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 چکیده

انقطاع از غیر  جنبه ظاهري آن. اهري و باطنی استخلوت یکی از مراحل سیروسلوك در عرفان عملی است که داراي دو جنبه ظ
ق یتداوم مراقبت، استمرار ذکر، ترك عالجمعیت خاطر، است؛ اما جنبه باطنی و حقیقت آن،  با شروط خاص با هدف تزکیۀ نفس

خلوت از . این مرحله از سیر معنوي، آداب و شروطی دارد و فواید و آثاري بر آن مترتب است. در نهایت، بندگی خداوند استو 
هاي  اند؛ در دوره همواره رهبران طریقت پیروان خود را به نوعی از خلوت سفارش نموده و آید ارکان اساسی سلوك به شمار می

ی رخ داده است که این امر مبین پویایی عرفان عملی با توجه به مقتضیات زمان و اجتماع گزینی تحوالت در شیوه خلوت ،مختلف
 .در متون عرفانی و آداب آن پرداخته شده است» خلوت«در این مقاله به بررسی مسأله  .است
 

 .نشینی خلوت، عزلت، سلوك، چلهتصوف،  :ها کلیدواژه
_____________________ 

 

 1391/ 4/ 24: تاریخ دریافت مقاله
 1392/ 11/ 28: مقاله پذیرشتاریخ 

 پازوکی شهرام دکتر راهنمایی به »)تاریخی و ماهوي بررسی( تصوف در رهبانیت« عنوان با ،نگارنده دکترينامه  پایان از مستخرج مقاله این. 1
 .است تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه گروه زبان و ادبیات فارسی در
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 مقدمه
که در لغت به معناي انزوا و جاي خالی یا  این واژه. مفاهیم رهبانی در عرفان و تصوف استجمله خلوت از 

در  ،اي است کوهی، زیر سقف مسجدي یا در گوشۀ خانه بریدن از غیر خدا و پیوستن به حق تعالی در غار
 )12: 1388 حلّی( .رود به کار میاصطالح به معناي اعتکاف همراه با عبادت و ریاضت در فضایی بسته و خالی 

است و گرفتن اربعین روشی عملی براي انقطاع از عالم  الی اهللانقطاع ، همان خلوت در عرفان اسالمی در اصل
که برخی عرفا خلوت را غیبت ناکردن، به غیر از ذکر لب ناجنبانیدن،  چنان ؛ماده و اتصال به عوالم علوي است

آزار از خلق بازداشتن، ترك شهوات گفتن، صبر جمیل در پیش گرفتن، جوع بر جوع افزودن، با نفس و شیطان 



، دل را با خداي تعالی راست داشتن، اخالق مذمومه را محو کردن، نفس خود را به ناکسی محاربه کردن
و «خود را بدین آیت که  و شناختن، بر گناهان خود گریستن، ترك ادخار گفتن، توکل بر خداي تعالی کردن

برخی  )298: 1369 سمنانی(. دانند مخصوص گردانیدن می )56 /ذاریات( »عبدونیالجن و االنس اال ل ماخلقت
بدان که بناي سلوك راه دین و «: آمده است مرصادالعبادکه در  اند؛ چنان خلوت را بناي سلوك فرض کرده

و جملگی انبیا و اولیا در بدایت حال داد  ،وصول به مقامات یقین بر خلوت و عزلت است و انقطاع از خلق
 )288 - 281 :1373 الدین رازي نجم( ».اند اند تا به مقصود رسیده خلوت داده

ی تاریک یگرفته است؛ در جا ها انجام می هایی در خانقاه خانه خانه یا خلوت خلوت در گذشته، بیشتر در چلّه
خلوت از مستحدثات تصوف است، از  ،هرچند که به قول کاشانی. و خالی از اغیار با شرایط خاص و اجازة پیر

اه مجاهدت و ریاضت نفس سالک مقیم در سلوك است؛ چه تنها ر و رود شمار می هجمله مستحسنات طریقت ب
جاآورد  ناچار باید یک سلسله ریاضات سخت را به دهد، به می سالکی که طریق سلوك را بر راه صحبت ترجیح

سلوك بگذرد و مقامات و احوال را یکی پس از دیگري طی کند تا از درجه مبتدي به اوسط  از عقبات صعب و
اوصاف بشریت از او زایل  در این حال، .برسد ،ستا و سپس به مرحله منتهیان که نهایت میدان مردان خدا

آمیز نیست  لغهپس مبا ؛گردد میمتصف ، به صفات الهی که غایت و تنها هدف اساسی این مکتب است و دوش می
از این  است؛اصل عملی سلوك  ،روز است وبیش چهل که نسبت به استعداد مریدان کم ،اگر گفته شود خلوت

اي از آن هنوز در  دادند که نمونه گزینی مریدان ترتیب می هایی را براي خلوت ها، اتاق و رباط ها در خانقاه ،رو
: 1367 کاشانیعزالدین (. نامند خانۀ بایزید می ن را خلوتبسطام بر سر مزار بایزید بسطامی موجود است که آ

160-163( 
گیري  گزینی گاهی در حالت است و آن کناره خلوت .است سالک هاي تهذیب نفس گزینی یکی از راه خلوت

د و وش که مانع از سیر او به سوي خداوند می است ناپسندیده و هر پدیدة پست و زشت صفاتسالک از همۀ 
زن و فرزند، پدر و مادر، مال و : هاي آفرینش از قبیل اي از پدیده عالقه به هر پدیده یعنی ترك ؛در دل گاهی

حتّی خواطر را  صورت هر چیزي که حایل بین او و یاد خدا در قلبش شود که در این ،منال و در یک عبارت
گزینی  گاهی خلوت. داشته باشدجز خدا ن غایتیسالک باید به جایی برسد که هیچ  ،درحقیقت .گیرد نیز دربر می

هاي پر سروصدا و حتی صداهایی که احتمال تشویش در  کاناست که سالک باید از م واسو عزلت در ح
باید جاي خلوتی را براي راز و  ،گرفترا در پیش و سلوك  به سیر راهسالک وقتی  ، بپرهیزد؛حالت او را دارند

  .نیاز با ذات حق پیدا کند تا هیچ چیزي نتواند مانع حرکت عروجی و صعودي او به سوي حق شود
جنبۀ صوري آن همان انقطاع از غیر با شرایط خاص، با اجازة شیخ و با . استخلوت داراي معنا و صورت 

هاي ظلمانی  شیدن به آیینۀ دل و کنار نهادن حجابهاي نفسانی و جال بخ هدف پاك نمودن درون از آلودگی
حفظ اما جنبۀ باطنی و حقیقت آن همان  ؛شود نیز یاد می» ر من الخلق الی الحقیس«عنوان  بااز این مرحله  .است



و مسیر  شود ودهتا ابواب حقایق عالم بر دل سالک گش استمداومت در تفکّر و بندگی خداوند متعال دل و 
بعضی از  در این حالت د ووش میصاحب خلوت از محسوسات غایب  گاه ،در خلوت. ایدسعادت را طی نم

مکاشفه  ،این حالت در حال حضور باشد اگرخوانند و  صوفیان آن را واقعه می .گردد حقایق بر او کشف می
 :گوید مولوي می )123: همان(. شود ه میدینام

 زآنکه مشغولم به احوال درون
)594/ 1389/1 مولوي(  

 من نخواهم شد از این خلوت برون 
 

 :سراید حافظ نیز می
 چون کوي دوست هست، به صحرا چه حاجت است

)33: 1372 شیرازي حافظ(      
 زیده را به تماشا چه حاجت استگ خلوت

              

چه آن سفر نفس است به دل و از دل به  ؛خالق ازخلوت انقطاع خلق است « ،الدین کبري نجم یخبه عقیده ش
روح و مسافت این سفر دراز است و طهارت شریعت به آب است، طهارت طریقت به خالی شدن از هوي و 

خواجه نصیرالدین  )282: م1993 کبري الدین نجم( ».طهارت حقیقت به خلوت دل از هرچه جز خداي تعالی است
 وةیالحو لهوا و غرتهم هم لعباً نیاتخذوا د نَیو ذر الذ: اهللا تعالیقال «: گوید می ربارة خلوتدطوسی نیز 

اي رسول آنان را که دین خود را بازیچه و هوسرانی گرفتند و زندگانی دنیا آنها را فریب داد، به حال : »ایالدن
حقیقی مقرر شده است هر ذات که مستعد قبول فیض الهی باشد، با وجود  در علوم )70/ انعام (خود وامگذار 

سپس ) 44-43: 1369 طوسی الدیننصیر خواجه( ».استعداد و عدم موانع، از حصول آن فیض محروم نتواند بود
خلوت را ازالت از ) حواس ظاهره و باطنه و قواي حیوانی یا افکار مجازي( ضمن اشاره به رفع موانع مشاغل

با مطالعه و بررسی آثار صوفیه در خصوص ماهیت  تاآن است بر نگارنده در این پژوهش . داند میاین موانع 
که بر اساس مقتضیات را و تحوالتی  کندخلوت، هدف اصلی این مرحله از سیر و سلوك را هرچه بهتر روشن 

 . تبیین نماید ،جامعه در چگونگی آن ایجاد شده است
 الخلوة آداب هاي متعددي با عنوان رساله وبزرگان صوفیه است  آثار گزینی از مباحث مهم خلوت

؛ 298: 1362 سمنانی(. در استحباب، شرایط، چگونگی و فوائد آن نگاشته شده است اسرارالخلوةو 
 المعارف، عوارف المحجوب، هاي کشف کتاب )288 - 281: 1373 رازي الدین نجم ؛152-111: 1358 اسفراینی
در باب تاکنون  .ندهستاز جمله آثار مهم در این زمینه  نیز الدوله سمنانی و آثار ابن عربی و عالءالهدایه  مصباح

از  .استفاده کرده است هاکه نگارنده در پژوهش حاضر از آناست  هایی صورت گرفته خلوت در عرفان پژوهش
  .ابن فهد حلّی است کتاب التحصین فی صفات العارفینزمینه این جمله تألیفات مهم در 

 

 خلوت در آیات و روایات 



ید کتأمطرح شده است و خداوند در چند آیه بر آن  قرآن کریمگزینی از جمله موضوعاتی است که در  خلوت
 .به یاد خدا باشید و از همه چیز و همه کس دل ببرید ؛»الیه تبتیواذکر اسم ربک و تبتل ال«: از جملهاست؛ کرده 

و از آنان دوري  شکیبا باش ،گویند بر آنچه آنان می ؛»الًیقولون و اهجرهم هجراً جمیواصبر علی ما « )8/مزمل(
 )9/ مزمل( .ولی آن دوري باید یک دوري زیبا و کامل باشد ،گزین

این روایات را چنین  یکی ازالتحصین حلّی در  بسیار است؛ عالمه نیز گزینی اخبار و روایات در مورد خلوت
  : کند نقل می

من از : بن عبدالحمید و او نیز از ولیدبن صبیح نقل کرده که گفته است عمیر که او از ابراهیم روایت ابوعبداهللا از ابن ابی
راستی  که خداوند مرا در آن قرار داده است، به اگر موقعیت امامتی و رسالتی من نبود: فرمود شنیدم که می) ع(امام صادق 

. آمد تا اینکه مرگ به سراغم می. شناختم و نه مردم مرا بسیار خوشحال بودم که بر قلّه کوهی باشم که نه من مردم را می
 )28: 1388حلّی (
که ظاهر بدنش با اي  خوشا به حال بنده: کند که فرمودند نقل می) ع(بن سنان از امام صادق  عبداهللا«همچنین 

شناسند، اما او  شناسد، اما قلبش با اعمال مردم همراهی ندارد؛ در ظاهر مردم او را می مردم است و مردم را می
در جایی دیگر حلّی  عالمه )272: ق1404مجلسی ؛ 31: همان(» .شناسد گونه که هستند، می مردم را در باطن و آن

منزلت بهترین مردم در نزد من آن است که : ت شده است که فرمودندنیز روای) ص(از رسول خدا «: نویسد می
پاي دارد و زکات را بپردازد و مالش را صرف کرده و دینش   آن مرد ایمان به خدا و رسولش آورد و نماز را به

 ) 34: 1388حلّی (» .را حفظ کند و از مردم خلوت گزیند
وقتی وارد . آن حضرت به من اجازه ورود دادند. رفتم )ع(من به زیارت امام صادق : گوید سفیان ثوري می

اي پسر رسول خدا شما در اینجا : پس به ایشان گفتم. خانه او شدم، او را در زیرزمینی یافتم که داراي ده پلّه بود
پیدا اي سفیان زمانه تباه و فاسد شده و برادران تغییر : که مردم به شما نیاز دارند؟ پس فرمودند هستی، درحالی

هایشان تغییر پیدا کرده  اند و نظرها و دیدگاه که ناشناخته شده تا جایی. کرده و شناخت آنان سخت شده است
. بله: آیا قلم و کاغذي داري تا بنویسی؟ گفتم. است؛ پس ما تنهایی را برگزیدیم تا بر ما آرامش حاکم باشد

 :یک شعري را بنویس: فرمودند
 فازدو من التفــرد فی زمانک 

 دیاال التمـلق بـاللسان و بال
 ع ثـم االسودیابصرت سم نق

 ت عند مراره التنفدیو اف
 )38: ق1404الحدید  ابن ابی(
 

 التجزعـن لوحـده و تفـرد 
 س ائمه اخــوهیفسد االخاء فل

 ع ما بقلوبهمیو اذا نظـرت جم
 ـرء من قلبهیفاذا فتشت ضم

 

برادران فاسد شده؛ پس برادر قابل اطمینان کم است، مگر . از تنهایی منال؛ بلکه در زمان شما بر تنهائیت بیفزا(
هاي آنان جمع  اما وقتی به آنچه که در دل کنند،اینکه با تملق و چاپلوسی به وسیلۀ دست و زبان ادعاي برادري 



اي  در یک چنین هنگامه. کنند، وجود دارد و را سیاه میاي که پس از آن ت کنی، زهرهاي جوشیده است، نگاه می
که گریزگاهی  درون انسان از قلبش جدا شده و با مرارت و تلخی عمر را به پایان رسانده است، درحالی

   ) .یابد نمی
 

 خلوت یا صحبت 
از مسائل مورد اختالف ارباب طریقت و سیروسلوك این است که آیا براي استکمال نفس خلوت و عزلت 

شرحی مبسوط و جامع در  ،الدین علوماحیاء الی در محمد غزّ  است، یا صحبت و معاشرت؟ امام بهترین راه
اختالف از همان قرن دوم  این ،به گفتۀ وي .باره نوشته و دالیل و مرجحات هر دو طرف را ذکر کرده است این

در آثار دیگر از قبیل . داند اختالف در احوال می ناشی ازرا  اختالفالی خود این غزّ .هجري پیدا شده است
 . وبیش پرداخته شده است نیز به این موضوع کمالهدایه  مصباحو المعارف  عوارف ،المحجوب کشف

اهل صحبت و اهل خلوت تقسیم نموده  ،اهل خدمت کاشانی مقیمان خانقاه را به سه گروهعزالدین محمود 
با معاشرت با سالکان صالحیت سالک مبتدي در اوایل سیر خود باید خدمت نماید تا  که معتقد استو 

 . آنگاه شایستۀ صحبت گردد و بعد از آن شایستۀ خلوت شود .بیابد همنشینی
تر و جوانان را در  اگر خود خفته باشند، خلوت الیق و پیران را که اوقات ایشان در خلوات از عبادتی خالی نبود،

خانه به صحبت نشستن از خلوت بهتر تا نفوس ایشان به واسطۀ انکشاف صورت احوال و اقوال و افعال خود به  جماعت
 ) 157: 1367 عزالدین کاشانی. (نظر حاضران به محافظت آداب و رعایت حرمت به قید علم مقید گردد

 : گوید گذارد و می صحبت یا خلوت را به عهدة سالک میسهروردي اختیار 
صحبت بیند و افعال پسندیده و خصال گزیده بر مصاحبت او مالزمت نماید و  اگر در آینۀ وجود خود جمال حال هم

ا اگر در آیینۀ وجود خود اخالق ذمیمه و افعال ناپسندیده در نظر او آید، از صحبت او احتراز کند؛ که از آن صحبت الّ
 ) 168: 1386سهروردي . (کدورت و ظلمت طبیعت تولد نکند

 . پردازد می ،اند اض که عزلت اختیار کردهمشایخی مانند ابراهیم ادهم و فضیل عیاحوال پس به ذکر وي س
اسم االول و . اي جلوت را اي خلوت را برتر شمارند و عده عده«: گوید می فتوحات مکیهابن عربی نیز در 

اند و اسم اآلخر و الظاهر طالب جلوت و این بدان وابسته است که چه اسمی بر تو غالب  خلوت الباطن طالب
ابوعثمان مغربی گوید هر که خلوت بر صحبت «: نیز آمده است رسالۀ قشیریهدر  )152: تا ابن عربی، بی(» .باشد

ها خالی بود از جمیع  او از همۀ ارادت .از یادکرد همه چیزها خالی شود مگر یادکرد خداي هباید ک ،اختیار کند
 )155: 1379ابوعلی عثمانی ( ».خلوت وي بال و هالك بود ،اگر بر صفت نباشد. اسباب

را با بهترین عبارات و  و زهد دالیل ارجحیت خلوت مثنوي ویژه در دفتر ششم مولوي در مواضع متعدد به
وي صیاد را نماد اهل خلوت و مرغ را نماد . مرغ و صیادحکایت مناظرة است؛ از جمله در  زیباترین بیان آورده



حال و روحیات  میان وي. نداده استرجحان یکی بر دیگري حکم کلی  بارهاما دراست، اهل صحبت دانسته 
 سرانجام )540-1389/6/478 مولوي. ك.ر( .سالکان و طرف صحبت و مجالست آنان تفاوت قائل شده است

با برشمردن دالیل  ه است،داکتابش را به این موضوع اختصاص د از ربع عاداتخشی الی که بیشتر از همه بغزّ
: 1376(. بیان کرده است راو آفت عزلت  صحبت فواید و به تفصیل فضیلتکسانی که متمایل به عزلت هستند، 

488( 
کرد؛ طور مطلق حکم ه بتوان  نمیخلوت یا صحبت باره برتري اختیار کردن در با توجه به آنچه گذشت،

 آنها اختالف احوال سالکان و اشخاصی که طرف صحبت یا مجالست بلکه باید گفت که این امر با توجه به
اما براي معاشرتی که همراه با است،  با معاشران عالم و دانا صحبت از خلوت سودمندتر ؛متفاوت است ،هستند

هر دو را  ،فرادي با روحانیت قوي خلوت و اختالطا خطر لغزش اخالقی باشد، انزوا و خلوت مزیت دارد و
اگر صوفی به ظاهر در اجتماع باشد و  .خلوت در انجمن دارند ،ها به قول نقشبندي این افراد. کنند تحمل می

هاي تصوف از خلوت ظاهري  طریقه قصود پیروان دیگرم. باطنش به حق مشغول، آن را خلوت در انجمن گویند
هم یرجال التله«: باره به آیۀ اند و در این مطلقاً در خلوت بودن را تجویز نکرده آنها .است نوع از خلوت همین

 ،)37/ نور( مردانی که هیچ کسب و تجارت آنان را از یاد خدا غافل نگرداند پاك ؛».ع عن ذکر اهللایو الب تجارة
 :به گفته سعدي )100-99: 1377 )ع(امام صادق. ك.ر(. اند استناد کرده

 میان جمع و دلم جاي دیگر استمن در 
 )63: 1388شیرازي  سعدي(      

 

 اي هرگز وجود حاضر غایب شنیده 
 

به که خواهی پیوست، چون از خلق : گفت. عزلتی خواهم گرفت: نقل است که یکی به ابن عطا گفت که«
؛ ) )495: 1384نیشابوري عطار (» .باش و به باطن با حق به ظاهر با خلق می: پس چه کنم؟ گفت: بري؟ گفت می

هیچ ندیدم حاصل کردن اخالص : ذوالنون گوید... اند که هر که عزلت اختیار کند، عزّ او را حاصل شود  گفته«
توان گفت که من  کی می: شخصی از ذوالنّون مصري پرسید«؛ )156: 1379ابوعلی عثمانی (» .را بهتر از خلوت

هرگاه از نفست جدا شدي و از همۀ چیزهایی که تو را از : پاسخ دادام؟ او  خلوت گزیده و از مردم جدا شده
  )158: 1379ابوعلی عثمانی (» .دارد، بیزار گشتی خدا بازمی

 

 خلوت یا عزلت
. اند بین آن دو فرق نهاده لوت را معادل عزلت دانسته و برخیبرخی خ. تفسیر صوفیان از خلوت متفاوت است

و  طلبد و آنچه که به سوي خود می است گیري از نفس نهاگزینی از اغیار و گوشهت معنیعزلت به  ،آنها به عقیده
هاي  برخی میان خلوت و عزلت تفاوت. گزیند خلوت می ،خواند صوفی از آنچه که انسان را به غیر خدا می



خلوت را صفت اهل صفوت  کتاب خود، در باب ششم رسالۀ قشیریهصاحب  از جمله ؛اند دیگري نیز قایل شده
به خلوت  ،تا در نهایت گزیندعزلت  دهاي وصلت دانسته و معتقد است که سالک مبتدي بای هو عزلت را از نشان

  )153: 1379 یابوعلی عثمان( .برسد
وقتی . کنداما سالک را باید که پیش از خلوت عزلت اختیار کند و نفسش را به انفراد و قلّت طعام و کالم و منام امتحان 

تا آنکه نفس ناطقۀ او از هیکل  .که نفس را کامیاب یافت، آنگاه به خلوت درآید و به ذکر بپردازد و خاطر را جمع سازد
 )11: الف1382 ابن عربی. (جسمانی منسلخ گردد و در مأل اعلی در بحر محبت غرق گردد

با انجام ریاضات سخت مستعد عروج اند؛ سالک  دانستهاغلب عزلت را مرحلۀ آمادگی براي خلوت  انصوفی
کتاب خود در بیان تفاوت این  مؤیدالدین جندي در. گردد الیق خلوت میو د و نفسش از کدورات پاك وش می

 ،در عزلت خواندن قرآن و تفسیر احادیث است .خانه تاریک  اما خلوت ،خانه روشن است  عزلت«: نویسد دو می
: همچنین آمده است )11: 1362 جندي( ».اما در خلوت موضوع نفی خواطر و به دل ذکر خدا داشتن است

در عزلت الزم نیست از مردم دوري کرد، . ها است خلوت انقطاع از خلق است، اما عزلت فرار نفس از زشتی«
فیه مفهوم خلوت گاه با اصطالح در آثار صو )442: م1973التفتازانی (» .بلکه در قلب باید با مردم انس نگرفت

اما  ،و حتّی در برخی موارد مترادف شده استدارد پوشانی  نشینی هم گاه با اصطالح عزلت و نیز چله و خلوت
طور عمده به معناي یک رسم و ادب  اغلب صوفیه براي مفهوم خلوت از واژة عزلت استفاده و خلوت را به

 .اند تلقّی کرده
 

 فواید خلوت
با توجه به وضعیتی که براي . اند نشینی برشمرده  صوفیه در متون خود فواید بسیاري براي خلوت نویسندگان

هاي بیرونی حواس پنجگانه و  تواند به هنگام خلوت، از انبوه دریافت ، سالک میه استنشینی توصیه شد خلوت
 اديعب( .فراهم آید خاطر بهتر مرکز، امکان تویژه از دیدن، شنیدن و نیز گفتن زائد خالصی یابد و بدین وسیله به

  )109 - 108: 1347مروزي 
در خلوت، حواس . سازد هاي عالی روحانی آماده می بسته شدن حواس پنجگانه سالک را براي آغاز دریافت

نتیجه، ناچار به انجام اعمالی که  د و درمان شوند، مصون می آدمی از دریافت محرکاتی که موجب تهییج قلب می
وقتی حواس ظاهر از عمل و فعالیت خود معزول  )98 :تا اموي، بی(. گردد آنها هستند، نمی موجباین تحریکات 

از آنجا که هر حجابی که به  )131 :1358 اسفراینی(. آید شوند، مجالی براي فعالیت بهتر حواس باطن پدید می می
شود،  کامل از روزنۀ حواس وارد میدارد، به طور  از مشاهدة جمال حق محجوب میرسد و او را  روح آدمی می

: 1374 الهیجی(. شود رسد، کاسته می آن ناحیه به هواها و شیاطین می به واسطۀ خلوت از مساعدت نفسانی که از
 )131: 1358 اسفراینی(. روي سالک گشوده شود، بیشتر خواهد شد و احتمال اینکه درهاي غیب به )529 - 528



محور اصلی نخست به معنی و شرایط  سهدر  العارفین کتاب التحصین فی صفات در ابن فهد حلّی
با استناد به  آن را دیو فوا ذکر کردهگزینی پرداخته، سپس سخنان ائمه معصومین در تأیید خلوت را  خلوت

حقیقت ایمان، رهایی یافتن از  موجب گزینی خلوت ،ويبه عقیده . ه استدراز خلوت نقل ک) ع(ائمه سخنان 
وي . شود و مانع تضییع عمر میحفظ عافیت  ،حفظ سالمت درون از گناهان مردم و رشد عقل ،ریا، حفظ دین

: 1388 حلّی(. سازد که در نهایت سالک را به بهشت رهنمون میاست همچنین خلوت را نوعی عبادت دانسته 
مشایخ . گردد د و راه غیبت و نمامی بر آدمی مسدود میوش مینشینی خلوص نیت حاصل  گوشهبا  )150 -127

. گیرند قرار می مواردکه عمدتاً در ذیل همین  اند کرده نشینی ذکر صوفیه فواید دیگري را نیز براي خلوت
  )474-338: 1376 الیغزّ ؛26-25: 1361 الدین کبري نجم(

 

 شرایط خلوت
 اینکه از جمله اند؛ دانستهنشینی  مقدمه خلوترا نها از عرفا آ گروهیکه  استورود به خلوت شرایطی الزم  براي

عزلت و خلوت سالک باید موجب آسایش مردم باشد نه زحمت آنان و سالک نیز باید تا حدي از علوم 
الزم  ،اسفراینی به عقیده )93-92: تا اموي، بی(. شریعت آگاه باشد تا بتواند عبادت خود را بر اساسی مبتنی سازد

 )62: 1358( .عمل کند و مقید به علم شریعت باشد )ص( است که سالک در خلوت به سنّت مصطفی
د و به جز طلب اُنس و قرب حق، قصد دیگري از ایسالک طالب خلوت باید نخست نیت خود را خالص نم

ین مرحله به غلط در هم برخی از افراد )164: 1367 کاشانیعزالدین (. نشینی در خاطر نداشته باشد خلوت
 سهروردي(. نشینی نه صدق، بلکه رسیدن به کشف و کرامات بوده است از خلوت این سالکان مقصود .اند افتاده

 الزم است پیش از ورود )221: همان(. و توبه نماید ندسالک باید بعد از تهیۀ لباس پاکیزه غسل ک )123 :1386
چون فکر ) 311: 1353 باخرزي( .الناس چیزي باقی نگذارد از حقهاي خود را به مردم بپردازد و  یندخلوت،  به

د که طالب چنین پندارد که با خلوت وش اي براي سالک باشد، سفارش می وسوسه دتوان بازگشت از خلوت می
  )212 - 211: 1993 الدین کبري ؛  نجم282: 1373الدین رازي  نجم( .رود به سوي مرگ می

زیرا انجام ندادن هر یک از آنها کار  ؛شود، رعایت کند ارکان خلوت تلقی مینشین باید آنچه را که  خلوت
ذکر کرده نشینی  خلوتبراي هشت رکن  ،عالءالدوله سمنانی به نقل از جنید. کند خلوت را دچار خدشه می

 دوام وضو، دوام ذکر خفی، دوام خلوت، دوام روزه، دوام سکوت، دوام نفی خواطر، دوام ربط قلب با: است
ضروري مشایخ دربارة خلوت آنچه سایر  )359 - 358: 1362 سمنانی( شیخ و دوام عدم اعتراض بر حق تعالی

، وضو، سکوت، مراقبت سهر برخی اخالص را در کنار روزه، .است همین ارکان کمابیش مشابه، اند شمرده
 نشینی شمرده ازم خلوتترین لو دقت در انتخاب مکان و زمان از مهمو نشین،  هفتگی شیخ از سالک خلوت



در  )363 :همان(. اند را ارکان اربعۀ خلوت خوانده سهرعزلت، روزه، سکوت و و  )335 - 325: 1364 ابرقوهی(
الدین  ؛ نجم165: 1367 کاشانیعزالدین (. نیز توصیه شده است یآدابو  آثار صوفیه، براي این اعمال و ارکان شرایط

چگونگی گفتن اذکار، خواندن نمازها، زمان خروج و ورود به مکان خلوت، چگونگی و  )282: 1373 رازي
تفصیل  هایی است که در آثار صوفیه به اندازة خوردن طعام و کاستن خوراك در خلوت از جمله دستورالعمل

مروزي  عبادي؛ 324 - 320،  319 ،312: 1353 باخرزي ؛224 – 222: 1386 سهروردي؛ 170-169: همان(. آمده است
1347 :107( 

باخرزي با تقسیم  .تواند سالک را از سلوك بازدارد شرایط خلوت نفی خواطر است که می ترین مهمیکی از 
خواطر به پنج دسته معتقد است که چون مبتدي در خلوت توان تشخیص خواطر الهی، قلبی و ملکی را از 

از اینجا مبناي تأکیدي که در ) 317 - 315: 1353 باخرزي(. خواطر نفسانی ندارد، الزم است که همه را نفی کند
ه است، مشخّص شدنشین  مکتوبات صوفیه دربارة لزوم نظارت و راهنمایی شیخ و مربی بر مرید خلوت

 )133: 1358 اسفراینی؛ 285 -284: 1373 رازيالدین  ؛ نجم317 - 302: 1353 باخرزي(. گردد می
 

 )اشفاتفتوحات، واقعات و مک(آثار خلوت 
شود کسی  هرچند تأکید می. اند کشفیات و فتوحات مطرح نموده ،اغلب عرفا این بحث را تحت عناوین واقعات

در  ،که به هدف مشاهدة امور غیبیه و مکاشفات و دست یافتن به کرامات به خلوت رود، طالب حق نیست
: 1373 سمنانی(. نشینان روي داده، آمده است برخی کتب صوفیه، انبوهی از واقعات و مشاهداتی که براي خلوت

است گفته شده . رود نشینی به شمار می ظاهراً این امر حاصل ظاهري و عملی خلوت) 148: 1358 اسفراینی؛ 327
تدریج صور گوناگونی را  نمایند و او به در ابتداي خلوت، خواطر مختلف به صورت مشترك بر سالک روي می

. ویژه در طریقت کبرویه پیشنهاد شده است هایی به خیالی یا واقعی بودن آنها، روش خواهد دید که براي تعیین
به هنگام خروج است، الدین کبري معتقد است گاه سالکی که به خلوت انس گرفته  نجم )302: 1353 باخرزي(

 )207: م1993 الدین کبري نجم(. موقّت از خلوت نیز وارداتی خواهد داشت
معتقد است اهل خلوت وي  .است هشتم کتاب خود را به این مطلب اختصاص دادهکاشانی فصل عزالدین 
شود که  د و بعضی از حقایق امور غیبی بر آنها کشف میونش می در حالتی از محسوسات غایب ،در اثناي ذکر

سپس . نامند دهد که آن را مشاهده می میرخ  کشفگاهی در حال حضور این  و نامند را واقعه می هامتصوفه آن
زیرا در مکاشفه روح در حالت تجرد و  ؛مکاشفه هرگز کاذب نیستکه دارد  اذعان می دهد و آنها را توضیح می

تقسیماتی شرح  باو چگونگی واقعات را ا .اما در واقعات نفس هنوز با روح مشارکت دارد ،تفرّد مشاهداتی دارد
نشینی برخی  ضمن رد خلوت ،»فتوحات خلوت« در بابي سهرورد )179 - 171 :1367 کاشانیعزالدین ( دهد می



چون دل  که کند گیرد، چگونگی کشف خالص را چنین تبیین می افراد که تحت تأثیر وسوسۀ شیطان انجام می
و  بدبه عالم معنا دست یا ،د و بعد از رهایی از کسوت خیالکنفراموش  ،هر چه غیر حق استسالک ذاکر شود، 

 )102 -101: 1386( .رسد میآن زمان است که به کشف خالص 
کند که در هر  بندي می گانه خلوت، انواع خلوت را در هفت مرحله طبقه سمنانی پس از بیان شروط هشت

با انجام خلوت با آن شرایط خاص، عقیده سمنانی،  به. شود تر می تر و درونی خلوت سختهاي  مرحله شرط
د نبا کوشش سالک این لطایف همه فانی در اهللا خواه ،به عبارت دیگر .گردد میلطایف هفتگانه مسخّر شخص 

البته در هر مرحله براي در  .د نمودنگردید و در هر مرحله انواعی از کماالت الهی در وجود سالک ظهور خواه
جا این نکته را باید متذکر شد که در  در همین. آدابی خاص مؤدب گردید امان بودن از خطرات سلوك باید به

مالمسه « ،»مغازالت عالم روحانی«مثل  ؛عبارت سمنانی تعبیرات گوناگونی از تجربیات شخصی او وجود دارد
وي  .پذیر نیست که درك کامل و بیان آنها جز از راه سلوك امکان» معانقه صور قدسیات«و » شواهد آیات بینات

چنین از بیان او ) 281 - 279: 1373(. توضیحات مفصلی دارد آنچگونگی و هفتگانه لطایف درباره تسخیر 
شود که کشف تمام اسرار ملک و ملکوت و به دست آوردن قدرت تصرّف بر ملک و ملکوت منوط  مستفاد می

 .دهد ز خود دست نمیهرچند که رسیدن به این کماالت بدون دست شستن ا ؛به خلوت و اربعینات است
آگاهی از عوالم . هاي شرایط خلوت را بپذیرد ها و سختی کند تا تلخی هاي معنوي سالک را ترغیب می گشایش

زودگذر  هر سالک طالبی آن را با لذات حسی دنیويبه دنبال دارد که  یباالتر یا کشف حقایق هستی چنان لذت
 .کند معاوضه نمی

، عزلت را مقدمۀ خلوت و تمرین نفس ینکمابیش مشابه با آرا و اقوال پیشابن عربی افزون بر مطالب 
حصول ورع و توکل براي سالک  ،آموختن علم طهارت ظاهر و باطن ،مجاهدت و ریاضت به اعتقاد او،. داند می

وت او بتواند با تحمل رنج کمتر و آمادگی بیشتر وارد خل والزم است تا اعتزال از غیر براي وي عادي شود 
ترین مقامات است، ولی برخالف سایر صوفیانی که در  خلوت از عالی است قدتعم او )11 - 7: الف1382( .شود

شود  اند، بر آن است که خلوتی که نزد این گروه معروف و معهود است، مقام تلقّی نمی باب خلوت سخن گفته
خلق بربندند، در خلوت، ارواح و  چراکه به هر حال اگر دیده بر ؛کند و فقط در مورد محجوبان صدق می
) 52: همان( خلوت واقعی آن است که سالک مأل اعلی را نیز نادیده بگیرد. کائنات دیگر را مشاهده خواهند کرد

به نظر ابن . دنمزاحمت و اشتغالی ایجاد کنتواند و میان او و حق چنان باشد که نطق یا حرکت هیچ کائنی 
، براي روز ممنوع است درشب و افطار  درروز و در آن خواب  مدت آن سیجز خلوت صمدانی که ه ب ،عربی

تعیین کرد؛ چراکه مزاج افراد مختلف و میزان فراغت قلوبشان از ماسوي  یتوان مدت دیگر نمی هاي وتخل
کسی که  )151 :همان(. یابد و چشم دیگري در دو ماه متفاوت است؛ گاه چشم یکی در دو روز بصیرت می

همچنین کسی که به مرحلۀ قطع کامل  .در جمع نیز خلوت حاصل کند تواند می ،شود چار تفرقه نمیقوایش د



بنا . شود نشینی نیازي نخواهد داشت و خلوت او به جلوت بدل می عالئق از ماسوي برسد، دیگر به رسم خلوت
کند و در این  عبور میبر نظر جرجانی که پیرو ابن عربی است، جلوت مقامی است که عارف در آن از خلوت 

 ات الوهی مملوتش فانی و وجود او با  گردد و میهنگام از تجلّیجرجانی( .دوش میجود الوهی یگانه وهوی 
  )280و  90: ق1411

و  بلنداز راه رفتن در تاریکی، شنیدن صداهاي  و دهشابن عربی به سالکی که هنوز بر قوة وهم خود غالب ن
. به خلوت نرود و پیش از آن در کسب تسلّط بر قوة وهم خود بکوشد که کند سفارش میهراسد،  امثال اینها می

دربارة چگونگی تشخیص صحت  ،وي همچون برخی دیگر از مشایخ صوفیه )59 - 58و 10 :الف1382 ابن عربی(
جه داشته خانه به آنها تو که سالک باید پیش از دخول به خلوتکند  شروطی را ذکر میو سقم خواطر و واردات 

. شود شامل مینخستین شرط خلوت طهارت نفس است که دو روي آن، یعنی طهارت ظاهر و باطن را . باشد
 ،زیرا بدون ورع هیچ کسی به اشراق که نتیجه خلوت است ؛روزه ظاهر و باطن را حفظ کندسالک باید 

در خلوت  ،که بدون توکلپس از آن بر سالک الزم است که به مقام زهد برسد و سپس به توکل  .رسد نمی
طی ارض، رفتن  :شود در بدایت احوال متوکل چهار کرامت ظاهر می .سالک پرتوي از انوار علوي نخواهد تابید

آگاهی  .گردد رسد، حال او به مقام مبدل میببه این درجه وقتی نشین  خلوت. بر آب، اختراق هوا و اکل از کَون
از  توفیق یافتن بر مکارم اخالق و حفظ واجبات و طهارت دلو  حسی هاي کراماتاز جمله  یافتن از مغیبات

و اصل معرفت بر واردات ملکی و شیطانی معرفت داشته باشد  دنشین بای خلوت. جمله کرامات معنوي است
شود و  که اگر وارد شیطانی باشد، سالک متغیر می این واردهاي دوگانه استواري و عزم در درون سالک است

نشین نباید  سالک خلوت .این خواهد بود ، بر خالفنماید و اگر ملکی باشد در اعضاي او رخ می نااستواري
حق را طلب کند؛ زیرا خالف طریقت او باید . حتی واردات ملکی را در هر صورتی که بر او وارد شوند، بپذیرد

 )59 - 49: 1365 ابن عربی( .تمنا کنند بود که اولیا از خدا جز خدا
  :گوید می االسرار الخلوة من  االنوار فیما یمنح صاحب در رساله ابن عربی

که از خلق دورتر شوي، به حق نزدیکتر  چون در خلوت نشینی و عزلت، باید که در دل تو ریا و نیت غیر نباشد و چنان
اهللا اهللا در خلوت . ها دست بردار شوي و چندان علم حاصل کنی که در طهارت و روزه و نماز به کار آید و از دیگر علم

اگر وهم بر تو حاکم است، در خلوت منشین مگر به . منشین مگر وقتی که بدانی که مقام تو از سلطان وهم کجا است
دست شیخ ممیز عارف و اگر وهم بر تو غالب نیست، شاید که در خلوت نشینی و باید که مرتاض شوي پیش از 

نی و ترك رعونت کنی و چون از خلق دور شوي، مگذار که پیش تو آیند و مراد از خلوت؛ یعنی خُلق خود پاکیزه ک
ترك مردم ترك صورت ایشان نیست، بلکه مراد آن است که دل تو و گوش تو وعاي سخن ایشان نشود؛ پس دل بدین 

حد نگاهدار و به  و باید که غذا چرب باشد و خود را از سیري و از گرسنگی بیش ازسبب از هذیانات عالم صافی شود 
ابن . (فاسد و هذیان به بار آورد هاي راه اعتدال مزاج مالزم باش؛ زیرا که مزاج چون بیرون از حد اعتدال شود، خیال

 ) 10 – 9: ب1382عربی 



که  عالم حس است؛ چنان ،اول چیزي که بر تو کشف شود«: گوید می ،شود ر خلوت کشف میدربارة آنچه د
را نگاه داري و  را توانی دید که آن آن ،ها کنند تو را حجاب نشود و هرچه مردم در خانهها  دیوارها و تاریکی

 ) 61: همان( ».سرّ کس فاش نکنی ،چون خداي مطلع گرداند تو را بدان چیز
از نظر ابن عربی مهمترین شرط رسیدن به شهود قلبی ساده کردن درون و بیرون آمدن از تشویش ذهنی 

  :گوید و علل آن می) ص( تام محمدي باب کشفوي در  .است
بینیم و به امري  کند که ما نمی وي چیزهایی مشاهده می. اهللا علیه ـ است کشف تام و کامل مخصوص پیامبر ـ صلی

اگر در سخنانتان حشو : این است) ص(فرمایش او . آگاهی داده است که اهل اهللا به آن عمل کردند و آن را صحیح یافتند
هایتان آشوب و آشفتگی راه نداشت، همانا آنچه را من  و اگر در دل) کردید از لغو و لهو کالم پرهیز می(بود  و زواید نمی

 ) 147: تا بی. (شنیدید شنوم، شما هم می دیدید و آنچه را مــن می بینم، می می
 :دهد در بیان فرق میان کشف حسی و خیالی چنین توضیح می يو

اگر همچنان بینی که اول دیدي، آن کشف خیالی . ی از افعال خلق چشم بر هم نهیصورت شخصی را ببینی و یا فعل
است و اگر غایب شود، کشف حسی است و چون به ذکر مشغول شوي، منتقل شوي از کشف حسی به کشف خیالی؛ 

، نشناسد پس فرود آید بر تو معانی عقلی در صورت حسی و این منزل دشوار بود، اگر علم آنچه مراد این صورت است
اگر همه مشغولند به ذکري که تو . نگاه کنی در جمیع عالم.. .و این نباشد مگر پیغمبر یا کسی که خدا خواهد از صدیقان

آن کشف حقیقی  ،گویی گوید و تو ذکر خود می گویی، آن کشف خیالی است و اگر هر عالمی به ذکر خود ذکر می می
ها در زندگانی؛ اگر آنجا نمانی و بگذري، حال تو بگردد و با تو  ن جانبعد از آن بر تو روشن شود عالم سریا. است

پاره پران و تو خواهی  که آتش از او پاره که بترسی اگر اینجا نمانی و بگذري، نوري پیدا شود چنان ها کند؛ چنان خطاب
اگر اینجا نمانی، دیگر نور طوالع و صورت  .گوي که هیچ زحمت به تو نرسد نترس و ذکر می. که از آن نور پنهان شوي

 )11-10 :همان( .ترکیب کلی پیدا شود و ادب رفتن پیش حضرت الهی بیاموزي
گیرد که نخست زمینه آرامش روحی فراهم گردد، سپس  پس به طور کلی خلوت بدین منظور صورت می

پس هدایت . استآن  ءنیز جزبه وحدت حقیقی نایل آید؛ وحدتی که خلق  شود و ها بریده سالک از کثرت
 ؛»کونوا دعاه للناس بغیر السنتکم«: اند فرموده )ع(امیرالمؤمنین طور که  یسر است؛ همانجامعه با عمل و زبان م

 )456: ق1408 نوري؛ 76: ق1409 عاملی حرّ؛ 77: 1308 کلینی( ».یعنی با عمل مردم را به سوي خدا بخوانید
د و سالک باید وش میسخن  در مراحل اول نفس با انسان سالک همگزینی داراي مراحلی است که  خلوت

یابد که او را از  دســـت می یدر هر مرحله انسان به چیزهایحال، این  با. مواظب سخنان و رهنمودهاي او باشد
 : به قول مولوي. دهند تنهایی نجات می

 وز وجود خویش هم خلـوت گزین
: 1389مولوي (                        

645( 
 آنکه در خلوت صفاهاي دل است ز

 سر نبرد آن کس که گیرد پاي خلق

 روي در دیــــوار کن تنها نشین 
 

 قـعر چه بگزید هر که عاقل است
 هاي خلق ظلمت چه بِه که ظلمت

 



 – 1299: 1389مولوي (           
ست محسوس حـــواس اهل ه) 1300

 دل
 :همان(                               
3279( 

 نطق آب و نطــق خاك و نطق گل
 

روي به طرف خدا ندارد و  ،هاي دنیایی فارغ نشده و قطع عالقه نکرده باشد پس تا زمانی که قلب از شهوت
بلکه نجوا  ،گردد مانع رسیدن انسان به حق مینه تنها  هاي ظلمانی هاي نفسانی و حجاب کدورت ،شدت تاریکی

گزینی زمینه نیایش و ذکر و مراقبت از  خلوت ،بنابراین ؛کند سلب می اوبا خدا و پرستش و عبادت حق را نیز از 
کنترل و استکمال  براياي  گزینی وسیله خلوت ،مشایخ بنا بر قول. سازد نفس را براي رسیدن به حق مهیا می

مواظبت بر طاعات، تزکیه، پاالیش درون و نفی : ز جمله؛ ااستنفس است که شرایط و فوایدي بر آن مترتّب 
که از نظر عرفا شود  به این ترتیب مالحظه می. اند در این خصوص برشمرده نیز متعددي هاي جنبهخواطر که 

 .نشینی است کشف تمام اسرار ملک و ملکوت منوط به خلوت و چله
 

 )نشینی چلّه(اربعین 
در عرف صوفیه  .نسبت است »ه« و واژة چلّه یا چهله مرکب از چهل .نشینی است از جمله آداب خلوت چلّه

هاي کوچکی  حجره ،ها گفتند و در خانقاه می) چلّه(آن را اربعین  ،شد چنانچه خلوت در چهل روز انجام می
نقاه و ، بنا به دستور پیر خابه منظور تزکیه نفس خلوت و تبتّل برايصوفیان . نده بودکرد براي این منظور ایجاد

به ریاضت  ،گزیده ها خلوت با آداب خاص در این حجره در این چهل روزتحت نظر و مراقبت مشایخ خویش 
 : گوید نشینی می شیخ عطّار دربارة چلّه. پرداختند می

 سر نپیچنـد هیچ یک از یک مقام
 همچو شب، چل روز نه نان و نه آب

)83 :1384نیشابوري  عطار(            

 روز تمام شبان تــا چلهمچنـان 
 شب نه خور بود و نه خواب جمله را چل

 

 ،نشیند به عقیدة برخی از صوفیه، خلوت مقید و مخصوص به اربعین نیست و صوفی زمانی که به خلوت می
چه انقطاع از خلق و اشتغال به حق امري است مطلوب و « ؛روز بیرون آید نباید به فکر آن باشد که پس از چهل

  :گوید می کبري نیزالدین  نجم )163: 1367عزالدین کاشانی( ».با دوام عمر، دوام آن پیوسته
ه خـودت مگـو کـه پـس از اربعـین از آن بیـرون مـی            : بن عمار گفـت  شیخ آیـی؛ زیـرا    هرگـاه داخـل خلـوت شـدي، ـب

روز اول از خلـوت بیـرون آمـده اسـت؛ امـا بـا خـود بگویـد کـه ایـن مکـان تـا روز             هرکه بـا خـود چنـین بگویـد، در     
  )59: م1993. (برند نمی باریکی است که جز کامالن به آن پی این مطلب: ست و گفتقیامت قبر تو ا



خلوت به شرایط آن توجه دارد، باید در غیر روزهاي  طور که سالک در ایام همان معتقدند کهصوفیه 
 : آمده است اوراداالحبابکه در  نیز مراقب اعمال خود باشد؛ چنان نشینی چلّه

هرچه در اول چلّه مطلوب  ؛نشستن  این طایفۀ صوفیه را جمیع اوقات و روزگار باید که چنان باشد که در وقت چلّه
و را مشوش گردد و ا اما آن است که حکم اوقات مختلفه بر سالک طارق می، باشد در غیر چلّه نیز مطلوب می ،است

کند تا حکم و خاصیت او بر اوقات  دارد و نفس را بر این معتاد می پس وقت خود را به این اربعینه مقید می ؛کند می
 )291 -290 :1353 باخرزي( .دیگر فایض گردد و جمیع اوقات ایشان بر هیأت اربعینه گردد

اي دینی استوار شده  بر پایه ،آیین طریقتنشینی همچون دیگر بنیادهاي  نظر و عقیدة صوفیه، خلوت بنابر
خانۀ  این ضعیف خلوت«: آمده است مرصادالعبادکه در  کند؛ چنان آن را تأیید می )ص( است و سنّت پیامبر اسالم

 )281: 1373 رازيالدین  نجم( ».غاري است بر آن کوه سخت باروح .خواجه را بر کوه حراء به مکّه زیارت نمودم
نشینی  چلّه، فصلی را به اربعینات و شرایط آن اختصاص داده بحرالمعارفعبدالصمد همدانی نیز در کتاب 

داند و به احادیثی استناد  گزینی را سنّت همۀ انبیا می خلوت وي. ددان میسالک را در اوایل سلوك ضروري 
 .است رفته ه پیاپی به غار حراء مییک هفته یا دو هفت) ص(از جمله به این حدیث نبوي که آن حضرت  ؛کند می

د که ایشان در چند موضع اشاره کن یدر تفسیر سورة بقره استناد م) ع( همچنین به تفسیر امام حسن عسکري
  )299: 1373همدانی (. رفتند از براي ذکر، تفکّر و تدبر به کوه حراء می) ص(که حضرت رسول اند  ردهک

 :دو مسأله است .اختصار کنند نشینی را معموالً بر چلّهآنچه موجب شده است که صوفیه خلوت 
 

 :آیات قرآنی) 1
و اتممناها  ۀلیلن یو واعدنا موسی ثالث«: در سورة اعراف آمده است .است کریم قرآن مدت خلوت مأخوذ از

تعیین  خداوند با حضرت موسی وعدة مکالمت کرد و آن را میعاد و میقاتی ؛»ۀلیلن یقات ربه اربعیبعشر فتّم م
حضرت  )142/ اعراف(. روز دیگر بر آن اضافه نمود تا چهل تمام شد روز و آخر ده شبانه اول گفت سی .فرمود
همچنین در  .حق تعالی مشغول بود تا مستعد مکالمت الهی شد عبادتدر آن مدت طعام نخورد و به ) ع( موسی

: است در آیۀ دیگري از سورة بقره آمده )26/مائده(» ۀسن نیهم اربعیعل ۀمحرمقال فإنها «: است سوره مائده آمده
  )51/ بقره( »ۀلیلن یو إذ واعدنا موسی اربع«
 

 :احادیث قدسی و نبوي) 2
ا ب )198: 1344 فروزانفر( »صباحاً نَیدي اربعیآدم ب نیۀَیط خمرت«: فرماید می) ع( خلقت آدم بارهخداوند متعال در

 :که خاقانی نیز سروده است چنان ؛اند صباح دانسته آدم را زادة چهل حدیثاین استناد به 



خود بر زبان لطف براندي ثناي خاك   
)51 :1369 خاقانی شروانی(        

 صباح سرشتی به دست صنع خاك چهل 
 

را به خالفت خویش برگزیند، وي را ترکیبی بخشید و او را طی ) ع( چون خداوند اراده کرد حضرت آدم
پدید آمد که موجب تعلق وي به این جهان ) ع(روز، صفتی در آدم  هر روز از این چهلدر . روز تخمیر کرد چهل

و هر تعلقی حجابی گردید که وي را از مشاهدة جمال حضرت حق محروم ساخت و هر حجابی سبب  شد
که در روز چهلم ایندوري او از عالم غیب شد و هر دوري وي سبب نزدیک شدن او به عالم شهادت شد تا 

اند عدد اربعین را خاصیتی در کمال  گفتهبرخی  )162: 1367اشانیعزالدین ک( .ها متراکم و آدم آفریده شد ابحج
مه اُ جمع فی بطنِیاحدکم  خلقَ انّ«: ه در حدیث معتبري آمده استک چیزها است که اعداد دیگر را نیست؛ چنان

 ) 182: ق1405احسایی ( »وماًی نَیاربع
ن اخلص هللا م«: کند نیز استناد می آمده است عیون اخبارالرضااین حدیث معروف نبوي که در به  صوفیان

هرکه چهل روز خود را براي خدا خالص نماید،  ؛»من قلبه علی لسانه الحکمۀ عینابیصباحاً ظهرت  نَیاربع
از امام باقر ) 258 :ق1404 شیخ صدوق( ».کند هاي حکمت از قلبش بر زبانش جاري و ظاهر می خداوند چشمه

ا و بصره دائها و دوائها و اثبت یاال زهده اهللا فی الدن وماًین یما اجمل عبد ذکر اهللا اربع«: نقل شده است که) ع(
او را زاهد گرداند در دنیا و او را به  ،هرکه نیکو خدا را یاد کند در چهل روز ؛الحکمه فی قلبه و انطبها لسانه

 کلینی( .اند و حکمت را در دل او جاي دهد و زبان او را به حکمت جاري گردانددرد و دواي دنیا بینا گرد
 :به قول حافظ )16: 1308

گفت این معما با قریـنی همی  
ـد اربــعینی             که در شیشه بمـاـن

)483 :1372شیرازي  حافظ(          

 سحـرگه رهـروي در سـرزمینی 
 که اي صوفی شراب آنگه شود صاف

 

القعده و ده روز  شتند و بهترین ایام را براي انتخاب چله ماه ذيداهاي متعدد خاص و عام  صوفیان اربعین
) ع( چراکه خلوت حضرت موسی نامیدند؛ دانستند و آن را چلۀ عام یا اربعین موسوي می الحجه می ذي ماه اول

است که پیر زمان اربعین خاص را  بوده صوفیه معمولمیان در ) 106: 1386 سهروردي(. در این ایام بوده است
 .تعیین کند

 تا محرم حریم شوي در صف صفا
 )61 :1384نیشابوري  عطار(             

ـد  هیچ غیمی مر ورا غـایم نماـن
 :1374 الهیجی(                        

313( 

 شب درین حریم به خلوت تو چله بند چل
 

د  چلـه و خلوت برو الزم نماـن
 



فایدة آن این است که مبادي  که از جمله کاشانی معتقد است ؛اند فایدة تعیین اربعین بسیار سخن گفتهدر 
ظاهر شود و اگر کسی موفق شود، باالتر از این  -که شرط است  چنان -کشف غالباً به استکمال این مدت 

روز نفس را محافظت  تا چهلباید حداقل سالی یک بار به خلوت رود  ،نعمتی نیست و اگر توفیق حاصل نکند
در این چهل روز، هر  )163: 1367 کاشانیعزالدین ( .داند می وي فایدة آن را هم منوط به انجام آن شرایط .نماید

سالک  برنشینی  نشان تأثیر چلهو  دشو اي از طبقات برایش کشف می طبقه سالک واسطۀ اخالص عمل روز به
 شرایط خلوت او که گردد نشینی حکمتی پدید نیامد، معلوم می اگر در باطن کسی بعد از چله .اخالص وي است

نشینی چون  فواید و فتوحاتی براي چله الخلوة آداب باخرزي در باب دوم از. بوده استن خالی از خلل
 )295 -294: 1353(. کند صفاي باطن، کرامت و خوارق عادات ذکر می

است، را به بیان خاصیت اربعینات اختصاص داده که آن  المعارف عوارف ششمو باب بیست در سهروردي
نیت از جملۀ  که روي از خلق بگرداند و هرکس«: دگوی ذکر شد، میپیش از این پس از نقل آیات و احادیثی که 

بعین بر روز در خلوت بنشیند، حق تعالی درهاي علوم بر دل او بگشاید و سرّ این ار شوایب صافی کند و چهل
 ) 100: 1386( ».انبیاي کرام و اولیاي عظام مکشوف بود

 : ابن عربی در این خصوص گفته است .استصوفیه، اربعین اساس ترقّی طالبان طریقت  به اعتقاد اغلب
خاك فرستد و سلطان دل را به خرابۀ گل  است که روح پاك را به عمارت عالمآن از آنجا که حکمت الهی مقتضی 

د، میان روح قدسی و عالم انسی چهل حجاب بر حسب فرموده که هر روز حجابی پیدا کرده تا احوال عالم مشغول دار
و بر طبق هر حجابی یک راه سلوك بر جاده موافقت رسالت ... شهادت به واسطه غفلت روح از عالم عینیت انتظام پذیرد

 )358: ق1423 ابن عربی. (موجب رفع آن گردید
تمام بیان  لّه را با جزئیاتروز چ تمام چهل اند و اعمال توصیه کردهدر سال برخی نیز چهار اربعین متوالی را 

 : آمده است اوراداالحبابکه در  چنان؛ اند نموده
هرکس که خواهد تا در مراتب صدیقان و درجات صوفیان متحقق شود، باید که عمل به اخالص کند هللا تعالی و چهل 

لوت نشیند و بعضی دو ماه متصل نشینند و برخی سه ماه و زیادت نیز نشینند و بعضی در اثناي سال، سه بار روز در خ
 ) 299: 1353؛ باخرزي 151: 1362جندي . (اربعینه نشینند یا چهار بار به

اند؛ از جمله عزیزالدین نسفی این شرایط را  بسیاري از صوفیه شرایط خاصی را براي چلّه بیان نموده
 : شمارد گونه برمی این
نخستین شرط حضور شیخ است؛ بدین معنا که چلّه با اجازة وي باشد و شیخ هر هفته به خلوت مرید ) الف

 .سؤاالت او پاسخ گوید شیخ به با دیدن شیخ قوت بگیرد و هم مرید رفته تا هم
گانه به هیچ کاري جز ذکر حق  بعد از اداي نماز پنج و باشد» ال اله اال اهللا«همواره در حال ذکر  اینکه دوم) ب

 .ذکر گفتن هم طبق شرایط خاص است .مشغول نشود



هیچ کس جز اینکه و  استجاي خالی و تاریک و شرط سوم زمان و مکان مناسب معتدل و دور از مردم ) ج
نیز شرط  نفی خواطر و داري، کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن، دوام وضو، روزه. شیخ و خادم پیش او نرود

 باخرزي ؛153 -152: 1372 فینس(. سالک باید خواطر رحمانی، شیطانی و نفسانی را از یکدیگر بازشناسد .است
1353: 314 - 315( 

این مدت نسبت به استعداد سالک  متفاوت است و ي مختلفها نشینی در فرقه است که چلهدیگر این  نکته
سه ( هزارویک روز و شرط است که طالب ورود در آن سلسلهکه در طریقۀ مولویه، رسم  چنان ؛شود تکرار می

روز  اخی، چهلروز طب اسی فقرا، چهلروز کنّ روز خدمت چهارپایان، چهل خدمت کند؛ هر سال چهل) سال
 ،حقیقتدر  )319 :1345معصوم شیرازي (. تا این خدمات تمام شود و یک روز کسر نگردد... خدمات مجلس و

شود و از  وکم طوالنی می دورة ریاضت و خلوت سالک به اندازة استعداد و بر حسب مبادي و تعالیم شیخ بیش
 .یابد ادامه می ...انزواي در خلوت، و مالزمت ذکر و ،پوشیدن پشمینه ،توبه و خدمت خانقاه تا ترك حیوانی

شده و سالک  چله گفته می اشته که بدان چهلدیگري هم وجود د وعنشینی، ن چله گونه در گذشته غیر از این
چون از دنیا بیرون «: نویسد می شیرازي بن خفیف ابوعبداهللا بارههجویري در. کرده است بار آن را تکرار می چهل
: نویسد الدوله شیرازي هم می فرصت )473: 1386ابن خفیف شیرازي ( ».پشتاپشت بداشته بود ۀلهچ  چهلشد، 

هاي برخی از مشایخ هم از  چلّه تعداد )422: 1369 کیانی( ».نشینی کرده بود چهل اربعین چلهمفید شیرازي  شیخ«
 که به اوحدالدین کرمانی چنان ؛شده است رفته و گاهی با نیمی از عمر سالک برابر می چهل چله فراتر می

شوشتري (. ده شده استچله نسبت داوهفتاد  دویست و به عالءالدوله سمنانی )8: 1347کرمانی( چلههفتادودو 
1365 :309( 

اي  شد که براي انجام دادن چنـین برنامـه   می ساخته اي به گونهبناي خانقاه  .بودنشینی معموالً خانقاه  محلّ چله
خلـوت نشـاندن   به اي ساخته و در آن بیست حجره براي  اوحدالدین کرمانی در شهر قیصریه زاویه. مناسب باشد

 هـا ها به مناسـبت هـدفی کـه از آن    بدیهی است که اندازة این حجره )160: 1347 کرمانی(. کرده بود مریدان ایجاد 
الدولـه سـمنانی    که عالء زیرا محلّی انفرادي بوده است؛ چنان ه است؛کرد از چند متر مربع تجاوز نمی ،منظور بوده
اریـک بـه انـدازة محلـی     خانه جایی است تنگ و ت چلّه«: نویسد خانه می دربارة چلّه الخلوة آدابدر رساله 

اي آویخته بود تـا هـیچ روشـنی بـه درون نیایـد و حـواس را از کـار         که بتوان در آن نماز گزارد و بر در آن پرده
هـاي خانقـاهی،    خانـه  البته براي انجام چلـه، غیـر از خلـوت    )27: 1369 سمنانی( ».نیفکند و از عالم غیب بازندارد

زیـرا منظـور از    اسـت؛  گرفتـه  مانند آرامگاه سـالکان نیـز مـورد اسـتفاده قـرار مـی       يگاهی جاهاي مناسب دیگر
 . دش و این هدف در چنین جایی حاصل می است نشینی دوري از دیگران و انجام عبادت بوده خلوت

 
 گزینی تحول در خلوت



بررسی منابع  بانیست، اما  بع مستقلی در دستـمن نشینی لوتـزلت و خـوالت تاریخی عـر تحـدر مورد سی
بندي اجمالی در این  توان به یک جمع گیري و سیر تحول تاریخی تصوف می موجود و با توجه به مراحل شکل

و  قرآن کریمبر اساس شرایط تاریخی و تحت تأثیر تعلیمات گزینی در اسالم  عزلت و خلوت .مورد دست یافت
 . گرفته است شکل) ع(معصومین 

در برخی از آنها به فانی بودن . اند در مذمت دنیا و لهو و لعب بودن آن نازل شده کریم قرآنبرخی از آیات 
در سیرة انبیاء و اولیاء نیز  ،از سویی دیگر. دنیا پرداخته شده است و آیاتی نیز براي تشویق به پرهیز از دنیا است

و سفارش ایشان به مسلمانان  ءدر غار حرا) ص( نشینی پیامبر از جمله خلوتنشینی اشاره شده است؛  به خلوت
کردند و از خلق  آن حضرت در زمان بعثت، در دهه آخر رمضان چادري در مسجدالنبی بنا می. براي اعتکاف

) ع(مطلب دیگري که موجب شد عزلت از خلق در اسالم شکل گیرد، تعالیم حضرت علی  .گرفتند کناره می
اي به  تمامی این موارد موجب شد که عده. کامالً روشن است البالغه نهجهاي ایشان در  این تعالیم در خطبه. بود

عوامل دیگري نیز در تشدید این موضوع نقش داشت؛ از جمله دنیاگرایی . نشینی روي آورند زهد و خلوت
  .اي زهد پیشه کنند خاندان اموي و عباسی که حاکمان زمان بودند، باعث شد که عده

و به گذر زمان  با. مکتب بوداین از دنیا و عزلت از خلق یک رکن اساسی پرهیز  ي تصوف،ابتداهمان از 
رفته با پیدایش  رفته فت وها، اعمال صوفیان شکل جدیدي به خود گر خانقاهدر آداب مخصوص  وجود آمدن

ییرات نشینی نیز از تغ خلوت .دشاکثر آداب و اعمال صوفیانه تأویل  بودند،که اهل تأویل مانند ابن عربی عرفایی 
بود و برخی از عرفا از مورد توجه همچنان اگرچه خلوت منسوخ نشد و خلوت و عزلت ظاهري  بر کنار نماند؛

میان تأویل خلوت به خالی کردن دل از اغیار ولو در . دیدنورز خود ابن عربی بر این مطلب تأکید می جمله
 تا خلوت جسمی، فراهم آورد بودقلبی توجه بیشتر به خلوت  در آن جمع زمینه شکل جدیدي از خلوت را که

اما در دوران صفویه با ورود عرفان و تصوف به صحنه اجتماعی و سیاسی، عمالً یافت، گسترش  تدریج به و
. نددگذران نشینی می را به خلوت کوتاهصوفیان هم مقاطعی  تا جایی که. فتیا ینزول سیر نشینی خلوت
هاي بلندمدت جاي خود را به  خلوت و نشینی تبدیل شد هاي چله حجرهها به  خانقاهدر نشینی  هاي خلوت حجره

. هاي صغیر و اوسط و کبیر تقسیم شد ها هم به چله نشینی چله ،حتی در میان برخی از صوفیه. داد نشینی چله
 . بودروز هزارویک  روز و اربعین کبیر شبانه چهل روز، اربعین اوسطویک  بیست اربعین صغیر

هاي تصوف پس از عهد صفویه، در میان صوفیان هم اَعمال سخت نظیر  نگ شدن جلوهر همراه با کم
. پندارند اي حتی اعتکاف را مصداق رهبانیت مذموم می تا به امروز که عده. تر شد رنگ ها کم ها و خلوت عزلت

البته . منسوخ شودها تقریباً  تصوف، خلوت هاي فرقهکه در بسیاري از ه است شرایط اجتماعی باعث شدامروزه 
رکن سلوك صوفیانه خلوت چراکه  ؛گزینی از تصوف محو شده باشد کلی خلوت این بدان معنا نیست که به

، ثانیاً است به این معنی است که اوالً از شکل و شمایلِ اصیل اولیۀ خود فاصله گرفتهاین سخن است، بلکه 



بنابراین،  ؛شود شود یا به سحرخیزي توصیه می ده میدستورات خلوت به صورت پنهانی و نه آشکار به مریدان دا
 . مریدان است گزینی چگونگی خلوتدر بارزترین تحول در آداب صوفیان 

قانون دوم بیم که یا میدر ،تر تبیین نماییم گزینی را مفصل تحول در خلوت اگر خواسته باشیم سیر تاریخی
. ان اطراف است که اشاره به خلوت ظاهري استخلوت معنوي به معناي جدا شدن شخص از جه دربارهجنید 
هایی که در  که در نحوة سیروسلوك صوفیان دورة نخستین، طالب و سالک مبتدي ایامی چند در حجره چنان

 زیر نظر پیر) 243: 1382 طوسی سرّاج(اند  شمرده شد، همراه با آداب خاصی که براي آن بر ها ساخته می خانقاه
دشوارترین مرحله  ،کشید ها طول می طی دورة سیروسلوك که گاهی سال درنمود؛ چراکه  خلوت می

شد  برخی از حاالت قبض، بسط، مکاشفه و واقعه بر سالک عارض می ،ین خلوتادر اثناي  ونشینی بود  خلوت
را دریابد و الزم بود که پیر تربیت در چنین مرحلۀ دشواري او را زیر نظر داشته  هاتوانست علّت آن که خود نمی

حاالت را براي او تعبیر و تفسیر کند و انواع خطورات نفسانی و رحمانی و شیطانی و منشأ آنها را براي  این و
د نمراقبت ک ور کاملبه طنشین  خلوت پیر تربیت وظیفه داشت که از سالک )66: 1353باخرزي (. سالک بیان کند

 ،در بغداد - اهللا عنه رضی -حضرت شیخ «: نویسد می باره اوحدالدین کرمانی در این. و موانع او را رفع نماید
 ،باشد پرسیدن حاالت که اصحاب خلوت را میراي هر وقتی نزد خلوتیان ب... اصحاب را به خلوت نشانده بود

روزي من پیش خدمت شیخ نشسته بودم و احوال و « :نویسد میهجویري هم در این زمینه  )50: 1347( ».آمدي
: 1386 هجویري( ».ستا که ناقد وقت ؛به حکم آنکه روزگار خود را بر او سره کنم ؛شمردم نمودهاي خود می

اندر کشف وقایع مریدان آیتی است ظاهر و به فنون علم «: نویسد هم او دربارة ابوالقاسم علی گرگانی می )256
 )همان( ».اند ست و مریدان وي هر یکی عالَمی را زینتیا عالم

. دورزخود را با شیخ خویش استوار دارد و از آن غفلت ن هم این بود که همواره پیوند قلبیوظیفۀ سالک 
مراقبت شیخ در سیروسلوك همچنان ادامه داشت تا وقتی که سالک به کمک لطف  ،پس از طی دورة خلوت

الدین کبري شرایط جدیدي  افراد دیگري همچون نجم ،بعد از جنید. صول حق برسدبه مرحلۀ مشاهده و و ،حق
اعد وق ،هاي بعد در دوره. از جمله اجتناب از پرخوري و کم خوابیدن ؛دودنرا به آن هشت قاعدة جنید افز

ب و هایی دربارة کیفیت محل و اسبا مشایخ براي سیروسلوك به بیست قاعده نیز رسیده است که شامل توصیه
اما امروزه به  ،شد سلوك با نظارت شیخ برطرف می موانع ،که گفته شد بنابراین، چناناست؛ وسایل خلوتگاه 

بدین ترتیب که شیوة سلوك پس از بیعت با مرید . صورت خلوت متحول شده است ،علت مقتضیات اجتماعی
انقاه، گوش دادن به کتب مهم سفارش به دستورات عملی همراه با توصیه به حضور در خ. تغییر یافته است

ویژه مبتدیان،  تربیت صوفیان به برايتعلیم و تربیت عرفانی و مطالعۀ آن آثار، از جمله تغییر و تحوالتی است که 
 . شود در سیروسلوك عملی مشاهده می



از جمله  ؛شود دیده می نیز بزرگان معاصر ها در دستورات نامه دستورات سلوك به صورت مکتوب و نگارش
توان به نامۀ  می ،اللهیه است هاي یکی از اقطاب سلسلۀ نعمت نامه هعوجممکه  هاي صالح نامهدر کتاب 

در هر مقام باید نفس را عادت بر «: است ودوم خطاب به شیخ اسداهللا گلپایگانی اشاره کرد که فرموده بیست
» دست به کار و دل با یار«معناي  بهخلوت در جلوت  ،درواقع )620: 1358جذبی ( ».خلوت در جلوت داد

توسط فرد به تنهایی صورت  ،عمل به ارکان سلوك در تصوف در درجۀ نخست ،در هر حال .داشتن است
است که این مجالس دلیل این  بهبر اجتماع و تشکیل مجالس ذکر و فکر در روزگار ما  صوفیه تأکیدگیرد و  می

به  اي براي تربیت نفس مریدان در جمع و کسب ادب و وسیله ندستهجلوت خلوت و نوعی خلوت در انجمن 
  .دآین می شمار

نیز شکل جدیدي از  اسحار و خلوت در دل شب و اشتغال به مراقبه در ذکر و فکر در بیداري بهدستور 
 بسیارکه در آثار عرفانی برخی مشایخ معاصر به دعا و بیداري سحر  چنان ؛رود صوفیانه به شمار می خلوت

 : و در دستورالعمل عرفانی آمده است )291: همان( ارش شده استسف
روز  آالیش است و هنوز به کار دنیا نپرداخته، در شبانه و سحرها که هوا صافی و تن در آسایش و روح روشن و بی

و جسمی و  نیاز نماید و فواید روحی بهترین ساعات است که گناهان خود را پیش چشم آورده، راز و نیاز با بخشندة بی
  )76: 1371صالحعلیشاه . (الطلوعین فراوان مترتب است بري در کارهاي دنیوي و اخروي بر بیداري بین بهره

اي از توجه و نظارت بر  نمونه ،ندا همعاصر به برخی مریدان نوشت هایی که مشایخ ها و نامه مچنین در یادداشته
و باش ترتیب زندگانی این باشد سحر اقالً از طلوع صبح صادق، بیدار «: شود؛ از جمله دیده میسلوك سالکان 

 ) 54: 1358جذبی ( ».تا بعد از نماز براي عبادت قرار بده
ممکن است امروزه در  ،است ها معمول بوده هایی که در گذشته در خانقاه که نوع خلوتشود الزم است ذکر 

. اما نه به شکل عمومی براي همه، بلکه فردي یا سرّي براي افرادي خاص ،ها هنوز مرسوم باشد برخی سلسله
تا بتوان از آنها اطالعی  اند گیرد که مکتوب نشده هایی صورت ها نیز هنوز خلوت چه بسا در برخی سلسله

 .استهاي اجتماعی معمول  صوفیانه در ضمن مشغولیت گزینی امروزه خلوت ،در هر صورت. داشت
 

 نتیجه 
این مرحله از سیر معنوي تهذیب نفس است که در هدف از توان نتیجه گرفت که  توجه به حقیقت خلوت میبا 

بدون شک در تصوف هم . ریزي شده است و روایات در ارتباط با قرب و سعادت انسان برنامه کریم قرآن
راهنما یا خود سالک اینکه دوري از افراد جامعه نیست؛ مگر  یامنظور از عزلت و خلوت سربار جامعه بودن 

  .او خواهد شد که اینجا خلوت بهتر از جلوت استتشخیص دهد که آسیبی مانع سعادت و سالمت روحی 



 خلوت سبب خلوص نیت و اُنس بیشتر با خدا ،آمده است خلوتکه در آثار صوفیه در خصوص فواید  چنان
مکن موجبات گناه م. و تعالیم اسالم است قرآنلم گیري از موجبات گناه نیز یکی از اصول مس و کناره شود می

علت . سفارش شده است هاگیري از آن کنارهبه د که نباش آنها افراد یک جامعه یا اخالق و اعمال مذموماست 
 .اهمیت موضوع خلوت در آثار صوفیه نیز همین امر است

کرد، اما در  گذشته معمول بوده است، آسیبی به زندگی ساده آن روزگار وارد نمی اي که در روزه خلوت چهل
خلوت در به بیشتر از این رو،  ؛بگذراند تواند این ایام را در خلوت ظاهر زندگی پیچیده امروزي سالک نمی

دلیل بر پویایی  شود و این امر اسحار توصیه میدر و بیداري  داشتن یعنی دست به کار و دل با یار ،حین زندگی
توان گفت  میبنابراین ؛ سیروسلوك در تصوف است که تعارضی با دستورات شرع مقدس اسالم ندارد

، بلکه ردمنافاتی با تالش در کسب و کار و دخالت در سیاست و اجتماع ندا نه تنها گزینی در تصوف خلوت
که  داردستگی به حال و شرایط سالک تزکیه نفس و نوعی مراقبت از اعمال و احوال است که ب برايدستوري 

تحول و تغییري که اینک در نوع خلوت مشاهده . را خلوت در انجمن را اختیار نماید یا خلوت ظاهري
 .استطریق در اجتماع  ز توجه مکتب تصوف به حضور سالکاناي ا نهشان ،کنیم می
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