
 تخصصی زبان و ادبیات فارسی شفای دل –دوفصلنامۀ علمی 

 (83-69)صص  1399 بهار و تابستان، پنجم، شمارۀ سومسال 

 

 

 تطبیقی آداب سلوک عرفانی در دو رسالۀ عوارف المعارفبررسی 

 خوارزمی المریدینسهروردی و ارشاد

 1آذر خانی

 چکیده

رگان ه بزها و ارشادهایی دانست کتوان مجموعۀ دستورالعملآداب سیر و سلوک عرفانی را می

وردی، الدین سهراند. شهاببرای تربیت سالکان نوپا آورده های خودها و کتابفه در رسالهمتصوّ

دند انی بوقرن دهم ازجملۀ کسالدین حسین خوارزمی، عارف و کمال عارف نامدار قرن هفتم هجری

 وپرداخته  به راهنمایی سالکان «ارشادالمریدین»و  «المعارفعوارف»های که به ترتیب در کتاب

کوشد این آداب حلیلی میت-شیوۀ توصیفی اند. مقالۀ حاضر بههای سلوک را بیان کردهاصول و روش

اهری و ظداب ی آلوک به دو دستۀ کلّآداب س ،را در این دو رساله بررسی کند. برای سهولت بررسی

و منظور . داری و..زنده -بندی شد. منظور از آداب ظاهری مواردی نظیر نماز، روزه، شبباطنی طبقه

ها نکه سالک باید برای رسیدن به حقیقت به آ است هاییها و خصلتاز آداب باطنی خصیصه

المعارف رفیابد که سهروردی در عوامیی و آراسته گردد. پژوهش حاضر به این نتیجه دست متحلّ

ی نظر ب باطندر مقابل، خوارزمی عمدتاً به آدای مطرح ساخته و ا با تفصیل بیشترآداب ظاهری ر

 داشته است. 
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 مقدمه  -1

به شکوفایی  های پنجم و ششم هجریقرنعنوان حرکتی فرهنگی، در ف بهتصوّ 

هایی سعی در تدوین ها و رسالهرسید. پیش از آن عارفان و صوفیان با نگارش کتاب

ر در این راه برداشته اصول این حرکت داشتند و هرکدام به نوبۀ خود قدمی مؤثّ

آنان این نکته بود  هایاندیشه ر حقیقت، چکیدۀ سخنان صوفیه و خالصۀبودند. د

ت و شباب د و طفولیّکه در نزد طبقۀ عوام متداول است، صرفاً تولّهستی چنان»که 

و شیب نیست، بلکه پیمودن این مراحل تمهیدی است برای ساختن حیات واقعی و 

درواقع، اشعار شاعران  : یازده(؛1386سهروردی، )«شودجاوید که پس از مرگ شروع می

ر و ایدئولوژی است. مولوی در دیوان شمس یز ناظر بر این تفکّعارفی چون مولوی ن

 سراید: می

 فرو شددن چدو بدیددی برآمددن بنگدر
 

 غروب شمس و قمر را چرا زیدان باشدد 
 

 تدرا غدروب نمایددد ولدی شدرود باشدددد
 

 لحد چو حبس نماید خالص جان باشد 
 

 (367: 1351)مولوی بلخی، 

حق و سیر در  وصول به»یگانه دارد و آن ف هدفی بنابراین روشن است که تصوّ 

ت مراتب آمیخته با تمامیّطریق کمال است و گذر از مراحل آغشته با نقص بشری به

های ها و سرودهحقیقت، تمامی نوشته در (؛21: 1371نصر، )«و کمال انسانی است

که انسان ق بخشیدن به این مضمون بوده است. اینعارفان و صوفیان سعی در تحقّ

خاکی تنها به حیات حیوانی محدود نیست و دارای صفات بارز و عالی است که 

های طریق به جایگاهی واالتر از انسان گذاشتن مراحل و طیّ تواند با پشت سرمی

ا نتیجۀ نهایی این مراحل اگرچه دشوار و طاقت فرساست، امّ . طیّعادی دست یابد

و  ، واالعنوان یک انسانوی را به آن، صفای باطن سالک است که ارزش معنوی مقام

ف درصدد است تا به مخاطب القا کند این ات تصوّچه ادبیّسازد. پس آنمی رفیع

نفس آدمی نوری محبوس در خاکدان هستی است و باید به وطن حقیقی »است که 

 قات ظلمانی را به کناری نهد و باخویش بازگشت کند. در این مسیر سالک باید تعلّ

ل و مرشد متحمّ ل به حضرت نوراالنوار و در پرتو تعلیمات پیرپوالدین و توکّ ایاراده
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ت وصل را باذود خورده، لذّریاضات و مجاهدات علمی و عملی شود تا روحش صیقل

فه و کسانی که به حرکت هدف متصوّ(. 1: 1385عروجی،  آبادی؛)صادقی حسن« دریابد

داشتند نیز این بود که چنین معارفی را در قالب  اعتقاد قلبی ،فعرفان و تصوّ

نماد و تمثیل به  ا زبان ساده و گاه در لفافۀ رمز،، گاه بهاها، اشعار و کتابرساله

های بعدی بود ه به نسلت صوفیّهای نقل سنّمخاطبان انتقال دهند و این یکی از راه

ت عرفانی همراه سینه سنّبهطور عملی که با انتقال سینه)در مقابل تعلیم مریدان به

 بود(. 

ف و های بارز تصوّین سهروردی، عارف نامی قرن هفتم هجری، از چهرهالدّشهاب

ت عرفان اسالمی است که با تألیف و تصنیف آثار ارزشمند، سعی در انتقال سنّ

ت سهروردی های بعدی داشت. اهمیّف به مریدان و نسلصوفیه و القای مفاهیم تصوّ

سرعت در به»به دلیل طریقتی بود که  ،ف ایران جدای از آنچه یاد شدتصوّ در تاریخ 

سهروردی، )« بیشتر قلمرو اسالمی نفوذ کرد و رایج گردید و پیروان فراوانی یافت

المعارف ازجمله آثار سهروردی است که در آن به کتاب عوارف : بیست و چهار(.1386

سهروردی کتاب »داخته است. های سیر و سلوک عرفانی پربیان اصول و روش

العات وسیع خود و مآخذ موجود تألیف کرد و در آن معارف عوارف را براساس اطّ

ذوقی اهل طریقت را با رسوم و قواعد اهل شریعت درآمیخت. وی در این کتاب به 

آداب سیر و سلوک عارفان و سنن معارف صوفیان پرداخته و آن را به نقل روایات و 

. : بیست و هفت و بیست و هشت(1386)سهروردی، « ه استن ساختت مزیّذکر اخبار و آیا

المعارف گرچه نسبت به کتب کتاب عوارف»که ذکر است این ای که شایاننکته

م قابل تقدّاز ت نظر مقام و اهمیّ ر زمانی دارد، ولی ازمعروف مشابه خود تأخّ

های درسی جزو کتاب ،برخوردار است. این کتاب اندکی بعد از تألیف ایمالحظه

ه و ین، فتوحات مکیّالدّه، احیاء علومها شد و در کنار رسالۀ قشیریّخانقاه

  )همان: بیست و نه(.« م آن پرداختندالحکم به تعلیم و تعلّفصوص

ین حسین خوارزمی، عارف قرن  الدّرسالۀ ارشادالمریدین از جمله رسائل کمال

طریق معنوی را با  آداب سیر و سلوک و طیّدهم هجری، است. او در این رساله، 

ف مکتب خراسان بزرگ زبانی عمدتاً ساده بیان کرده است. او در عرفان و تصوّ

و از اقطاب « د الخبوشانیحاجی محمّ»صاحب نام و نشان بوده و از خلفای شیخ 
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ف آثار باشد که در عرفان و تصوّحسینیّه میو ه همدانیّ ،هذهبیّ ،هسلسلۀ کبرویّ

 سنگی از خود به یادگار گذاشته است. انگر

تحلیلی و با نگرشی تطبیقی،  -پژوهش حاضر سعی دارد با رویکردی توصیفی

سهروردی و ارشادالمریدین المعارفآداب سیر و سلوک عرفانی را در دو رسالۀ عوارف

هایی در نقل میراث این پرسش پاسخ دهد که آیا تفاوت خوارزمی بررسی کرده و به

 شود؟در این دو رساله مشاهده می مراحل سیر و سلوک عرفانیه دربارۀ صوفی

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

سیر و سلوک معنوی مراحلی است که سالک باید برای رسیدن به حقیقت 

های عرفان در ترین شاخهمهم»پذیر است: طریق از دو روش امکان بپیماید. این طیّ

از  (.63: 1389فنائی اشکوری، )«عرفان نظری و عرفان عملیت اسالمی عبارتند از سنّ

عارفان معتقدند که » طریق با عنوان طریقت نیز یاد شده است. همین طیّ

 سیرجانی؛موسوی)«یابی به معرفت اهلل در گرو گام نهادن در مسیر طریقت استدست

ویژه دربارۀ بهفه ت شفاهی متصوّف، سنّدر طول تاریخ تصوّ (. 269: 1397فرهی، فرهنگ

یندگان انتقال یافت. ها ثبت شد و به آها و کتابآداب سیر و سلوک در خالل رساله

االجرا برای مریدان و سالکانی که تازه قدم در این هایی الزمعنوان قاعدهاین اصول به

هرچه »ه این حقیقت باشد که شود و سالک باید متوجّ شناخته می ،اندراه گذاشته

سالک بیشتر باشد، استعداد بیشتری برای دستیابی به انوار حقیقی های ریاضت

 (. 4: 1385عروجی،  آبادی؛حسن)صادقی« خواهد داشت

های خرد و اگرچه شاید تفاوت هجری ت عرفانی در قرن نهم و آغاز قرن دهمسنّ

سینه نقل بها از آن حیث که سینهت قرن ششم داشته باشد، امّتی با سنّکم اهمیّ

های چشمگیری یافته، تفاوتانتقال می انده و هم از طریق روش تربیت شاگردشمی

ها و رسائل نداشته است. در این میان، روش دیگر که همان تألیف و تصنیف کتاب

شمار ف بهای مطمئن برای انتقال دانش و تجربۀ عرفانی و تصوّ عرفانی است، شیوه

د از فوت شیخ حاجی محمّین حسین خوارزمی پس الدّرود. شیخ کمالمی

الخبوشانی به مقام خالفت و جانشینی وی منصوب و مجاز به ارشاد مریدان سلسله 
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گردد. بنا به درخواست مریدانش، در موضوع آداب سلوک جهت راهنمایی می

حسینیّه این رساله صوفیه را  ۀکار و دستگیری سالکان مبتدی سلسلمریدان تازه

إِنَّا فَتَحْنَا ر سعادت ابدی منشور چون مبشّ»نویسد: له مینگاشته است. او در متن رسا

ل به نام این بنده مسجّ نْ یَشَاءُلِکَ َفضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَذرا به توقیع  لَکَ فَتْحًا مُبینًا

مند و برخوردار شد و چون به اذن اهلل از انفاس ات آن بهرهاز نتایج و خاصیّ ،ساخت

کثیری از  معطالبان اهلل و سوختگان شراره آن مأمور گشت، جبه مقتدا به ارشاد طیّ

اخوان صدد و صفا و طالبان خدا و سالکان راه وال و مسترشدان طریق عال از اصناف 

از اطراف جهان به هوای طلبش در دبستان سرای  ،نداعالمیان ۀانسان که خالص

ت از یشان را نظر همّصادقان و منزلگاه راستان مجتمع گشته بودند، لیکن بعضی از ا

خود در اسباب  ع کتب و ارتفاع حجب قاصر بود، بر طبق مقاصدتحصیل علوم و تتبّ

. در این مقاله به شیوۀ تطبیقی (5 :1398 ،خانی)«نمودندسلوک ضابطۀ التماس 

سهروردی و ارشادالمریدین  المعارفمراحل سلوک عرفانی را در دو رسالۀ عوارف

 ، مورد پژوهش قرار خواهیم داد.بررسی نشده پیش از این  خوارزمی که

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

تحلیلی و با نگرشی تطبیقی، -پژوهش حاضر سعی دارد با رویکردی توصیفی

المعارف سهروردی و آداب سیر و سلوک عرفانی را در دو رسالۀ عوارف

هایی فاوتارشادالمریدین خوارزمی بررسی کرده و به این پرسش پاسخ دهد که آیا ت

ی در این دو رساله ه در مورد مراحل سیر و سلوک عرفاندر نقل میراث صوفیّ

 شود؟مشاهده می

 تحقیق پیشینۀ -3-1

های چندانی صورت نگرفته سهروردی پژوهش ینالدّدربارۀ آرا و عقاید شهاب

المعارف سهروردی ی عرفان بایزید در عوارفای به بررسی تجلّرضوان در مقالهاست. 

ی چون احیاء المعارف در کنار آثار مهمّکتاب عوارف»پرداخته است. به عقیدۀ او 

آمد که بسیاری حساب میین غزالی از منابع اخالقی و تربیتی اهل شریعت بهالدّعلوم
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ای هدفمند در تزکیۀ نفس به عنوان برنامهاز عالمان دین مطالعۀ پیوستۀ آن را به

  (.2 -1: 1392رضوان، )«اندهکرددانشجویان خود پیشنهاد می

جایی صورت هالمریدین نیز تاکنون تحقیق شایسته و بفانه دربارۀ ارشادمتأسّ

قان قرارگرفته های خوارزمی نیز در محاد فراموشی محقّی اندیشهنگرفته است. حتّ

 شود.  رو ضرورت تحقیق حاضر در این مورد آشکار میاست. ازاین

 تحقیق هایبحث و یافته -2

المعارف مشتمل بر یک مقدمۀ کوتاه و شصت و یک باب است. در کتاب عوارف

بحث قرار  ها، سهروردی از منشأ علوم صوفیان تا مقامات سالک را مورداین باب

دهد و با آوردن حکایات، اشعار، امثال و آیات قرآن و در برخی مواقع ادعیه به می

روی گسترۀ اشتمال کتاب بسیار وسیع پردازد. ازاینف میل مفاهیم تصوّ شرح مفصّ

ها یافت. از این توان دربارۀ صوفیه و آداب آناست و در آن مطالب بسیاری را می

تر دانست. از جامعتوان میکتاب سهروردی را ، المریدینمنظر در مقایسه با ارشاد

ه داشت که کتاب سهروردی در مقایسه با سوی دیگر، باید به این نکته توجّ 

تی المریدین خوارزمی از اشتهار فراوانی برخوردار بوده و این شهرت و نیز اهمیّارشاد

ی اهلل )متوفّین فضلکه مالزم آن بوده از بخشی از مکتوب چهاردهم خواجه رشیدالدّ

ین خواجه در این مکتوب، شیخ مجدالدّ گردد.ص میهجری( مشخّ 718سال به

در این خانقاه  را ریس کتاب سهروردیی خانقاه غازانی کرده و تدبغدادی را متولّ

ض گردانیدیم تا به تکمیل شیخی آن بقعه را بدو مفوّ»االجرا دانسته است: الزم

که به مان و تصفیه باطن مریدان مشغول گردد، مشروط بر آنناقصان و تعلیم متعلّ

. العالم قدوه االقطاب زبده االوتاد..فات شیخ شیوخالمعارف که از مصنّدرس عوارف

المریدین دارای رساله ارشاد(. 125: 1358همدانی، )«قیام نماید –قد–سهروردی است 

چنان جایگاه واالیی در میان خانقاهیان نبوده و اساساً خوارزمی عارفی بوده که 

ترین رسیده است. بارزترین و برجستهپای شهرت سهروردی نمیشهرت وی نیز به

ف فردی و عاشقانۀ متعادل اوست. وی تصوّ ین خوارزمی الدّت فکری کمالخصوصیّ

های متعالی و دریافت درونی خود را با کالم صوفیانه درآمیخته و برای اندیشه
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های درونی خود از اصطالحات و تعابیر عرفانی نظیر وحدت وجود که از دریافت

ت، ذات، چنین تعبیراتی نظیر حدوث، ماهیّهای رایج عرفانی است و هممبحث

د عشق بر عقل، طالب و مطلوب و غیره استفاده کرده است. عرفان وّی، تفتجلّ

ها و متن از سرودهاست.  ترین مضامین عرفانیخوارزمی سرشار از عمیق

آئین  شود که روزگاری بر خویش شوریده است تا بهارشادالمریدین فهمیده می

پیوسته  سود وت هر آستان میجبین نیاز بر خاک مذلّ»درویشی روی آورده است: 

  (.2 :1398 ،خانی)«بوددر مناجات خود ناالن می

منظور بررسی تطبیقی و منسجم آداب سلوک عرفانی در این دو رساله این به

تر بتوان بین دو اثر کنیم تا روشنآداب را به دو دستۀ ظاهری و باطنی تقسیم می

 ای انجام داد. مقایسه

 آداب ظاهری سلوک -1-2

چه را که سالک )مرید( در ظاهر باید رعایت توان آنمی در آداب ظاهری سلوک

جای داد. آدابی مثل نماز، روزه، نحوۀ لباس  ،کند تا جزء سلک صوفیان شمرده شود

 و...طعام خوردن پوشیدن، نحوۀ 

ل هرکدام از این موارد را مورد طور دقیق و مفصّالمعارف بهسهروردی در عوارف

و انسجام در بیان آداب ظاهری یکی از دالیلی  دهد و همین تفصیلبحث قرار می

ها شناسانده است. پیش عنوان کتاب درسی خانقاهتواند باشد که کتاب وی را بهمی

از پرداختن به این آداب باید تعریف طالب )سالک، صوفی، مرید( را از دیدگاه 

خود  سهروردی و خوارزمی مدنظر قرار داد. سهروردی صوفی را در دو جای از کتاب

صوفی آن است که اوامر شریعت، چون نماز نافله و روزه داشتن »کند: تعریف می

گرداند دات مرتاض میدل قبول کند و نفس را به انواع طاعات و تعبّ و ع به جانتطوّ

و در  (21: 1386)سهروردی،  «گرداندمی علیه الصلوه و السالمق به اخالد رسولو دل را متخلّ

پس صوفی آن باشد که اندرون خود را به احوال و اقوال »ید: گوادامه چنین می

عجز بود و  علیه الصلوه و السالمگرداند و از جمله صفات رسول ی و آراسته میمتجلّ

گردد سهروردی در تعریف صوفی که مشخص میچنان(. 21همان: )«افکندگی و افتقار
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داند. در ب ظاهری( نمیواقع رعایت آدا ف را جدای از انجام فرایض دینی )درتصوّ 

ل تعریف پیشین و نوعی همان آورد که مکمّ جایی دیگر، تعریف دیگری از صوفی می

دایم سعی کند در تزکیۀ  و بباید دانست که صوفی آن باشد که»گویی آن است: 

ساعت از ای از آن فاتر نشود و اگر یککه لحظهنفس و تصفیۀ دل و تجلیه روح چنان

 (. 24)همان: « های بسیار محجوب شودبه حجاب ،آن غافل شود

شمارد که طالب ها و خصایصی برمیخوارزمی نیز فقر را جزء نخستین ویژگی

در مذهب  ای عزیز! به لباس فقر ملتبس گشتن»ی گردد: )سالک( باید به آن متحلّ

 و در ادامه با اشاره (8 :1398 ی،خان)«طالبان حق و عارفان مستغرد رکن اعظم است

و مراد فقر حقیقی است که عبارت از »افزاید: می« الفقر فخری»به حدیث نبوی 

پس سالک باید که »گوید: خوارزمی در تعریف سالک می (.9همان: )«ک استعدم تملّ

ی و مجاهده مصفّ ۀهمیشه سعی کند تا غشایش انفس را به آتش ریاضت در بوت

توان دید دیدگاه که میچنان (.11: همان)«ت نفس خالص یابدی گرداند تا از رقیّمزکّ

گونه که هر خوارزمی در این مورد با دیدگاه سهروردی تفاوت چندانی ندارد. به این

سوی معبود را از ارکان اصلی شروع سیر و سلوک به ی شدن به آندو فقر و متحلّ

 انگارند و بر تالش مداوم سالک برای تزکیه نفسانی تأکید دارند. می

 نماز و روزه  -1-1-2

سهروردی باب سی و سوم تا چهل و یکم رسالۀ خود را به بیان آداب نماز و روزه 

ها کند. نگاهی به مطالب این بابباره بحث می دهد و با تفصیل در ایناختصاص می

سازد که هرچند سهروردی در این رسالۀ عرفانی قصد تعلیم خوبی روشن میبه

ات طهارت، ر آداب شرعی و برخی مسائل مربوط به جزئیّا با ذکمریدان را دارد، امّ

دهد، رسالۀ خود را بیشتر که به مطالب خود تفصیل بیشتری میوضو و... ضمن این

سازد. از جمله در باب سی و سوم به کتاب توضیح المسائل شرعی شبیه می

 ت استنجا آن است که سنگ یا کلوخ بر موضع پاک نهد، بهو کیفیّ»خوانیم: می

« گرداند تا به پیش مخرج نجاست و بر سر نجاست نباید نهاددست چپ و می

شاید ذکر چنین مطالبی به رسالۀ عرفانی سهروردی ویژگی  (.124: 1386)سهروردی، 

تر ماً باعث خواهد شد که نویسنده از ذکر مطالب اصلیا مسلّجامع بودن ببخشد، امّ
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فلت ورزد. در مقابل خوارزمی در ها غدر مورد آداب سلوک و تفصیل در ذکر آن

ویژه وضو، نماز و روزه( اشاره ات آداب ظاهری )بهرسالۀ خود تا این حد به جزئیّ

تر بر ادای نمازهایی است که سالک باید در طول روز کند، بلکه تأکید وی بیشنمی

باید »کند که تنها به این نکته اشاره می وضو او دربارۀ (.38 -33 :1398 ،خانی)بخواند 

 (. 47)همان: « دوام وضو شعار مؤمنان است ؛ زیرادم بی وضو نباشدکه یک

 آداب طعام خوردن  -2-1-2

الۀ خود را به بیان آن در بیان آداب طعام خوردن، یک فصل از رس سهروردی

دهد و همانند موارد دیگر، بیشتر بر جزئیات این امر تأکید دارد. در اختصاص می

در طعام  که ادب آن است»نویسد: سوم )در بیان آداب أکل( میابتدای باب چهل و 

ی رض–به علی گفت  -علیه الصلوه والسالم –که رسول  ]کند[خوردن مبدأ به نمک 

که ای علی! چون طعام خواهی خورد مبدأ به نمک کن و چون خوردن به  -اهلل عنه

خوارزمی . (143: 1386سهروردی، )«آخر رسد ختم به نمک کن که شفای دردهاست

کند. نکتۀ اول که وی تنها به در باب طعام خوردن صوفی به دو نکته اشاره می

که شرط دیگر آن»کند، وجه حالل بودن طعام است: ای به آن بسنده میاشاره

وسط را در خوردن و پوشیدن  خوردنی و پوشیدنی را از وجه حالل ساخته حدّ

یگر که خوارزمی در باب طعام مطرح ا نکتۀ دامّ ،(41 :1398 ،انیخ)«مرعی دارد

صف گردد، ها متّداند که سالک باید به آنسازد و آن را جزء هشت شرطی میمی

ادب »نویسد: ت و تقلیل طعام است. خوارزمی در بیان ادب تقلیل طعام میمسئلۀ قلّ

وسط را مرعی دارد که  باید که در تقلیل طعام حدّ ،م تقلیل طعام استوّس

زیرا که عمل به طرفینش سبب  ؛ین امر استا خیراالمور اوسطها، بتخصیص در

ین و اگر بسیار خورد کهالت و کسالت و غفلت بار آورد و این سبب ا نقصان است در

گردد از عبادت حق و اگر بغایت کم خورد سبب ضعف و سستی بدن بازماندگی می

ها که ضه مزاج او از کار بیفتد و از عبادت بازماند و آنگردد و به اندک مرض یا عار

آن فعل نقصان است.  ،رسانند که اندک خورند یا هیچ نخورند ایبه مرتبه تقلیل را

ا باید که از نیم من شرع طعام در ن مقام بگذراند، امّآشیوخ باید که ایشان را از 

 -ب حضرت عیسی استهفت سیر و این ادروزی زیادت نخورد و کمتر از  شبانه
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تر بر مقدار توان دید، تأکید خوارزمی بیشکه میچنان (.48همان: )«-المعلیه السّ

که سهروردی دربارۀ مقدار طعام سخنی طعام است تا نحوۀ خوردن آن. حال آن

عنوان مثال، بهکند؛ بر نحوۀ غذا خوردن صوفی تأکید میجای آن گوید و بهنمی

و هر آنچه از دوستان »نویسد: ی از کسی بر سر سفره میدربارۀ آداب گرفتن چیز

به دست راست  ،به دست راست گیر و چون چیزی به کسی دهی ،خواهی گرفت

یا در مورد برخی  (.144: 1386)سهروردی، « دهی که شیطان کارها به دست چپ کند

د که نفخ مکنی ،و اگر طعام گرم باشد»نویسد: گونه میدیگر از آداب سر سفره این

تا خوان نهاده  و باد دمیدن در طعام برکت زایل کند و بر سر سفره سخن نگویید

که روشن است خوارزمی در باب آداب غذا چنان (.144)همان: « برمخیزید، باشد

 کند. خوردن برخالف سهروردی به جزئیات امر تأکیدی نمی

  سلوکآداب باطنی  -2-2

از جمله آداب رفتار مرید با شیخ و توان مواردی در آداب باطنی سالک می

ات باطنی سالک را در احوال و مقامات گنجاند. هم سهروردی و ت و خصوصیّکیفیّ

جا به مقایسۀ دیدگاه آنان اند که در اینهم خوارزمی دربارۀ این آداب بحث کرده

 شود. پرداخته می

 متابعت شیخ  -1-2-2

پردازد و ه آداب مرید با شیخ میسهروردی در باب پنجاه و یکم از رسالۀ خود ب

کند: گونه آغاز میبر لزوم متابعت مرید از مراد تأکید دارد. وی سخن خود را این

نگاهداشت ادب  ،ترین چیزی که بر مرید واجب استمهم :گفت -اهلل رحمه–شیخ »

و از مخالفت و »گیرد: و در ادامه سخن خود را چنین پی می (164)همان: « است

وی احتراز کند و اشارت شیخ پاس نیک باز دارد و چون سخنی بشنود که  نافرمانی

بلکه به اندرون از حضرت شیخ استکشاف آن  ،به انکار در پیش نیاید ،فهم نتواند کرد

کند. از بهر آنکه شیخ به حق ناطق باشد و بباید دانست که در حضور صادقان دل او 

 ،ن آن سخن که بر او پوشیده بودآید و به برکت صحبت ایشااز حجاب بیرون می
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آواز بلند نکند و دست نجنباند و  ،شود و چون در پیش او سخن گویدمکشوف می

  (.164همان: )«سخن مختصر گوید

و به حرمت و تعظیم بر شیخ سالم کند و در »نویسد: وی در ادامه چنین می

ا الّ  ،ه نگستراندروی پیر تیز ننگرد... از آداب ظاهر آن است که در حضور شیخ سجاد

ا آنکه وجد غالب شود... مرید ظاهر و الّ ،در وقت نماز و در وقت سماع حرکت نکند

از مخالفت اشارت فرمان شیخ نگاه دارد و با هیچ چیز مخالفت و  را باطن خود

)همان: « ای از وقایع خود از شیخ پوشیده نداردمدافعت و محابا نکند... و هیچ واقعه

164- 165.)  
خوارزمی نیز به تفصیل دربارۀ متابعت از شیخ مطالبی برای سالکان تازۀ راه حق 

خود را فدای راه شیخ کردن و یعنی  ؛قسم سیوم متابعت شیخ است»کند: بیان می

شیخ محو ساختن و جمیع اقوال و افعال و احوال شیخ را عین  ارادۀ خود را در ارادۀ

دن و در انکار و اعتراض شیخ بر خود حکمت دانستن و منقاد امر و نهی شیخ بو

  (.38 :1398 ،خانی)« بستن تا از تیر خذالن ایمن گردد

در دلیری از »شمارد: او در ادامه برخی دیگر از آداب رفتار با شیخ را برمی

ن گردد که به آن مصاحبت شیخ بر خود نباید گشود تا عظمت شیخ در دل او متمکّ

اری درویشان اهتمام کند و ه صدد تمام در مددکحاربه ورزد و بهیبت با شیطان م

جمیع جوارح خود را از ناشایست نگاه داشتن التزام کند و هرچه به خاطرش رسد 

زود زود نگوید تا دلیر نگردد و چون شیخ ازو سخن پرسد برخیزد و جواب گوید مگر 

از و و اگر خواهد از شیخ سخن پرسد برخیزد و به نی[وقتی که شیخ گوید: برمخیز 

زیرا که  چشم بر هم ننهد؛ و در حضور شیخ مراقبه نکند و ]ش کندانکسار تمام تفتّ

بهتر از صورت شیخ نخواهد بود و صورت شیخ را پیوسته در دل  ،مبتدی هرچه بیند

یخ نباید خندید و ه دل شیخ باشد و در حضور شر دارد و در صحبت دایم متوجّمصوّ

نباید گزارد و از پیش چراغ و آفتاب نباید  و نوافل موروده را سخت نباید گفت

که سایه او بر شیخ افتد و اگر مشکالت خود را از شیخ خواهد که چنان ؛گذشت

  (.42)همان: « ل از باطن شیخ اجازت طلبداوّ  ،پرسد
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 خصایص باطنی سالک  -2-2-2

هایی که سالک باید در سیر و سلوک سهروردی در مورد خصایص و ویژگی

صورتی گذرا در باب پنجاه و ششم از رسالۀ خود به ،ها آراسته باشدآنعرفانی به 

ی از به کلّ ،چون نفس چنین صفت حزن و حنین ظاهر کند»کند که اشاره می

ا بالفاصله به شرح و تفصیل امّ (،174: 1386سهروردی، )«عالئق و عوائق قطع کند

توبت  :گفت -اهلل رحمه-یخش»کند که پردازد و اشاره میدربارۀ مقامات و احوال می

ل مقام سالکان است و توبت به هاست و اوّ مقامات و کلید همه حال اصل جملۀ

مثابت زمین است بنا را، هرکس که وی را زمین نباشد، او را بنا نباشد. همچنین هر 

. او در ادامه چهار (180همان: )«نباشد ]حال[او را هیچ  ،کس که وی را توبه نباشدآن

و هر سالک که »ها را دریافته است: شمارد که خود به تجربۀ قلبی آنمیبرمقام را 

ها راه یابد و اسرار او حقایق این چهار در ملکوت آسمان ،ک کند به عروه وثقیتمسّ

م توبت نصوح، ت ایمان، دوّل صحّاوّ ود و ذود و فهم به برکت آن بیاید:را مکشوف ش

و قوام این هر چهار به کم خوردن است و  تم زهد، چهارم درستی مقام عبودیّسوّ

در ادامه )باب آنچه سهروردی  .(همان)«کم خفتن و کم گفتن و گوشه گرفتن از خلق

صرفاً تعریف و توضیح احوال است که هر کدام را  ،سازدشصت و یک( مطرح می

ها جا برای پرهیز از طوالنی شدن مطلب از ذکر آندهد. در اینل توضیح میمفصّ 

گردد که شیخ اشراد شود، انس، شود و تنها به این نکته اشاره میاردی میخودد

که روشن است با شمارد. چنانصال، قبض، فنا و بقا را جزء احوال میقربت، حیا، اتّ

الهدایه تفاوت دارد. چون مصباحبندی برخی دیگر از رسائل عرفانی همتقسیم

کند. وی هشت ت این عنوان یاد نمیخوارزمی از چنین احوال و مقامات صراحتاً تح

مراتب »صف گردد تا بتواند از ها متّداند که باید به آنادب را برای سالک ضروری می

عبور کند. وی این هشت مورد را حبس حواس، وضو، تقلیل طعام، « هعلویّه و سفلیّ

رضا  ط قلب و ترک اغراض و دواما اهلل، نفی خواطر، ربخاموشی، دوام ذکر ال اله الّ

ویژه دربارۀ ادب پنجم یا به -ها و به تفصیل دربارۀ آن (59 -46 :1398 ،خانی)داند می

م پیش از این ذکر شد و م و سوّکند. ادب دوّبحث می - ا اهللهمان دوام ذکر ال اله الّ

ها را به یکی از جا نیازی به تکرار آن نیست. خوارزمی هر کدام از این ویژگیدر این
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توان تعاریف وی را دربارۀ این هشت دهد. مییا بزرگان دین نسبت میپیامبران 

 مورد در جدول زیر خالصه کرد: 

 الدّین خوارزمیهشت ادب از دیدگاه کمال :1جدول شماره 

 منتسب به تعریف نام ادب ردیف

 حبس حواس 1
حواس ظاهریه پوشیده نگردد، ابواب  ۀمادام که دریچ

 (46)صه مفتوح نگردد حواس معنویّ
 )ع(آدم 

 ادریس نبی - وضو 2

 )ع(عیسی  - تقلیل طعام 3

 خاموشی 4
 ن درِآتی طفل صفت باشد تا بعد از یش باید که مدّدرو

 (48معارف و حقایق بر دل و زبان او مکشوف گردد )ص
 ازکریّ

 ا اهللدوام ذکر ال اله الّ 5
سلوک راه و رفع حجب که گفته شد از خاصیت مداومت 

 (49ر شود )صمیسّاین ذکر 
 )ع(موسی 

 نفی خواطر 6
ی نسازد، ذکر را در دل اک و خالتا خاطر از ماسوی پ

 (56تأثیر نباشد )ص
 )ع(ابراهیم 

 )ع(یوسف  (56مراد از ربط قلب پیوند دل است با شیخ )ص  ربط قلب 7

8 
ترک اعتراض و دوام 

 رضا

همه  داند که قرآن کالم حق است...چون درویش می
داند و به الم و تفرقه  --تعالی–خیر و شر را از حق 

خاص و عام غمگین نشود و صابر بود... و جمیع امور 

 (58خود را به شیخ تفویض کند )ص

 هارون

 گیرینتیجه -3

سینه و بهف به شکلی سینههایی که در طول تاریخ تصوّدستورالعمل مجموعۀ

همان آداب سیر و سلوک عرفانی  ،انتقال یافتهشفاهی از شیوخ به سالکان )مریدان( 

های بعدی رسیده است. روش ف به نسلشیوه در طول تاریخ تصوّ  است که به دو

نخست از طریق تربیت شاگردان که در نهایت به گرفتن خرقه از دست شیخ منتهی 

ها و ها و تجارب در رسالهصورت نقل این دستورالعملم بهشد و روش دوّمی

د. سهروردی، عارف نامدار داف را شکل میات تصوّی عرفانی که جزئی از ادبیّهاکتاب

المعارف خود که برای تعلیم و تربیت سالکان و رهروان قرن ششم، در رسالۀ عوارف
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ا گاه با ذکر پردازد، امّل به آداب سیر و سلوک عرفانی میحق نگاشته به طور مفصّ 

رسالۀ خود را بیشتر به کتاب  و ... وبرخی مسائل شرعی همچون آداب طهارت، وض

حقیقت را پایه و مبدأ حرکت سالک به سوی کند. او فقر می المسائل شبیهتوضیح

داند و در این میان سعی دارد با تأکید بیشتر بر فرائض شرعی از جمله نماز و می

تر به شریعت نزدیک سازد. در ذیل آداب باطنی ف را هر چه بیشروزه و... تصوّ

شیوۀ رفتار سالک با شیخ و لزوم  ،ای که سهروردی بر آن تأکید داردستین نکتهنخ

زهد و درستی مقام  ،ت ایمان، توبۀ نصوحمتابعت از اوست. در بحث مقامات، صحّ

داند که با کم خوردن، کم خوابیدن، کم سخن گفتن و ت را شرط الزم میعبودیّ

ذکر احوال سالکان از شود، انس، شود. در ق میر و محقّگوشه گرفتن از خلق میسّ

 برد. فنا و بقا نام می صال، قبض،قربت، حیا، اتّ

ری نیز در رسالۀ ین حسین خوارزمی از عرفای قرن نهم هجالدّکمال

فه پرداخته است. وی نیز همانند به ذکر آداب سیر و سلوک متصوّالمریدین ارشاد

داند و بر آداب ظاهری نماز و سوی معبود میسهروردی، فقر را رکن اعظم حرکت به

- ات آداب ظاهریروزه تأکید دارد. او برخالف سهروردی در رسالۀ خود از جزئیّ

کند و گاه با اشارتی گذرا به ادامه مطلب به تفصیل بحث نمی -احکام طهارت و ...

که آن را ادب  - را ل آداب باطنی هشت خصیصهر ذیزند. خوارزمی دگریز می

کند. این هشت ادب عبارتند از: ی میهر سالک راه حق ضروری تلقّبرای  - نامدمی

حبس حواس، وضو، تقلیل طعام، خاموشی، دوام ذکر ال اله اال اهلل، نفی خواطر، ربط 

توان جزء آداب ظاهری قلب و ترک اعتراض و دوام رضا. وضو و تقلیل طعام را می

یدگاه سهروردی و خوارزمی شمرد و سایر موارد را ذیل آداب باطنی. با بررسی دبر

د که سهروردی نسبت به خوارزمی با تفصیل و توان استنباط کردر این دو رساله می

پردازد. شاید این موارد باعث شده تا کتاب به بیان آداب سلوک می یانسجام بیشتر

به کار  ها برای تعلیم مریدان مبتدیعنوان کتاب درسی خانقاهها بهسهروردی قرن

که خوارزمی در حال آن کید سهروردی بیشتر بر جزئیات است؛آید. از سوی دیگر، تأ

شتر بر آداب شود. همچنین سهروردی بیبیان مسائل به ندرت وارد جزئیات می

ه قرار که خوارزمی عمدتاً آداب باطنی را مورد توجّحالیدر ؛ظاهری تأکید دارد

  دهد.می
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