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از آنان تأثیر گذاری تشکیل شده که فقدان هر یک  یهاحلقهاز عناصر و  عرفانینظام تکاملی ادب  :چکیده

، کتاب مصباح هاحلقه، یکی از این عناصر و سازدیموار آن را گسسته و غیر همگون نظام در هم تنیده و سلسه

شرح و تعلیم ادب  یهاانیبنآنهارا از  توانیمالهدایه و مفتاح الکفایه کاشانی و انسان کامل نسفی است که 

که تألیفات بعد از خود را  ی استاگونهدر زبان فارسی دانست، شیوه بیان و ابداعات این دوکتاب به  عرفانی

عوامل از جمله  عرفانیرا در سلسله ادب  هاکتاببه جرأت وجود این  توانیم اینبنابر، انددادهتحت تأثیر قرار 

دارد و در این میان آثار گرانمایه  یاژهیویگاه از آن جایی که متون عرفانی در ادب فارسی جا دانست، تاثیر گذار

ادب این پژوهش به تحلیل و تطبیق  .ای چون مصباح الهدایه و انسان کامل نسفی دارای اهمیت خاصی است

این تحقیق از نوع در مصباح الهدایه عزالدین کاشانی و انسان کامل عزالدین نسفی اختصاص دارد. عرفانی

اشد. روش گردآوری اطالعات از نوع فیش برداری و روش تجزیه و تحلیل اطالعات تحقیقات کتابخانه ای می ب

 با کاشانی یالهدایه مصباح کتاب ،تحقیقاساس کار در تهیه و تدوین این  از طریق از روش تحلیلی می باشد.

مقدمه و تعلیقات استاد جالل الدین همایی و کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی با تصحیح و مقدمه  ،تصحیح

که در  ادب صوفیانهنخست  در تدوین این مجموعه سیدضیاالدین دهشیری است. یترجمهماژیران موله و 

ومفتاح  مصباح الهدایه سپس همان آداب از کتاب وشده آوری و ضبط گرد اندکتاب انسان کامل نسفی آمده

 یهاتفاوتآخر تشابهات و  و درشده اند و تطبیق و تحلیل گردیده الکفایه عزالدین محمود کاشانی استخراج 

 .گردیده انداین دو کتاب ذکر در ادب عرفانیبین 

  الهدایه، انسان کامل. مصباح، متون عرفانی، عرفانی، نظام ادبی ادب عرفانی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

دو کتاب مصباح الهدایه و انسان کامل از جمله متون عرفانی مهمی هستند که در حوزه عرفان و تصوف چراغ راه آثار بعدی و 

زمینه از منابع مهم برای عرفا و  که در این از جمله آثار گرانقدر در تصوف اسالمی هستنداین دو کتاب  اندگرفتهعارفان قرار 

. به باشدیمکتاب ایشان یکی از منابع مهم عرفان نظری  باشدیماز عرفای بزرگ سده هفتم هجری نسفی . اندبودهمتصوفه 

هر دو کتاب فوق اصرار دیگر عرفا و دوستان بر نوشتن کتابی از اقوال مشایخ متصوفه  فیتألگفته محمود کاشانی و نسفی سبب 

آن برای سالکان ضروری بوده است. از آنجایی که موضوع برای سالکان و جمع آوری علومی بوده که دانستن  ادب عرفانیو 

، مقامات و ادب عرفانیی هاتفاوتو  هاشباهتاست هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی  ادب عرفانیمشترک این دو کتاب 

سر کدام  احوال سالکان در این دو کتاب است. در واقع تطبیق و مقایسه بین آدابی که در هر دو کتاب آمده و شرح اینکه بر

 (73: 8731آداب اختالف نظر یا توافق دارند. )کاشانی،

مشترک ذکر  آدابی هستند که در ذیل فقط تعدادی از این ادهیعدمشترک  ن دو کتاب شامل مباحث، مفاهیم و آدابای

است که در هر دو کتاب آمده است و ذکر اینکه بر سر کدام  ادب عرفانیو هدف اصلی این پژوهش بررسی و تطبیق  شودیم

 اتفاق نظر دارند.  آداب اختالف یا

با توجه به بررسی آثار مکتوب و مقاالت ارائه شده در گذشته و حال تا کنون تحقیق مستقلی در این زمینه یافت نشده و هیچ 

است و از آن جایی که این دو کتاب از جمله آثار و منابع مهم  کار مستقلی دانشگاهی در حوزه تطبیق این دو اثر انجام نگرفته

 در حوزه عرفان، تصوف و اخالق هستند برای شناخت بهتر این دو اثر گرانقدر تحلیل و تبیین و بررسی تطبیقی جامعی نیاز بود.

 

 اهداف تحقیق

 .باشدیمدر مصباح الهدایه عزالدین کاشانی و انسان کامل عزالدین نسفی  ادب عرفانیتحلیل و تطبیق هدف کلی: 

 اهداف جزئی تحقیق

 .باشدیم آداب عرفانیو اشتراکات این دو اثر بر سر  هاشباهتبررسی  .1

 .باشدیم آداب عرفانیی این دو اثر در مورد هاتفاوتبررسی  .2

 .باشدیمدر این دو اثر  عرفانی. چگونگی آداب 7

 

 های تحقیقفرضیه

 در کتاب مصباح الهدایه عزالدین کاشانی چگونه است؟ عرفانیآداب -8

 ؟اندچگونهدر انسان کامل نسفی  عرفانیآداب -7

یی که بین این دو اثر وجود دارد در مورد کدام هاتفاوتبر سر کدام آداب بین این دو کتاب شباهت و اشتراک وجود دارد و -7

 است؟ عرفانیآداب 
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 تحقیق روش

ی است ابتدا با مراجعه به هر دو منبع اصلی تحقیق یعنی مصباح اکتابخانهی روش هیپااز آن جایی که شیوه این تحقیق بر  

چه آنهایی که مشترک هستند در بین دو کتاب چه متفاوت، استخراج  عرفانیالهدایه کاشانی و انسان کامل نسفی، تمام آداب 

سپس پس از فیش  وحواشی که بر این دو اثر نوشته شده آنها را معنی، تجزیه و تحلیل کرده و با استفاده از کتب و 

 متن اصلی تحقیق نگارش شده است.ی الزم در این مورد هایبردار

 

 پیشینه تحقیق

تا حد الزم هیچ پژوهشی در باب بررسی و تطبیق این دو اثر با هم پیدا نشد جز  محققو جستجوهای  هایبررسبا توجه به 

ی تحت عنوان بررسی تطبیقی طریقت نامه امقالهبه صورت مجزا و جداگانه به طور مثال  بررسی یا پژوهش بر روی این دو اثر

ه در مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان عمادالدین فقیه کرمانی و مصباح الهدایه کاشانی توسط طاهره خوشحال دستجردی ک

 :میآوریمی از آن را ادهیچکبه چاپ رسیده است که  8718سال 

ی اوست اظهار داشته که مطالب این هامنظومه نیترمفصل))عماد الدین فقیه کرمانی در آغاز این مثنوی که از بهترین و 

تم و همچنین عوارف المعارف شهاب الدین سهروردی نقل کتاب را از مصباح الهدایه کاشانی و صوفی و متکلم بزرگ قرن هش

 کرده است... .((

 ی تحت عنوان بررسی اخالق در مصباح الهدایه توسط دکتر علی اکبر افراسیاب پور:امقاله مثالًیا 

یک بخش ))در کتاب مصباح الهدایه که از متون عرفانی قرن هفتم هجری و به قلم عزالدین محمود کاشانی نگاشته شده است 

ی خیرات دنیا و آخرت در همهبه اخالق اختصاص یافته است و در آن بیان گردیده که اخالق و عرفان با هم معادل هستند و 

 ...((داندیمی اخالق حسنه را پنج عامل سرچشمهاخالق نهفته است 

 

 :شرح حال و زندگی نامۀ عزالدین محمود کاشانی

مؤلف شرح منازل السائرین، هر دو از شاگردان طریقت بودند که در محضر دو  عبدالرزاق کاشانیکمال الدین و  عزالدین محمود

ه.ق.( و شیخ ظهیر الدین عبدالرحمن بن شیخ نجیب  966استاد به نامهای نورالدین عبدالصمد بن علی نطنزی اصفهانی )وفات 

محمود، صوفی عارف متشرّع زاهد عابد است و به همین . عزالدین گرفتندیه.ق.( درس م 389الدین علی بزغش شیرازی )وفات 

عزالدین، برای شناختن  یهااست تا به کتاب تصوف و عرفان. نوشته ترهیدلیل گاهی کتاب او به فقه و ادعیه و اعمال عبادی شب

ماقبل را  یهادورهست و تمام عقاید متصوفة معروف قرن هفتم و هشتم و ا یک نفر صوفی دیندار و عابد خانقاهی کامالً رسا

 (.81: 8711)همایی، از این کتاب به دست آورد توانیم
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 کتاب مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه:

اثر عزالدین محمود کاشانی است و در موضوع خود که عبارت از تصوف و  نیترمهم «مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه»کتاب 

 اخالق است، در میان آثار فارسی قرن هفتم به بعد ممتاز و منحصر به فرد است.

که به بیان شرح حال عزالدین محمود  «طرائق الحقایق»و مرحوم نایب الصدر در  «نفحات االنس»اشخاصی همچون: جامی در 

اند، عموماً وی اهتمام داشته مصباح الهدایهکه به معرفی کتاب  «کشف الظنون»اند و یا مانند حاجی خلیفه در هکاشانی پرداخت

اند. در حالی که این معرفی نموده «عوارف المعارف»فارسی  یهااند و کتاب او را جزء ترجمهرا جزء مترجمان و شارحان دانسته

روی مقایسة هر دو کتاب با یکدیگر، کتاب مستقلی در تصوف است که اکثر اصول و  کتاب به تصریح خود مؤلف در مقدمه، و از

. ولی در نقل حکایات و روایات، سلسلة اساتید را که سهروردی آورده، حذف کرده و شودیرا شامل م عوارف المعارففروع 

ل، شیوة خاصی را انتخاب نموده که با کتاب نیاورده، بلکه خود در ترتیب بابها و فصو عوارف المعارفمطالب را به ترتیب کتاب 

 «مصباح الهدایه»گفت که: کتاب  توانیتفاوت دارد و همچنین مطالبی را از خود بر آن افزوده است و در واقع م عوارف المعارف

 .انددیم« تألیف»به زبان فارسی است و خود عزالدین محمود آن را  «عوارف المعارف»برداشت و ترجمة آزادی از کتاب 

مشتمل بر ده باب است و هر بابی ده فصل دارد که در مجموع یکصد فصل دارد. ابواب کتاب از این قرار  مصباح الهدایهکتاب 

 است:

ـ مقامات  6ـ اخالق  1ـ اعمال  3ـ آداب  9ـ مستحسنات متصوفه  5ـ اصطالحات صوفیان  1ـ معارف  7ـ علوم  7ـ اعتقادات 8

 ـ احوال. 81

، مؤلف در این کتاب از نخستین پایة دین که اعتقاد به وجود شودیاز فهرست مطالب و ابواب و فصول معلوم مبه طوری که 

صانع و توحید است، تا آخرین مقام و منزل سالکان که مرتبة فناء فی اهلل و بقاء باهلل و حال اتصال است، تمام مراحل را به 

ب و رسوم، شرح داده، که در نوع خود در میان کتب فارسی قدیم، همتا ندارد. همراه مسائل اعتقادی و اصول و فروع دین و آدا

 (77: 8713همایی، )

 شرح احوال و آثار عزیزالدین نسفی

وی از مریدان . بود هجری هفتم سدة برجسته نویسفارسی عرفای از نسفی عزیزالدین به معروف یز بن محمد نَسَفیعبدالعز

شیخ سعدالدین حموی بود و قسمت عمده عمر خود را در خوارزم گذرانید و سپس به بخارا عزیمت کرد و سالیان دراز در آن 

توان از پیروان نسف یا قارشی در ازبکستان امروزی( است. نسفی را می) وی منسوب به شهر نخشبشهر رحل اقامت افکند. 

هجری در اثر هجوم لشکریان مغول که به ماوراءالنهر  983در سال تحقیق علمی در مسائل مربوط به عقاید و تصوف دانست. 

لشکر مغول به شهر بخارا آن  رفتند و آن والیت را خراب کردند؛ در بامداد روز جمعه اول ماه رجب همان سال پیش از رسیدن

شهر را ترک کرد و به سوی خراسان حرکت نمود. در بحر آباد خراسان بر سر تربت مراد و شیخ خود شیخ سعدالدین حمویه 

از آن مدت هر روز به موضعی و هرشب بجایی سکنی گزید و در هیچ جا قرار اقامت کرد و از آنجا به اصفهان و شیراز روی آورد. 

هجری زندگی را بدرود گفت  989سرانجام به ابرقو رسید و در انجا رحل اقامت افکند. سرانجام در همان شهر در سال نگرفت تا 

  و در همانجا مدفون گردید.
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 نسان الکاملمجموعه رسائل مشهور به کتاب اال

مقدمه در بیان شریعت و طریقت  به ترتیب شامل ده رساله برای مبتدیان و منتهیان هردو، که در بردارنده این موضوعات است:

و حقیقت، معرفت انسان و متعلقات آن، بیان توحید، بیان آفرینش ارواح و اجسام، مبدأ و معاد بر قانون اهل حکمت، سلوک، 

آداب خلوت، عشق، آداب تصوف، بلوغ و حرّیّت، و اینکه عالم صغیر نمودار عالم کبیر است. آن گاه دوازده رساله برای منتهیان، 

شامل بیان عالم ملک و ملکوت و جبروت)که سه رساله در بر می گیرد(، لوح و قلم و دوات، لوح محفوظ و جبر و اختیار و قضا 

و قدر، لوح محفوظ عالم صغیر، احادیث اوائل، وحی و الهام و خواب راست، سخن اهل وحدت در باب ذات و وجه و صفات، 

جه و نفس و بیان صفت و اسم و فعل و بهشت و دوزخ. پس از آن، یازده رساله از بیان عالم، بیان ذات و وسخن اهل وحدت در 

کتاب دیگر نسفی به نام منازل السائرین و نیز مقدمه و خاتمه آن آمده است که غیر از رساالتی از این کتاب که کم و بیش 

ود: والیت و نبوت، فقر و زهد و توکل و تکرار یا تحریر متفاوتِ رساالت قبلی است، موضوعاتی از این قبیل را شامل می ش

محبّت، وجود حقیقی و وجود خیالی. درباره وجه تسمیه کتاب به االنسان الکامل باید گفت: با آنکه ظاهرأ مطالبی که بطور 

بی مستقیم به انسان کامل و کمال او مربوط می شود، بر روی هم بخش نسبنا کمی را از کتاب اشغال می کند، مع هذا اسم آن 

مسما نیست، زیرا اخالق عارفانه که غایتش پرورش انسان کامل و واصل است، اساسأ ریشه در سرشت جهان آن گونه که عارفان 

تنوع کم نظیر مطالب این کتاب به آن حالت دائره المعارف گونه ای از مصطلحات و  می نگرند دارد و جزو الینفک آن است.

 وف بخشیده است.مفاهیم مستقیمأ یامعأأل مربوط به تص

 

 در مصباح الهدایه و انسان کامل عرفانیتحلیل و تطبیق آداب 

 :تعریف ادب

است در شخص که او را از کارهای زشت بازدارد. ادبّه یعنی او را  ایملکهنگاهداشتن و رعایت شرایط هر چیز و در اصطالح  

مهذّب و پاک و اخالق او را مرضی کرد. و به معنای آموختن علم ادب، و عقوبت شخصی که بدی کرده است نیز هست. جمع 

ادیب کامل آن بود که  .گرددمیآن آداب است و آداب، بر علوم و معارف به طور کلی و بر علوم مستظرفه به طور خاص اطالق 

ظاهر و باطن او به محاسن اخالق و اقوال و نیات آراسته بود. اخالقش مطابق اقوال باشد و نیاتش موافق اعمال، چنانکه نماید 

 باشد و چنانکه باشد نماید.

 .(91-96، 8767 سجادیشیخ االسالم گوید: ادب، تهذیب ظاهر و باطن است )

 عزالدین کاشانی گوید:

: افعال قلوب و آنرا نیات خوانند، و افعال اندقسملفظ ادب عبارت است از تحسین اخالق و تهذیب اقوال و افعال. و افعال بر دو 

قوالب و آن را اعمال خوانند. اخالق و نیات نسبت به باطن دارند، و اقوال و نیات نسبت به باطن دارند، و اقوال و نیات و اعمال 

مطابق اقوال باشد، و نیاتش موافق اعمال چنانک نماید باشد، و چنانک باشد نماید. پس هر طالب صادق آراسته بود. اخالقش 

باید که همواره ظاهر و باطن را از شوایب مخالفت و مساءت مهذب دارد تا مؤدب گردد. و اشارت بدین معنی است قول شیخ 

ه در تهذیب ظاهر و باطن پیوسته متفقد احوال خود بود، نخواهد االسالم قدس اهلل روحه: االدب تهذیب الظاهر و الباطن. هر ک

که اخالق و احوالش از اقوال، متخلف باشد. و اگر بیانی حالی یا مقامی یا خلقی بر زبان آورد و خود را بدان متخلق و موصوف 

 نیابد، آن قول را سوء ادب داند.
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و افعال مصطفوی است. هر متابعی بقدر متابعت از آداب او نصیبی  و بدان که منشأ جمیع آداب، اخالق و احوال نبوی و اقوال

یافته. پس کمال آداب مستفاد بود از کمال متابعت و آن خاصّ صوفیان است. و تلقّی آداب از حضرت رسالت بجهت آنست که 

ل خذالعفو و أمر بالعرف و مؤدّب او حضرت عزّت بود، چنانک گفت: ادّبنی رّبی فاحسن تأدیبی ثمّ امرنی بمکارم االخالق فقا

 (717-711، 8713 کاشانیاعرض عن الجاهلین. )

 :بندی کردتوان بدین سان دستهبه طور کلی، آداب صوفیان را می

 تربیش عزت تر، اهتمام او به مراعات آداب حضرتِکه محبت الهی در دل او راسخ ایبنده هر»، زیرا ربوبیت آداب حضرت-8

 رسول اکرم ، یعنی کمال متابعت از سنترسالت آداب حضرت -7

 .با شیخ مرید آداب -7

همچنان که مرید را با شیخ ادبی است که آن حق ارادت است، شیخ را با مرید »یف شیخ نسبت به مرید: آداب شیخی و وظا -1

 هم ادبی است که آن حق تربیت است

 .با خلق صحبت آداب -5

 .است و یا از راه کدیه و یا فتوحی که از حق تعالی رسد کسب و طریقه گذران زندگی، که یا از راه معیشت آداب -9

 .تأهل و تجرد آداب -3

 .چیز کند: زیارت را یا دیدن مشایخ را یا ریاضت را 7سفر از بَهرِ »آداب سفر، چه مرید باید  -1

 و پوشش چیز است: خورش و 7تعهدات ضروری »رفع نیازهای ضروری زندگی است و  آداب تعهدات نفس که مربوط به -6 

 خواب

 .شودآداب جوارح، که شامل ادب زبان، دل، دست و پا می -81

 .آداب خانقاه -88

 غذای ارواح اهل معرفت است.»آداب سَماع که  -87

 آداب ریاضت و مجاهدت -87

 (917، 8715در آمدن به اربعینیه. )قشیری »یا  نشینیچله آداب خلوت و -81

 

 

 :آداب اهل تصوف

:ادب اول آن است که پیوسته با وضو باشد و هر نوبت وضو داندیمنه ادب را الزم  اهل تصوفنسفی در انسان کامل برای آداب 

 سازد، دو رکعت نماز شکر وضو بگذارد.

 ادب دوم باید که پیوسته سجاده با خود دارد و به هر جا که رسد اول دو رکعت نماز گذارد و آنگاه بنشیند.

یعنی هر وقتی را وردی معین کند ورد عبادت: ورد غذا و ورد خواب تا از ادب سوم آن است که اوقات شب و روز را قسمت کند، 

 عمر او هیچ ضایع نشود.

 ادب چهارم نماز تهجد است، یعنی در نیمة آخر شب دوازده رکعت نماز گذاردآنگاه نماز وتر سه رکعت بگذارد.

 ول شود تا آن گاه که آفتاب برآید.ادب پنجم اوراد نماز صبح است. چون نمازصبح را بگذارد به اوراد خواندن مشغ

http://www.wikifeqh.ir/رب
http://www.wikifeqh.ir/رب
http://www.wikifeqh.ir/بنده
http://www.wikifeqh.ir/بنده
http://www.wikifeqh.ir/عزت
http://www.wikifeqh.ir/عزت
http://www.wikifeqh.ir/رسالت
http://www.wikifeqh.ir/رسالت
http://www.wikifeqh.ir/رسول_اکرم
http://www.wikifeqh.ir/رسول_اکرم
http://www.wikifeqh.ir/مرید
http://www.wikifeqh.ir/مرید
http://www.wikifeqh.ir/صحبت
http://www.wikifeqh.ir/صحبت
http://www.wikifeqh.ir/معیشت
http://www.wikifeqh.ir/معیشت
http://www.wikifeqh.ir/کسب
http://www.wikifeqh.ir/کسب
http://www.wikifeqh.ir/تجرد
http://www.wikifeqh.ir/تجرد
http://www.wikifeqh.ir/تأهل
http://www.wikifeqh.ir/تأهل
http://www.wikifeqh.ir/پوشش
http://www.wikifeqh.ir/پوشش
http://www.wikifeqh.ir/خواب
http://www.wikifeqh.ir/خواب
http://www.wikifeqh.ir/چلهنشینی
http://www.wikifeqh.ir/چلهنشینی


194-934، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  انسانی اسالمیعلوم   

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.i 

     

124 
 

ادب ششم نماز چاشت است. چون آفتاب برآید، دو رکعت نماز اشراق بگذارد، چون نماز اشراق گذارد جای را نگاه دارد و اوراد 

 نماز صبح تمام بخواند، تا آنگاه که آفتاب بلند برآید...

 ن دوازده رکعت نماز بگذارد.ادب هفتم نماز اَوابین است، یعنی میان نماز شام و نماز خفت

سفر کند و مذله و مشقه سفر را هم ببیند.  هاوقتادب هشتم سفر کردن است. باید که درویش همیشه در شهر خود نباشد، 

 (899-891: 8761)نسفی، 

 

 تأهلآداب تجرد و 

خدا او را مجرد کند برای خود را از عالیق دنیوی مبرا کردن است تا برای شهود حقایق آماده شود و ممکن است  -تجرد

: 8716مشاهدة حق و حقایق. زیرا کسی که ظاهر خود را از عالیق دنیوی مجرد کند، خداوند باطن اورا پاک کند. )سجادی، 

771) 

ی دنیوی است. هابهرهدر اخالق، بی زن زیستن و با زن زیستن است و در میان صوفیه، برهنه شدن از تعلقات و  تأهلتجرد و 

 (1)همان: 

را علم سعت خوانند چنانکه در پیش  نآ کهو علمای راسخ را در ایثار نکاح بر عزوبت و شروع در آن، علمی مخصوص است 

بدان اشارت رفت. و آن علمی است که بدان معلوم شود که نفس را در چه وقت بر مالزمت حدود حقوق اقناع فرمایند و در 

کدام زمان او را در تناول حظوظ مجال اتساع دهند. و مراد از حقوق، ضرورات نفس است که قوام بدن و حفظ حیات بدان 

وط بود و بی آن بقای نفس ممتنع و مستحیل. و مراد از حظوظ، هر چه بر آن زاید بود از مشتهیات نفوس. پس منوط و مرب

علمای راسخ و کبار متصوفه دانند که مادام به یکبارگی از طیش و نفور و شر است و جموح، طمأنینیت نیابد و رام نگردد و از 

مستحق ادخال رفق و اعطای حظوظ نباشد. و هرگاه که در تحت مجاری مطالبات و منازعات با دل، منتهی و منزجر نشود، 

احکام و تصرفات اقدار، ساکن و مطمئن شود و عروق تشبثات و تعلقات او به دل منتزع و منقلع گردد و میان او و دل مصالحت 

 و درد او درمان شود و موافقت پدید آید، مستحق حظوظ و مستوجب رفق و مدارات شود و حظوظ او آنگاه حقوق او گردد

 .(751-755 :8713کاشانی، )

کاشانی برای تجرد آدابی برشمرده است از جمله: ادب سالکان مجرد آن است که تا بدین مقام نرسند به قلت اکثرات بر نکاح 

در آن تصرف اقدام ننمایند و خاطر تزویج را در ضمیر مجال ندهند و تصور نکاح در خیال نیارند، تا قوت متخیله و متفکره 

 ننمایند و قوت نگیرد.

و هرگاه که خاطری از آن سانح شود آنرا به انابت با حضرت الهی و استمداد و استعانت نفی کنند. پس اگر منتفی نگردد مدتی 

وت بر صوم و تقلیل طعام مداومت نمایند. فان صوم و جاء. و اگر هنوز باقی بود و امداد آن متوالی و متواتر گردد و قوت و ق

گیرد، بی تقدیم و استخارتی مستقصی و علمی مستوفی و تثبتی تمام در آن استعجال ننمایند، و به تضرع و ابتهال دیگرباره 

کان هذا الخاطر عقوبه  اللهمانرجوع با حضرت ذوالجالل کنند و به تذلل و ضراعت و بکاء روی بر خاک نهند و این دعا بخوانند: 

التواب الرحیم. پس اگر بدین هم برنخیزد، گرد احیاء و  آنکغفرک منه الیک فاغفرلی و تب علی لی علی ذنب اذنبته فانی است

ایشان را به حضرت الهی رفع کنند. پس اگر بعد ازین  مسألتاموات از مشایخ و اخوان برآیند و استمداد کنند و درخواهند تا 

شرع کنند. و آنگاه بر اخوان  درانلی قرار اعتماد نمایند و همچنان خاطر برقرار بود، به موجب حسن الظن بر اختیار حق تعا
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-755 :8713کاشانی، )متعین گردد که او را مدد و معاونت نمایند و در ترفیه خاطر او به هر چه مقدور بود سعی دریغ ندارند

751.) 

 

 

 آداب تعهدات نفس

. بدان معنی که آیا اندبردهاین اصطالح را صوفیان به معنی برخورداری نفس انسان از حظوظ مادی بکار  : تعهدات نفس

ی دنیوی محروم دارد یا اینکه ریاضت حدودی دارد )سجادی، هابهرهریاضت صوفیانه این ریاضت است که انسان خود را از همة 

8716 :719). 

در وصول مقصد، از تعهد مرکب نفس به مایحتاج و ضرورات چاره نبود، و اال قوت  عزالدین کاشانی گوید: سالکان طریق حق را

خورش و پوشش و سیر و طاقت تحمل در او نماند و راکب روح را به منزل فتوح نرساند. و تعهدات ضروری سه چیز است: 

 ند اگر بر آن زیادت جویند.و آنرا حقوق نفس خوانند اگر به قدر ضرورت و ماالبد اکتفا نمایند. و حظوظ گویخواب. 

و ادب سالک آن است که مادام تا در راه بود و به منزل فنا نرسیده، نفس را بر حدود حقوق موقوف دارد و در مراتع و منابع 

 .(719: 8713کاشانی، ) حظوظ فرونگذارد تا آنگاه که او را به منزل فنا برد

 

 آداب حضرت ربوبیت

از جمله  اندداشتهگان حقیقت و طالبان وصول به مقام قرب الهی، شرایط و ضوابطی مقرر مشایخ طریقت بر سالکان و جویند

 کسانی که در این باب سخن گفته است عزالدین محمود کاشانی است.

 :دیگویمکاشانی در مصباح الهدایه 

به رعایت آداب حضرت  ، محب را اهتمامترکمالبدانکه حفظ ادب هم ثمرة محبت است و هم تخم محبت. هر چند محبت به 

 محبوب بیشتر، و چندانک صورت ادب بر محب ظاهرتر، نظر حضرت محبوب با او زیادتر.

و از اینجا گفته است ابوعثمان حیری: اذا صحت المحبه تاکدت علی المحب مالزمه االدب. پس هر بنده ایی که محبت الهی در 

دل او راسختر، اهتمام او به مراعات آداب حضرت عزت بیشتر. و تهذیب ظاهر و باطن، بر وجهی که پیوسته خود را در صورت 

. و هر جند قرب او به حضرت عزت ترغالبنه در کسوت مساخط و معاصی بر وی  محاب و مراضی الهی بر نظر او عرضه کند

بیشتر، مطالبت دقایق آداب در نهاد او قویتر. چه شک نیست که کار مقربان حضرت ملوک از وزرا و ندما و غیر ایشان از کار 

آداب از ایشان بیشتر.  زوائدو مطالبت و خطرناکتر بود  ترصعبدیگر خدم و حواشی که در سلک اباعد و اجانب منخرط باشند 

 (711: 8713)کاشانی، 

 کاشانی هفت ادب را در این باب گنجانده است:

 و یکی از جملة آداب حضرت الوهیت آن است که نظر از مشاهدة جمال ربوبیت به مالحظة غیری مشغول و ملتفت ندارند.  -8

ن و مجال محادثه و مسامره یافتن در حضرت عزت، مرتبة خود را ادب دیگر آن است که به تقرب و ترحیب پادشاه و تمکی-7

 فراموش نکند و از حد عبودیت و اظهار فقر و مسکنت متجاوز نگردد تا به طغیان منسوب نشود.

ادب دیگر اصغای سمع است با کالم الهی و حسن استماع اوامر و نواهی به ترک اصغا با حدیث نفس و استماع کالم الهی بر -7

جه کند که هرگاه بر زبان او یا بر زبان غیری، در نماز یا غیر نماز، کلمه ایی یا آیتی از قرآن مجید برود آن را از متکلم آن و
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حقیقی سماع کند، و زبان خود را یا زبان دیگری را در میان، واسطه ایی داند که حق تعالی بدان سبب کالم خود را به سمع او 

 ی انااهلل به سمع موسی رسانید. کهانرة، خطاب قدیم خود را چنانکه به واسطة شج رساندیم

و خطاب از صورت امر و نهی و نفی دورتر، به ادب  سؤالو تحسین خطاب است و چندانک معنی  سؤالادب دیگر ادب  -1

 نزدیکتر. 

تی که نعمتی از ادبی دیگر اختفای نفس است در مطاوی انکسار و گم کردن وجود خود در ظهور آثار نعمت الهی، وق-5

 ی او بر خود یاد کند. هانعمت

ادبی دیگر، حفظ اسرار الهی است. باید که چون بر سری از اسرار ربوبیت وقوف یافت و محل امانت و مستودع اسرار گشت، -9

 .افشای آن به هیچ وجه جایز ندارد و اال از مرتبة قرب دور افتد و محل سخط و عتاب گردد

و دعاست و اوقات صموت و سکوت. و این معنی موقوف بود بر معرفت اوقات لطف و  سؤالدب اوقات ادبی دیگر مراعات ا-3

-787: 8713کاشانی، )در آن زمان الزم بود.  سؤالرحمت و بسط که هنگام اغتنام و سخط و قبض که سکوت و امساک از 

711). 

که بر این هفت ادب محافظت نماید از رعایت دقایق  : و آداب حضرت قرب بسیار است. هردیگویمکاشانی در پایان این بحث 

دیگر آداب امید است که بی بهره نماند. و فی الجمله به هیچ حال مراعات ادب حضرت از بنده ساقط نشود اال در حال فنا و 

تضی تغایر استغراق در عین جمع چه رعایت ادب، اقتضای تغایر وجود و حصول اثنینیت کند و در حال فنا وجود بنده که مق

 .(787: 8713کاشانی، )بود مرتفع گردد

 

 

 آداب حضرت رسالت

عارفان اسالمی پای بندی به قیود شریعت را از لوازم سالکان طریقت دانند، که طریقت بدون پای بندی به شریعت، انحراف از 

 :دیگویمصراط مستقیم باشد. عزالدین کاشانی در این باب 

نزدیک اهل تحقیق و محبان صدیق معلوم و محقق است که محبوب محبوب، محبوب بود چه هر که محبوب محبوب را  

دوست ندارد عالمت آنست که محبت او بعلت غرضی معلول و مدخول است. و این چنین کسی بحقیقت محب نفس خود باشد 

اذ نفس خود داند دوست دارد نه بذات و حقیقت. و محبان نه محب محبوب. و محبوب را بعلت آنکه وسیلت انتفاع و محل التذ

صادق که از علت هوا و مراد نفس صافی گشته باشند و از شایبة هستی خالص شده، خود را از برای محبوب خواهند، نه 

ند بلکه ایشان را محبوب را از برای خود و هستی خود را فدای او خواهند نه او را فدای خود و مراد او را بر مراد خود مقدم دار

 خود هیچ مراد نبود اال مراد محبوب.

و همچنانکه محبوب محبوب، محبوب بود وسیلت وصول به حضرت محبوب هم محبوب است. و پیش اهل ایمان و ایقان مبین 

و معین است که رسول صلی اهلل علیه و سلم هم محبوب اله است و هم وسیلت حضرت پادشاه تعالی و تقدس. پس محبت 

هی اقتضای محبت رسول کند صلی اهلل علیه و سلم. و چون معلوم شد که هر کجا محبت بود رعایت آداب حضرت محبوب ال

الزم باشد، پس بر عموم اهل ایمان خصوصاً ارباب کشف و عیان، رعایت آداب حضرت نبوت و محافظت احتشام از شکوه جناب 

علیه اگر چه به صورت و جسمانیت از نظر ظاهربینان غایب و پنهانست،  رسالت واجب و الزم بود. و رسول صلوات اهلل و سالمه

به صفت روحانیت بی نظر ارباب بصیرت مکشوف و عیانست. بلکه صورت شریعت او قالب روحانیت اوست. پس مادام تا شریعت 
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: 8713کاشانی، ) متواترل و او در عالم باقی بود، صورت او با معنی حاضر باشد و امداد حیات او به ارواح و نفوس امت متص

785) 

 

 آداب سفر

سفر کردن  یکی از شرایط سیر و سلوک، سفرکردن و سیر و سیاحت در آفاق و انفس است و این سفر را شرایط و قواعدی است.

تمام عرفا بر سر آن اتفاق نظر دارند و آن را برای سالک در راه حق، ضروری و الزم  باًیتقربرای سالک از جمله مباحثی است که 

و سفر کردن دنیوی را هم برای آمادگی جهت این سفر  دانندیمعرفا سیر الی اهلل را سفری روحانی برای سالک  دانندیم

 .دانندیمروحانی الزم 

 .انددادهاب سفر داد سخن در این بین کاشانی و نسفی نیز به تفصیل در مورد آد

ولی در مصباح  ننددایمبا تطبیق آداب سفر در هر دو اثر این نتیجه به دست آمد که هر دو سفر را برای اهل تصوف الزم  

الهدایه رعایت دوازده ادب برای سفر الزم دانسته شده است در حالی که در انسان کامل فقط سه ادب را ذکر کرده است. هر دو 

امیر ساختن کسی در طول سفر  -7باید لوازمی همانند عصا و رکوه و ابریق و ... همراه داشته باشند.  -8بر سر اینکه نویسنده 

خواندن اوراد مخصوص در طول سفر و غسل کردن هنگام ورود به  -7که حکم حاکم داشته باشد و بقیه تحت حکم او باشند. 

 شهر.

آداب سفر برای عارف آدابی هم برای مسافر در حین ورود به خانقاه که حکم نسفی در انسان کامل عالوه بر برشمردن 

 استراحتگاه معنوی مسافران را داشته است، بیان کرده است که در مصباح الهدایه به چنین موضوعی اشاره نشده است.

 

 آداب خانقاه

 (85: 8716در آن گرد آیند. )سجادی، خانقاه جایی است که صوفیان برای انجام مراسمی چون ذکر و ورد و سیر و سلوک 

بسیار گفته  هاسخنمحلی که درویشان در آن گرد آیند و ذکر خدای گویند، چنانکه مساجد. دربارة اصل و ریشة تاریخی آن 

 (771همان: ) شده است.

و مکانی است که همه در مورد آن توضیح  شودیمخانقاه از جمله اصطالحاتی است که در بیشتر متون و کتب عرفا دیده 

از جمله دو نویسندة مورد نظر ما، نسفی و کاشانی. هر دو پس از توضیحاتی در این باب آدابی را برای ورود، سکونت و  اندداده

 .اندکردهخروج از این مکان روحانی ذکر 

وظایف بیشتری برای اهل خانقاه و مسافران و  نسفی شودیمیی دیده هاتفاوتدر بیان آداب خانقاه بین نسفی و کاشانی 

 ساکنان خانقاه برشمرده است ولی در تحیت و سالم گفتن نظر هر دوی آنها مشترک است.

به فرض مثال کاشانی در کتاب خود مقیمان خانقاه را سه طایفه شمرده است اهل خدمت و اهل صحبت و اهل خلوت و برای 

و به طور کلی آدابی را برای  شودینماست ولی در کتاب نسفی چنین تقسیم بندی دیده هر کدام به تفضیل آدابی را شمرده 

 خانقاه رفتن صوفیان ذکر کرده است.
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 آداب خفتن

صوفیان اسالمی در همان حال که به ریاضت و سیر و سلوک پای بندی دارند، مقید به آداب شریعت نیز هستند. خود را از 

 .اندشدهو از این رو برای هر عملی شرایط خاص و آداب مخصوص قائل  دارندینملکل محروم ی مشروع باهابهرهحقوق نفس و 

انسان نسبت به نفس تعهداتی را دارد که از جمله حقوق نفس بر انسان خوابیدن است کاشانی آدابی را برای درست خوابیدن 

که این امر توسط بسیاری از ائمه و امامان نیز  برشمرده است که یکی از آنها رو به قبله و بر پهلوی راست خوابیدن است

 سفارش شده است.

در مورد خفتن و آداب آن شرحی در کتاب انسان کامل دیده نشد. جز اینکه در فصل هفتم در بیان خواب و بیداری و خواب 

 دیدن گفته است:

آن حالت را خواب خوانند. و خواب و  بدان که آدمی را حالتی است و آن حالت را بیداری می گویند، و حالتی دیگر هست و

بیداری عبارت از آن است که روح آدمی از راه حواس بیرون آید تا کارهای بیرونی ساز دهد، و چون کارهای بیرونی ساز دهد، 

 .(798: 8761تا کارهای اندرونی ساز دهد... . )نسفی،  رودیمباز به اندرون 

 

 آداب خرقه

: 8759. )قاضی، که از قطعات مختلف دوخته شود یااز لباس است و یا جامه یااز پارچه یا تکه یارقه در لغت به معنی قطعهخ

 یاجامه»اما در اصطالح صوفیه چنانکه مرحوم بدیع الزمان فروزانفر در تعلیقات معارف بهاء ولد آورده، عبارت است از:  (13

و شعار صوفیان بوده است، و علت اشتهار آن به  اندآوردهیو از سر به در م انددهیپوشیآستین دار و پیش بسته که از سر م

سخت بی تکلف  یاو جامه اندساختهیمختلف و گاهی نیز رنگارنگ به هم آورده و از آنها خرقه م یهاخرقه این است که پاره

 یاپاره، وصله، پینه و بازافکن است و چون عده. خرقه در اصل به معنای اندگفتهیبوده است و آن را بدین مناسبت مرقعه نیز م

، قدمای انددهیپوشی)ع(، عمر و اویس قرنی جامه پینه زده و وصله دار م یاز صحابه و زهاد تابعین از قبیل موالی متقیان عل

 (77 :8731قشیری، ) «.اندکردهیصوفیان نیز به متابعت ایشان، جامه بی تکلف و پاره شده و پینه کرده به تن م

ی است که بزرگی به عنوان تبرک به کهتر خود اکهنهجامة مندرس و  شودیمی شوال و ردا نیز نامیده هانامخرقه که به 

جبة مخصوص  - 7گوناگون دوخته شود.  یهاپارچهکه از تکه  یاجامه-8این گونه آمده است:  در فرهنگ معین دیبخشیم

 .اندگفته. این مبحث نیز از جمله مباحثی است که خیلی از نویسندگان کتب عرفانی در مورد آن سخن درویشان

به طور کلی باید اشاره کرد که در مذهب عارف عاشق، هیچ شعاری، از جمله خرقه و دلق وجود ندارد. هر چند لباس خرقه و 

 هانیا، و عارف عاشق از همة آوردیملکن خود آن عجب و کبر جبه به قول عارفان ممکن است سالکان را از انحراف بازدارد، 

که خالف اصول درویشی بود. )سجادی:  گرفتیمبیزار است. خاصه که بر سر خرقه گرفتن و دادن، احیاناً نزاعها و جدالها در 

ی ااشارهب انسان کامل صاحب مصباح خرقه و انواع آن را به توضیح و تفصیل در کتاب خود بیان کرده است ولی در کتا (751

 به این موضوع نشده است.

 

 آداب خلوت و چلّه نشینی صوفیان

ی است از چند گونه مخالفت با نفس و تحمل ریاضت، از تقلیل طعام و امجموعهشاه نعمت اهلل گوید: خلوت عبارت از  : خلوت

 و نفی خواطر. قلت منام و صوم ایام و قلت کالم و ترک مخالطت انام و مداومت ذکر ملک عالم
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شک نیست که خلوت داشتن بدین طریق به رسم متصوفه است، امری محدث است از جملة مستحسنات ایشان. چه در روزگار  

 رسول صلوات اهلل علیه جز صحبت، سنت نبوده است، و فضیلت آن بر دیگر فضایل راجح آمده.

نسفی ده ادب ذکر کرده است و کاشانی  باشدیمیکی  باًیتقردر شرایط چله و خلوت کردن صوفیان نظرات هر دو نویسنده 

هفت ادب. از جمله آداب و شروط مشترک بین دو نویسنده: کم خفتن، کم گفتن، کم خوردن، دائم الوضو بودن است. نسفی 

است صوفی و معتقد  داندینمولی کاشانی اصراری بر چهل روز بودن مدت چله نشینی و خلوت گزینی  داندیمچله را چهل روز 

 خلوت کند ولی آداب و شرایط آن را به جای آورد. تواندیمهر چند روز که در توان دارد 

 

 آداب ذکر

در کلمات عارفان به معانی: یاد کردن، مواظبت بر عمل، حفظ طاعت، نماز، بیان، قرآن، حلم، شرف، شکر. ادهم خلخالی  :ذکر

در بدایت کار به تکرار اسم آن حضرت، و اقرار به وحدانیتش، و در نهایت  آورده است: بدان که ذکر، یاد کردن حق تعالی است

 آن به شهود وجود پر وجودش در مظاهر ممکنات.

 (117: 8716است. )سجادی،  « اله اال اهلل ال«  »عبارت و الفاظط برای ذکر، کلمة طیبة  نیترفاضلو 

خاصی است که باید با رعایت شرایط و صوابدید پیر و مرشد به آن  صوفیان را در اذکار و اوراد و مراحل سلوک، آداب و مراسم

 بپردازند.

 نسفی در کتاب خود انسان کامل در بیان آداب ذکر گفتن این گونه سخن رانده است:

ن بدان که ذکر مر سالک را به مثابة شیر است هر فرزند را، و سالک باید که ذکر از شیخ به طریق تلقین گرفته باشد، که تلقی

 ذکر به مثابه وصل درخت است، و ذاکر چون ذکر خواهد گفت، باید که:

 تجدید طهارت کند. -8

 نماز شکر و وضو بگذارد. -7

باشد و بعضی  ترآسودهکه در ذکر گفتن مربع نشیند، که این چنین  اندگفتهروی به قبله نشیند و ذکر آغاز کند. و بعضی  -7

 باشد. ترکینزدکه در نماز، که این چنین به ادب  که به دو زانو بشیند چنان اندگفته

 باید در وقت ذکر گفتن چشم بر هم نهد. -1

 ذکر در اول چند سال بلند گوید. -5 

 «ال اله اال اهلل » اذکارو از  کندیمدر ذکر گفتن جهد کند که حاضر باشد، و نفی و اثبات به قدر مقام و علم خود  -1

 (857-851: 8761اختیار کند. )نسفی، 

 ولی در مورد آداب ذکر گفتن در کتاب مصباح الهدایه چیزی دیده نشد.

 

 آداب سماع

در لغت به معنی شنیدن، شنوایی، آواز، سرودن، غنا )آواز طرب انگیز( و هر آواز خوشی است که گوش از آن لذت ببرد.  سماع 

دست افشانی به صورت انفرادی یا جمعی با آداب و اما سماع در اصطالح صوفیه عبارت است از وجد و سرور و پای کوبی و 

سماع کامل چهار عنصر دارد: شعر، آواز، موسیقی و حرکت موزون بدنی. ابزار موسیقی آن، گاهی ساده، مانند . تشریفاتی خاص

 یهایدگرگونها و و... است. محافل سماع در طول تاریخ، قبض و بسط« دایره»، «رَباب»، «طبل»و گاهی متنوع چون « نی»
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پررزق و برق و سرشار از ساز و آواز و همراه با تشریفات فراوان،  یهازیادی به خود دیده است و از مراسم ساده آغازین، تا محفل

 (71: 8761. )مدرسی، گسترش داشته است

به دست آمد که هر دو نویسنده بر سر فواید سماع اتفاق نظر  ایجپس از بررسی کامل سماع و آداب آن در هر دو کتاب این نت

یی هاخرقهکاشانی در ادامة بحث سماع، برای اهل سماع از  مثالًدارند ولی در آداب آن تا حدودی نظراتشان متفاوت است 

ه شیخ در حال در حالی که عمدة حرف نسفی فقط بر سر احترام ب شودیمکه توسط شیخ به اهل سماع داده  دیگویمسخن 

 سماع است.

 

 آداب طعام خوردن

در این مورد  مشابهیبیان کرده است هر دو نظرات  ترمفصلکه البته کاشانی  اندکردههر دو نویسنده آدابی را در این مورد ذکر 

. به عنوان نمونه هر دو معتقدند که قبل از شروع به شودینمی آنها دیده هانوشتهدارند و در مورد آداب طعام خوردن تفاوتی در 

را بشویند و وضو بگیرند، به غذای دیگر کسان ننگرند، غذا را آهسته بردارند و فقط به لقمه و کاسة خود نگاه  هادستخوردن 

 کنند.

 

 آداب صحبت

و در روایات  رودیمیقت به شمار مصاحبت، همراهی. در نزد عارفان، مقابل وحدت و تفرد است. صحبت از آداب طر :صحبت 

 (575: 8716با مردم انس گیرد و مردم با او انس گیرند. )سجادی،  مؤمنآمده که 

یکی از مسائل مهم اهل سیر و سلوک و مرشدان و مشایخ اهل اهلل مصاحبت و معاشرت با خلق است. بزرگان عرفان و متصوفه، 

 :دیگویم. خواجه عبداهلل انصاری دانداشتهضوابط و شرایط و آدابی برای آن مقرر 

اما آداب صحبت در معاملت با خلق آنست که نصیحت کردن و شفقت نمودن از هیچ مسلمان بازنگیری و خود را از همه کس 

و  کمتر دانی. و حق همه کس فرا پیش خویش داری انصاف همه از خود بدهی، به طریق ایثار و مواسات و حسن خلق و ...

ت، در معاملت با خلق انست که علم در هر معاملت به کار داری و شریعت را بزرگ داری و سنت و اهل آن اصول آداب صحب

گرامی داری و از بدعت و اهل آن بپرهیزی و از جای تهمت و گمان برنخیزی و در پرستش خدا از وساوس و عادات ریاء و جهل 

 .(78: 8716ی )سجادی، و کاملی دور باشی و ... خود را در حق فانی و نیست انگار

از جمله آداب مشترک بین هر دو نویسنده کم سخن گفتن  اندکردهکاشانی بیست ادب را و نسفی پنج ادب را در این باب ذکر 

نسفی آداب صحبت در حضور مشایخ و بزرگان را گفته است  و در صحبت تکبر و تکلف نکردن و بحث و مجادله نکردن است.

 صحبت کرده است. تریکلولی کاشانی 

 

 آداب معیشت

ی صواب و ناصواب آن از جملة ضروریات برای سالک است که باید بدان توجه کند وآداب هاراهکسب روزی و وسیلة معیشت و 

و در مورد انها  کندیمآن را به جای آورد. کاشانی ضمن بحث در این مورد و ذکر آداب آن اهل معاش را به دو طایفه تقسیم 
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که مناعت طبع داشته و فقط در صورت ضرور به این کار مبادرت کنند.  خواهدیم سؤالحاتی کاملی می دهدو از اهل نیز توضی

 در مورد امرار معاش و آداب صحیح آن یا هر بحثی در این باب مطلبی در کتاب انسان کامل یافت نشد.

 

 در آداب صوم و افطار

بود و بشایبة ریا و هوی آمیخته نباشد و مادام تا صاحب صوم در مقام شرط معظم صوم آنست که بنایش بر قاعدة اخالص 

اخالص تمکن نیافته باشد تا بتواند در کتمان آن کوشد و حال خود را از نظر خلق بپوشد دیگر آنکه اعضا و جوارح را بقید علم 

محافظت نماید، چشم را از نظر به  و حراست حال مضبوط و محروس دارد و همچنان که بطن و فرج را از طعام و شراب و جماع

محرمات و مکاره و فضول رعایت کند و گوش را از استماع اصوات محرمه و غیبت و لغو و اغط و زبان را از کذب و غیبت و 

نمیمه و شتم و فحش و لغو و فضول، و دست و پای را از تصرفات فاسده و سعی نامشروع نگاه دارد، تا فایدة صوم که عبارتست 

 رک لذّات و شهوات و فطام نفس از مالوفات و معهودات بانطالق و اتساع او در طریق مخالفات باطل نگردد.از ت

در حالت صوم خاطر باهتمام رزق از جهت افطار ذخیره نکند و بکسی دهد که در وقتبدان محتاج بود. چه ادخار  آنکهدیگر 

المعلوم شومٌ. و اگر کسی در روز بر نامعلومی که از غیب فتوح  اندفتهگمعلوم از ضعف یقین و اتهام رزاق تولد کند و ازین جهت 

شود افطار کند بهتر از آن که در صوم از بهر افطار معلومی معّد و مهیا دارد. پس اگر با وجود توکل و ترک معلوم بر صوم 

ب افطار کردن به تفصیل حق مطلب را کاشانی در این باب و در با (773-771: 8713مالزمت نماید نور علی نور بود )کاشانی، 

 ادا کرده است ولی در این مقوله نسفی مطلبی نگفته است.

 

 آداب مرید با شیخ

بین مرید و مراد رابطه تنگاتنگی وجود دارد و هدف ایشان از انجام اعمال مختلف و گذشتن از مراحل خاص رسیدن به قرب 

و در خدا فانی شده و  گذرندیخاطر عشق و محبت الهی از همه چیز خود مات خداوند است و ایشان به ذالهی و فنا شدن در 

کاشانی در هر دو مورد یعنی وظایف و آداب شیخ با مرید و بالعکس مرید با شیخ آداب متعددی ذکر کرده  .گردندیبدو باقی م

در  .ردیگیمرید در دل شیخ جای زیرا با رعایت این آداب است که محبت م داندیماست و رعایت آنها را الزامی و ضروری 

 کتاب انسان کامل نسفی مطلبی در این باب یافت نشد.

 

 آداب طهارت

پاکی و پاکیزگی، و آن بر دو گونه است: یکی طهارت ظاهر و دیگری طهارت دل. چنانکه بی طهارت بدن، نماز درست  :طهارت

طهارت  نیاید. پس طهارت بدن را آب مطلق باید، و طهارت دل را توحید محض. و باید طهارت باطن موافق طهارت ظاهر بود.

 (551: 8716اخالق ذمیمه و تصفیة دل از لوث محبت دنیا. )سجادی،  مومنان و عوام صوفیان عبارت است از تزکیة نفس از

آب را موجب طهارت ظاهر و توحید  داندیمو شرط قبولی طاعات را مطهر بودن  داندیمکاشانی طهارت را از واجبات نماز 

و در مورد هر طایفه  ی مختلف تقسیم کرده استهافهیطامحض را موجب طهارت باطن. اهل طهارت را همانند دیگر عرفا به 

 ولی نسفی در این مورد سخنی نگفته است. انددادهتوضیحاتی 
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 آداب وضو

 سنن وضو پانزده است:

 و ابتدا به بسم اهلل الرحمن الرحیم. سؤالتقدیم سواک و استقبال 

 غسل کفین و مضمضه و استنشاق و تخلیل ریش انبوه و تقدیم میامن بر میاسر. 

وش و مسح گردن و هر عضوی را سه بار آب رسانیدن و پیاپی شستن و باستقالل وضو ساختن و مسح جملة سر و مسح گ 

 (767: 8713خواندن. )کاشانی،  مأثورهدعوات 

کاشانی برای هر یک از این سنن آدابی نیز آورده به فرض مثال برای مضمضه کردن آب در دهان این دعا را ذکر کرده اللهم 

ولی پس از بررسی  ی اسألک الیمن و البرکه و اعوذ بک من الشوم و الهلکه و ...)همان(اللهمانمد مح آلصلّ علی محمد و علی 

 کتاب انسان کامل نسفی در باب وضو و آداب آن مطلبی دیده نشد.

 

 آداب نماز

و مقام راز و  توجه باطن به حق و مالزمت در حضور و اقبال به سوی حق و اعراض از ماسوس اهلل و دوام مکاشفه با حق -نماز

 (777: 8716نیاز است. )سجادی، 

کاشانی در باب برپایی نماز و آداب صحیح به جا آوردن آن شرایطی را ذکر کرده است و جزییات آن را نیز به تفصیل آورده 

است. او تمام ارکان صحیح نماز خواندن را توضیح داده است چه از نظر شکل ظاهری شخص، برای نماز خواندن و چه از لحاظ 

. داندیمو یکی از شروط اصلی قبولی نماز را رو به قبله ایستادن  داندیمیره االحرام رکن نماز را تکب نیترمهمذکرهای نماز. 

 ولی در این باب در انسان کامل مطلبی دیده نشد.

 

 آداب لباس پوشیدن و اقسام پوشندگان

 دیگر از آداب مورد نظر اهل اهلل انتخاب لباس است.

اول حالل  داندیمو لباس ضروری  گرما. دو شرط مهم را برای پوشش به جهت دفع سرما و داندیمکاشانی پوشش را حق نفس 

شرط صحت نماز است. سپس برای آن آداب  چون داندیمبودن آن. دوم طاهر بودن آن. طاهر بودن را از آن جهت شرط مهم 

ن باب سخنی نگفته . ولی نسفی در ایکندیمو پوشندگان لباس را به طایفة های مختلف تقسیم  کندیمدیگری را نیز ذکر 

 .است

 

 

 عرفانیبر سر آداب  تشابهات و تفاوتهاذکر 

 زیر است. جدول به طور اختصار نتایج به دست آمده از تطبیق آداب موجود در این دو کتاب به شرح
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 تشابهات  و تفاوت ها آداب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 آداب سفر

با تطبیق آداب سفر در هر دو اثر این نتیجه به دست آمد که هر دو سفر را برای اهل تصوف الزم می 

دارند ولی در مصباح الهدایه رعایت دوازده ادب برای سفر الزم دانسته شده است در حالی که در 

 انسان کامل فقط سه ادب را ذکر کرده است. 

 ظر دارند عبارتند از:آدابی که هر دو نویسنده بر سر آن اتفاق ن

 باید لوازمی همانند عصا و رکوه و ابریق و ... همراه داشته باشند. -8

 امیر ساختن کسی در طول سفر که حکم حاکم داشته باشد و بقیه تحت حکم او باشند. -7 

 خواندن اوراد مخصوص در طول سفر و غسل کردن هنگام ورود به شهر . -7 

 اشتن همسفر یا رفیق در مدت مسافرت خود.تنها سفر نکردن و همراه د-1

نسفی در انسان کامل عالوه بر برشمردن آداب سفر برای عارف، آدابی هم برای مسافر در حین ورود 

 به خانقاه که حکم استراحتگاه معنوی مسافران را داشته است، بیان کرده است

 

 

 

 

 آداب خانقاه

 آن اتفاق نظر دارند: آدابی که هر دو نویسنده در مورد خانقاه بر سر

 سالم و تحیّت گفتن در زمان ورود به خانقاه به مقیمان و اهل خانقاه.-8

 احترام متقابل بین مسافران و مقیمان در خانقاه.-7

 نسفی معتقد است که در هنگام ورود به خانقاه باید آدابی را به جا آورد از جمله:

 م خروج نیز ابتدا پای چپ را بیرون نهد.ابتدا باید پای راست را به درون برد و هنگا -8

تا زمانی که در خانقاه ساکن هستند بلند سخن نگویند چه در روز و چه در شب و به آرامی گام -7

 بردارند به گونه ای که صدای پایشان باعث آزار اهل خانقاه نشود.

 اره کرده است.قبول کردن وظیفه ای در خانقاه از جمله دیگر مواردی است که نسفی بدان اش-7

 از حال یکدیگر با خبر شدن اهل خانقاه و تدبیر کردن مشکالت یکدیگر.-1

 احترام متقابل بین بزرگتر و کوچکتر و رعایت آداب احترام نسبت به یکدیگر.-5

 

 

 

 

 

 آداب خلوت وچله

 نشین

 

 

 

دائم الصلوه بودن ،  از دیگر شروطی که هر دو نویسنده بر سر آن اتفاق نظر دارند روزه داری)صوم( ،

 کم خوابیدن و کم صحبت کردن )زیرا معتقدند آفات کالم بسیار است( است.

 ذکر دائم و نفی خواطر از دیگر مشترکات این دو نویسنده است.

 از جمله آدابی که در بین این دو نویسنده متفاوت بود:

عنی در وقتی باشد که سرما و نسفی یکی از  شروط چلهّ نشینی را زمان و مکان مناسب می داند ی -8

گرمای سخت نبود، در وقتی معتدل باید باشد. و جایی که از میان خلق دور بود... در حالی که کاشانی 

 در مورد این شرط چیزی نگفته است.
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نسفی مدت چلّه را چهل شبانه روز میداند ولی کاشانی اعتقادی به این مدت معین ندارد و می  -7

ی شخص بخواهد می تواند  خلوت کند و چلّه بگیرد منوط به ادای شرایط و آداب گوید که تا هر زمان

 آن.

 

 

 

 آداب سماع

پس از بررسی کامل سماع و آداب آن در بین هر دو کتاب این نتیجه به دست آمد که هر دو نویسنده 

مثال کاشانی در بر سر فواید سماع اتفاق نظر دارند ولی در آداب آن تا حدودی نظراتشان متفاوت است 

ادامة بحث سماع، برای اهل سماع از خرقه هایی سخن می گوید که توسط شیخ به اهل سماع داده 

می شود در حالی که عمدة حرف نسفی فقط بر سر احترام به شیخ در حال سماع است. و اینکه اگر 

موافقت شیخ  وقت سماع کردن شیخ حاضر باشد، یا بزرگی حاضر باشد، باید که جملة درویشان بر

 برخیزند، و هریک بر جای خود بایستند، و در میان نروند.

 

 

 آداب طعام خوردن

هر دو نویسنده آدابی را در این مورد ذکر کرده اند که البته کاشانی مفصل تر بیان کرده است هر دو 

آنها دیده نمی نظرات مشترکی در این مورد دارند و در مورد آداب طعام خوردن تفاوتی در نوشته های 

شود. به عنوان نمونه هر دو معتقدند که قبل از شروع به خوردن دست ها را بشویند و وضو بگیرند، به 

 .غذای دیگر کسان ننگرند، غذا را آهسته بردارند و فقط به لقمه و کاسة خود نگاه کنند

 

 آداب صحبت

 اشتراکات بر سر آداب

 کم سخن گفتن -8

 تکلف نکردن در صحبت. -7

 بحث و مجادله نکردن با بزرگان و شیوخ-1

 کاشانی بیست ادب را و نسفی پنج ادب را در این باب ذکر کرده اند. 

نسفی آداب صحبت در حضور مشایخ و بزرگان را گفته است ولی کاشانی کلی تر صحبت کرده است. 

 بر سر بقیه آداب اشتراکی بین آنها دیده نشد.

 

 

 

 نتیجه گیری

 در دو کتاب مصباح الهدایه کاشانی و انسان کامل نسفی به این نتایج رسیدیم: عرفانیپس از بررسی آداب 

کاشانی در کتاب مصباح الهدایه آداب متعددی در طریق سیر و سلوک بیان کرده است آدابی که رعایت هر کدام از  -8

مکمل همدیگر بودند همانند احترام شیخ به مرید و مرید به . بعضی از آداب باشدمیآنها برای رسیدن به خداوند ضروری و الزم 

شیخ. و بعضی شرط صحتشان منوط به دیگری بود همانند طهارت لباس و از وجه حالل تهیه شدنش که صحت نماز به آن 

 وابسته بود.
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گویی کرده کاشانی بیبشتر از نسفی به جزئیات هر اصطالح عرفانی پرداخته است در حالی که نسفی بیشتر کلی  -7

 است.

درصد آداب به  811در واقع از  باشدمیتعداد آداب به کار رفته در کتاب مصباح خیلی بیشتر از کتاب انسان کامل  -7

 درصد آن در کتاب انسان کامل وجود داشت. 71کار رفته در کتاب مصباح 

خیلی  هاآنداشتند و تفاوت عقیدة هر دو نویسنده بر سر آن اتفاق نظر  تقریباًآدابی که در هر دو کتاب وجود داشت  -1

 کم بود.

 تعداد انگشت شماری از آداب در کتاب انسان کامل وجود داشت که در کتاب مصباح الهدایه نبود. -5

 

 

 کتابنامه

 

 .8796سجادی، علی محمد، جامه زهد: خرقه و خرقه پوشی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،   -8

 8731، تهران، میرکبیرانتشارات سجادی، جعفر، )فرهنگ اصطالحات عرفانی،  -7

  -8735.78تهران انتشارات سمت، سجادی، ضیاءالدین، مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف، -7

انتشارات قشیری، ابوالقاسم، ترجمه رساله قشیریه، ترجمه حسن بن احمد عثمانی، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، مرکز  -1

 .8731علمی و فرهنگی، تهران، 

 .8713کاشانی، عزالدین محمود، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، تصحیح جالل الدین همایی، نشر هما، تهران،  -5

 .8731مدرسی، محمدعلی، ...سماع، عرفان و مولوی، انتشارات یزدان، تهران،  -9

نسفی، عزیزالدین، کتاب االنسان الکامل، تصحیح ماریژان موله، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، انتشارات کتابخانه طهوری،  -3

 ..8761تهران، 

 .8718، انتشارات امیرکبیر ،گردآورنده : مقدمه ، شرح و حواشی دکتر احمد رنجبر چاپ اول کاشانی، عزالدین محمود،-1

  8756ترجمه و نشر کتاب ، بنگاهنسفی، کشف الحقایق،به اهتمام استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی ، تهران ، -6

 

 


