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1. Introduction 
The elders of Sufism emphasized the observance of specific customs 

in all affairs, such as religious worship and special works of Sufism, 

as well as social behavior and association with the people, Sufis and 

elders, and believed that devotees should all their activities, Privacy, 

and in the community, according to that custom. 

The Sufi writers from the fourth century onwards, in their works, 

devoted a part of their debates to enumeration. "Sufism is all about 

rituals" (Hojawari, 1358, p. 47), and these discussions were based on 

the notion that Sufis had their spiritual and moral perfection as an 

esoteric journey. 

In mystical literature, there are issues, opinions and various ways and 

means for the followers of the right way to reach the highest levels of 

mysticism, partly based on the teachings of Islam, the Quran and 

Sunnah, and partly over time and With the formation of various sects 

and groups of mysticism and Sufism, Islamic scholars have expressed 

them; among these issues, the important issue is Association in the 

thought of the mystics, which has different ways of speaking and co-

mingling and the way of communion With different individuals and 

classes in different books of Islamic mysticism. 

 

2. Methodology 

In the present study, after mentioning the Sufi traditions in brief, the 

place of companion in two important works of Sufi prose, Ensan al- 

Kashani of Aziz Nesafi and Mesbah al- Hedayet of Ezz al- Din 

Mahmoud Kashani, has been examined in a comparative descriptive 

manner. 
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This research attempts to answer the following questions: is there 

mentioned in these two famous works of Sofia association of the most 

important conditions of the mystical garrison? What is the role of 

association in the teachings of the mystical garrison of these two 

important works of Sofia prose? What is the disagreement and 

controversy about the concept, the conventions, and the association 

conditions between the two works? 

 

3. Discussion 
  In the field of Islamic mysticism and Sufism, the Adab, which the 

seeker must at all times be adherent to or at the expense of the Sheikh 

(Kashani, 1381, p. 207), the community of good traits in the right path 

(Ghosheyri, 1381 , P. 478), and the refinement of his appearance and 

inner meaning (Kashani, 1381, p. 204), and often referred to it as a 

stage of authority or state, it is not permissible to leave politeness; 

hence, In their rhythm for the exterior and interior exertion of the 

guard, have been prescribed special privileges that are obligatory to do 

so. Including: traveling customs, eating habits, dressing garbs, 

customs, habits of the disciples, adage of the monastery and... . The 

Sufis consider the observance of politeness in all matters. In their 

view, Sufism is all about admiration at any time, every state, and 

every position. (Hojviri, 2010, p. 57). The prophet, the source of these 

rituals, was the tradition of the Prophet (pbuh), that is, the behavior, 

actions and speeches of the Prophet (Kashani, 1381, p. 146) 

Ghosheyri believes that none other than the prophets of God has the 

highest literary authority. (Ghosheyri, 1361, p. 482) Sheikh Mahmud 

Shabestari (d. 740 AH) also observes the rules of tradition and the law 

as a fundamental condition in all stages of the mystical course. 

(Shabestari, 1978, p. 21) 

"Association, which is "one of the pillars of Sufism" (Goharin, 1388, 

p. 120), is in the word "friendship, affection, intercourse, meeting, and 

companionship" (Dehkhoda, below the word of Sohbat), and In the 

term "companionship, to the mystics, in front of unity and 

comprehension. "Association is a righteous tradition and it is said in 

the traditions that believers stand with believers and people will be 

caught up with him." (Sajjadi, 1370, below the word of Sohbat) In the 

Quranic verses and hadiths, the value and importance of socializing 

with the people And the engagement with them is highly emphasized 

and friendship with the people, half of  the religion, and after belief in 

God, the basis of reason, is expressed. (Majlesi, 1364, 74, p. 392) 
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The literacy of the association, although in the first and second 

centuries of the Hijri, was not influenced by the prevailing conditions 

of society at the stage of action, but the necessity of its presence was 

always felt even for those who wished to be completely absent, For 

these same Sufis have not evolved from the permission of the elders 

and guardians, or in the sense of the association of good men, that 

they have not been needed to achieve the purpose of their sojourn, 

because man in his evolutionary process and the passage from the 

universe to the world Lahut and the very end of his creation need to be 

in contact with the good man who is familiar with the facts of the 

matter; therefore, the wisdom of association can be instructive for us. 

"The association are abundant." (Kashani, 1367, p. 238) The people of 

Sufism spoke in their own way and considered the goodness of 

aggregation and aggregation in their association. (Jami, 1390, p. 392) 

In the works of Sufism, the adage has been expressed to associate with 

people. About the discussion of the adage of association in the books 

of Sufism and the words of the elders of theosophical principles have 

been introduced, including the mentioning of tolerance of misery and 

ignoring the mistakes of friends and companions from the principles 

of association. (Kashani, 1376, p. 241; Jami, 1390, p. 123) 

Book of the collection of treatises, famous for Al- Ensan al- Kamel, 

written by Abd al- Aziz ebn Mohammad Nasafi, famous for Aziz al- 

Din Nesafi, the Persian mystic of the seventh century (dying between 

635-700 AH) in Farsi. Nasafi was in fact hesitant in the midst of his 

departure and companionship, since he was more intelligent and 

rigorous to choose each of them without taking into account their 

profits and losses, and to be subjected to extremism. (Nasafi, 1386, p. 

78) 

One of the most important pillars and basic principles of conduct in 

the view of Aziz Nasafi is the status of  Pir ( doyen),  Morshed (dean) 

or  Vali (guardian). He considers the first condition of conduct to be a 

master, old or intelligent man. Nasafi is known as the "Dana" (sage) of 

the old and the dean. He has based all the elements of conduct on the 

basis of the guidance. (Nasafi, 1386, p. 144) 

He believes that association has a lot of effects on the seeker, and 

every seeker he does not reach the destination because he does not 

choose a association to Dana and Murshid. (Nasafi, 1386, p. 78 & 

370) He considers the conditions for using the Dana association; until 

the agents are not available, the seeker will not benefit from being in 

contact with Dana. (Nasafi, 1386, p. 79). He believes that every seeker 

who is in association with Dana, he will look clean and smooth. 
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(Nasafi, 1386, p. 120) He considers the outcome of association with 

Dana as a crowd and leisure. (Nasafi, 1386, p. 201) 

For clarity, he provides a definition of an associate: "Whenever two or 

more people are together and their purpose is one, they are associate; 

and if they do not mean one, they are not associate." (Nasafi, 2007, p. 

422) 

He states the conditions of hypocrisy, humility, sacrifice, and 

inexhaustibility for the companionship of the seekers. (Nasafi, 1386, 

p. 79) 

He has four places for joining: the place of association, the place of 

devotion, the place of kindness, the place of love. (Nasafi, 1386, p. 

160) 

He explains one of the benefits of traveling as a companion to the 

wise and zealous. (Nasafi, 1386, p. 168) 

He persuaded the companionship of bad guys and bad guys and 

emphasized the relationship with good people. (Nasafi, 1386, p. 232 & 

370) 

He considers the companionship of the nun due to the necessity of this 

world for the seeker: (Nasafi, 2007, p. 283) 

The Book of Mesbah al- Hedayet and Meftah al-kkefayat, written by 

Mahmud ebn Ali Al-Qashani (Kashani, 1367, p. 7), known as Sheikh 

ezz al-Din, Mahmud ebn Ali Kashani, is the Natanzian of the mystics 

and scholars of the seventh and eighth century AH. 

The Book of Mesbah al-Hedayat is one of the important works of 

Persian prose, which is the theme of morality and Sufism. However, 

the author has written this effect by studying and influenced A'varef 

al- Ma'aref, and others also refer to it as the translation of 

Suhrawardi's book, but according to the author himself, he only paid 

attention to this effect in the outline. (Kashani, 1367, p. 7) 

Ezz al- Din Mahmoud Kashani, the fourth to sixth chapters of the 

sixth verse in the tradition of commemorating the traditions of the 

disciple with the Sheikh, the traditions and duties of the Sheikh toward 

the disciple, the association and wisdom and corruption of it. 

(Kashani, 1367, p. 218-247). In other chapters and chapters, he has 

also pointed to the influence of talk and co-operation in humans, 

especially the seekers. 

He recommends disciples to avoid association with foreigners and 

accept association with the good and the chosen ones. (Kashani, 1367, 

p. 149)  
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He mentions one of the benefits of establishing the monastery, the 

community of the Sufis, and the love and affection among them. 

(Kashani, 1367, p. 154) 

He believes that the companionship of the ulama to the seekers is 

superior to the mustahab and devout devotions. (Kashani, 1367, p. 

317) 

According to him, a companion based on the love of God would have 

a good result. (Kashani, 1367, p. 364) 

Right-wing lawyers should be together with their congeneric because 

the condition and circumstances of the associate affect the seeker. 

(Kashani, 1367, p. 157) 

According to Ezz al- Din Kashani, those who chose to association are 

from the wise group. (Kashani, 1367, p. 238) 

He believes that the reign of the Sufis is a modernization of the Sufis, 

and the association has been tradition in the Prophet Prophet 

Muhammad's (PBUH) age. (Kashani, 1367, p. 160) 

He does not consider anything in the soul of a person to be as effective 

as association. (Kashani, 1367, p. 233) 

He states that the group that elected the deputies, sometimes in 

addition to the association of bad people, also avoided contact with the 

good ones. (Kashani, 1367, p. 236) 

Ezz al- Din Kashani regards the associate rituals to Sheikh as one of 

the most important traditions because observance of the poetry of 

Allah leads to the creation of love in the heart of the Sheikh, and the 

divine mercy encompasses him. (Kashani, 1367, p. 218) 

In his discussion of the customary practices of the Sheikh, he 

mentions fifteen narratives that he observes as obligatory to the 

disciples: the belief in the Sheikh's understanding of the education, 

guidance, purification and rehabilitation of the disciples, the stability 

of the departure of the companionship of the Sheikh, the submission 

of the possessions of the Sheikh, Leave the protest, deny the right, 

observe the dangers of the Sheikh, refer to Sheikh's knowledge in the 

discovery of events, listen to the Sheikh's words, slowly and calmly 

speaking, self-denial of exaltation, knowledge of the times of speech, 

protecting his rank, protecting the secrets of Sheikh, declaring 

Sheikh's secrets to the Sheikh and the expression of the words of the 

Sheikh. (Kashani, 1367, p. 218-226) 

He also contains the necessary rules for the cooperation of the Sheikh, 

which includes fifteen literatures: the interpretation of intention and 

pleasure, the recognition of talent, the tension of corruption, sacrifice, 

the acceptance of the verb with the promise of invitation, affection and 
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kindness with weak students, the purification of speeches , Returning 

the heart to the Prophet (SAW) at the time of the word, the word of 

promotion, the secrecy of the unbelievers, the pardoning of the 

disbelievers, the decline of their right to give and pay the student's 

salary, the distribution of time to isolation, the abundance of naflah 

(Kashani, 1988, p. 227 -233) 

He believes that the companionship and friendship of the seekers, if is 

based on the divine love and the right to reciprocate, will have many 

benefits in the world and the hereafter. According to him, the benefits 

of engagement are given to laymen who protect the customs and 

conditions. He regards the observance of twenty polices as essential to 

the healing of all-goodness: 1) purity of will; 2) inviolability; 3) being 

one's appearance; 4) taking possession; 5) abandoning; 6) 7. Statement 

of Jamil and Sattar Bibi; 8. Tolerance; 9. Consultation; 10. Adoption 

of Consultation; 11. Self-sacrifice; 12. Fairness; 13. Certification of 

the Prophet; 14. Fatullah Afazel; 15. Law of Judgment; 16. 

Compassion Holocaust; 17- Observance of moderation; 18- Greed for 

submissiveness; 19- Immigration; Despicable; 20- Mention to 

goodness. (Kashani, 1367, p. 238-247) 

 

4. Conclusion 

By examining the place of association and its rituals in two important 

works of prose poetry, Ensan al- Kamel Nasafi and Mesbah al-

Hedayat and Meftat al- Kefayat, Ezz al-Din Mahmoud Kashani, it can 

be said that the views and opinions of the authors of these works are 

similar, but there are also differences of opinion. 

Examples include: referring to the Quranic verses, traditions, 

narrations, and elders' statements; the being together of the tradition 

and the Sufism from the Shari'at, the preference for engaging in the 

right to engage in association with the people, believing in association 

with the people to the satisfaction of God, the preference for 

association with fellows and laymen on worship The right to seek 

advice from the scholars, the Sufis, the benefactors, avoiding 

companionship with the king, the prince, the commander, the bad 

guys, the mischievous and ignorant, preferring to association with 

Darwish on the dialogue with the rich, ordering the absence of 

dialogue with the world and the soul, The aversion to the wise friends 

with the kings and the preference for companionship and 

companionship with the good-natured mischief on the devotee can be 

examples of the views of the day Both were mentioned by both 

writers. They mentioned one of the reasons of the journey as a 
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companion to the elders and doyens of Sufism and considered the first 

adage of the special attributes of the disciples as a companion to the 

old and the Sheikh, and the unquestioned obedience of the guardian of 

the murshid. Also, good-natured, compassion toward the interviewer, 

ignorance of their mistakes and sacrifices, participation in property 

and land are considered to be co-ownership. 

Nasafi and Ezz al-Din Kashani both considered it necessary to 

association with congeneric and avoid association with incongruous, 

but according to Nasafi, the seeker is inevitably compelled to engage 

in nonsense. Nasafi has been hesitant in his association and seclusion. 

He has stated one of the essential elements of the mystical course of 

seeker in a association with Dana, and believes that Darwish must 

must choose seclusion, retirement when fully liberated. He has 

considered the outcome of having partnered with the old and the wise 

as a population and leisure. Ezz al-Din Kashani believes that nothing 

acts in the soul of the human being more than the companionship, and 

the seclusion is a Sufi script. According to him, those who chose the 

association are from the wise group, and association and seclusion, 

none of them are absolutely unconditional or dissuasive; it is 

conditional upon the companionship. 

 

Keywords: Rituals, Association, Sufism, Ensan al-Kamel, Mesbah al-

Hedayat and Meftah al-Kefayat. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  9318 بهار و تابستان، 54شمارة  دورة جديد، ،22سال 

 
در انسان الکامل عزیز نسفی و مصباح الهدایة و مفتاح صحبت  جایگاه بررسی

 الکفایة عزّالدّین کاشانی

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 ،2 خیاطیانهللقدرت ا، دکتر 1 زاده بیشیرشته حاجیف

 3 د حسن طباطبائیدکتر سیّ 

 

 چکیده
 

هاي گوناگونی براي سالکان راه حـ  در ووـول   مسائل، آراء و راه و روش ،در ادبیات عرفانی
هاي اسالمی، قرآن و زهخورد كه قسمتی از آن برگرفته از آموبه درجات واالي عرفان به چشم می

هاي مختلف عرفـان  ها و گروهگرفتن فرقهباشد و قسمتی از آن نیز به مرور زمان و با شکلسنت می
اين موضـوعات، موضـوم مهـم     ةها بیان گرديده است. از جملو تصوّف اسالمی توسط بزرگان آن

برخـورد بـا دوسـتان،    نشـینی،  باشد كه آداب مختلفی براي وحبت و هـم در بین عرفا می« وحبت»
نشست وبرخاست و چگونگی معاشرت با ديگران در كتب مختلـف عرفـانی ركـر شـده اسـت. در      

مهـم نثـر   دو اثـر  پژوهش حاضر، بعد از ركر آداب تصوّف به وورت اجمالی، جايگاه وحبت در 
، بـه شـیوة تووـیفی    انسان كامل عزيز نسـفی و مصـباا الهدايـة عزدالـدّين محمـود كاشـانی       ،ووفیه
-، وحبت را يکی از آداب تصـوّف دانسـته  اين دو اثراي بررسی گرديده است. نويسندگان مقايسه

هـردو   نـد. انها در آثار خود بـه آيـات قـرآن، سـنت، روايـات و اقـوال بزرگـان اسـتناد كـرده         آاند؛ 
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 44 45شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

هـايی ديـده   انـد. در مـواردي نیـز تفـاوت    وحبت با ح  را بر وحبت با خل  ترجیح دادهنويسنده، 
 ود.شمی
 

 .الکفایة و مفتاا الهدایةانسان كامل، مصباا وحبت، تصوّف، ، آداب  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

 و اعمال شرعیهايخاص در همة امور، مانند عبادت آداب بر رعايت ووفیه مشايخ 

كید ، بسیار تأو مشايخ ، ووفیانبا مردم و معاشرت و نیز رفتار اجتماعی خاص ووفیه عبادي

، در اجتمام و چه در خلوت خود را چه هايفعالیت بايد همة داشتند و معتقد بودند مريدان

 آن آداب تنظیم كنند. طب 

بعد در آثار خود بخشی از مباحث خود را به  به چهارم از قرن ووفی نويسندگان

( و 54: 9348 هجويري،) «است سراسر آداب تصوّف»برشمردن آداب اختصاص دادند. 

 منزله خود، به و معنوي اخالقی از سیر كمال ووفیه بود كه بر تصوري مبتنی ،مباحث اين

 ، داشتند. باطنی سفري

هاي گوناگونی براي سالکان راه ح  در در ادبیات عرفانی، مسائل، آراء و راه و روش

هاي آن برگرفته از آموزه خورد كه قسمتی ازووول به درجات واالي عرفان به چشم می

ها و باشد و قسمتی از آن نیز به مرور زمان و با شکل گرفتن فرقهاسالمی، قرآن و سنت می

از  ؛ها بیان گرديده استهاي مختلف عرفان و تصوّف اسالمی توسط بزرگان آنگروه

 باشد كه آداب مختلفیدر انديشة عارفان می« وحبت»اين موضوعات، موضوم مهم  ةجمل

نشینی و چگونگی معاشرت با افراد و طبقات مختلف در كتب مختلف براي وحبت و هم

 عرفان اسالمی ركر شده است. 

 بیان مسئله -1-1

 در اين مقاله سعی بر اين است كه به سؤاالت زير پاسخ داده شود:

 از «وحبت» ،الهدایة اثر معروف نثر ووفیه، انسان كامل و مصباا دو اين در آيا -

  است؟ شده ركر سلوک ايطشر ترينمهم

 دارد؟ جايگاهی چه ووفیه نثر مهم اثر دو اين سلوكی تعالیم در وحبت -
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 دو میان وحبت شرايط و آداب مفهوم، مورد در نظري اختالف و چه اشتراک -

 دارد؟ وجود اثر

 پیشینة تحقیق -1-2

اهمیت آداب و شرايط وحبت در كتب آسمانی و احاديث، به طور به بعد از اشاره 

ه.ق(، اللدمع فی  253لحقوق اهلل حارث محاسبی)متوفدی  الرعایةه در آثاري نظیر: پراكند

 383القلوب ابوطالب مکی )متوفدی ته.ق(، قوّ 348التصوّف ابونصر سرداج طوسی )متوفدی 

ه.ق(، رسالة قشیريه ابوالقاسم  534المحجوب علی ابن عثمان هجويري )متوفدی ه.ق(، كشف

ه.ق(، التصفیه فی  414ابوحامد غزالی )متوفدی  الدين(، احیاء علومه.ق 534قشیري )متوفدی 

ه.ق(، آداب المريدين ابونجیب سهروردي  454احوال المتصوّفه اردشیر عبادي )متوفدی 

ه.ق(،  398الدين كبري )متوفدی ه.ق(، فوائح الجمال و فواتح الجالل نجم 433)متوفدی 

-ه.ق(، فتوحات مکیه و رسالة اسرار 332المعارف ابوحفص سهروردي )متوفدی عوارف

عزالدين  ةالکفای و مفتاا ةالهدای ه.ق(، مصباا 338الدين بن عربی )متوفدی محیی الخلوة

اآلداب ابوالمفاخر باخرزي ه.ق(، اوراداالحباب و فصوص 434محمود كاشانی )متوفدی 

 ه.ق(، مورد توجه قرار گرفته است. 433)متوفدی 

اوطالحات عرفانی مانند: فرهنگ اوطالحات عرفان و تصوّف  هايهمچنین فرهنگ

ه.ق(، فرهنگ اوطالحات و تعبیرات عرفانی از  433شیخ عبدالرزاق كاشانی )متوفدی 

-سیدجعفر سجادي، شرا اوطالحات تصوّف از سیدوادق گوهرين و برخی از فرهنگ

حبت از منظر اند، ضمن تعريف مفهوم وهاي ديگري كه به اوطالحات ووفیه پرداخته

 .اندلغوي و اوطالحی، مطالبی را در ارتباط با آداب، شرايط و فوايد وحبت ركر كرده

مقايسه اوطالا شناسی بین دو كتاب »نامة خود با عنوان طیبه جلیلی مهربانی در پايان

هاي مشترک به بیان، بررسی و مقايسه نکات و ديدگاه «ةالهدایانسان كامل نسفی و مصباا 

 (9319اق دو نويسنده پرداخته است. )و افتر

 و نسفی عزيز الکامل انسانوحبت در  جايگاهبررسی »تاكنون تحقی  مستقلی در زمینة 

 انجام نشده است.« كاشانی محمود عزدالدّين الکفایة مفتاا و الهدایةمصباا 
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 تحقیق و اهمیّت ضرورت -1-3

حاضر برآن است تا  با توجه به اهمیت وحبت و آداب آن در متون ووفیه، پژوهش

اي به ، به روش توویفی مقايسهالهدایة با بررسی دو اثر منثور ووفیه، انسان كامل و مصباا

 هاي آنها را نشان دهد.بیان آداب و شرايط وحبت بپردازد و تشابه و تفاوت

 

 بحث -2

در اين مبحث، ابتدا به طور اجمالی به تاريخ نثر ووفیه، آداب تصوّف و آداب 

خته شده، سپس جايگاه وحبت در دو كتاب انسان كامل عزيز نسفی و مصباا وحبت پردا

 عزدالدّين محمود كاشانی بررسی گرديده است.  الکفایةو مفتاا  الهدایة

 تاریخ نثر صوفیه -2-1

با پذيرش دين اسالم توسط مردم ايران، فلسفه، حکمت و تصوّف اسالمی از جمله مسائلی 

هرچند اين مباحث تنها مختص ايران اسالمی نبود و در بود كه وارد فرهنگ آنان گرديد؛ 

-ساير ممالک مسلمان نیز رواج يافته بود. اگرچه پژوهشگران براي تصوّف منشأ و خاستگاه

هاي اند، امّا بیشتر محققان برآنند كه تصوّف راتاً برخاسته از آموزههاي متعددي قائل شده

( گروهی ديگر از محققان آن 3: 9313 اسالمی، قرآن و سنت است. )ن.ک: جعفر سجادي،

را به طور كلی از اسالم جدا و آن را واكنشی آريايی در برابر دين اسالم به حساب 

 (93: 9311كوب، آورند. )زرينمی

در  ، بخصوصاسالمی هاياز سرزمین ، در برخیدوم در قرن ظاهراً واژه ووفی

 شدند، تشکیالتمی خوانده ووفی دوم قرندر  كه شد. كسانی ، متداولالنهرينبین

بعد،  به سوم قرن نداشتند؛ امّا از اواسطخاویو عرفانی فکري و نظام و مکتب اجتماعی

 پیدا كردند.  اجتماعی تشکیالت به تدريج ووفیان

 نظري مباحث طري  پرداختند و از اين و كتاب رساله نوشتن نیز به از مشايخ بعضی

 مريدان را به تصوّف اهل اجتماعی و آداب نظري هايدادند و جنبه خود را شـرا طريقت

 وبیشبودند، كم سیر و سلوک اهل كه كسانی كلیطورو به دادند. ووفیان خود آموزش

 قرن دوم نیمة ترين مركز آنها درگفت مهمتوان بودند؛ امّا می پراكنده گوناگون در مناط 

 اهتمام ايشان و آموزش تربیت داشتند و به از آنها، مريدانی ، بغداد بود. برخیسوم
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توان قتل حلداج دانست كه پس از آن ورزيدند. نقطة عطف تاريخ تصوّف را میمی

 و در هر منطقه ، تصوّفي تصوّف نیز از بین رفت. در واقعمحوريت نسبی بغداد در زمینه

در آن  بود كه بزرگی شیخ و معـنوي ، فـکرياخـالقی خصوویات در هر شـهر، تابع بلکه

 نیز با يکديگر اختالف تربیتی هايو روش در عقايد ووفیانه كرد. ووفیهمی شهر زندگی

 بعد( به 41: 9344، داشتند. )ن.ک: پورجوادي

ر نهاد و ووفیان به نوشتن كتب و رساله در قرن چهارم، ادبیات تصوّف پا به عروة ظهو

 نوشته القلوبتوان به قوّتهاي خود پرداختند كه از جمله میدر مورد اعتقادات و آيین

 348طوسی )متوفدی  نوشتة ابونصر سرداج التصوّف فی اللُّمَع ه.ق(،383 )متوفدی مکی ابوطالب

-ه.ق( و تَهذيب 381)متوفدی شتة ابوبکر كالبادي نو التصوّف اهلِ لِمَذهَب ، التعردفه.ق(

ه.ق( اشاره كرد. اين روند با  513 )متوفدی نیشابوري ابوسعد خرگوشی األسرار نوشتة

نگارش كتب فارسی و عربی بسیاري در زمینة تصوّف ادامه يافت. كتب اين دوره بیشتر به 

آداب و اعمال آنان همانند  شرا اعتقادات نظري و نیز عملی ووفیان اختصاص داشت و

 چهارم، سمام، شعر، لباس پوشیدن و طعام در آنها ركر شده بود. زبان كتب عرفانی قرن

 534 )متوفدی قشیري شد. ابوالقاسم بر تعداد اين كتب افزوده پنجم بود. در قرن عربی به همه

ديگر پیدا كرد.  در مناط  ر وسیعیانتشا سبب همین و به نوشت عربی ه.ق( رسالة خود را به

 فارسی را به كالباري التعردف كتاب ه.ق( 535بخاري )متوفدی  مستملی اسماعیل ابوابراهیم

. نوشت فارسی را به تصوّف المعارفدایرة نخستین ترتیبكرد و بدين شرا

بود  ديگري كتاب فارسینیز  ه.ق( 534هجويري )متوفدی  عثمان بنعلی المحجوبكشف

از  ه.ق( نیز پس 414 )متوفدی . ابوحامد غزالیيافت شهرت زبانفارسی ووفیان در میان كه

 سعادت كیمیاي با نام فارسی را به مختصر آن ، روايتعربی به الديناحیاء علوم نوشتن

 (89 -43: 9342)ن.ک: ضیاءالدين سجادي،  نوشت.

 ترين. يکی از معروفيافت بعد نیز تداوم هايدر قرن در تصوّف نويسیبكتا سندت

ه.ق(  332 )متوفدی عمرسهروردي الدينشهاب المَعارفعرفانی، عَوارف هاي عربیكتاب

 مشايخ بود كه معارفی آمد. اين كتب جامع عمل به از آن متعددي هايترجمه كه است

 اعتقادي مسائل ها همكتاب آنها را بدانند. در اين و مريدانشان، انخواستند شاگردمی

 (918 -934: 9344)ن.ک: يثربی،  تصوّف. علمی مسائل شد و هممی مطرا
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هاي كمال و توسعة نثر فارسی ترين دورانقرن پنجم تا اوايل قرن هفتم يکی از مهم

ر زبان فارسی ظهور كردند و آثار شود. در اين دوره نويسندگان بزرگ دمحسوب می

گوناگون و متنوم از خود برجاي نهادند. رواج تصوّف در اين عهد هم يکی از اسباب و 

علل مهم براي رواج نثر و تألیف كتب و مقاالتی به پارسی گرديد؛ چنان كه از اوايل اين 

ها از شد و در آندوره تا پايان اين عهد، چندين كتاب معتبر متصوّفه به نثر فارسی نوشته 

مسائل مختلف مانند بیان اوول تصوّف و عرفان و شرا احوال ووفیان سخن به میان رفت. 

 هشتم . از تقريباً تا قرناست تصوّف رون  دوران و نهم هشتم ( قرن34 /5 : 9348)وفا، 

در  ووفی مشايخ الو احو بردند و از اقوالمی بهره ووفیه از میراث وبیش، كمدين علماي

كردند. قرن هشتم، تصوّف علمی و مدون مورد توجه قرار گرفت خود ركر می هايكتاب

و به تشیع نزديک و از تصوّف اهل سنت متمايز شد. عرفان روقی و شاعرانه به دست حافظ 

ها رو به به كمال رسید. تصوّف، مورد توجه ايلخانان مغول و وزرايشان واقع شد. خانقاه

ترين كتب فزونی رفت؛ امّا اين امور موجب تظاهر در تصوّف و ابتذال آن نیز شد. از مهم

ه.  434عزدالدّين محمود كاشانی )متوفدی  الکفایةو مفتاا  الهدایةووفیه در اين دوره، مصباا 

باشد. )ن.ک: المعارف ابوحفض عمر سهروردي میاي از عوارفگونهق( است كه ترجمه

 (48ـ 44و  45 -43: 9348وفا، 

 آداب  تصوّف -2-2

فتارها، كردارها، رفتارها و عاداتی است كه سالک در طی گ منظور از آداب تصوّف،

گیرد و براي حصول به مسیر بايد رعايت كند. اين آداب تمام زندگی سالک را در بر می

ن باشد. تعالی سالک در اين مسیر جز با رعايت ايمقصد نهايی و ووول به ح  ضروري می

ه.ق(،  589بسیاري از عرفا همچون خواجه عبداهلل انصاري )متوفدی  پذير نیست.آداب امکان

اند كه رعايت آداب براي دستیابی هجويري، عزدالدّين كاشانی، ابن عربی بر اين عقیده

 باشد. سالک به فنا و بقاي الهی ضروري می

ا با تأثیرپذيري تصوّف از امّ در دو قرن آغازين، آداب ووفیانه از آداب دينی جدا نبود؛

 فلسفة ايران، هند و يونان، مکتب خاوی ظهور كرد كه در اسالم سابقه نداشت. 

را كه سالک بايد « ادب»است. در حوزة عرفان اسالمی و تصوّف، « ادب»آداب جمع 

 كاشانی، ن.ک: عزدالدّيندستور شیخ، آن را رعايت كند )ف يا بیدر همه حال با تکلد
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و  (548: 9389 ن.ک: قشیري،(، اجتمام وفات نیک در سالک راه ح  )214: 9389

اند و اغلب معنی كرده  (215: 9389 كاشانی، ن.ک: عزدالدّينتهذيب ظاهر و باطن وي )

دانند؛ از اين اي از مقامات يا حاالت دانسته، ترک ادب را جايز نمیمتصوّفه، آن را مرحله

اند كه ري و باطنی سالک، آدابی مخصوص قايل شدهرو، در رسايل خود براي اعمال ظاه

پوشیدن، انجام آن واجب است. از جمله: آداب سفركردن، آداب غذاخوردن، آداب لباس

-آداب مراد، آداب مريد، آداب خانقاه و ... . ووفیان رعايت ادب را در همة امور الزم می

ن.ک: ). حال و هر جايگاه دانند. از نظر آنان، تصوّف سراسر ادب است در هر وقت و هر

متصوّفه، منبع و مأخذ اين آداب را سنت رسول اكرم )ص(، يعنی  (44: 9381 هجويري،

( 953 :9389 كاشانی، عزدالدّين: ک.ن). دانستندرفتار، كردار و گفتار آن حضرت می

: ک.ن). كس به جز انبیاء الهی داراي مقام كمال ادب نیستقشیري معتقد است هیچ

ه.ق( هم رعايت آداب طريقت و  451( شیخ محمود شبستري )متوفدی 582: 9339قشیري، 

 (29: 9148ن.ک: شبستري، ). داندشريعت را شرط اساسی در همة مراحل سلوک می

داند و ه.ق( نیز ادب را در خدمت، معرفت و معاملت می 589خواجه عبداهلل انصاري )

ن.ک: ). كنداري از آن معرفی مینمايی يک امر و بیزادب را رعايت مرز بین بزرگ

-و مفتاا الهدایةه.ق( نیز در مصباا 434عزدالدّين محمود كاشانی ) (991: 9333انصاري، 

ن.ک: عزدالدّين ) .، ادب را تحسین اخالق و تهذيب گفتار و كردار معنی كرده استالکفایة

آداب ظاهر و ه.ق( هم آداب سلوک را به  398ين كبري )الدّ( نجم953: 9389كاشانی، 

آداب باطن تقسیم كرده است. او، آداب باطن را داراي فصول، مقامات و منازل بسیار 

 -2پوشیدن؛ ادب در خرقه -9دانسته است. آداب ظاهر هم از نظر وي، هفت قسم است: 

ادب  -4خوردن؛ ادب در طعام -5ادب در رفتن به خانقاه؛  -3ادب در نشستن و برخاستن؛ 

 (38: 9333الدّين كبري، ن.ک: نجم). ادب در سفر -4ادب در سمام؛  -3 شدن؛در میهمان

 ه.ق( نیز تمسک به شريعت، امتنام از بیان شطحیات، نشست 414الی )متوفدی محمّد غزد

الذكر بودن، وبرخاست با مردم، دوري از تجمالت ظاهري و كسب شهرت، فقر و دائم

ل بر خداوند در همه حال، نان، توكدخوش اخالقی با ديگران و چشم پوشی از خطاي آ

اجتناب از دوستی با زنان و مداومت در تعلیم و خواندن قرآن كريم را براي سالک 

 (54: 9339ن.ک: محمّد غزالی، ) .داندضروري می
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عزيز نسفی در فصل هشتم كتاب االنسان الکامل، آداب تصوّف را هشت مورد ركر 

 -4آداب سمام؛  -5آداب ماجراگفتن؛  -3؛ آداب خانقاه -2آداب سفر؛  -9كند: می

( 41 -33: 9338) .آداب وحبت -4آداب رياضات و مجاهدات؛  -3خوردن؛ آداب طعام

نیز رعايت بیست و « نفايس الفنون»ه.ق( در كتاب  443)متوفدی  ين محمّد آملیشمس الدّ

 (91 -4 /2 :9341ن.ک: نسفی، ). دانددو ادب را براي سلوک ضروري می

توان آداب تصوّف را در موارد زير خالوه كرد: آداب وجه به كتب ووفیه میبا ت

ت؛ آداب حضرت رسالت؛آداب مريد در رابطه با مراد و شیخ؛ آداب و حضرت ربوبیّ

-آداب وحبت و هم (941 و 953: 9389 كاشانی، ن.ک:وظايف شیخ در رابطه با مريد؛ )

 قشیري، ن.ک:) ل؛ آداب سمام؛أهّد و تنشینی با خل ؛ آداب كسب معاش؛ آداب تجرد

( آداب حوايج نفسانی از 34: 9333 كبري، الدينن.ک: نجم( آداب سفر؛ )312: 9389

قبیل خوراک، پوشاک و خواب؛ آداب اعضاء و جوارا بدن؛ آداب خانقاه؛ آداب 

 (981: 9389 كاشانی، ن.ک:). نشینی و خلوترياضت؛ و آداب چله

 آداب صحبت -2-3

دوستی، »(، در لغت 921: 9388 گوهرين،« )ركان تصوّف استيکی از ا»وحبت كه 

واژة  ريل دهخدا،« )نشینی و مجالستوبرخاست، همخُلطه، آمیزش، رفاقت، نشست

مصاحبت، همراهی، به نزد عارفان، مقابل وحدت و تفردد است. »( و در اوطالا وحبت

نس أمن ؤمن با مؤمرود و در روايات آمده است كه وحبت از آداب طريقت به شمار می

در آيات قرآنی و احاديث  (وحبت ريل ،9341 سجادي،) «.نس گیرندأگیرد و مردم با او 

كید گرديده و دوستی با أاهمیت معاشرت با مردم و مصاحبت با آنان، بسیار ت بر ارزش و

 ن.ک: مجلسی،) .مردمان، نیمی از دين و پس از ايمان به خدا، اساس عقل، بیان شده است

9335: 45/ 312 ) 

ثیر شرايط حاكم بر أم هجري تحت تل و دوّرسم و ادب مصاحبت اگرچه در قرن اوّ

ا لزوم حضور آن حتی در نزد كسانی كه قايل به عمل در نیامده بود؛ امّ لةجامعه به مرح

شد؛ زيرا همین ووفیان نیز جهت نیل اند، همواره احساس مید مطل  هم بودهعزلت و تفرد

نیاز از مجالست و مصاحبت با پیران و مرشدان تکامل يافته و يا به د، بیبه سرمنزل مقصو

اند؛ چراكه انسان در سیر تکاملی خود و گذر از عالم نیاز از وحبت نیکان نبودهتعبیري بی
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ناسوت به عالم الهوت و رسیدن به غايت آفرينش خود نیازمند مصاحبت با نیکانی است 

تواند براي ما ه باشند؛ بنابراين حکمت وحبت نیز میكه به حقاي  امور آشنايی داشت

 آموزنده باشد. 

وحبت بر سه قسمت بود: وحبتی با » (948: 9354 العبادي،« ).وحبت را مراتب است»

آن كه بزرگتر از تو باشد به جاه يا به سال، و آن در حقیقت خدمت بود. و وحبت بود با 

مت بود بر متبوم، و بر تابع وفا و حرمت آن كس كه فروتر بود، و آن وحبت شفقت و رح

 (412: 9354 قشیري،« ).واجب بود و وحبتی بود با همسران

ت، اساس وحبت و مودّ( »238: 9334 كاشانی، عزدالدّين« ).آداب وحبت بسیار است» 

و ديانت  ات است، و حفظ وحبت در مرافقت و مساعدت است و بقاي وحبت در تقومحبّ

 (944: 9354 العبادي،« ).است

فانه و نشینی با مردم را بر بسیاري از اعمال متکلدبعضی از مشايخ ووفیه، وحبت و هم

 551)متوفدی  «الخیربیأابوسعید »كه دادند؛ چنانكرامات رايج در میان ووفیان، ترجیح می

ه.ق( معتقد بود كه كرامات چندان ارزشی ندارد و مرد كسی است كه در میان خل  باشد و 

 ن.ک: محمّد) .اي از ياد ح  غافل نباشدوبرخاست كند و در عین حال، لحظها نشستبا آنه

ت را در كردند و خیريّ( متصوّفه، وحبت را طريقة خود عنوان می911: 9383 منوّر، بن

مولوي نیز  (312: 9311 ن.ک: جامی،) .دانستندت را در وحبت میت و جمعیّجمعیّ

 كوب،زرين) .داندكشف و شهود از طري  مراقبت میاي براي رسیدن به وحبت را وسیله

دانستند. اهل گروهی از متصوّفه، وحبت را فقط ارتباط با ح  تعالی می (415 و 311:9311

کر، وحبت با خداوند را به سه مرتبة ديدن فضل او، عیب خود و عذر خل  تقسیم سُ

 ن.ک: جامی،) .پنداشتندواقعی می نشینی و مصاحبت با مردم را تنهايیِكردند و هممی

 (533 و 88: 9311

« آداب وحبت»نشینی با مردم، آدابی بیان شده است. در باب در آثار متصوّفه، براي هم

ل تصوّف اوولی آورده شده است كه از جمله تحمّ در كتب ووفیه و اقوال بزرگانِ

بت ركر پوشی از خطاهاي دوستان و همراهان را از اوول آداب وحناماليمات و چشم

 (923: 9311 جامی، ؛259: 9343 ن.ک: كاشانی،). اندكرده
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اي براي تحق  ارادة الهی اي ندارد و شیخ، واسطهدر اوطالا ووفیه، مريد هیچ اراده

در مريد است. در تصوّف، زمام امور مريد در دست پیر و مراد است و مريد در وحبت با 

وحبتی شیخ ط ادب، التزام مريد به همپیر بايد آداب خاوی را رعايت كند. اولین شر

ف غسال بپندارد و اي تحت تصردچون مردهمريد بايد خود را هم ،است. در اين ارتباط

چنان در ارادت خود به ( مريد بايد آن253: 9319 رازي، ن.ک: نجم) .كامالً مطیع پیر باشد

ی اگر شیخ او را تا جايی كه حت ؛گردان نشودگاه از شیخ رويشیخ وادق باشد كه هیچ

 .د، باز هم دست از شیخ نکشدرانَود و اگر چندين بار هم او را بِرَد و از خود دور كند، نَرانَبِ

 (234: 9319ن.ک: نجم رازي، )

اند. بزرگان تصوّف نشینی داشتههاي مختلف، مصاحبت و هماهل تصوّف با گروه

اند و براين باور بودند كه مريد ندهخواديگر فرا میمريدان خود را به وحبت با يک معموالً

هاي ها پايهنشینی كند؛ زيرا اين مصاحبتهم ،آخرت ح  و قاودانِ فقط بايد با طالبانِ

( ووفیان، در 231: 9343 كاشانی، ن.ک: عزدالدّين) .كنداعتقادي آنان را تقويت می

ا بر خود فريضه ديگر ردلی با يکوحبت و هم آدابِ مسلکان خود، رعايتِمصاحبت با هم

ناشناس امتنام  آنان از مصاحبت با سالکانِ (294: 9382 ن.ک: سرداج،). دانستندمی

خواست با جمعی از درويشان آمد و يا میكردند. اگر ووفی ناشناسی به خانقاهی میمی

پرسیدند و اگر از اين دو نسبت به پیري اش میوحبت شود، از او در مورد پیر و خرقههم

 منوّر، بن ن.ک: محمّد) . دادندشدند، او را به جمع خود راه نمیدا بود مطمئن نمیكه مقت

9383 :53) 

پیران و بزرگان تصوّف هم بر مصاحبت با يکديگر بسیار توجه داشتند و براي ديدار با 

ها گاهی براي عرض ارادت و گاه شدند. اين مصاحبتل سفرهاي زيادي میيکديگر متحمّ

  (323: 9311جامی،  ؛44: 9383 منوّر، بن محمّد ن.ک:) .وده استبراي كسب فیض ب

برخی از بزرگان تصوّف و مشايخ، مريدان خود را از مصاحبت با علما و فقهاي دين 

داشتند. دلیل آن هم، اختالف نوم نگرش اهل شريعت و اهل طريقت در برحذر می

علما از سوي  علمیِ تداللِسأ كردنِموضوعات دينی بوده است. مواردي چون: حجاب تلقی

ن.ک: ) هاي ووفیان به جاي وحی، اعتراض فقها به سمام ووفیان و...؛ووفیه، دريافت

داد، اين ترين عاملی كه اين دو گروه را در برابر هم قرار میا مهم( ام498ّ: 9381 كیانی،
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ه ووفیان به ككردند؛ در حالیدينی اكتفا می مسائلِ بود كه فقها و علماي دين به ظاهرِ

شرعی و مذهبی توجه داشتند. علما و فقها، ووفیان را به بدعت و كفر منسوب  علومِ باطنِ

هاي فقیهان در مسائل و احکام هاي خود را بیشتر از يافتهكردند و ووفیان، دريافتمی

 ن.ک: سرداج،) .كردندنگري در دين محکوم میدانستند و آنان را به سطحیظاهري می

9382 :44) 

برخی از مشايخ ووفیه با علما مصاحبت داشتند؛ براي مثال ابوسعید ابوالخیر با علما و 

 548ه.ق(، ابومحمّد جوينی)متوفدی  593فقهاي روزگار خويش از قبیل ابن سینا )متوفدی 

( بعضی از 915: 9383 منوّر، بن ن.ک: محمّد) .ه.ق( و ديگران مفاوضه داشته است

 345)متوفدی  ين رازيدين مراتبی قائل بودند. براي نمونه، نجم الدّ متصوّفه هم براي علماي

دانند؛گروه دوم، كند: گروه اول، آنان كه علم ظاهر میه.ق(، علما را به سه دسته نقسیم می

دانند؛ دانند و گروه سوم، آنان كه هم علم ظاهر و هم علم باطن میآنان كه علم باطن می

( به همین دلیل، گروهی از ووفیان در محضر علما به 583: 9319ن.ک: نجم رازي، )

؛ 418: 9311 ن.ک: جامی،) .هايی دست يافتندكسب علم و فقه مشغول بودند و به مقام

شدند و گاهی بعضی از علما نیز در مجلس عرفا حاضر می (مقدمه: 9383 منوّر، بن محمّد

: 9383 منوّر، بن محمّد) .تندآموخنیز به عنوان شاگرد در نزد ووفیان، حديث وتصوّف می

89) 

شمردند و از حضور اغلب ووفیان، مصاحبت و ارتباط با سالطین و امرا را مذموم می

: 9335 غزدالی، ؛311: 9384 همدانی، القضاتن.ک: عین). كردنددر محضر آنان امتنام می

، سلطان را «ين رازيالدّنجم»چون ( البته بعضی از مشايخ ووفیه هم513:9348 عطار، ؛92

( برخی نیز وحبت و 599: 9319ن.ک: نجم رازي، ) .دانستندخدا روي زمین می يةسا

 ن.ک: محمّد) .دانستندمعاشرت با حاكمان را در وورتی كه مقصود ح  باشد، مجاز می

 (235: 9383 منوّر، بن

دارا ووفیان با پیروان اديان ديگر هم مصاحبت و مجالست داشتند و با آنها به لطف و م

ها، شركت در مجالس مباحثه دربارة مسائل دينی كردند. اغلب اين مصاحبتبرخورد می

 ن.ک:) .ثیر گذاشته استأهاي تصوّف تها، در بسیاري از عقايد فرقهبود. اين مصاحبت

ثیر قدرت أمصاحبت مشايخ ووفیه با پیروان اديان مختلف و ت (81 و 48: 9312 كوب،زرين
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 بن ن.ک: محمّد) .شدمعنوي آنان، در مواردي باعث گرايش اين پیروان به دين اسالم می

 (932 و 15: 9383 منوّر،

 جایگاه صحبت در انسان الکاملبررسی  -2-4

كتاب مجموعه رسائل مشهور به االنسان الکامل، نوشتة عبدالعزيز بن محمّد نَسَفی 

ه.ق(  411 -334نويس قرن هفتم )متوفدی میانة ارسیين نسفی از عارفان فمعروف به عزيزالدّ

  اند.باشد كه گاهى او را عزيز خواندهبه زبان فارسی می

موضوم كتاب انسان كامل، تبیین مبانی عرفان و تصوّف است. كتاب به وورت يک 

رساله كه هر رساله خود شامل چندين فصل  22مقدمه در بیان شريعت، طريقت و حقیقت و 

شناسی از نظر هستی ،بیشتر مباحث كتاب (9383 نسفی، ن.ک:). تألیف شده است باشد،می

 (9341 ن.ک: نسفی،). باشدشريعت، اهل حکمت و اهل وحدت می

وي  ترين مباحث آثار عزيز نسفی است.مفهوم كمال و انسان كامل نسفی از محوري

ان مجذوب و مجذوبان كند: سالکان، مجذوبان، سالکاهل كمال را به چهار طبقه تقسیم می

او، فردي را كه به باالترين مرتبة معرفت دست يافته است، ( 9341)ن.ک: نسفی،  .سالک

نیازمند هدايت و رهبري انسان كامل و به بیان  ،خالي  .كندبه عنوان انسان كامل معرفی می

 (231 -234: 9381 مهربانی، فدايی ؛341: 9383 نسفی،ن.ک: ). هستند« اهلل خلیفة»نسفی 

رسد و آزاد به اعتقاد نسفی، سالک كامل پس از ديدار خداوند به حالت هوشیاران می

كامالن آزادي كه عزلت و  -9شوند: شود. كامالن آزاد خود به دو دسته تقسیم میمی

كردن را كامالن آزادي كه رضا، تسلیم و نظاره -2كنند و را اختیار می یقناعت و خمول

 (44: 9383 : نسفی،ن.ک). كننداختیار می

مردد بوده است؛  ،نسفی در حقیقت در میان عزلت و وحبت، اين دو روش و طريقت

زيرا او هوشیارتر و رندتر از آن بود كه هر يک از اين دو را بدون در نظرگرفتن سود و 

 هاي آن برگزيند و گرفتار افراط و تفريط گردد: زيان

هاى عزلت و قناعت و خمول بودم، و مدّت هاى مديد بعد از ترک دراين بیچاره مدت»

ام و مرا به يقین كردن بودم و حالى درينمديد، بعد از ترک در رضا و تسلیم و نظاره

طرف را ترجیح نتوانستم كرد، و امروز كه اين هیچ .نشد كه كدام شاخ بهتر است
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طرفى فوائد كه در هرتوانم كرد؛ از جهت آنام و نمىنويسم، هم هیچ ترجیح نکردهمى

 (48: 9383نسفی، « ).بینم، و آفات بسیار هم بینمبسیار مى

ترين محورهاي سلوک در ديدگاه عزيز نسفی، ترين اركان و اساسیيکی از مهم

نخستین شرط سلوک را يافتن مرشد، پیر يا انسان دانا  ،جايگاه پیر، مرشد يا ولیّ است. وي

او، تمامی اركان سلوک را بر پاية  كند.ياد می« نادا»نسفی از پیر و مرشد به نام  داند.می

 (955: 9383)ن.ک: نسفی،  .وجود پیر استوار ساخته است

هر سالکى كه به و  گذارداو، معتقد است وحبت اثرات بسیار وسیعی بر سالک می

دانا  كار وحبت»و مرشدي را برنگزيد:  دانا وحبت به اين سبب است كه مقصد نرسید

باقى اين همه رياضات و مجاهدات بسیار، و  .دانا يافت هرچه يافت، از وحبت ،دارد. هركه

 ؛دانا گردد وحبت ةشمار از جهت آن است كه تا سالک شايستاين همه آداب و شرائط بى

و  48: 9383نسفی، « ).دانا گشت، كار سالک تمام شد كه سالک چون شايسته به وحبت

341) 

ینی دانا شرايطی قائل است؛ تا زمانی كه اين عوامل مهیا نشگیري از هماو، براي بهره

بسیار كس باشد كه به دانا رسد و او »برد: اي نمینباشد، سالک از مصاحبت با دانا هیچ بهره

مقصود يا استعداد ندارد يا هم ؛را از آن دانا هیچ فايده نباشد و اين از دو حال خالى نباشد

مقصود نیست، كه استعداد دارد و همنیست و آن اهل وحبتكه استعداد ندارد از نباشد. آن

 (41: 9383نسفی، « ).مقصود استهم ،وحبتكه هموحبت نباشد و از جهت آنهم

پیشه كند، ظاهر و باطن او  ،نشینی با دانااو معتقد است كه هرسالکی كه رياضت و هم

 (921: 9383)ن.ک: نسفی،  .شودپاک و وافی می

 داند:ی دانا را كه همان پیر و مرشد است، تربیت و پروراندن سالک میاو، وظیفة اول

-هم جايى رسد.دانا امکان ندارد كه كسى به وحبتِدانا دارد. بى ،كار تربیت و پرورش»

دانا يافته  دانا نیافته باشد، هرگز برابر نباشد با سالکى كه وحبت چنین هرسالکى كه وحبت

 (951: 9383نسفی، « ).بود

كه فراغت و  به يقین بدان»داند: و، نتیجة وحبت با دانا را جمعیت و فراغت میا

ت در جمعیّت در مال و جاه نیست؛ مال و جاه سبب تفرقه و اندوه است. فراغت و جمعیّ

 (219: 9383نسفی، « ).دانا است من و وحّت و كفاف و وحبتأ
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 هرگاه دوكس يا زيادت با»دهد: وحبت ارائه می، براي وضوا كالم تعريفی از هماو

وحبت باشند؛ و اگر مقصود ايشان يکى نباشد، هم باشند و مقصود ايشان يکى باشد، هم

 (522: 9383نسفی، « ).وحبت نباشندهم

-فی را براي مصاحبت سالکان با يکتکلدگويی، تواضع، ايثار و بیاو، شرايطی چون كم

 (41: 9383. )ن.ک: نسفی، كندديگر بیان می

ی معتقد است ظاهر در باطن أثرهاي بسیار دارد و بالعکس باطن نیز در ظاهر، أثرها نسف

شود و در پی آن باطن نیز وافی دارد. ظاهر با رياضت و در مصاحبت با پیر دانا پاک می

 (959 -951: 9383. )ن.ک: نسفی، گرددمی

ام محبّت، مقام او، براي وحبت چهار مرتبه قائل شده است: مقام میل، مقام ارادت، مق

گويند، و چون میل آن خواست اوّل را میل مى ،كسى شد هركه خواهان وحبت»عش : 

گويند، و چون ارادت زيادت شد و زيادت شد و مفرط گشت، آن میل مفرط را ارادت مى

گويند؛ و چون محبّت زيادت شد و مفرط مفرط گشت، آن ارادت مفرط را محبّت مى

ارادت  ،تت مفرط آمد و محبّمحبّ ،گويند. پس عش عش  مىگشت، آن محبّت مفرط را 

 (931: 9383نسفی، « ).مفرط آمد

او، هشت ادب رابه عنوان آداب اهل تصوّف ركر كرده است: ادب اوّل، آن است كه 

م، آن است كه م، بايد كه پیوسته سجّاده با خود دارد؛ ادب سوّپیوسته با وضو باشد؛ ادب دوّ

، نماز تهجّد است؛ ادب پنجم، اوراد نماز قسمت كند؛ ادب چهارماوقات شب و روز را 

؛ ادب هشتم، وبح است؛ ادب ششم، نماز چاشت است؛ ادب هفتم، نماز اوّابین است

 (938 -933: 9383)ن.ک: نسفی،  .سفركردن است

. )ن.ک: نسفی، كندنشینی با دانايان و زيركان بیان میاو، يکی از فوايد سفر را هم

9383 :938) 

كند: نشینی با نیکان تأكید میدارد و بر همبا فاسقان و بدان برحذر می وحبتوي، از 

بدان و فاسقان دور باشى كه  با نیکان و والحان دارى و از وحبت بايد كه وحبت»

 (341و  232: 9383نسفی، « ).هاى عظیم داردنیکان أثرهاى قوى و خاویّت وحبت

اگرچه احوال اين عالم ثباتى »داند: را براي سالک ناگزير میوحبتی با ناجنسان او، هم

شويم، احتیاج به اين عالم داريم، و به شويم و اگر نمىندارد، امّا چون به وى فريفته مى
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بايد خبران دست در كاسه مىبايد بود و با بىوحبت مىبا ناجنسان هم ،احتیاج ةواسط

 (283: 9383نسفی، « ).كرد

 الکفایةو مفتاح  الهدایةصحبت در مصباح  جایگاهبررسی  -2-5

 ن.ک: عزدالدّين، تألیف محمود بن على القاشانى )الکفایةو مفتاا  الهدایةكتاب مصباا 

(، معروف به شیخ عزدالدّين محمود بن على كاشانى نطنزى از عارفان و 4: 9334 كاشانی،

ا تاريخ امّ نیست؛تاريخ والدت او روشن . عالمان قرن هفتم و هشتم هجري قمري است

 (93: 9334ن.ک: عزدالدّين كاشانی، ). اندهجري قمري ركر كرده 434وفات او را سال 

نثر فارسی است كه موضوم آن اخالق و تصوّف  يکی از آثار مهمّ الهدایةكتاب مصباا 

نوشته است و  «عوارف المعارف»اين أثر را با مطالعه و تحت تأثیر  ،اگرچه، مؤلف باشد.می

ا به تصريح خود مؤلف، وي تنها در دانند؛ امّی نیز، آن را ترجمة كتاب سهروردي میبرخ

 (4: 9334ن.ک: عزدالدّين كاشانی، ) .رئوس مطالب به اين أثر توجه داشته است

شود. عزدالدّين محمود ، ده باب دارد كه هر باب شامل ده فصل میالهدایةمصباا 

گاه كالمی بسیار پیچیده را در قالب عباراتی  كاشانی در اين كتاب، مباحث عرفانی و

عالمانه و هنرمندانه بیان كرده است. وي، مباحث خود را با استناد به آيات، احاديث، اشعار 

حکايات و رواياتی از  هاي فارسی و عربی وعربی، اقوال مشايخ و بزرگان ووفیه به زبان

 آنان مطرا نموده است.

ل راه ح  را، از نخستین اوول دين كه توحید و اعتقاد مؤلف در اين أثر، تمامی مراح

كه مرتبة فناي فی به وجود آفريدگار و وانع است تا آخرين مقام و منزل سالکان راه ح 

باشد، همراه با مسائل اعتقادي، آداب و رسوم و اخالق اجتماعی و فردي اهلل و بقاي باهلل می

 (35: 9334ن.ک: عزدالدّين كاشانی، ) .شرا داده است

باب ششم در آداب را به ركر آداب از  عزدالدّين محمود كاشانی، فصول چهارم تا ششم

مريد با شیخ، آداب و وظايف شیخ نسبت به مريد و آداب وحبت و والا و فساد آن 

ها و فصول ( او در باب254 -298: 9334)ن.ک: عزدالدّين كاشانی،  .اختصاص داده است

 نشینی در آدمیان و به خصوص سالکان اشاره كرده است.و هم ديگر نیز، به تأثیر وحبت
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و مريد » كند:، مريدان را به احتراز از وحبت اغیار و قبول وحبت اخیار، توویه میاو

گیرد، مجانبت و مفارقت اشرار در اخیار واجب است تا رنگ ايشان وحبت هكچنانرا هم

: 9334)عزدالدّين كاشانی، « .ريد پديد آيداخیار در م مقدّمه آن شرط است، تا قبول وحبت

951) 

او، يکی از فوايد تأسیس خانقاه را، اجتمام و وحبت متصوّفه با يکديگر و ايجاد الفت 

در عموم احوال از عبادات و مؤاكالت و مجالسات و »كند: ت در میان آنان ركر میو محبّ

ديگر متدحد و متقابل. و بدان ا يکمحاورات با هم مجتمع و متدف  باشند و به ظاهر و باطن ب

: 9334)عزدالدّين كاشانی، « .ه روابط الفت و محبّت و وفا میان ايشان مؤكدد گردد،واسط

945) 

در اين »داند: او، وحبت با علما را براي سالکان، برتر از عبادات مستحبی و نافله می

ات انفاس او اقتباس عالمى زاهد متزهّد در دنیا دست دهد كه از مشک وقت اگر وحبت

چنین وحبتى از انوار فوائد كند و بر ترک دنیا و دوام طاعت رغبت و عزيمتش بیفزايد، اين

 (394: 9334 كاشانی، عزدالدّين« ).ترانفراد و مالزمت نوافل اعمال فاضل

اي نیکو خواهد داشت: ت خداوندي باشد، نتیجهبه اعتقاد او، وحبت كه بر پاية محبّ

به جايى رسد در موافقت و كه بناى آن بر محبّت راتى و تألیف الهى بود  تچه هر وحب»

 ديگر كه كثرت به وحدت انجامد. ... و هر وحبتعدم مخالفت و اكتساب اوواف يک

« .آن همه خیر و والا باشد و ظلم از آن دور بود ةكه تخم آن محبّت راتى بود، ثمر

 (335: 9334)عزدالدّين كاشانی، 

جنس خود مصاحبت داشته باشند زيرا احوال و شرايط راه ح ، بايد با همسالکان 

تعاضد و تناور بر جنسیّت اولى و وحبت  و بناى اين»گذارد: مصاحب بر سالک تأثیر می

 ،اولى است كه ايشان را پیش از تعلد  قالب با هم بوده است و عالمت آن در اين عالم

 (944: 9334)عزدالدّين كاشانی، « .تعارف ارواا كه سبب تألدف اشباا است

اند، از گروه عقال هستند: از نظر عزدالدّين كاشانی، آنان كه وحبت را انتخاب كرده

هروحبت كه بناى آن بر محبّت الهى بود محمود و مرغوب باشد و  ،پس نزديک عقال»

ن كاشانی، )عزدالدّي« .هروحبت كه مبنى بر هوا و مشاركت لذدت فانى بود، مذموم و مهروب

9334 :944) 
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و كالم » اند، عاقبت نیکو خواهند داشت:آنان كه وحبت اخیار و مؤمنین را برگزيده

عاقبت  دوستان خدايى و سوء خاتمت و وخامتِ مجید از حسن خاتمت و سالمت عاقبتِ

 ،در دنیا حاول است هكچنانو فوائد وحبت پاک هم دهد. ...اين خبر مى هوائى دوستانِ

 (238: 9334)عزدالدّين كاشانی، « .د متدصل استه ابد امداد آن در آخرت بامتدا

و پیران را كه اوقات : »داندمیشايستة جوانان را  شايستة پیران و وحبترا  او، خلوت

تر. و جوانان را در از عبادتى خالى نبود، اگر خود خفته باشند خلوت الي  ايشان در خلوات

وورت  انکشاف ةواسطه ايشان بس تا نفو ؛از خلوت بهتر نشستنوحبته خانه بجماعت

قید علم ه احوال و اقوال و افعال خود بر نظر حاضران، به محافظت آداب و رعايت حرمت ب

 (238: 9334)عزدالدّين كاشانی، « .مقیّد گردد

 او بر اين باور است كه خلوت و عزلت رسم نوساختة ووفیان است: 

ث است از طري  كه رسم متصوّفه است، امرى محدّبدينداشتن شک نیست كه خلوت»

جز وحبت، سندت  ،چه در روزگار رسول ولوات اللده علیه ؛جمله مستحسنات ايشان

وحابه را به  ، نبوده است و فضیلت آن بر ديگر فضائل راجح آمده. و از اين جهت

ا از همه اند نه به ووفى ديگر. ...الجرم مالزمت وحبت ايشان روحبت نسبت كرده

 (931: 9334)عزدالدّين كاشانی، « .ترتر بود و از جمله عبادات كاملچیزها فاضل

كه كیمیاى سعادت دانب: »داندچیز را در نفس آدمی به اندازة وحبت مؤثر نمیاو، هیچ

 (233: 9334)عزدالدّين كاشانی، « .وحبت ،وحبت است و تخم شقاوت سرمدى هم ،ابدى

اند، گاهی عالوه بر وحبت اشرار، از روهی كه عزلت را برگزيدهكند كه گاو بیان می

 كردند: وحبت با اخیار نیز دوري می

-جنسیّت نفس با يک ةهوا و رابط مشاركتِ ةم ديدند كه بیشتر خل  به داعیو طايفه دوّ»

جنسیّت ارواا بود، از  ةجماعتى نیز كه به رابط ديگر مصاحبت طلبند و وحبتِ

نفوس جز ظلمت بر  خالى و وافى نبود و وحبت اربابِ ،شبّث نفسهوا و ت مداخلت

)عزدالدّين « .متطردق نشود ،طري آفات و فتن جز بدين ريااِ ظلمت نتیجه ندهد و هبوبِ

 (233: 9334كاشانی، 

داند؛ زيرا رعايت ادب ترين آداب میعزدالدّين كاشانی، آداب وحبت شیخ را از مهم

 شود: رحمت الهی می نظرِ گردد و منظورِدل شیخ می ت درمريد، سبب ايجاد محبّ
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 ح  تعالى و قبولِ و قبول شیخ او را عالمتى وحیح و دلیلى وريح گردد بر قبولِ»

جمله مشايخ كه متوسّط باشند میان شیخ و رسول و مکافات بعضى از  رسول و قبولِ

بجیل و توقیر علما آداب ادا نتوان كرد. پس ت حسنِ جز به مراعاتِ ،ت شیخحقوق تربیّ

مات حقوق و اهمال آن اداى حقدى بود از معظد ،و مشايخ كه نسبت ابوّت معنوى دارند

 (298: 9334)عزدالدّين كاشانی، « .عین تقصیر و عقوق

كند كه رعايت آن را بر مريدان او، در آداب مريد با شیخ، پانزده ادب را ركر می

تأديب و تهذيب مريدان، ثبات عزيمت ، ارشاد، تداند: اعتقاد تفردد شیخ به تربیواجب می

بر مالزمت وحبت شیخ، تسلیم تصردفات شیخ شدن، ترک اعتراض، سلب اختیار، مراعات 

نمودن به علم شیخ در كشف وقايع، گوش فرادادن به كالم شیخ، شیخ، رجوم خطراتِ

حدّ مرتبه  كالم، محافظتِ گفتن، منع نفس از تبسّط، معرفت اوقاتِآهسته و آرام سخن

 .بیان اقوال شیخ به قدر مستمع و خود، كتمان اسرار شیخ، اظهار اسرار خود نزد شیخ

 (223 -298: 9334)ن.ک: عزدالدّين كاشانی، 

داند كه پانزده ادب را او براي وحبت شیخ با مريد نیز، رعايت آدابی را ضروري می

تنزده از مال مريد، ايثار، موافقت  شود: تخلیص نیّت و تفقدد سبب، شناخت استعداد،شامل می

فعل با قول در دعوت، رف  و مهربانی با مريدان ضعیف، تصفیه كالم، رفع قلب به حضرت 

هاي مريد، ها و لغزشالهى در حال كالم، كالم به تعريض، حفظ اسرار مريد، عفو از زلد

جلوت، اكثار  و نزول از ح د خود، گزاردن و اداي حقوق مريد، توزيع اوقات بر خلوت

 (233 -224: 9334)ن.ک: عزدالدّين كاشانی،  .نوافل

ت الهی و رضاي ح  باشد، او معتقد است كه وحبت و مواالت سالکان اگر بر پاية محبّ

، فوايد وحبت هنگامی نصیب ويبه عقیدة  فوايد بسیار در دنیا و آخرت خواهد داشت.

ند. او، رعايت بیست ادب از آداب محافظت كن آنشود كه بر آداب و شرايط سالکان می

يکی بودن  -3مجانست؛  -2خلوص نیت؛  -9: داندمیوحبت را براي سالک ضروري 

اظهار  -4پوشی از زلدت؛ چشم -3ترک تکلدف؛  -4تنفیذ تصردفات؛  -5ظاهر و باطن؛ 

 -92ايثار؛  -99قبول نصیحت؛  -91نصیحت؛  -1تحمّل و مدارا؛  -8جمیل و ستر قبیح؛ 

شفقت و تعطدف؛  -93قضاى حقوق؛  -94تفضیل افاضل؛  -95تصدي  وعد؛  -93؛ انصاف
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ركر مهجور به  -21مهاجرت مأيوس؛  -91حرص بر مالزمت؛  -98رعايت اعتدال؛  -94

 (254 -238: 9334)ن.ک: عزدالدّين كاشانی،  .خیر

 

 گیرینتیجه -3

 عزيز كامل سانانمهم نثر متصوّفه،  در دو اثربا بررسی جايگاه وحبت و آداب آن 

توان گفت كه نظرات و می كاشانی محمود عزدالدّين الکفایة مفتاا و الهدایة مصباا و نسفی

نظرهايی نیز وجود هاي زيادي دارند؛ البته اختالفعقايد نويسندگان اين آثار، مشابهت

 دارد. 

ريقت مواردي چون: استناد به آيات قرآن، سنت، روايات و اقوال بزرگان، جدانبودن ط

و تصوّف از شريعت، ترجیح وحبت با ح  بر وحبت با خل ، اعتقاد به وحبت با خل  

توویه به ، وحبت با اوحاب و سالکان بر عبادت به درگاه ح براي رضاي خدا، ترجیح 

، امیر، پرهیز از مصاحبت با سلطان، پادشاه ،والحان و اخیار ،ووفیان، مصاحبت با علما

سفارش به اعراض  ،ترجیح وحبت با درويش بر وحبت با توانگران ،بدان، اشرار و نادانان

-مصاحبت و همو ترجیح مصاحبت علما با سالطین ، كراهت از مصاحبت با دنیا و نفس

هاي مشابه دو هايی از ديدگاهرا می توان نمونه اخالق بر عابد بداخالقخوش نشینی با فاس ِ

نشینی با مشايخ و بزرگان تصوّف ركر ا هميکی از داليل سفر رنويسنده ركر كرد. آنها، 

-اطاعت بیو وحبتی با پیر و شیخ هماز آداب مخصوص مريدان را  اولین ادبو  اندكرده

شفقت نسبت به مصاحب، ، خلقیخوشند. همچنین، اوچراي سالک از پیر دانستهچون

 اند.دانستهو ملک را از آداب وحبت  شراكت در مال ،اغماض نسبت به خطاهايش و ايثار

جنس و احتراز از مصاحبت با ناهمجنس وحبت با همنسفی و عزدالدّين كاشانی، هردو، 

. وحبتی با ناجنسان استطب  ديدگاه نسفی، سالک ناگزير به هم ااند؛ امّرا ضروري دانسته

يکی از موارد ضروري سیر و سلوک  . او،نسفی در میان عزلت و وحبت، مردد بوده است

كرده است و بر اين باور است كه درويش، هنگامی كه به  بیاناحبت با دانا سالک را مص

او،  نتیجة وحبت با پیر و دانا را جمعیّت و  مرتبة كامل آزاد رسید، بايد عزلت اختیار كند.

چیز در نفس آدمی به اندازة وحبت كاشانی معتقد است هیچ عزدالدّينفراغت دانسته است. 

به اعتقاد او، آنان كه وحبت را  .ت، رسم نوساختة ووفیان استمؤثر نیست و خلوت و عزل
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كدام به طور مطل ، محمود اند، از گروه عقال هستند و وحبت و عزلت، هیچانتخاب كرده

 نشین است.يا مذموم نیست؛ بلکه مشروط به احوال هم
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