماسـت؛ نکتـه   یکی از چیزهایی که در سیر و سلوك بسیار اه

). 141، ص 1389یثربـی،  (هاي عرفانی تأکید شده اسـت در تربیتن نیز که از دوران باستا

تکهـا مردمـانی کهـن و    تولتـک کـه تول   –توان در آیین شمنیزم نمونه بارز این مورد را می

مرد صادق و طالب معشوق را کـه آتـش محبـت در قلـبش     . اند مشاهده کردباستانی بوده

اصل و اي جز متوسل شدن به یک کامل ورهور گردیده و هواي وصال در سر دارد، چاشعله

، ص 1368نـواب،  (کنـد  ه خضر آسان او را به حـق هـدایت مـی   پیرو مرادي واقف ندارد ک

56 .(  

چون اکثر عقول به واسطۀ دخول در عالم طبیعت و مکاوحت جنود و غضـب و شـهوت   

ر این مرحله مکدر و از درك دقائق مکائد جند شیطان و طریق غلبۀ بر ایشان قاصر، لهذا د

بعثت التمم مکارم االخـالق  : اندنیز از رجوع به شرع و قواعد مقرّرة در آن چنان که فرموده

پس طالب را در این مرحله نیز از رجوع به راهنما یا خلیفه یا نائب آن یا فهـم  . ناچار است

تن و چون استنباط این مرحله و استخراج دقـائق آن و شـناخ  . اي نیستاز کلمات آن چاره

امراض نفسانیه و معالجـات آن و مصـالح و مفاسـد و مقـدار دواي هـر شخصـی و ترتیـب        

چنان که در انجام آن ضرور است، چونکه امري اسـت بسـی خفـی و     ،معالجۀ آن بخصوصه

سـیه  اي قداي قویه و ملکهدقیق، صاحب این استنباط را عقلی باید تام و نظري ثاقب و قوه

ر بلکـه       و به این س. ی کثیرعو س بب حصول این علم قبـل از عمـل آن امـري اسـت متعسـ

اي جز از رجوع به راهنما یا قائم مقام او که تعبیر از او به اسـتاد  لهذا طالب را چاره. متعذِّر

  ).121-122-123، صص1370طباطبائی نجفی، (شود نیستیا شیخ، می

عرفـان خـود را صـاحب    از  ايهستند که با انـدك اندوختـه  اما از سوي دیگر، مدعیانی 

نه تنهـا  کشانند که نهایتاً ها میاآگاه را به دنبال خود به بیراههاي ندانند و عدهکرامات می

-اي هـم مـی  نیز تباه کرده و باعث گمراهی عدهرسند، بلکه نفس خویش را به مقصود نمی

داشـتن  بنابراین انجام خوارق عادت به معنی رسیدن افراد به سـر منـزل مقصـود و    . شوند

توانـد دیگـران   ه خود هدایت نشده باشد، چگونه میدر واقع کسی ک. لیاقت استادي نیست

  را هدایت نماید؟
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آیـا هـیچ یـک از شـرکاء شـما      «: بگـو : کنـد یز این مطلب را این گونه بیـان مـی  قرآن ن

رهبـري  خداست که به سـوي حـق   «: بگو» مشرکان کسی را به راه حق هدایت تواند کرد؟

روي قـرار  کند سـزاوار اسـت مـورد پیـ    آیا کسی که به سوي حق رهبري می ،پس. کندمی

-؟ شما را چه شده، چگونه داوري مـی یابد مگر آنکه هدایت شودگیرد یا کسی که راه نمی

  ).35): 10(یونس (»کنید؟

پیرو استاد کسی است که با قوت والیت عارفی به مرتبت تکمیل ناقصان رسیده باشد و 

را طی کرده و طرق ارشاد و تربیت به نظـر عیـان دیـده و بـه امـداد       مراحل سیر و سلوك

جذبات الهی از مدارج قلبی و معارج روحی گذشته و به عالم کشـف و یقـین رسـیده و بـه     

، ص 1370نـوري کوتنـائی،   (مشاهده و معاینه پیوسته و به مرتبت شـیخی رسـیده باشـد   

بشناسد و او را به عنـوان پیـرو مرشـد     تواند این انسان کامل رااما سالک چگونه می). 226

، ص 1388جراحـی،  (به عبارتی نحوة انتخاب سالک به چه صـورت اسـت؟  . خود قرار دهد

130.(  

هایی را مورد توجه قرار دهد چرا که سالک براي یافتن پیر شایسته باید صفات و ویژگی

-پیران دروغین مـی  هایی هستند که آنها را متمایز ازصفات و ویژگیپیران راستین داراي 

پیر از دیدگاه عرفا همواره داراي جایگاهی معنـوي بـوده و هسـت و بـدون حضـور و      . کند

، 1394خـدادادي،  (شـود نمـی  و گمراهی حاصل سالک الی اهللاوجود او چیزي جز تاریکی 

  :انداز همین رو گفته ).147ص 

  هیظلمات است، بترس از خطر گمرا    قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

)دیوان حافظ(

ضرورت وجود انسان و مربی الهی تا آنجاست که اگر نیمی از عمر، صرف شناسـایی وي  

  . گرددجا آشکار میفلذا اهمیت موضوع از همین . گردد، جا دارد

  بیان مسئله - 1-2

ان دینی و دیگري عرفان سکوالر توان به دو دسته تقسیم کرد که یکی عرفعرفان را می

در مقابل به هر نوع عرفانی . عرفانی که از ادیان الهی برآمده باشد یعنی یعرفان دین. است

اعتنا باشد و چیزي غیر از خدا را به عنوان هدف قـرار دهـد، هـر    هاي دینی بیکه به آموزه

هـاي  امـا همـه عرفـان   . شـود چند که آن چیز، امري ماورائی باشد عرفان سکوالر گفته می

ان حقیقی دانسـت؛ زیـرا ممکـن اسـت یـک دیـن دسـتخوش        توان عرفدینی را لزوماً نمی

تحریف یا جعل شده باشد و تصویري غیر واقعی از منبع و منشـأ هسـتی، خـداي متعـال،     
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امـا  . بنابراین عرفان برآمده از چنین دینی، عرفانی غیرحقیقی نیـز خواهـد بـود   . ارائه دهد

  . عی برآمده باشدشود که از دینی حقیقی و واقحقیقی به عرفانی گفته می عرفان

البته هـر مکتبـی آن را بـا    . ها پیروي از استاد استیکی از شاخصه مشترك همه عرفان

ینـد و اکنکـار آن را   گومی» ناوال«در عرفان ساحري آن را مثالً . کندگذاري میعنوانی نام

وف گوینـد و در تصـ  می» سات گورو«ها او را دیگر از عرفان نامند و در برخیمی» ماهانتا«

هاي براساس این اندیشه، هم در عرفان. نامندمی» مراد«و » مرشد«، »پیر«، »قطب«آن را 

بـدون راهنمـایی یـک اسـتاد هرگـز      غربی و سرخ پوستی و هم در تصوف اسالمی، سـالک  

همـه عرفـا   عرفان اسالمی در ). 37-225، صص1392شریفی، (تواند راه به جایی ببردنمی

ک از عرفان اتفاق نظر دارند و مـا بـا مطالعـه زنـدگی هـر یـ       بر ضرورت پیر در طی طریق

ضـرورت  . توانیم به نقش پیر و مرشد در تعالی و تکامـل آنـان پـی ببـریم    عارفان نامی، می

پیروي از راهنما یک حکم عقالنی است چرا که سالک وقتی که به بعضی مقامات و حاالت 

یابـد و  ند و آینه دل او صـفا مـی  کرسد که پرتوي از ظهور صفات حق در وي تجلی میمی

گردد، غرور پندار کمال و وصـول بـه مقصـود حقیقـی ایجـاد      پذیراي عکس تجلی روح می

تواند او را با تصرف و تذکر مقامات باالتر از این مضـله و  گردد و فقط استاد است که میمی

هـا از  بر این عقیده است که مـدار رسـیدن بـه درجـات کمـال تن     صوفی . پندار نجات دهد

رهگذر پیر و قطب است و سالک به گمان صوفی باید خود را بی نیاز از ارشاد پیر و قطـب  

-57، صـص 1376مبلغی آبادانی، (نداند و گرنه گمراه شود و در چاه ضاللت سرنگون گردد

اما واقعیت خارجی این است که نوعاً دسترسی بـه چنـین اشخاصـی بسـیار مشـکل      ). 62

ه افراد که از هر جهت مورد اعتماد باشند و خود به مقامات عـالی  پیدا کردن این گون. است

عالوه بر ایـن کـه ایـن قبیـل افـراد      . معرفت اهللا و سیر و سلوك رسیده باشند آسان نیست

اصوالً در هر زمانی بسیار نادرند، از آن جا که اهـل تظـاهر و خودنمـایی هـم نیسـتند بـه       

الوصـول  دسـت کـم، چنـدان هـم سـهل      مشـکل اسـت و   ها معموالًهمین جهت یافتن آن

اي شـود  اما به هر حال مسأله مشکل بودن دسترسی نباید مانع ما گـردد و بهانـه  . نیستند

در ). 196، ص 1390اح یـزدي،  مصـب (که بخواهد ما را از پیمودن راه معرفـت اهللا بـاز دارد  

هاي راساس آموزهبه عنوان مثال، ب. استیز، استاد داراي جایگاهی واال هاي نوظهور نعرفان

هـم  . تواند موجب رهایی فرد از چرخه تناسخ گردد ماهانتـا اسـت  اکنکار تنها کسی که می

تواند مدار بـین معـادالت   چنین بیان شده که استاد در قید حیات تنها فردي است که می

). 28-186، صـص 1377کلمپ، (هاي معنوي و فیزیکی را کامل کند علت و معلولی جهان
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عالم هیچ موهبتی با یافتن اسـتاد راسـتین قابـل قیـاس     در سه : کندنیز بیان میدا نیوگانا

را به طال تبدیل کند، نـه بـه اکسـیري دیگـر، امـا اسـتاد        تواند آهنکیمیا فقط می. نیست

بنـابراین اسـتاد   . آفریندآورد، یگانگی میراستین میان خودش و شاگردي که به او پناه می

  ).141، 547، صص1380یوگاناندا، (موهبتی است همتایی ندارد و فراسوي هر

شـما  . استاد مثل کمپ وسط راه براي صعود به خداونـد اسـت  : کند کهاُشو نیز بیان می

اسـتاد یـک   . قادر نخواهید بود مستقیماً و بدون کمک او به سفر زیارتی خود ادامـه دهیـد  

ل مشـکالت فقـط   پدیده منحصر به فرد است، او بزرگترین شگفتی این جهـان اسـت و کـ   

  ).197-243، صص1380اشو، (توانند در پاهاي یک استاد حل شوندمی

و اسـتاد  لکن در این رساله به قدر میسر و در حد بضاعت، به شرح و بررسی جایگاه پیر 

  . هاي نوظهور پرداخته شده استدر عرفان اسالمی و عرفان

  هاي پژوهش سؤال- 1-3

  هاي نوظهور چگونه تبیین شده است؟سالمی و عرفانجایگاه پیر و استاد در عرفان ا-1

  براي پیر و استاد شدن چه ویژگی و اوصاف و خصوصیاتی الزم است؟-2

  تواند داشته باشد؟پیروي از پیر و استاد براي سالک در راه چه مزایایی می-3

  هاي پژوهش فرضیه - 1-4

  .نقش حائز اهمیت استهاي نوظهور داراي پیر و استاد در عرفان اسالمی و عرفان-1

اي متصف باشد تا بتواند از عهده ارشاد سالک پیر باید در حد خود به صفات شایسته-2

  . برآید و گر نه، نه تنها باعث هدایت بلکه باعث گمراهی سالک خواهد شد

هـاي بسـیاري کـه در    راهـه ها و بـی تواند سالک را از پرتگاهپیروي از پیر و استاد می-3

  . سلوك وجود دارد نجات دهد مسیر سیر و

  اهداف پژوهش - 1-5

  .اثبات لزوم وجود پیر و استاد در مسیر سیر و سلوك عرفانی-1

ي پیر و استاد در دو عرفـان اسـالمی   ن وجوه اشتراك و اختالف مسألهبررسی و تبیی-2

  . و نوظهور

کـردن،   األرضاثبات این نکته که خوارق عادت و از افکار اشخاص خبر دادن یا طـی -3

  .هیچ یک دلیل بر رسیدن افراد به سر منزل مقصود و داشتن لیاقت استادي نیست
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بیان این مسئله که پیر و استاد طریقت بـه هـیچ عنـوان معصـوم و بـه دور از خطـا       -4

  .نیست

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-6

 فان و سیر و سلوك داشتههر کس اندك مطالعه و تحقیقی در باب مسائل مربوط به عر

داند که گام اول در این راه انجام واجبات و ترك محرمـات، و بـه عبـارت دیگـر،     باشد، می

مرحله بعد، پرداختن به امور مستحب و ترك محرمات است که سالک بـه  . ترك گناه است

تواند به جا بیاورد و هر قدر کـه بـرایش   عی کند آنچه از مستحبات را که میتدریج باید س

انـد در  نه که بزرگان عرفان گفتهالبته آنگو. امور مکروه اجتناب ورزدممکن است از ارتکاب 

مدارج عالی است که پیدا کردن استاد راه یافته و استفاده از تجربیات او براي سـالک الزم  

هاي اخالقی و عرفـانی اسـتفاده   تواند از کتاباست، اما تا رسیدن به آن درجات، سالک می

-هـم . اند، عمل نمایندعارفان حقیقی به شاگردان خود دادهنماید و براساس دستوراتی که 

چنین باید به این امر نیز توجه نمود که اساتید در مسیر هدایت سالکان، هر کدام سـیره و  

و ایـن کـه هـر     اسـت اي خاص دارند چون هر نفسـی داراي حـاالت خـاص خـودش     شیوه

-ها سـالک را راه مـی  و چشیده هامند است و به همان یافتهاستادي از الهاماتی خاص بهره

  .برد

  ي پژوهش پیشینه- 1-7

که به بررسی جایگاه پیر و استاد در عرفـان   هاي متعددي وجود داردها و پژوهشکتاب

چنین کتب بسیاري تـدوین یافتـه کـه بـه     هم. هاي نوظهور پرداخته استاسالمی و عرفان

کـه در اینجـا بـه برخـی از     . بررسی و شرح حال یک شیخ یا چندین مشایخ پرداخته است

  :شودهایی که در این مورد صورت پذیرفته اشاره میکتب و پژوهش

هـاي  درآمدي بر عرفـان حقیقـی و عرفـان   «در کتاب ) 1392(احمد حسین شریفی -1

لزوم وجود پیر را ضمن توضیحاتی ارائه داده ولی در عین حال نقـدهاي را نیـز در   » کاذب

  . این مورد انجام داده است

جایگـاه پیـر در   «ي کارشناسی ارشد خود با عنـوان  در رساله) 1384(بخت لیال نیک-2

به بحث و بررسی در مورد مقـام  » سلوك اهل طریقت به همراه تبیین دیدگاه امام خمینی

  .پیر در سیر و سلوك پرداخته است
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سـلوك در صـراط   : شـراب طهـور  «در دو کتاب خـود بـه نـام    ) 1387(مهدي طیب -3

انتخاب یـک  » در بیان طریق وسطی و صراط مستقیم عرفان: سر حق«و » فانمستقیم عر

  . هاي سلوکی بیان کرده استاستاد و رفیق راه مناسب را یکی از دستورالعمل

کند کـه اسـتاد فقـط    درباره مقام استاد بیان می» راز بزرگ«در کتاب ) 1380(اُشو -4

حـال چیـزي دارد کـه انسـانی     یک بشر است، فقط یک انسان عادي است، ولـی در عـین   

  . نیست و خارج از معمول است

جسـتاري در  : هـاي آفتـاب  در کوچـه «در کتـاب  ) 1390(اح یزدي محمدتقی مصب -5

بـدن و   سیر معنوي و تهذیب اخالق را شبیه تقویـت جسـمانی و مـداواي   » عرفان اسالمی

د بـه پزشـک   کند که همانطور که اگر کسـی بیمـار شـود بایـ    جسم بیان کرده و تأکید می

هـا و ارشـادهاي اسـتاد و    مراجعه کند براي رسیدن به معرفت اهللا نیز باید از دسـتورالعمل 

  . مربی بهره برد

جایگاه پیر در «ا عنوان ي کارشناسی ارشد خود بدر رساله) 1388(مریم کریم خانی -6

د کـه  کنـ اره این موضوع پرداختـه و بیـان مـی   به بحث و بررسی درب» آثار عطار نیشابوري

تواند محل ظهور و جلوه انـوار  انسان به عنایت ازلی و مجاهده بشري در سلوك طریقت می

  .صفات و اسماء الهی باشد و به مقام انسان کامل و مرتبه پیري برسد

یـن امـر   بـه ا » تاریخ صـوفی و صـوفیگري  «در کتاب ) 1376(عبداهللا مبلغی آبادانی -7

لک بـه آسـانی صـورت پـذیرد، مالزمـت پیـر از       کند که براي این که تربیـت سـا  اشاره می

  .واجبات است

فرمـانبرداري از مـراد   » آن سوي صوفیگري«در کتاب ) 1384(احمد باقریان ساروي -8

  .هایی وصول سالکان به حقیقت ارائه کرده استرا به عنوان یکی از راه

» تصـوف  اي بر مبـانی عرفـان و  دیباچه«در کتاب ) 1370(الدین نوري کوتنائی نظام-9

چنـین از شـرایط شـیخی و    به بحث در مورد معنی لغوي و اصطالحی مراد پرداخته و هـم 

  .اند شرح مختصري داده استواجبات و مستحبات شیخی و اینکه پیران بر چند طبقه

چنـان  مقـام اسـتاد را آن  » هاي قـدرت افسانه«در کتاب ) 1378(کارلوس کاستاندا -10

  . هاي شدید انجام دادناوال یا همان استاد باید ریاضت رواال تبیین کرده که براي دیدا

به بحث و بررسی در » نشانهانشان از بی«در کتاب ) 1371(علی مقدادي اصفهانی -11

  . مورد جستجوي مردان حق و پیروي از ایشان پرداخته است
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 با عنوانی به نـام اسـتاد و  » مواجید عرفانی«در کتاب ) 1388(حسین روحانی نژاد -12

  .مربی الهی، لزوم وجود پیر را تبیین کرده است

حـاالت و  «در کتـاب  ) 1366(سعد سعید بن ابیاهللا بن ابیالدین ابوروح لطفجمال-13

دلیل کند که هر علمی را استادي باید باشد که مرد بیبیان می» سخنان ابوسعید ابوالخیر

  . و متابعت استماند و شرط استقامت، اقتدا در راه سرگردان و حیران می

لزوم وجود پیر را در سیر و سـلوك  » هاي عرفانشعله«در کتاب ) 1368(هما نواب -14

  . بیان کرده است

بــه مباحــث » هــاي دورروح نــوردان ســرزمین«در کتــاب ) 1377(هارولــد کمــپ -15

گویـد کـه فـرد    گوناگونی اشاره کرده و در ضمن این مباحث در مورد استاد این چنین می

  . رهایی یابد که ماهانتا بخواهدتواند از چرخه تناسخ یزمانی م

به بحث در مورد نقش پیر در سیر و » عرفان عملی«در کتاب ) 1384(قادر فاضلی -16

  .شماردسلوك پرداخته و اوصافی چند از پیر را بر می

پژوهشی در پیدایش و تحوالت تصوف و «در کتاب ) 1366(عباسعلی عمیدزنجانی -17

ان کرده که در گذشته عارفانی بودند که علی رغم تبحرشـان در عرفـان نظـري    بی» عرفان

  .دادندبراي سلوك معنوي به پیران و مشایخ راه دست ارادت می

در زمینـه اسـتاد سـیر و    : اسـتاد طریـق  «در کتاب ) 1389(پور العابدینفاطمه زین-18

  .پردازدبه بحث مفصل در مورد استاد می» كسلو

  طرحروش اجراي - 1-8

بدین گونـه کـه   . اي و به صورت تحلیل محتوایی استروش اجراي طرح از نوع کتابخانه

هایی که در این مورد صورت گرفته است و نیز با مراجعـه بـه   با استفاده از کتب و پژوهش

برداري گردیده سپس به صورت تطبیقـی و بـا   هاي مختلف مطالب مورد نظیر فیشسایت

  . بندي و تدوین گردیده استتوجه به محتواي مطالب فصل
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  و پیشینه تحقیق مبانی-2

  معناي لغوي و اصطالحی پیر - 2-1

). 639، ص 1337دهخـدا،  (پیر در لغت به معنی مرشد، شیخ، مراد و دلیل آمـده اسـت  

-هادي، مهدي، دانا، بالغ، انسان کامل، جام جهـان : انداسامی که براي پیر در راه ذکر کرده

در متـون عرفـانی فارسـی، پیـر      .اسـت ... آینۀ گیتی نما، اکسیر اعظم، خضـر و  نما، مربی، 

راهنما و مرشدي است که با دستگیري از سالک و هدایت او، وي را گام به گـام در طریـق   

برد و با تربیت معنوي و اصـالح معایـب نفسـانی وي، او را بـه سـر منـزل       سلوك پیش می

  ).103، ص 1385موسوي بجنوردي، (رساندمقصود می

  عرفان اسالمی - 2-2

و عارف کسی است که در سیر و سلوك بـه سـوي حـق    . عرفان به معناي شناخت است

. تحت تربیت یک رهبر الهی قرار گیرد و تمام هدف او نیـز رسـیدن بـه قـرب الهـی باشـد      

عرفان اسالمی چیزي نیست جز این که آغاز حرکتش بیداري انسان و آگـاهی از وجـودش   

: موضوع عرفان اسالمی عبـارت اسـت از  . ر سیر و سلوك در عالم هستی استدر طول مسی

کیفیـت  : مسایل علم عرفان اسـالمی عبـارت اسـت از   . ذات حق از حیث اسماء و صفات او

صدور کثرت از حق و رجوع این کثرات به سـوي او، بیـان مظـاهر اسـماء الهـی و صـفات       

مبادي عرفان . اذکار در سراي دنیا و آخرت ربانی، بیان نتایج همه اعمال و کارها و افعال و

شـناخت تعریـف و ماهیـت یـا حـد منطقـی آن و آشـنایی بـا         : اسالمی نیز عبارت است از

  . اصطالحات عرفانی و تمام آنچه که مسایل این علم بر آن بنا شده است

سه مرحله عرفان اسالمی عبارتست از شریعت، طریقـت و حقیقـت کـه هـر یـک داراي      

بـه راه و رسـم   ). 42، 43، 69، صـص  1387متفکـر،  (باشدمشخصات خاص می ها وویژگی

طریقت نیز سیر ویژه سالکان به سوي خداست که منازلی را طـی  . گویندالهی، شریعت می
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حقیقت نیز هدف نهایی سـالک در سـیر و سـلوك اسـت؛     . رسندکنند و به مقاماتی میمی

اب تعینـات و محـو شـدن کثـرات در     یعنی همان مشاهده خداوند یا ظهور حق بدون حج

این که اصل حرکت عمل اسـت، معتقـد بـه    ). 94، 93، ص 1387سید موسوي، (انوار الهی

این که جهان خارج داراي ظاهر و باطنی است و حقیقت محض و وحـدت کامـل در بطـن    

. هـا اسـت  اعتقاد به این که یک ارتباط شهودي و حضوري میـان انسـان  . این حقیقت است

ارتبـاط انسـان بـا    . دت به عنوان هدف عرفا و وصول بـه حقیقـت و اتحـاد و فنـا    قبول وح

اصـل ریاضـت و مجاهـده،    . حقیقت کلی جهان و فانی شـدن در آن و بقـا در حقیقـت آن   

تـرین مشخصـات عرفـان اسـالمی     کوشش براي کشش و جذبه و هم چنین عشـق از مهـم  

  ).70، ص 1387متفکر، (است

  هاي نوظهور عرفان- 2-3

اش به علم و صـنعت، او را در  ز انسان مدرن از دین ضد عقل و ضد علم و پناهندگیگری

روح در عصر صـنعت، انسـان را   زندگی تاریک و بی. دامان تاریخی تهی از معنویت قرار داد

گرا به خوبی بـه ایـن   انسان رفاه زده و تجمل. دچار مشکالت روحی و روانی فراوانی ساخت

از همـین  . نش به آرامشی فراتر از ارمغان صـنعت نیازمنـد اسـت   درك رسیده بود که اندرو

-روي پس از سالها گریز از معنویت و الهیات، بار دیگر خواهان گرویدن به معنویت شـدند 

  ).15، ص 1380اشو، (

هاي نوپدید به تدریج از گوشه و کنار قلمـرو  بدین ترتیب بود که ادیان جدید یا جنبش

این روند تا پس از جنـگ جهـانی دوم در نیمـه قـرن بیسـتم      . و تمدن غرب سر بر آوردند

هـاي روانشناسـی، علـوم اجتمـاعی و     ادامه یافت، تا اینکه دانشمندان و محققان در رشـته 

هاي انسان معاصر بدون بازگشت به دین و یا چیـزي شـبیه   فلسفه متوجه شدند که بحران

از ایـن رو  . پـذیر نیسـت  ه باشد امکانهایی از ماوراء عالم ماده را در برداشتبه آن که آموزه

هـا  تـوان از شـدت ایـن بحـران    کسانی مثل ویکتور فرانکل نشان دادند، که با معنویت مـی 

از همـان  ). 2، ص 1391رجـایی زارع،  (کاست و به سطوح قابل تحملی از رنج روانی رسید

فظ وضـع  اي براي پیدایش ادیان جدید به منظور حعرصه) پس از جنگ جهانی دوم(زمان 

این موج به شـدت   1970-1960هاي و در دهه. موجود و تحکیم سلطه جهانی آغاز گردید

وقفـه مراکـز علمـی و    هاي ثـروت و قـدرت و تـالش بـی    و با حمایت کانون. گسترش یافت

). 368، ص 1377همیلتـون،  (اي جهانی تبـدیل شـد  مؤسسات فرهنگی این موج به پدیده

دشـمنان  هـاي وارداتـی از سـوي    ریزي شده معنویتوم برنامهاما امروزه کشور ما نیز با هج
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هاي مختلف، هایی در قالبتا جایی که در هر کوي و برزنی گروه. اسالم مواجهه شده است

  . با نام عرفان و معنویت در کار جذب مریدان تازه هستند

قسـیم  دسـته ت  3هاي معنوي و عرفانی فعال را به توان فرقهبندي کلی میدر یک دسته

  : کرد

مثل ساي بابا، رام اهللا، اشو و : هایی که مدعی دین جدیدي هستندعرفان: دستۀ نخست

  . اکنکار

مثل عرفـان سـاحري یـا عرفـان جـادو، عرفـان پـائلو        : هاي غیر دینیعرفان: دستۀ دوم

  . کوئیلو، فالون دافا و مدیتیشن متعالی

-مثل فرقـه : دارند) یا یهودي اسالمی، مسیحی(هایی که منشأ دینی عرفان: دستۀ سوم

اند و عرفان قباال یا کباال کـه  هاي خانقاهی وصوفی؛ شاهدان یهوه، که زیر شاخۀ مسیحیت

  ). 63-64، صص 1392شریفی، (عرفان یهودي است

  ارکان عرفان اسالمی - 2-4

هـا و قـرار دادن قلـب بـه عنـوان      پاك کردن قلب از پلیدي و آلودگی: سازي دلآینه-1

  .لقاء حقجایگاه 

-هائی که از دیگران یا از روزگـار مـی  اراده در غلبه بر هواي نفس و تحمل رنج: اراده-2

  .رسد

، 39، 33، صـص  1368نـواب،  (پشیمانی از گناه و توبه کردن به درگاه حق: بازگشت-3

47.(  

  .کندراهنما و مرشدي که سالک را در مسیر سلوك هدایت می: پیرو مراد-4

تمام وجود پرستیدن و به مشیت او راضی بودن و به او عشق ورزیدن  خدا را با: ثواب-5

  . و از طرف دیگر خود را فداي سعادت و خوشبختی خلق خدا نمودن

  )87، 77، 55همان، صص (مجاهدت نفس: جهاد-6

  .غرور خود را شکستن: چهره متواضع داشتن-7

  .و مردم... دوستی با خدا، اولیاء ا : دوستی-8

  ).169، 131، 97همان، صص (اه عرفان پا گذاشتن و آن را تا انتها رفتنبه ر: سلوك-9

خبـري  به عبـارت دیگـر بـی   . خودي و عدم استشعار به وجود خویشبی: فنافی اهللا-10

ذهن از تمام موجودات و مدرکات حسی و اعمـال و افکـار و احساسـات، حتـی از هسـتی      

  ).331، ص 1386غنی، (خود
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شود پیرو راهنما به عنـوان یکـی از ارکـان عرفـان بـه شـمار       همان طور که مالحظه می

  . آمده است

  واژه شناسی پیر - 2-5

پیر در اصل به معناي سالمند و کهنسال و اصطالحاً به معناي شیخ، مرشـد و راهنمـا و   

: براي بن و ریشۀ این واژه در زبانهاي باسـتانی دو نظریـه وجـود دارد   . انسان با تجربه است

داننـد و  به معناي پیشین و مقدم مأخوذ می Prvya / Paroز صورت اوستایی برخی آن را ا

و  pid: و در فارسـی میانـه   pitar: در زبانهـاي ایرانـی باسـتان   (گروهی آن را هم ریشۀ پدر 

pidar (هـیچ تغییـري بـه صـورت     هاي ایرانی میانه این واژه بـی در زبان. اندتصور کردهpir 

هاي ساسانی دیده نشده است، ولی بـر روي مهرهـاي آن   یبهلفظ پیر در کت. شوددیده می

-pirروزگار و در ترکیب اعالم منقوش بر آنهـا ماننـد    talm  وpir-čiv  وجـود  . حضـور دارد

و ترکیب مردي پیر، مردم پیـر   7به معناي پیرنما در دینکرد pir pay tāgاصطالح پیرپیدا 

م درست به معنـاي سـالخوردگان و هفتـاد    هاي زاد سپردر کارنامۀ اردشیر بابکان و گزیده

دار مسـتتر لفـظ اوسـتایی    به اعتقـاد . اندسالگان، شواهد خوبی براي معناي اصلی این واژه

prvya      بر مبناي قاعدة میان نهشت، یعنی افزوده شدن یک مصـوت در میـان کلمـه، کـه

. درآمده اسـت  و بعداً به صورت پیر paoiryaاي خاص اوستایی است، ابتدا به صورت قاعده

البتـه بـا   (اند، ذکر پیري در بخش ششم کتاب بندهش که اضداد دو جهان بر شمرده شده

به هر حال، گذشـته از معنـاي اصـلی و اولیـه پیـر      . بر ضد جوانی آمده است) لفظ زرمانیه

، این لفظ در ادب فارسی بیش از همه مترادف و هـم معنـاي شـیخ    )سالمند و سپیدموي(

پیر نزد زرتشتیان بـه  . م وسعت و گوناگونی کاربرد این واژه در زبان عربیعربی است با تما

حـداد عـادل،   (مفهوم راهنما و نزد یهودیان ایران به معناي پیامبر نیز بـه کـار رفتـه اسـت    

  ).892، ص 1388

  پیشینه اصطالح پیر- 2-6

هـاي  به درستی معلوم نیست که لفظ پیر در دوره اسالمی از چه زمانی در میان طریقـه 

رسـد کـه اسـتعمال ایـن لفـظ در      به نظر مـی . ایرانی در مناطق مختلف متداول شده است

خراسان پیش از لفظ عربی شیخ متداول بـوده و بـه احتمـال زیـاد مالمتیـان نیشـابور در       

. کردنـد گفتنـد، از لفـظ پیـر اسـتفاده مـی     که به فارسی سخن مـی  قرنهاي سوم و چهارم،

منازل، که یکی از مشـایخ مالمتیـان در اواخـر قـرن سـوم و       رشیدالدین میبدي از عبداهللا
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در ترجمۀ رسالۀ قشیریه . یاد کرده است» پیر اهل مالمت«اوایل قرن چهارم بود، با عنوان 

خوانـده شـده   » پیـر مالمتیـان  «اي است کهن، ابومحمد عبداهللا بن منـازل  نیز، که ترجمه

تون فارسی تصوف مربوط بـه سـده   اصطالح پیر در م). 892، ص 1388حداد عادل، (است

-چون ترجمه رساله قشیریه بسیار به کار رفته است؛ اما چنین به نظر مـی م هم 11/ ق  5

رسد که در این متون، در غالب موارد واژه پیر یا پیران هنوز بار اصطالحی خـود را نیافتـه،   

کسـوتان، و گـاه    ، بزرگان، پیشروان طریقت و پیش»پیران«و در این گونه موارد مقصود از 

با گذشت نزدیک به یـک سـده،   . به سادگی، صوفیان، و نه راهنمایان و مرشدان بوده است

هاي پیر شرح ق چون اسرار التوحید محمدابن منور، آنجا که ویژگی 6در آثار عرفانی سده 

از . شود، این واژه به معناي دقیق اصطالحی خود، یعنی مرشد و راهنما آمده استداده می

شـایخ نیـز بـه    تر اصطالح شیخ و جمع الجمع آن مي دیگر، هر چند که در متون قدیمسو

یابـد، چنـدان   شود، اما کاربرد این اصطالح به تدریج رواج بیشتر میطور پراکنده دیده می

ق به بعد، اندك اندك هم پایه پیر، و گاه حتی  6که در متون فارسی مربوط به اواخر سده 

  ).103، ص 1385موسوي بجنوردي، (رودبیش از آن به کار می

  والیت پیر - 2-7

-یکـی از اساسـی  . بحث پیرامون والیت در نزد عارفان مسلمان، بسیار قابل توجه اسـت 

ترین مسائل عرفان اسالمی همین موضوع است و اهمیتش تا حدي است که بـه سـنجش   

، 1394خـدادادي،  (انـد نسبت آن با نبوت پرداخته و از تقدم والیت و نبوت، سـخنها گفتـه  

دانـد  چنانکه هجویري نیز، قبول والیت و اثبات آن را پایه و اساس تصـوف مـی  ). 128ص 

بـدان کـه قاعـده و اسـاس طریقـت      «: که در صورت عدم آن، بدنه تصوف دچار نقص است

اما در مـورد  ). 60، ص 1388جراحی، (»تصوف و معرفت، جمله بر والیت و اثبات آن است

گفت که معناي اصلی والیت قرار گرفتن چیزي در کنار چیز دیگر اسـت  معنی والیت باید 

معنـاي والیـت بـه معنـاي اتصـال و قــرب      . اي میـان آنهـا نباشـد   اي کـه فاصـله  بـه گونـه  

  ).47، ص 1387آشتیانی، (است

معنی والیت چه باشد؟ آن : گویداما شمس تبریزي در مورد معنی والیت این چنین می

بلکه والیت آن باشد که او را والیت باشـد بـر   . و شهرها و دیرها؟ نیکه او را لشکرها باشد 

نفس خویشتن، و بر احوال خویشتن، و بر صفات خویشتن، و بر کالم خویشـتن، و سـکوت   

خویشتن، و قهر در محل قهر، لطف در محل لطف و چون عارفان جبري آغاز نکند که مـن  

شی بر همـه صـفات خـود؛ و بـر سـکوت در      باید که تو قادر بانی، می. عاجزم او قادر است
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و اگـر  . موضع سکوت، و جواب در موضع جواب، و قهر در محل قهر، و لطف در محل لطف

شـمس  مقـاالت  (!نه، صفات او بر وي بال باشد و عذاب، چو محکوم او نبـود، حـاکم او بـود   

  ).85، ص 1، ج1385تبریزي، 

معرفتش به خدا به بـاالترین درجـه   اند اگر کسی ولی یکی از اسماي الهی است؛ و گفته

و طبیعتاً شخصی که انسان کامـل و پیـر   . کندبرسد، استحقاق داشتن این اسم را پیدا می

افتد که از مرزهاي عبودیـت خـود،   عارف کامل، گاه اتفاق می. راستین باشد الیق آن است

اقد هر گونه آگـاهی  یابد و این زمانی است که او کامالً در حق، استغراق یافته و فتعالی می

بنابراین چنین شخصی که از حـدود عبودیـت خـود فراتـر رود، بـه      . به عبودیت خود است

یعنی انسان کامل و پیـر راسـتین در برابـر خلـق، خـالق و      (شود مرتبه ربوبیت نزدیک می

ت اسـت؛ و   . فاعل است و در برابر خالق، عبد و منفعل است ت همان فاعلیـدر این جا ربوبی

حتی بعضی معتقدند که والیت در قیامت هم باقی است؛ چـرا کـه اسـم    ). ت، انفعالعبودی

ی      ن و خاصـخدا همیشه باقی است؛ و وصال حق و حصول معرفت او منوط بـه زمـان معـی

براین اساس اولین اقتضاي انسان کامل و . اي قطع شودنیست چون فیض الهی نباید لحظه

تـرین خصـلت همـه    ترین و عمـومی ست، که اساسیپیر راستین شدن، نیل به مرتبه ولی ا

ترین مفهوم والیت، معرفت کامل به حقیقت غـایی  شاید اولین و مهم. انسانهاي کامل است

انسـانی کـه بـه مرتبـۀ والیـت      . در خصوص حق، جهان و ارتباط میان حق و جهـان اسـت  

جراحـی،  (کی است اي از حق بوده و لذا در گوهر با او یرسیده باشد واقف است که او جلوه

شیخ محمود شبستري بحث مسـتوفایی دربـارة والیـت و خـاتم     ). 154، 153، صص1388

االولیـا را کـه صـاحب والیـت     کند و خاتماي تصور میاو والیت را چونان دایره. االولیا دارد

او والیت خاتم االولیـا  . داند و دیگر اولیا را نقاط پیرامون آنمطلق است مرکز این دایره می

خواند و هم چنان که نور را با عنوان والیت شمسیه، و والیت سایر اولیا را والیت قمریه می

امـا بایـد   ). 156، 155همـان، صـص   (ماه از خورشید است، نور اولیا نیز از خاتم االولیاست

پذیر است و درجـات و مراتـب متفـاوت و مختلـف     گفت که والیت نیزذو مراتب و تشکیک

والیت عظمی که خاتم انبیاء را است کـه والیـت الهـوتی    : چهار قسم استوالیت بر . دارد

است و والیت کبري که از آن سایر انبیاء الهی است کـه والیـت جبروتـی اسـت و والیـت      

نامند و والیت صغري که مؤمنان اش میوسطی که از آن اولیاء الهی است و والیت ملکوتی

  ).54، 52، صص1387آشتیانی، (گویندو عارفان را باشد و آن را والیت ناسوتی 
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سـالک، وي را بـه سـر    در متون عرفانی فارسی، پیر راهنماي است که بـا دسـتگیري از   

در این هدایت روحانی، آنچه موجب تحول سـالک و تغییـر جهـت    . رساندمنزل مقصود می

گردد؛ نقش والیی پیر در تولد معنوي مرید، بـا کمـک برکـت یـا نیـروي      در زندگی او می

دریافت داشته، و همت یا اراده و عزم معنوي پیر اسـت  ) ص(وحانی است که پیر از پیامبرر

بـا توجـه بـه ایـن اصـل، مریـد       . پذیر نخواهد بـود اي امکانکه بی آن، چنین والدت دوباره

صادق باید قدر پیر خود را درست بشناسد و به همین سبب، ارادة خود را تسلیم ارادة پیـر  

را با اشتیاق به والیت پیرش، با او پیوند دهد، و این همـان اسـت کـه    خود کند و دل خود 

، صـص  1385موسوي بجنـوردي،  (اندیاد کرده» ربط القلب بالشیخ«صوفیه از آن با عنوان 

زیرا پیر به تدریج آن چنان . پیر براي مرید مظهر والیت و داراي کرامت است). 104، 103

. شـود شأن او حتی باالتر از یک مربی و راهنما می کند کهقدرتی در باطن مریدان پیدا می

بـه همـین   . هاي راه نجات دهدها و مهلکهپیر با والیت خود قادر است که مرید را از گردنه

پیـر رفیـق راه بـراي مریـد و     . جهت است که مرید باید در همۀ احوال به پیر متوسل شود

در واقـع در راه  ). 894، ص 1388حـداد عـادل،   (سالک است، رفیقی که در باطن با اوست

هـاي گونـاگون   ها و آفات و شبهات بسیاري است و طبعاً گردنهسلوك به سوي حق لغزش

کسانی که معتقد بودند طبیعت و ماده، واجـب  (شمار دارد تا آنجا که دهریون و مادیون بی

خـدا   3بـه  (و برهماییـان  .) آوردالوجود است و انسان را به هر صورت که بخواهـد، در مـی  

در شناسـاندن خـدا بـراي او    (و اهـل تشـبیه   ) شـیوا -3ویشـنو  -2برهمـا  -1: اعتقاد دارنـد 

و اهل هـوي و بـدعتگزاران   ) کردندند و خدا را به مخلوقات تشبیه میامانندهایی قائل بوده

بـه همـه منکـران    (و مالحـده  ) کسانی هستند که سخنی تازه، به نام دین به زبان بیاورند(

ها عبور کنند و هر یـک بـه   ها و لغزشگاههیچ یک نتوانستند از گردنه) شوددین اطالق می

سعادتمندانی که تحت حمایـت والیـت   . اي از راه ماندند و هالك شدندخاطر آفت و شبهه

ها مواجه شدند و همۀ شـبهات  اند با همه آفات و لغزشمشایخ و پیران کامل، سلوك کرده

که هر گروهی از اهل هوي و بدعت از کالم لغزش بـه   را بررسی کردند و دیدند و دانستند

ولی آنان در پناه دولت شـیخ صـاحب والیـت، از    ) 102، ص 1385موحدي، (انددوزخ رفته

هـا و  بـراي سـالکان در ایـن راه، سـختی    . انـد آن لغزشگاه و خطر به سـالمت عبـور کـرده   

قـدرت تصـرف والیـت     آید پیر صاحب والیتی الزم است تا بـا امتحانات گوناگون پیش می

خود، مرید را از لغزش بازدارد و شوق طلب و صدق دوسـتی را در او زنـده نگـه دارد و بـا     

تدبیرهاي ظریف، اندوه و افسردگی را از دل سالک بیرون کند و بـا گفتـار خـود انگیـزه و     
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هم چنین سالک در مقام سلوك به مقامـاتی روحـانی   . شوق را در باطن سالک بوجود آورد

شـود و  هـاي انسـانی مجـرد مـی    کند که روح او از کسوت بشریت و ویژگـی یدا میدست پ

تابد و خداوند با تمـام نورانیـت و صـفات الهـی بـر او      وي از آثار صفات خداوند بر او میپرت

-در این مقام چون آینه دل سالک مصفّا شده تجلی روح بر آن انعکاس مـی . کندتجلی می

پندارد که به کمال رسـیده و بـه مقصـد    شود، و میپیدا میدر وي » انا الحق«یابد و ذوق 

هـایی اگـر تصـرفات والیـت     در چنین موقعیـت . شودحقیقی واصل شده است و مغرور می

رود و بعید نیسـت سـالک بـه    شیخ که صورتی از لطف حق است نباشد بیم زوال ایمان می

اسـت تـا او را بـا تصـرف     پس پیري کامل و با تجربـه الزم  . پندارهاي باطل نیز دچار شود

والیت از این پندار بیرون آورد و جایگاهش را به وي گوشزد کند تـا مریـد از ایـن مرحلـه     

شـود کـه بـه هـیچ     رها شود و راهش را ادامه دهد و گرنه چنان در این گردنه پاي بند می

امـا تـا وقتـی مریـد شـیفتۀ      ). 104، 103همـان، صـص   (تواند از آن خالصی یابدوجه نمی

تواند از تصرف اراده و اختیار خود بیرون بیایـد و در تصـرف ارادة و   یت شیخ نشود، نمیوال

وقتی مرید صادق، عاشق والیت شـیخ شـد، شایسـتگی تصـرف و والیـت      . والیت شیخ رود

شود، در این حالت مرید مانند تخمی است که بـه مرحلـه مـرغ شـدن     شیخ در او پیدا می

سیر است، آنگاه که توفیق تسلیم شدن در برابـر والیـت   نرسیده است و در نفسانیات خود ا

گستراند و همـت واالي خـود   شیخ به او داده شد، شیخ، والیت خویش را مانند پر بر او می

گمارد تا تصرّف کیمیاي شیخ، آن مرید را متحـول کنـد و بـه کمـال     را به مراقبت از او می

  . برساند

شده، باید تسـلیم تصـرفات قضـا و قـدر      هم چنین مرید صادقی که تسلیم والیت شیخ

حق باشد و بار احکام و تکالیف شرعی را بـر دوش کشـد و هسـتی خـود را تحـت تصـرف       

لسان الغیب شیراز نیز چـون عارفـان ره   ) 107، 106همان، ص (حکمت خداوند قرار دهد

یـرا  نمایـد ز آشنا و راه طی کرده مسئله اطاعت و تسلیم در برابر پیرو مرشد را مطـرح مـی  

داند که پیر به آگاهی برتر نسبت به منازل و مدارج سـلوك دسـت یافتـه اسـت و     نیک می

فرمان او، فرمان والیت است چه اینکه او خود به والیت رسیده و کامـل گشـته اسـت لـذا     

  :سروده که

  دولت در آن سراي و گشایش در آن در است       ـمرا کشـر چـان سـغـر مـان پیـاز آست

  ب کندآك و ریآه در این نکته شآمباد کسی ک     ول اهل دل استـادت قبـکلید گنج سع

  دـاتم دادنـن درجـدیـم و چنـاك او گشتـخ  انـب بندگی پیر مغـکیمیایی است عج

  که نیست در سر من جز هواي خدمت او    به جان پیر خرابات و حقّ صحبت او
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Abstract: 

Research Aim: To reach and reach the destination of the mysterious 
mysterious valley, with the exception of old age and the destination guide, the 
capability of arrest is very difficult and inexorable. Those who have gone 
astray in the valley without master and old or have been misled or their paths 
are incomplete and incomplete. Therefore, the existence of a professor in the 
course of the journey is necessary and necessary. But, on the other hand, all 
the claimants of leadership have not reached their full potential. Therefore, 
apart from the old search, the seeker must be sure that the old person chosen 
to follow is a conductor who can connect him in good health; Otherwise, the 
dearest, the very essence of his existence is in danger of corruption and 
deviation. Therefore, given the discussed topics, it can be said that the 
purpose of the present research project is to find a follow-up guide that is 
consistent with the main characteristics of this position.

Research Method: The method of implementation of the project is a type 
of library and as a content analysis. So that by using the books and researches 
done in this case, the material is screwed up, then it is adapted to the content 
of the content.

Conclusion: According to the analyzes and researches of this research, 
there is a series of issues of sharing and differentiation between the status of 
the follower of Islamic mysticism and emerging mysticism.
Conclusion: According to the present study, it can be concluded that the 
apostles, prophets, and lawyers are considered to be the perfect examples of 
the path of truth, especially the prophet (pbuh), who is the perfect and 
complete example of the moral wisdom of all human traits. .
Keywords: preceptor and master, Islamic mysticism, Emerging spirituality, Seekers.
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