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 چکیده
 بـه   یتوجـه بـسیار   آید که قرآن، پیامبر و صحابه        و احکام اسالمی برمی     روایات آیات،از  

انـد و   دانسته می پسندناامری  را  راهبانه    انزوای اند و اجتماعی فرد مسلمان داشته   حضور  
وجـود   و   نـد ا بـدبین  این جریان  نسبت به    ن منتقد تصوف  های فق عالمان و  علت همین به

آنـان را بـر آن      منتقـدان تـصوف      پیروان بعضی از طرق و سالسل،        ۀرفتارهای انزواطلبان 
دانند و غفلت عرفا از بهای اجتماعی  عرفان و معنویت را در تضاد با حساسیت        داشته که 

هـای اجتمـاعی و سیاسـی       یاری از ناهنجـاری   محیط زندگی خود و اجتماع را موجد بس       
ایـن در حـالی     . نـد ت نمای  عرفانی مخالف  های با ترویج رفتار   علت به همین     و کنندتلقی  

هایی دارند کـه    ها آموزه آن) ١: (دهد که است که کلمات عرفا در این خصوص نشان می        
کیـد  با عزلت مطلق در تعارض است مانند صحبت که بیش و پیش از خلـوت بـر آن تأ                  

 فرد و مدت زمانی محدود     ۀآنان خلوت و عزلت را مقید به مرتب       ) ٢( ایثار؛   ۀدارند یا آموز  
در ساحت باور و انگیزه آنـان       ) ٣(کنند و این تقیید با انزوای زاهدانه ناسازگار است؛          می

شـان حفـظ دیگـران      اند و انگیـزه   دانند، بلکه به خود بدبین    جماعت را پلید و متهم نمی     
ظن به جماعت تفاوت دارد، همچنـین مـراد آنـان از           با انزوای برآمده از سوء     است و این  

خلـوت در  ) ٤(خلوت رسیدن به خلوت قلبی و درونی است، نه جدا شـدن از جماعـت؛              
نظر صوفیان در کتاب و سنت سـابقه دارد و منـافی شـریعت نیـست و در آداب آن بـر                      

ماعت و نماز جمعه، تأکید شـده  ویژه عبادات جمعی چون نماز ج     نگاهداشت شریعت، به  
 سیاسـی نـشانه نادرسـت       های اجتمـاعی   در عرصه  ها حضور متصوفه  عالوه بر این  . است

 .بودن مدعای منتقدان تصوف در متهم کردن آن به رهبانیت است
 . ، خلوت، عرفان اسالمی، عزلتحضور اجتماعی تصوف، :هاهواژ کلید

                                                                                                                             
 Email: Ma.sheikh@ut.ac.irاه تهران؛                   استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگ. ١

ن ادیان     و  
 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکمسال 
 ٢٧٣ـ٢٩٠صص 

 
 
 
Religions and Mysticism 
 

Vol. 51, No. 2, Autumn & Winter 2018/2019  
 
DOI: 10.22059/jrm.2019.280653.629921 



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٢٧٤

 طرح مسئلهـ ١
بـر   روایات دراست و  ر همراهی با اجتماع تأکید بسیار شدهاسالم دینی است که در آن ب    

این توجه به جامعه    . تأکید شده است    و توصیه  با جامعه   فرد مسلمان  یهمگام و یهمراه
عیـادت  در عباداتی چون حج، نماز جماعت، نماز جمعه، زکات و جهاد و آدابی چون نیز                

جـه تـا حـدی اسـت کـه پیـامبر       ایـن تو .  مـسلمانان بـروز دارد  ۀبیماران و تشییع جنـاز    
، ٣، ج ٢٣[میـرد   مـی فرماید کسی کـه از جماعـت خـارج شـود بـه مـرگ جاهلیـت                   می
عَلَـیْکُمْ بِالْجَمَاعَـةِ     «و] ٤٠٥، ص ٤، ج ٦[» یدهللا مع الجماعة  «: فرمایند و نیز می   ]١٤٦٧ص

ةِ           وَإِیَّاکُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ اال         ثْنَـیْنِ أَبْعَـدُ وَمَـنْ أَرَادَ بُحْبُحَـةَ الْجَنـَّ
  ].٤٠٤، ص٤، ج٦[» جماعةفعلیه بال

انـزوای زاهدانـه و    نهاده بر همین روایات و عبادات و نیز برخی از آیات قـرآن کـریم،                
پسند تلقی شده است و مـسلمانان، بـه ویـژه فقهـا، نـسبت بـه                 ناراهبانه در اسالم امری     

ظاهر برخی  . ندادهند، بدبین قرائتی مسیحی و رهبانی از اسالم ارائه می       هایی که   معنویت
از عبارات منسوب به بزرگان تصوف و عرفـان بـا ایـن روایـات در تعـارض اسـت و بـوی                       

 . شودرهبانیت از آن استشمام می
میـان  «انـد   کـه گفتـه   خلوت و عزلت دو مصطلح رایج در کتب صوفیه اسـت و چنـان             

 و هـر دو،   ] ١٣٦، ص ١٠[مناسـبت مفهـومی وجـود دارد        » نـشینی گزینی و خلـوت    عزلت
 جـستن از  معنای کناره جویی از خلق نهفته است، با این تفاوت که برخی عزلت را کناره     

خلق مطلقاً و خلوت را کناره جستن از خلق غالباً برای مدت معین و با آداب معین تلقی                  
توان خلـوت   می. خلوت به کار رفته است    البته در برخی از آثار عزلت در معنای         . اندکرده

بـه  .  دانـست   رفتـاری و هنجـار اخالقـی       ۀقطعی، اما عزلت را نوعی روی     را نوعی ریاضت م   
تنهایی و خلوت را مالزم     «: گویدعنوان نمونه شبلی در وصیت به یکی از مریدان خود می          

  یـا آنکـه  ]٢٩٤ص، ٥[» بمیرشو، نام خود را از میان قوم پاک کن، روی به دیوار آر آنگاه             
خیر دنیا و آخرت در خلوت و قلّت است که هیچ چیـز دنیـاوی               «: ابوبکر ورّاق گفته است   

نباشدت و با هیچ کس صحبت نداری و شرّ دنیا و آخرت در کثرت دنیـا و مخالطـت بـا                      
 دیگری نیز وجود دارد که در آن متصوفه         در مقابل سخنان  . ]٢٩٦همان، ص [» استخلق  

ایاکم والعزلة، فـان العزلـة      «: استاند؛ مثالً ابوالحسن نوری گفته    داشتهرا از عزلت بر حذر      
 . ]٢٨٦، ص٢٨[» مقارنةُ الشیطان و علیکم بالصحبة فان فی الصحبة رضاء الرحمن

وجود چنین جمالتی و نیز رفتارهای انزواطلبانه پیـروان بعـضی از طـرق و سالسـل،                 



  ٢٧٥   خلوت در تصوف با حضور اجتماعی در شریعت اسالمیۀبررسی تعارض یا عدم تعارض آموز
  

هـای  ت را در تـضاد بـا حـساسیت         عرفـان و معنویـ     را بر آن داشـته کـه      منتقدان تصوف   
دانند و غفلت عرفـا از محـیط زنـدگی خـود و اجتمـاع را موجـد بـسیاری از                     باجتماعی  
 به همین دلیـل بـا تـرویج رفتـار عرفـانی             ،کنندهای اجتماعی و سیاسی تلقی      ناهنجاری

. تاستأکید بسیار زیاد صوفیان بر خلوت آنان را در مظان اتهام قرار داده .ندت نمایمخالف
اند که بعد از فرایض و علم فریضه، هیچ عملی بـر خلـوت تـرجیح                برخی از صوفیان گفته   

 ]:٦٠، ص٣[اند دانستهندارد و آن را مجموعه اعمال صالحه 
الجمله بباید دانست که نشستن به خلوت رفتن راه طریقت است، گرفتن تمـامی              فی

بت است، از حـق     شریعت است، معدن معرفت است، سرمایه محبت است، به حق قر          
کرامت است، از طاعت ندامت است، از معصیت خجالت اسـت، تـرک نکـرت اسـت،                 
متابعت سنت است، موافقت مشایخ طریقت است، پرواز سیمرغ سرّ در هوای هویـت              

 ].٦١، ص٣ [...است
 عزلـت و  ۀابوالفرج بن جوزی در تلبیس ابلیس به این رویکرد صوفیان نـسبت بـه مـسئل           

گوید که نیکان سلف به جهت اشتغال بـه علـم و    او می . عترض است ترک جمعه و جماعت م    
اند اما نماز جمعه و جماعت و نیز عیادت بیمـاران و تـشییع              دادهعبادت عزلت را ترجیح می    

گان و اهل باطل بوده است، گیری از بیکارهشده است و عزلت آنان کنارهشان ترک نمیجنازه
ت تا مانند راهبان غارنشین از جمعه و جماعت و صحبت اما ابلیس گروهی از صوفیان را فریف

او پس از نقد سخنان صوفیان در خلوت و احتمـال بـروز اوهـام             . با اهل علم محرومشان کرد    
در ایـن روایـت   ]. ٢٠٦، ص١[آورد فاسد در خلوت، روایتی را در ابطال خلوت در شریعت می  

ینش یهودیت و نصرانیت نیست، بلکه گوید که دپیامبر به جوانی که قصد غارنشینی دارد می   
، ١[ سال عبادت ٦٠ است و در در آن در صف رزم ایستادن بهتر است از ۀدین حنیفیه سمح

مانند همین سخن را پیامبر خطاب به عثمـان بـن مظعـون دارد وقتـی تـصمیم                  ].  ٢٠٧ص
  ].١٦٩، ص ١[گیرد در اتاقی جدا به خلوت بنشیند  می

عرفان با اندیشه   تصوف و   د فراوانی وجود دارد که تضاد       شواهنگارنده معتقد است که     
 آنـان ثـار عرفـا و هـم از رفتارهـای تـاریخی             هـم از آ   . کندو عمل اجتماعی را تأیید نمی     

 خلـوت و    ۀاین مقاله با تحلیـل آمـوز       .هایی بارز از کنش اجتماعی را یافت      توان نمونه  می
ها از جماعت دهد که اتهام گریز آن     می اند، نشان عزلت بنابر آنچه عرفا در آثار خود آورده       

 .مسلمین، ناروا و ناصحیح است
 خلوت در تصوف با حضور اجتمـاعی فـرد          ۀ این مقاله تعارض یا عدم تعارض آموز       ۀمسئل

که نشان داده خواهد شد، عرفا تأکید بسیار بر خلوت دارند و مسلمان در جامعه است و چنان



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٢٧٦

پردازنـد و حتـی     انزوای مطلق از اجتماع چندان نمی     های خود به عزلت در معنای       در نوشته 
 . ممکن است با آن از آن حیث نوعی رفتار رهبانی است مخالفت کنند

که  قشیری   ۀرسالدر این نوشتار آثار مهم و درسی متصوفه چون اللمع سرّاج طوسی،             
، عـوارف المعـارف     از متون درسی و منابع اصلی تـصوف در قـرون متمـادی بـوده اسـت                

دی، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه از عزالدین محمـود کاشـانی، اوراد الحبـاب و                سهرور
 یا انزوا تحلیـل     خلوت و عزلت   ۀدربار... رسائل نسفی و     فصوص اآلداب از یحیی باخرزی،    

جمعیـت و جماعـت     حـضور در     بـا    آنرویکرد عرفـا بـه خلـوت و عـدم تعـارض             شده تا   
 .  نشان داده شودمسلمانان 

 
  پژوهشۀپیشینـ ٢

. یکی از تحقیقات در تحلیل مسئله خلوت در تصوف اسالمی اسـت           » خلوت در تصوف   «ۀمقال
 و   بررسـی و معرفـی شـده اسـت          به عنوان یکی از آداب و رسوم صوفیه        خلوتدر این مقاله    

 کوشیده است عـالوه بـر تعریـف و تاریخچـه و              نویسنده با توجه به منابع و منقوالت صوفیه       
 و مکان خلوتو شرایط و فواید  و نسبت خلوت نشینی و عزلت و  خلوت منشأ نظری و عملی

 ۀ پیداست که مسئله و موضوع این نوشتار با مقال         ].١٠[کند  را بررسی   تعداد و دفعات خلوت     
ـ    . یاد شده از بنیاد متفاوت است      بررسـی آداب صـحبت و خلـوت در          «ۀهمچنین اسـت مقال

 و بـه ] ٨[آمـده  وت گزینـی سـخن بـه میـان     که در آن بیشتر از شرایط و آداب خل    » تصوف
 این مقاله، یعنی بررسی صحت یا عدم صحت متهم کردن متصوفه به انزاوای رهبـانی                ۀمسئل

 ].٢٤[» نشینی و آداب آن در تصوف چله «ۀهمچنین است مقال. توجهی ندارد
 خلـوت و عزلـت      ۀبـه مـسئل   » زهد و رهبانیـت در عرفـان اسـالمی        «ای با عنوان    در مقاله 

یانه به عنوان یکی از نمودهای رهبانیت در اسالم توجه شده است و مؤلف پس از بحـث       صوف
گیـرد کـه     خلوت و عزلت صوفیان و البته بیان مدعای آنان در این مسئله نتیجـه مـی       ۀدربار

کند، به همین دلیـل از خلـوت زهـاد غیـر            خلوت صوفی از اصل انضباط رهبانی تبعیت می       «
 و هـم حیطـه بحـث و هـم در            این مقاله هم در روش    ]. ٢٣ص،  ٤[» شودمیصوفی متمایز   
این مقاله اتهام انزوای رهبـانی      . تمایز دارد » زهد و رهبانیت در عرفان اسالمی     «نتایج با مقاله    

ـ          خلوت و عزلت، رد می     ۀبه خلوت صوفیانه را از راه تحلیل آموز         ۀکنـد در حـالی کـه در مقال
 .  یت در اسالم دانسته شده استنامبرده، خلوت صوفیانه از نمودهای رهبان

بررسی خلـوت و تحـول آن در   «ای است با عنوان اثر قابل توجه دیگر در این زمینه مقاله    



  ٢٧٧   خلوت در تصوف با حضور اجتماعی در شریعت اسالمیۀبررسی تعارض یا عدم تعارض آموز
  

در این . »رهبانیت در تصوف« دکتری ذکیه فتاحی با عنوان ۀکه برگرفته است از رسال» تصوف
 احادیـث و آیـات در       مقاله بیشتر به فواید، شرایط و آثار خلوت و نیز تمایز خلوت و عزلـت و               

 . این مقاله داردۀ که تمایز اساسی با مسئلو پیداست] ١٧[پردازد میخصوص خلوت 
است که موضوعش » نشینی در ساختار عرفان اسالمی ایرانیبازکاوی چله« دیگر ۀمقال

ایـن  . های اجتماعی و تاریخی و ساختارهای فردی و اجتمـاعی آن اسـت            مایهواکاوی بن 
هـای آن، آداب و رسـومش،     هـا و سرچـشمه    خاص به چله نشینی و ریشه     صورت  مقاله به 

 مـسئله و موضـوع      و بـا  ] ٢١[پردازد  میوجه تسمیه، و تشابه و تمایزش با دیگر مناسک          
 .  این مقاله از بنیاد تفاوت دارد

نیز در موضوع با نوشتار حاضر پیوند دارد، اما » تحلیلی بر حضور اجتماعی عرفا «ۀمقال
ت این نکته است که از منظر عرفان عملی و عرفان نظری، حداقل در مراتبی               هدفش اثبا 

یابـد و از منظـر تـاریخی عرفـا در           از سلوک حضور اجتماعی بـرای عـارف ضـرورت مـی           
 مقالـه نیـز     ایـن ]. ١٦[اند  داشتههای عمومی   هایی از تاریخ حضوری جدی در عرصه       برهه

ین نوشتار همنواست، اما از نظر مـسئله،  گرچه در نشان دادن حضور اجتماعی عارفان با ا   
 .ها با این نوشتار تمایز داردمحتوا و حیطه و نوع پردازش داده

گزینی عرفـانی     اهمیت عزلت و خلوت   ضمن تأکید بر    » عزلت عرفانی در روایات    «ۀمقال
گزیـدن در روایـات       در روایات درصدد پاسخ به این مسئله است که حدود عزلت و خلوت            

 کامالً بـا ایـن نوشـتار هـم در هـدف، هـم در                 این مقاله نیز   .]٩ [استنه  چگومعصومین  
دهـد خلـوت و   مسئله و هم در منابع مطالعه متفاوت است اما از این حیث که نشان مـی               

 .عزلت در کالم امامان شیعه کامالً مردود نیست،  جالب توجه است
: یـن مقالـه تفـاوت دارد      دو پایان نامه نیز با موضوع خلوت وجود دارد که از مبنا بـا ا              

بررسـی  « و دیگـری     است] ٧[» هفتمخلوت و عزلت در تصوف قرن پنجم، ششم و          «یکی  
  ].١٨[» تطبیقی خلوت و عزلت در عرفان اسالمی و آیین بودیسم

  
  خلوت صوفیانۀدالیل رد اتهام انزاوای رهبانی از آموزـ ٣

ای از   سـالک بایـد در برهـه       برخی به اشـتباه خلـوتی را کـه        دهد که   دالیل زیر نشان می   
خلـوت   ۀ آمـوز  انـد و  پنداشـته سلوکِ معنویِ خود داشته باشد با انزوای از اجتماع یکـی            

  . پاسداشت جماعت مسلمین تعارض نداردۀعرفانی با آموز
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 خلوت، انزوای مقید است نه انزوای مطلقـ ١ـ٣
، در حـالی کـه در       ز جامعـه اسـت    شود انزوای مطلق ا   آنچه در رهبانیت به آن توصیه می      

 خلوت و عزلـت     ۀه شده است و همین قیود میان آموز        خلوت به انزوای مقید توصی     ۀآموز
قید انزوا در سخنان صوفیان، گاه به مدت        . کندای بسیار ایجاد می   با انزوای راهبانه فاصله   

یـود   ایـن ق ۀبـار گردد کـه در زیـر در  انزوا و گاه فرد انزواگزین و گاه به شرایط انزوا بازمی     
 .سخن گفته خواهد شد

در اغلـب متـون     . بـرد مقید کردن انزوا به افرادی خاص عمومیت انزوا را از میان مـی            
صوفیه خلوت و عزلت اموری مقطعی برای انقطاع سالک از دنیـا توصـیف شـده اسـت و                   

برخـی ایـن تمـرین سـلوکی را مناسـب           . انزوای مطلق و غارنشینی توصیه نـشده اسـت        
 تصفیۀ بـرای  سـالک در نظر آنان    . اندو برخی ویژه منتهیان دانسته    مبتدیان و متوسطان    

دور باشد؛ زیرا معاشرت و پرداختن به امور اجتماعی         به باید از غوغای مردم      ذهن و ضمیر  
 . ای جز غفلت نداردکند و برای او ثمره دور میباطن تصفیۀاو را از 

وه بر مدت خلوت، دفعات خلوت      اند و عال  گرفتهصوفیان مدت معین را خلوت در نظر می       
 خلق و اشتغال بـه حـق        بر همین مبنا خلوت را انقطاع از      . انددانستهنشینی را نیز معدود می    

 نظـر   در .]١٦٣ ص ،٢٠ [شـود و گـاه نـه      میاند که البته گاه با اربعین و چله متعین          دانسته
ه و ریاضت   سهروردی وقتی مرید صادق چهل روز در خلوت بنشیند، حجب کثیف به مجاهد            

آید، چنان مستغرق لـذّات      رود و وقتی سالک از خلوت بیرون می       و مداومت ذکر، از میان می     
شود که به مخالطه خلق و قال و قیل نپردازد، و از صحبت خلق           طاعت و حالوت معاملت می    

 سالک در خلوت ذکر و حفظ       کار ]٩٩، ص ١٤ [گریزد یمو در حصن خلوت     . کند یاحتراز م 
 ذکر و مراقبت فکر تأثیری      این مداومت . ]١٠٠ـ  ٩٩ص ص ،١٤[ افکار است زمت  اوقات و مال  

خلـوت سـالک    نتیجـۀ   . عظیم بر خواطر دارد و باعث خروج سالک از تفرقه و تـشتت اسـت              
از ؛ این مکاشفه محصول خلوتی اسـت کـه موجـب انقطـاع              ]١٧١ ص ،٢٠[ مکاشفه است 

ایـن  . نزوا کامالً متفاوت است  است که این خلوت با ا       روشن ].٢٨٢ ص ،٢٦ [خلق شده است  
 . خلوت موقت است و دائمی نیست و برای رونده است

 که خلوت و عزلت مورد نظـر آنـان       دهدنشان می  خلوت   ۀکلمات عرفا دربار  همچنین  
یابـد و اصـالً     نوعی ریاضت و تمرین سالکانه است که در مقطعی از سلوک ضـرورت مـی              

های درونی خاصی که دارند، خلوت و       ویژگی برخی از سالکان، به دلیل       رایممکن است ب  
 . عزلتی تجویز نشود
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 شـشم از مجموعـه      ۀرسـال  (ۀ آداب الخلـو   ۀان نمونه عزیزالدین نسفی در رسـال      به عنو 
دانـد و   نشینی می گوید که گویا آن را مساوق چله      چنان از خلوت سخن می    ) انسان کامل 
نی اسـت و عنـوان فـصل دوم از          نشیاش در آداب خلوت، رساله در آداب چله       عمالً رساله 
 ]. ١١٠ـ١٠٢، صص٢٧[نهد مینام » در بیان شرایط چله«کتابش را 

بـر عزلـت جـز      «کنـد کـه     سراج در همین باب کوتاه از ابویعقـوب سوسـی نقـل مـی             
تر است زیرا افراد با دیدن      کنند و برای کسانی چون ما اجتماع نافع       قدرتمندان غلبه نمی  
نقل این عبارت به معنـای آن اسـت کـه متـصوفه عزلـت و                . »زنندهم دست به عمل می    

البته پس از ایـن عبـارات، دو حکایـت نقـل            . انددانستهخلوت را از ضروریات سلوک نمی     
دهند هدف از خلوت ظاهر رسیدن به خلـوت بـاطن اسـت، کـه در                شود که نشان می   می

 ].  ٢٢٠، ص١٢[پردازیم میها جای خود بدان
ترین و معتبرترین متون کالسیک صوفیه است، یکی از قدیمیقشیری در الرساله، که 

در نظـر او خلـوت صـفت اهـل صـفوت و             . بابی را به خلوت و عزلت اختصاص داده است        
، در اوائل سلوک، داشتن خلـوت و عزلـت          ی وصلت است و برای مبتد     یهاعزلت از نشانه  

لـوت را بـرای     شود قشیری صراحتاً خ   که مالحظه می   چنان ].١٥٣ص،  ١٩ [استضروری  
 .داند و حکمش به خلوت عمومیت نداردمبتدیان و در آغاز سلوک ضروری می

البته تذکر این نکته ضروری است که برخی از بزرگان، مانند سلمی، به خـالف قـشیری                 
: کنـد کـه   سلمی از ابوعثمان مغربی چنین نقل می      . اندخلوت را مناسب عالمان ربانی دانسته     

گوید در خلوت خیرات بسیار اسـت بـرای       و نیز می  » ماع اال لعالم ربانی    و الس  ةال تصلح الخلو  «
 خلوت را ویژه فقط مبتدیان یا فقـط         اگر]. ٤٠٦، ص ١٣[برگزیند  کسی که به علم خلوت را       

دهد که این آموزه عمومیت ندارد و بـرای همـه و در تمـام اوقـات         می منتهیان بدانیم، نشان  
 . تن آن با حضور اجتماعی سالک است تعارض نداشۀنیست و همین امر نشان

  
 خلوت با شریعت و احکام اجتماعی آن تعارض نداردـ ٢ـ٣

در نظر صوفیان خلوت تعارضی با شریعت ندارد و همین عدم تعارض بـا شـریعت کـافی                  
های دینی چون توصـیه بـه همراهـی بـا جماعـت             است تا عدم تعارض آن با دیگر آموزه       

ت نیـز آدابـی وجـود دارد کـه تـزاحم آن بـه حـضور                 اثبات شود، همچنین در خود خلو     
 .در زیر به این دو زمینه خواهیم پرداخت. برداجتماعی سالک را از میان می
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های صوفیانه نیست و در کتاب و سـنت سـابقه دارد و   خلوت از بدعت ـ  ١ـ٢ـ٣
 .منافی شریعت نیست

ته اساسـاً خلـوت را      اند؛ یک دس  در باب بدعت بودن یا نبودن خلوت متصوفه بر دو دسته          
کننـد؛  هایی را معرفی مینمونهدانند و در قرآن، زندگی پیامبر و مشی صحابه          بدعت نمی 

ها را  آنان بدعت . دانند اما بدعت محمود نه بدعت مذموم       دیگری خلوت را بدعت می     ۀعد
سـاختن مدرسـه و تـدریس علـوم دیـن و            . کنندبر دو قسم محمود و مذموم تقسیم می       

های علمی و فرهنگی مسلمانان در زمـان   در عقاید و بسیاری دیگر از سنت       نوشتن کتاب 
ها را بدعت دانـست؛ تأسـیس خانقـاه همانقـدر           رسول اکرم نبوده و از این حیث باید آن        

بدعت است که تأسیس مدرسه؛ نکته آنجاست کـه هـر بـدعتی مـذموم نیـست؛ بـدعت                   
اشد بلکه فوایدی بر آن بـدعت       و اگر چنین نب    مذموم بدعتی است که مزاحم سنتی باشد      

خلوت نیز چنین است؛ در زمان پیامبر       . مترتب باشد، نباید آن را مذموم و مردود دانست        
کنـد،  های ناپـسند دور مـی  نبوده است اما فوایدی دارد که آن فواید آن را از دایره بدعت            

 شـرعی   کنند مزاحمتی با دیگر آداب    ضمن آنکه به نحوی که صوفیه خلوت را برگزار می         
 ادامـه سـنت نبـی مکـرم         صوفیان خلـوت را   . ندارد... مانند نماز جماعت و نماز جمعه و        

کرد و از غایت حضور در خلوات، دیگر طاقت مخالطت           که در غار حرا خلوت می      دانند می
حق در کوه سـخن گفتـه         با )ع(موسی   ۀروز  در قرآن نیز از خلوت چهل      .با خلق نداشت  

 ].٢٨١، ص٢٥ [نداآن هم سنت پیامبر مؤید  لذا هم قرآن و،شده است
من اخلص للّه اربعین صـباحا ظهـرت ینـابیع          «  در بحث اربعینات از روایت       سهروردی

 ثَالثِینَ لَیْلَةً وَ َأتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَـتَمَّ         یوَ واعَدْنا مُوس  «و کریمه   » لسانه یالحکمة من قلبه عل   
و در سـبب تعیـین اربعـین بـرای          ا. کنـد  مـی   یـاد  ]١٤٢/اعراف[ »مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً   

کـه پـیش از ایـن       ) ع(ی  موسبه همان داستان بوی بد دهان و مسواک کردن          ) ع(موسی
کنـد؛ در   سپس به تخمیر طینت آدم در چهل صباح اشاره می         . کندآورده شده، اشاره می   

، خداوند ترکیب او را از      نظر او چون بنا بوده است عمارت هر دو عالم به آدم سپرده شود             
دهد که با عالم شـهادت نـسبت دارد و در عـین حـال جـان و دلـی بـه او         خاک قرار می  

م شـهادت   بخشد که متعلق به عالم غیب است، سـپس آدم را از عـالم غیـب بـه عـال                    می
 لذا شـرط رسـیدن      ،شود این هبوط از قرب حق محجوب می       ۀفرستند و آدم به واسط     می

 تعلق به عالم شهادت بوده است؛ پـس  هرهایی همین بدنی است، مای   لم غیب   مجدد به عا  
باید از دنیا و جذب مال اعراض کند و در خلـوت نـشیند و بـه مـداومت                   «سالک الی هللا    
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 غیب عروج کند    یاذکار و مالزمت افکار اقبال کند، تا از نشیب عالم شهادت به فراز عالم باال              
 سـهروردی . ]٩٩، ص ١٤[ » گردد  نبع زالل حکمت  و دل او مستجمع علوم و معدن انوار و م         

داند کـه در مبـادی کـار        خلوت را با توسل به سخنی از یحیی بن معاذ سنت رسول خدا می             
خلوت در غار حرا را برگزیده بود و از غایت اختیار خلوت بنابر روایات بارها قـصد آن داشـته                    

ردمـان نداشـته اسـت تـا آنکـه          که خود را از کوه با پایین بیفکند زیرا طاقت مخالطـت بـا م              
 . ]١٠١ ـ١٠٠صص، ١٤ [کندمیشود و رسالت را به او ابالغ جبرئیل بر او وارد می

سـابقه در کتـاب و سـنت    آید او خلوت را بدعتی بـی که از سخنان سهروردی برمی    چنان
در میقات است و شـاهدش از        )ع (داند و شاهد او بر این مدعایش از قرآن اربعین موسی          نمی
من اخلص للّه اربعین صباحا ظهرت ینـابیع        «نت خلوت رسول در غار حرا و سخن وی که           س

 تعیین به عدد چهل نیز تخمیر طینـت آدمـی   ۀهمچنین فلسف. » لسانهیالحکمة من قلبه عل 
 . در چهل بامداد است و برای رهایی از تعلق به طبع باید مسیر عکس طی شود

 
ویژه عبادات جمعـی چـون      ت، به ضرورت نگاهداشت شریعت در خلو    ـ  ٢ـ٢ـ٣

 نماز جماعت و نماز جمعه
انـد  دیدهمتصوفه غالباً تمایزی میان خلوت داشتن و عبادات جمعی و مسائل شرعی نمی            

بایزید معتقـد اسـت کـه هـر کـس           . اندکردهتا آنجا ترک این امور را بدعت نیز تلقی می         
ها و عیادت مریـضان     جنازهقرائت قرآن و تقوی و همراهی با جماعت و حضور در تشییع             

سـهروردی هـم ماننـد     ].١٣٩، ص١[اسـت  را ترک کند و دم از تصوف بزند اهل بـدعت      
 او  ۀبـه عقیـد   . کنـد  حین خلوت تأکیـد مـی      داشت شریعت در  سلف خود قشیری بر نگاه    

ـ  ها آشکار مـی نآخاصیت خلوت صفاست، و برخی به سبب خلوت، صفایی در           ه شـود و ب
های بـسیاری بـه      ها و آفت   شوند و فتنه   شیاطین مغرور می   ۀوسوس همین صفا، به     ۀواسط

دلیل این مسئله نبود صـدق و اخـالص   . آیدها پدید می  سبب در خلوت نشستن برای آن     
انـد، و   ها به مجرّد اسم قانع شده و از شرایط خلوت به جا نیاورده            ها بوده است، آن   در آن 

اند حـواس   اند و پس از آنکه توانسته     از روی هوای نفس و میل طبیعت در خلوت نشسته         
دی سـهرور . ها اسیر خود کرده است  خود را ضبط کنند و صفایی به دست آورند غرور آن          

هـا از  ت رسول و اعراض از شریعت، هر روز بر دوری آنمعتقد است متابعت نکردن از سن  
 و یتکند که مقصود از خلـوت صـدق و راسـ   به همین دلیل وی تأکید می. افزایدحق می 

 : ]١٠١ص، ١٤[ ی صورتیاخالص است نه کرامات و صفا
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 کس که به اوامر شریعت قیـام ننمایـد، چـون از خلـوت بیـرون آیـد، منکـر                      هر آن 
و پنـدارد کـه مقـصود از عبـادت          . شریعت و نماز و روزه و احکام حالل و حرام شود          

 و چـاه  بدین سبب ترك متابعت رسول کند، و در الحاد و زندقـه   . ذکر است و حضور   
و باشد که خیاالت بینند و پندارند که آن وقایع است، و . ضاللت افتد، نعوذ باللّه منه   

صحت علم و معرفت آن، پس معلـوم بایـد کـرد کـه               یبه وقایع مشایخ مانند کنند ب     
چهـل روز بنـشیند یـا بیـشتر، تـا چـشمه یقـین از             : شرط صحت خلوت آنست کـه     

تـا هـر آنچـه شـنیده باشـد،      .  شود و حجاب از پیش نظر دل برخیزد       یکدورات صاف 
و بدین مقـام آنگـاه رسـند کـه          » ی ربّ ی قلب یرأ«:  گفته است  یکه بزرگ ببیند، چنان 

 فکر   دست تمسّک در دامن شریعت زنند، و اوقات خود را به مالزمت ذکر و مداومت              
، ١٤[ ین سـینه برکننـد   زمـان از زمـ     یآراسته دارند، و میخ خیمه محبت دنیا و ابنا        

  ].١٠٢ـ١٠١صص
 خلوت، کرامات جویی سالک      جویی در  سهروردی برای پرهیز دادن سالکان از کرامت      

کند که صاحب عین الیقین در پی کرامـت         خواند و تصریح می    ضعف یقین او می    ۀرا نشان 
شـود و   نـشینان نیـز چنـین کرامـاتی صـادر مـی            نیست و از براهمه و رهابین و صـومعه        

کسی که از سـر کـذب و زور بـه خلـوت             .  آنان از حق است    یمتشان سبب بعد و دور    کرا
شـود؛ خـود گمـراه      های بسیار می   آید و منشأ فتنه   رود با کبر و غرور از آن بیرون می        می

 . ]١٠٣، ص١٤ [کندمیاست و پیروان خود را نیز گمراه 
ص در نیت و    گوید بر اخال  سهروردی وقتی از کیفیت در خلوت نشستن نیز سخن می         

دهد کـه توصـیه وی بـر رعایـت          کند و همین مسئله نشان می     رعایت شریعت تأکید می   
ت مرید باید تدارك گناه گذشته باشد       او نی  ۀبه عقید . د شرعی، شعاری صرف نیست    حدو

 از مالکیت چیزها خود را بر کنار کند در جامه و سجّاده احتیاط کند و سـپس      و باید اوالً  
 نصوح و یکسان داشتن نهان و آشکارا بـه خلـوت   ۀدو رکعت نماز و توبدن  با غسل و گزار   

 جالـب آنکـه   ۀنکتـ . ها و حـسدها پـاك کنـد    و کینه ها او باید درون خود را از تفرقه      . رود
کند که سالک از خلوت نباید بیرون بیاید مگر در روز جمعه و وقت سهروردی تصریح می

او معتقـد   . باید نماز جماعـت را تـرک کنـد        کند که سالک ن   نماز به جماعت و تـأکید می     
پندارند خروج برای جماعت و جمعه مایه راهیابی تفرقه به سالک     است که کسانی که می    

البته راه او برای کسانی که گرفتـار  .  عظیم هستندیکنند و گرفتار خطای  است اشتباه می  
ها برود  از نزد آن  تشویش هستند، آن است که با برادری از مؤمنان وعده کنند تا وقت نم             

آید باید همچنان به    به نظر او سالک چون از خلوت بیرون می        . و نماز جماعت برگزار کند    
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ها پدیـد    پراکنده جماعت نشنود و وساوس و هواجس از آن شنیده          یها ذکر بپردازد تا سخن   
راقب قرآن خواندن یا ذکر گفتن یا نماز گزاردن یا م         (او مداومت بر یک عمل در خلوت        . نیاید
خـوابی  کند و بر ذکر دائم و رکوع و سجود طوالنی و وضوی دائمی و کم              را توصیه می  ) بودن

تـر بـرای خلـوت را در اول         بیانی مفصل در آداب خلوت، وقت مناسـب       از  پس  او  . تأکید دارد 
 .]همان [خواندمی، یالحجه، یعنی زمان خلوت موسالقعده تا دهم ذیذی

کند که سالک چون به خلوت رفت، نباید        ب خلوت تأکید می   باخرزی نیز در ضمن بیان آدا     
او ترک نماز جماعـت را، از هرکـه باشـد، خطـا و              . از خلوت بیرون بیاید مگر برای نماز جماعت       

: گویدآید و حتی می    داند و معتقد است در ترک نماز جماعت آفات بسیار به وجود می            غلط می 
وش شد و جنون به ایشان راه یافت و شاید کـه            بسیار کس را دیدیم که در خلوت عقل او مش         «

 ].٣١٢،  ص٥[» باشدآن از شومی اصرار بر ترک جماعت و جمعه 
 

 . خلوت در ساحت باور و انگیزه با حضور اجتماعی تعارض نداردۀآموزـ ٣ـ٣
یابد، باور به پلیدی جمع نیست، بلکـه        مبنای خلوت صوفی که در ساحت رفتار ظهور می        

آید که هدف آنان از عزلت از کلمات برخی از متصوفه برمی. ویشتن استباور به ناپاکی خ
 نیست، بلکه ایمن داشتن خلق از شـر       گیری از خلق ایمن کردن خود از شر خلق          و کناره 

اگرچه خلوت، چه با هدف ایمن داشتن خود باشد چه با هدف ایمـن داشـتن                . خود است 
عت مسلمین است، اما میـان ایـن دو         اش پرهیز از جما   دیگران، یک صورت دارد و نتیجه     

میان بیماری کـه از تـرس سـرایت بیمـاری بـه             . هدف و نیت تفاوت بسیاری وجود دارد      
کند، تفاوت شود با کسی که از سر نخوت و تکبر از دیگران پرهیز می   دیگران نزدیک نمی  

ی قـشیر .  خلوت و اتفاقات پس از آن بسیار مؤثر اسـت          ۀاین دو نیت در نحو    . بسیار است 
 نه ایمنی از شـر      ،شود که قصد سالک از خلوت باید ایمنی از شر خویش باشد           متذکر می 

 دیدن نوعی برتـری در خـود        ۀدهند داشتن خود از شر خلق نشان        خلق؛ زیرا قصد ایمن   
نسبت به خلق است، در حالی که قصد ایمن بودن از شر خویش نشانه تواضـع اسـت؛ او،              

 سگ نفس را   و در حقیقت سالک    کندبانی تشبیه می   به سگ  رادر ضمن حکایتی، خلوت     
  ].١٥٤ـ١٥٣، صص١٩[ کندها حفظ میاز درافتادن در مردمان و زیان رساندن به آن

کنـد؛   را تقویت مـی    موقتی و تمرینی بودن خلوت     ۀاین تعبیر و تعریف از خلوت انگار      
گی جمعـی   کسی که هنوز سگ نفس همراه اوست باید برای پرهیز از گناهانی کـه زنـد               

ضمن آنکـه ایـن     . بانی مشغول شود  هاست، به خلوتی رفته و به سگ      منشأ پدید آمدن آن   
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 ۀبرآمـده از نفـرت فـرد سـالک از جامعـ           دهـد کـه خلـوت نبایـد         بیان قشیری نشان می   
ها از سگ  بلکه باید برآمده از محبت به این جامعه و اهتمام به امنیت آن،مسلمانان باشد

 .  مهمی استۀکتنفس باشد و این خود ن
 در  انگوید که باید از دیگران گریخت، چـون دیگـر          نمی صوفی  عموم،  خالف تصور  رب

انـد از شـهوت و      گریزم تا مبادا آنان که پـاک      ها می گوید از آن  اند، بلکه می  فساد و تباهی  
همچنین در نظر قشیری خلوت و عزلت نباید . غضب حاکم بر نفسانیت من آسیبی بینند

ویـژه آمـوختن     او آموختن علم، بـه       ۀ رفتارهای شرعی فرد شود؛ به عقید      ال و مانع از اعم  
شرعیات از آداب عزلت است، دلیل او امکان وسوسه شیطان در فـرد سـالک اسـت؛ لـذا                   

کنـد، بـه    سالک با آموختن شرعیات و اجرای فرائض کار خود را بر بنیادی محکم بنا می              
در نظـر قـشیری عزلـت جـدا شـدن از            . ]١٥٤ص ،١٩ [نداردای که خلل در آن راه       گونه

 مردمان تأثیر نیـست و تـأثیر در       زشت و نکوهیده است، زیرا در دور شدن از         یهاخصلت
 لذا عارف کسی است که بـه ظـاهر          ،بدل کردن صفات نکوهیده به صفات پسندیده است       

 از  ی دلیل اسـت کـه وقتـی مـرد          به همین  )همان (ها دور است  با مردم و در باطن از آن      
آیـد کـه    گوید که عزلت زمانی درست می     پرسد او می   از صحت عزلت می    یون مصر والنذ

 . ]١٥٨ـ١٥٧، ص١٩ [بگیردسالک از نفس خود عزلت 
 حضور سالک در جامعـه اسـت، تأکیـد بـر            ۀئلاین بیان از قشیری اوج توجه او به مس        

 بدل کردن صفات نکوهیده به صفات پـسندیده و نـه صـرف دور شـدن از مـردم، نـشان                    
دهد که خلوت نوعی تمرین سلوکی برای تبدیل صفات است و خود موضوعیت ندارد               می

 . و هدفی مستقل در سنت عرفانی نیست
 عرفانی، هدف غایی خلوت، خلوت در قلب و درونـی اسـت نـه               ۀهمچنین بنابر اندیش  

. در این نگرش خلوت بر دو قسم ظاهری و بـاطنی منقـسم اسـت              . جدا شدن از جماعت   
. ی دوری جسمانی از مردم و خلوت باطنی دوری قلب از یـاد غیـر خداسـت      خلوت ظاهر 

خلوت ظاهری تمرینی است برای حصول خلوت باطنی و آنچه مقـصود و هـدف صـوفیه                 
است، رسیدن به خلوت درون از رهگذر خلوت بیرونی است و خلوت بیرونی خود مـراد و                 

الک وجود حاضرِ غایبی چون خلوت درونی حاصل شود به تعبیر حافظ، س        . مقصود نیست 
قـشیری از   . ١یابد و در عین آنکه در میـان جمـع اسـت، دلـش جـای دیگـری اسـت                   می

                                                                                                                             
البته در کلمات صوفیه آمده که باید ابتدا داعیه خلوت در درون و باطن سالک پدید بیاید و پس از آن . ١

هر که را داعیه «: از یحیی بن معاذ چنین نقل شده است که گفته. سالک به خلوت ظاهر بپردازد
  ←د و نفس او در این باب مساعدت کند و میل نماید و او را به خلوتخلوت از باطن منبعث شو
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پوشـند، بپـوش و      یکرده آنچه مـردم مـ     کند که توصیه می   استادش ابوعلی دقاق نقل می    
چـرا ابـوعلی دقـاق بـر جـدا          . باش ها جدا   خورند، بخور اما در باطن از آن       یآنچه ایشان م  

کند؟ زیرا پیوستن باطنی بـه مـردم،   در عین پیوستگی ظاهری توصیه میبودن در باطن  
آورد، لذا او در عین پیوستگی ظاهری، در باطن با یـاد            غفلت از یاد حق را در او پدید می        

سالکی که به حقیقت عزلت نرسـیده اسـت،         . یار سرگرم باشد و این حقیقت عزلت است       
لذا قشیری از . ان سجیه اخالقی متحلی شودباید مدتی عزلت ظاهری را اختیار کند تا بد

کند که هر کس خلوت را بر صحبت اختیار کند باید از یاد              نقل می  یقول ابوعثمان مغرب  
گـر خلـوتش     اسباب خالی شود و ا     ۀها و هم  ارادت ۀرد هر چیزی، جز یاد خدا، و از هم        ک

ن یاد خدا باشـد     بنابراین خلوت باید قری   . شود هالکت او می   ۀ مای یچنین نباشد خلوت و   
کنـد کـه     معاذ نقل مـی    یو خود خلوت موضوعیتی ندارد، به همین دلیل قشیری از یحی          

سالک باید انس خویش به خلوت را انس خویش بـا حـق در خلـوت مقایـسه کنـد، اگـر          
رود، اما اگـر انـسش      انسش به خلوت باشد، چون از خلوت بیرون آید، انسش از میان می            

 . ]١٥٦، ١٩ [است ی جاها برای او یکدر خلوت به او باشد، همه
البته تأکید بر خلوت، دلیل بر نفی آمیختن با مردمان نیـست، لـذا قـشیری از قـول                    

ها دانسته است و از قول مکحول       جنید مدارای آمیختن با مردم را دشوارتر از عزلت با آن          
 سـرّاج از    .]١٥٧ ،١٩ [خواندمیدرآمیختن با مردمان را خیر و عزلت از ایشان را سالمت            

کند که مردی با ادب و حاضرالقلب به او گفته کـه در میـان               قول ابراهیم خواص نقل می    
ای شـود، ذره مردم بوده و توکل و رضا و تفویض در کارها داشته اما چون از آنان جدا می               

گزیند و در خلوت از نفـس خـود         یابد، بنابراین خلوت برمی   از آن امور را همراه خود نمی      
کند که ابوبکر معلم گفته شصت سال مـردم         همچنین نقل می  . کند آن احوال می   مطالبه

را به خداوند فراخوانده، اما چون تنها شده و خواسته به اوراد و اذکار خویش که در میان                  
ها عادت داشته بپردازد، برایش میسر نشده، لذا در دلش افتاده کـه هنـوز بـه                 مردم بدان 

ساله برگزیده تـا اوراد و      ه تجدید ایمان دارد، پس خلوتی ده      خداوند مؤمن نیست و نیاز ب     
 حکایـت نـشان     ایـن ]. ٢٤٣، ص ١٢[شـود   اذکار در خلوت همچون جلوت برایش ممکن        

دهد که اصل در تصوف بر حفظ خلوت و دوری از جماعت نیست، بلکه خلـوت بـرای                  می
 .اندون دست نیافتهیابند و به خلوت درآنان است که در احوال خود را متأثر از جمع می

                                                                                                                             
؛ روشن است که این معنی با تقدم خلوت ظاهر ]٢٩٤، ص٥[» لیل کمال استعداد او باشد کشاند د→

باطن متفاوت است و یعنی سالک خلوت ظاهری را تا شوقی بدان در درون خود نیافت آغاز بر خلوت 
 . ا به سرانجام رساند، خلوت باطن برایش حاصل خواهد شدنکند و چون خلوت ظاهری ر
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هجویری به جای استفاده از واژگان ظاهر و بـاطن از دو واژه اعـراض و انقطـاع بهـره                
یکـی  : دانـد  خواند و آن را بر دو قـسم مـی         او عزلت را راحت از همنشینان بد می       . بردمی

اعراض در حقیقت برگزیدن جای خالی و تبـرّا         . اعراض از خلق و دیگری انقطاع از ایشان       
بت اجناس به ظاهر و آرامیدن با خود به رؤیت عیوب اعمال خود و خالص جستن                از مح 

دانـد و انقطـاع را جـدا        های خود مـی   دمان و ایمن گردانیدن خلق از بدی      از مخالطت مر  
 ].٩٩، ص٢٨[کند میشدن خلق به دل معنا 

 
 .های متعارض با انزوای مطلق در تصوف وجود داردآموزهـ ٤ـ٣

 تصوف وجود دارد که با انزوای مطلـق و بـدون قیـدِ سـالک تمـایز دارد و                    هایی در سنت  آموزه
از . دهد که خلوت و عزلت مورد نظر صوفیان غیر از انزوای مطلق است            ها نشان می  همین آموزه 

اسـت و در اینجـا بـه ایـن دو آمـوزه و      ها ایثار و صحبت بیشتر مورد تأکید بوده       میان این آموزه  
 . کنیم دارد و در تعارض با انزوای مطلق است اشاره میها وجودوجوهی که در آن

 ایثار 
زیرا در ایثار سالک خلق را       مقابل انزوا قرار دارد،      ۀ ایثار در تصوف در نقط     ۀوجود آموز 

نهـد  دارد و برای راحت دیگری بر خود تکلف و رنج مـی            احوال بر خود مقدم می     ۀدر هم 
است که یکی از مقامات چهارگانه دانـسته        ایثار در تصوف چنان ارجمند      ]. ٢٨٧، ص ٢٨[

ایثار بدون زندگی با همنوعان و در انزوا و عزلت ناممکن است            ]. ٣٨١، ص ١٣[شده است   
 .سبت به همنوعان است ایثار وجود شفقت و مهری پایدار نۀو الزم

 صحبت 
انـد، فـصلی بـه آداب صـحبت         در قریب به اتفاق آثار کـه بـه آداب صـوفیه پرداختـه             

توان صحبت را هم در لغت و هم در اصطالح مفومی           ص یافته است و با تسامح می      اختصا
پرداختن به صحبت بیش و پیش از خلوت نشانه ترجیح  .در برابر خلوت یا عزلت دانست

ش به کرامات در واکنابوسعید ابوالخیر گفتار . آن بر خلوت یا عزلت در نظر صوفیان است        
: گویـد او مـی  . ماعت بودن بر عزلت از جماعت اسـت        رجحان با ج   ۀبرخی از صوفیه، نشان   

یـک لحظـه از خـداي غافـل      خلق بیامیزد و با و... آن بود که در میان خلق بنشید  مرد«
اطمینـان  اگـر   به یـارانش گفتـه اسـت    نیز نقل است که     جنید  از   ].١٩٩، ص ٢٢[ »نباشد

شسته ن نمی ها آن ز نزد گست، هر هاآنتر از نشستن با      دو رکعت نماز با فضیلت     داشت که 
اند ها خوانده  آن  هالکت شان را مایه  تنها بودن  مریدان   حتی در مورد  ] ٢٤٠، ص ١٢[است  

 ].٤٤، ص٢٨[ الواحدالشیطان مع اند که و تأکید کرده
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 جالبی وجود دارد و آن اینکه بابی بـه          ۀورد کتاب کشف المحجوب هجویری نکت     در م 
بع بـه آداب صـحبت اختـصاص یافتـه          خلوت اختصاص داده نشده، حال آنکه فصلی مش       

 کتاب آداب الصوفیه از اللمع  ابونصر سراج طوسی نیز           عناوین ابواب ]. فهرست: ٢٨[است  
 حضور اجتمـاعی یـا عزلـت و خلـوت           ۀ به مسئل  ای روشن از میزان توجه او اقرانش      نشانه
ات آداب وضو و طهارت؛ آداب نماز؛ آداب زکو       : عناوین ابواب این بخش چنین است     . است

هـا؛  و صدقات؛ آداب روزه؛ آداب حج؛ آداب سفر و حضر؛ آداب غذا و اجتماعات و ضیافت               
آداب سماع و وجد؛ آداب لباس؛ آداب سفر؛ آداب بذل جاه و گدایی و حرکت برای یاران؛    
آداب هنگام روی آوردن به امری دنیایی؛ آداب کاسبان و تصرف در اسباب، آداب گرفتن               

 فقرا، آداب متاهالن و عیالمندان، آداب جلوس و مجالـست، آداب            و عطا کردن و مدارا با     
صوفیه در گرسنگی، آداب بیماران در بیماریشان، آداب مشایخ و مدارا و مهربانی آنان بـا                

کننـد،  اصحاب، آداب مریدان و مبتدیان، آداب کسانی که تنهـایی و خلـوت اختیـار مـی                
که مالحظه  چنان]. ١٢[ هنگام مرگ    آداب متصوفه به  آداب صوفیه در صداقت و دوستی،       
 شده است؛ اوالً خلوت و عزلت از آداب دانسته: دهد کهشد عناوین فصول اللمع نشان می 

، یعنی امـری همگـانی نیـست،        »کنندآداب کسانی که خلوت اختیار می     «ثانیاً گفته شده    
راه بـا   ثالثاً در عناوین عباداتی چون حـج و زکـوات و صـدقات و نمـاز کـه عبـاداتی همـ                     

مندان و  اند مقدم داشته شده؛ رابعاً وجود ابوابی برای شرح آداب متأهالن و عائله            جماعت
ن  روی آوردن بـه امـور دنیـایی نـشا          ۀکه اهل کسب و کارنـد و آداب هنگامـ         نیز کسانی   

 . اول اهمیت برای صوفیه نیستۀدهد که توجه به خلوت در درج می
 

   . با انزوای راهبانه تعارض داردعیهای اجتما در عرصهحضور متصوفهـ ٥ـ٣
متصوفه هایی مانند خلوت و عزلت موجب دوری        ، آموزه منتقدان تصوف به خالف مدعای    

های اجتماعی نشده است، بلکه بـه عکـس عرفـا از مـؤثرترین طبقـات جامعـه                  از ساحت 
 سویی  ازبه عنوان نمونه متصوفه     . انداسالمی در وقایع سیاسی اجتماعی تاریخ اسالم بوده       

اصـالح اخالقـی جامعـه      و از سوی دیگر برای      ] ١٦٤ص،  ١١[اسالم  برای توسعه مرزهای    
اند و در مصائب    قیام و شورش مسلحانه داشته     بسیاری از آنان  . اندبسیار کوشیده اسالمی  

 ].١٦٥، ص١١ [اند همدردی کردهانمسلمانبا جامعه 
**** 

دی چـرا بـسیاری حکـم بـر         آید که با وجود چنـین شـواه       حال این پرسش پدید می    
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برخی از مـدعیان  رسد چون به نظر می. کنندتزاحم عرفان و اندیشه و عمل اجتماعی می 
انـد و در حقیقـت      ، منتقدان همه تصوف را متهم کـرده       اندطرق معنوی قائل به انزوا بوده     
بـا   بسیاری از بزرگان صوفیه   این در حالی است که      . نداهدادحکم جزء را بر کل عمومیت       

 تکلـف بـر نفـس       بـا علم و آگـاهی و      ، بدون   از شر نفس  برای در امان بودن      از خلق    گریز
خلوت با حضور اجتماعی و اجرای وظایف شرعیِ مـرتبط بـا            آنکه  تر  مهم .اندمخالف بوده 

برخـی از  همچنـین  . آن منافات ندارد و در سنت پیامبر و قـرآن نیـز تأییـد شـده اسـت        
نـشینی و   های اخالقـی و ذاتـی خـود بـر گوشـه           گیسالکان به دلیل سرشت و برخی ویژ      

ای بر حرکت اجتماعی تمایل دارند و این تمایل یا عدم تمایل آنان دلیل بر انفـصال                  عده
یز دارد آنجا که خداوند این مطلب مؤید قرآنی ن. عرفان از اندیشه و عمل اجتماعی نیست

: اسـراء [ »سَـبِیلًا   یأَهْد هُوَ بِمَنْ أَعْلَمُ فَرَبُّکُمْ شاکِلَتِهِ  یعَل یَعْمَلُ کُلٌّ قُلْ«: فرمایدمیمتعال 
کنـد کـه    ربی در فتوحات به این نکته چنین اشاره می        ابن ع ]. ٢٠٥ـ٢٠٣، صص ١٥[ ]٨٤

ای و خلوت در برخی دیگر، تمایز در تجلیات الهـی بـر سـالک               راز ترجیح جلوت در عده    
تضای تجلی اسم الظاهر و اآلخر است؛ اقتضای تجلی اسم االول و الباطن خلوت است و اق

تر سرشت سالکان در اینکه آنـان بـه خلـوت تمایـل             یانی ساده در ب ]. ١٥٢، ص ٢[جلوت  
داشته باشند یا به جلوت بسیار مؤثر است و ایـن غیـر از آن اسـت کـه بگـوییم عارفـان                       

قاعده بنابراین نظر نه خلوت     . اندمسلمان بر انزوای مطلق از نوع راهبانه آن توصیه داشته         
  .است نه جلوت و برخی راهشان بر خلوت و برخی بر جلوت نهاده شده است

 
 ـ نتیجه٤

توان جریان غالب تـصوف را مـتهم بـه انـزوای راهبانـه              که مالحظه شد به دالیلی نمی     چنان
 مقطعی و مقید دانستن خلوت به این نحو که آن را تمرین             ـ١: دانست، این دالیل عبارتند از    

کنند و برای    و در مراحلی خاص برای مبتدی یا متوسط یا منتهی توصیه می           و ریاضت تلقی    
 هدف خلوت را ایمن داشتن دیگران از شر خود دانستن نه تنفر             ـ٢اند؛  آن مدت تعیین کرده   

به معنای حاضر غایـب     (اند و خلوت باطنی     از خلق و ایمن داشتن خود از شرّ دیگران دانسته         
 انـد؛  را تمرینـی بـرای حـصول خلـوت بـاطنی تلقـی کـرده       را اصل و خلوت ظـاهری    ) بودن

اند و به خلوت نبی خاتم در حرا و اربعین موسوی و مانند              صوفیه خلوت را بدعت ندانسته     ـ٣
انـد کـه    ای سامان داده  گونهاند و در ضمن آداب خلوت را به       آن از کتاب و سنت استناد کرده      

ی چون نمـاز جماعـت و نمـاز جمعـه تعـارض             ویژه عبادات نشینی با شریعت، به   خلوت و چلّه  
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 هایی که با عزلت مطلق تعارض دارنـد ماننـد ایثـار و صـحبت؛                وجود آموزه  ـ٤نداشته باشد؛   
های فرهنگی و سیاسـی و       شواهد انکارناپذیر از حضور اجتماعی مؤثر مسلمانان در عرصه         ـ٥

 تعـارض خلـوت      عـدم  ۀحتی قیام و شورش مسلحانه علیه حکام جور وجـود دارد کـه نـشان              
 .    صوفیانه با حضور اجتماعی در ساحت تحقق خارجی است
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