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 چکیده

االتقیا و هاي طریقت چشتیه بر اساس متن شمایلنقد و بررسی مؤلفه ،رو  موضوع پژوهش پیش
االتقیا را   خلدآبادي رساله شمایل  الدین دبیر کاشانی  رکنخواجه است. کاشانی  ثرا االشقیارذایل

است. نگارش کتاب در    تحریر درآورده   هرشت  به باشد، می هاي صوفیان اندیشهاز اي  که مجموعه
نما از عرفان قرن هشتم   اي تمام آینه در این اثر الدین غریب آغاز شده است و زمان حیات برهان
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  مقدمه:  - 1
ت ــه چشــب    ب وــمنسره، به قاــشن لماــمسن وفیاــصوف از رــمعاي لهــسلس، تیهــچش
ر وـخدرشیعه      ئمهابه ن تشااراداما  ندامذهب  حنفی وان آن پیرکه با اینت. ــسن اتاــفغانسدر ا
 ست. اه ـتوج

هی وگر د.میشوه یدري دبسیات ختلافااست ب این فرقه به چه کسی منسواکه   یندر ا
ق) -ه 633 -537(هند   ملک ب فتاآملقّب به  ،دـمحم  دینـلاینـه معـب   بوـمنسرا تیه ـچش
 نند. دامی

ا ـبده و رـیکـدگی مـنن زاـساخري هرهاـشده و در وـسیستانی ب، اصالتاً لدینا  معینخواجه 
لدین احدوردي و اولدین سهرا  بشهاي، لدین کبراقبیل نجمد از عصر خون ترین صوفیارمشهو

یالتی (اجمیر ابه جا   و از آنفته رهلی دبه ه.ق  589ل سادر وي ت. ـسده ارـکت اـانی ملاقـکرم
یگر نیز مؤسس دهی و. گرکرده است تاـفوا ـجن اـهمده و در رـت کـعزیمن) ستاوندهدر 

سطه به وا 9نسبش با ده و بودات سااز نند که داق شامی میاسحابوم ابه نادي مررا ین فرقه ا
و میکند ت سپس به هند مسافرده، صغیر بوي سیاآهالی از اق اسحابواست. ه اسیدـی رعل امما

ن عکا مدفوو در فته م رسپس به شاوي ند ای نیز نوشتهـبرخد و وـیشـچشت ساکن مدر 
نند. دامی ـ. ق)ه355(م:چشتی ال بداجه اخورا یگر نیز مؤسس چشتیه دهی وگردد. میگر
ال، بداجه اخوکه   آنیا و ست آورده ابه هند ال را بداجه اخو، محمد  لدیناجه معیناند خواگفته

ین اه ـت کـساناگفته پیدو ست ده اکرت افربه هند مسي قمري هجر 471ل ساد در خو
د ـنایتوـنمه و وي کر شدذ .ق)633(لدین اجه معیناخوگ که مرا ند صحیح باشد چرانمیتو

   .باشده.ق  471ل ساال در بداه ـجاخوت رـل هجـعام
  الدین دبیر کاشانی:معرفی رکن -2
و چشتی رف عاي، بیر معنود بیر یادملقّب به دي باآخلد    لدین کاشانی داعما  بن  لدیناکنر

  ست.ن استاوهندب جنودر  ه.ق)732(هشتم ن قر اول هـویس نیمـن  سیرفا  هنویسند
مرید از او پس م) و 1317ه.ق/ 738ي (م: لدین غریب هانسوا  نمرید برهاي وکاشانی 

و از  يهلوم دشیخ نظاي جمله خلفااو از ست. ازي اشیر  حسن  بن  داود  لدینا  ینزشیخ ، جانشینش
  ست. ن استاومشایخ هندن گاربز

 االشقیا:رذایلاالتقیا و معرفی شمایل -3
ف ـث مختلـاله مباحـسرن ـیاو در ات. ـسالدین اکنر خواجه رثاترین آ  از مهمتقیا االشمایل
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ال قود، امقاصد خون ضمن بیاد. او در میزآمین صوفیاآراء ا ـبو آن را د ـل میکنـنقرا ذهبی ـم
 آورد. نیز مید خول یید قواي تأبران را یگرو آراء د

ت و مکتوبااي از مجموعهت دارد و لقضاا  عینات تمهیدت را از بیشترین منقولاب، ین کتاا
را عرفانی ر فکال و ااــ عماا ـرتبط بـمت وعاـموضاز املی ـست که طیف کاشفاهی صوفیه ر خباا

ــجع قامراز تن ه پنجا   و  یست از دوفهرستی بیش اش مقدمهدر لدین اکند. رمیگیر  بردر دیم ــــ
ها م از آنقّت تماد   باو منبع ان به عنوب ین کتااز اهر صفحه در که ف را آورده وّــــتصو ن ــــید

د و کرز غاآلدین غریب ا  نبرهات حیان اـــمرا در زا ـــتقیاالشمایلرش نگااو ست. ده اکرل نقل قو
داد. » يوــ ر معنـبیدب «ـلقرا دین ـلاکند و راـد نهـر تأییـین مجموعه عرفانی مهابر اد، مرآن 

ن صوفیان میاص از مستمعانی خا، سته اتقیا گنجانداالشمایلدر لدین اکنرموضوعاتی که 
ــمار مخاطب قره را نداخودرس ــهدیـ در ست الی متضمّن بحثی ب، اوصلی کتاا بخشاز دو د. ـ

از ست اش تحلیلی ــ ین بخــ مف. دووّـاطنی تصـبت اـمقامو لامی ـساعائر ـشب اـبدر فصل  52
ي با بخشهاس قیادر ند که اشناسیننسام و اکلاب بارم در چهام و عرفانی. بخش سوال حوا

ش گسترو بسط در ین متن ص اند. نقش خادارصرفاً نقش ضمیمه و ند اکمحجمر قبل بسیا
لدین غریب ا  نبرهادش ستاافاهی ــ الیم شــ تعري از یاــ ر بســ بل آن تماـشاز ای ـناشت ملفوظا

ــوفیانه و هادیکراز رونما   متمااي یینهآتقیا االشمایلب ست. کتاا هشتم ن قردر عرفانی ي صـــــ
    .ستا  خته داپر   انویش بدـمند خـشارزثر در الدین اکنرمیباشد که 

ین دي در امشهو   به نحو، ندردمینو  ر را درگفتاو تن ــ من اــ میز رـه مـتی کـچشت اـملفوظ
ر فصل با نقل ــ ه، تـسم اصوفیه مرسوي ستینههادر دکه    رطو  نند. همادارصلی افهرست نقش 

، فقهیي، تفسیرر ثااز آهایی هگزیدل آن نبادبه د و میشوز غاآحدیث آن و قراز هایی لقو
به آن ترجمه ان از میتورا تقیا االشمایلل قبو  ید. حسن آابع صوفیه میــ مناز وهی ـنبو امی کال

ش گسترو بسط در ن متن ـــــیص افهمید. نقش خاه.ق  1347در ســــال کنی ن اردوي دباز
  ست.  الدین غریب ا  نتعالیم شفاهی برهاري از بر بسیال آن شتمااز اناشی ت ملفوظا

 :پیشینه تحقیق -4

االتقیـا توسـط     دهد چنـدان بـه رسـاله شـمایل      دانشگاهی نشان میکنکاش در مقاالت ادبی 
  است.  نشده    محققان توجه

اي مقالهد: در کرره شاایر زمقاله دو به ان تنها میتوب ین کتاابه ط مربوت مینه موضوعادر ز
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 الدین دبیر کاشانی که  االتقیاي رکن  ان سنت اخذ و اقتباس در متون و نمود آن در شمایلبا عنو
نوشته شده و در مجله ادب دانشگاه تهران منتشر شـده   1391توسط مصطفی موسوي در سال 

ضمن در این مقاله ست. ا  شده   خته داشمایل پرب کتاس در قتباو اخذ رسی ابه براست و در آن 
ر ثاآنقل به مسئله رعایت امانـت در  سلامی افرهنگ س در قتباو اخذ أسنت اي از یخچهرتان بیا

اسـت و نتیجـه نهـایی ایـن       شده   االتقیا توجه   الدین کاشانی در رساله شمایل  جه رکنتوسط خوا
مقالـه  ست. ده انبوي مؤلـف  عتنارد اموان چنددهد در این رساله رعایت امانت   تحقیق نشان می

االتقیا با عنوان مکتوب شدن تعالیم شفاهی در طریقه چشـتیه    دیگري با محوریت رساله شمایل
در مجلـه   1393ترجمه و در سـال   مسعود فریامنش نوشته و توسط کارل ارنست وسطمتقدم ت

قابل  نمونههایین دادن با نشاه سعی شدادبی آیینه پژوهش منتشر شده اسـت، در ایـن مقالـه    
ــی اچگونگی دي و عتقاامبانی ، سنت شفاهیط تبا، ارتأمل ــدن  مرتلق ــوب ش ــا مکت وزي از آن ب

د. شو  داده   ن نشاف یخ تصورتااالتقیـا در    همیت شمایل، اضمنشـود و در  سی ربرتعالیم چشتیه 
ــه ا نویسند ــن مقالــ رد موف را تصوب در تعالیم شفاهی به متن مکتور از بحث گذا بتده در ایــ

ئه اراچشتی مطالبی ت ملفوظات بیان ادبنیاش گسترص خصودرسپس و هد د  میار قري وکاوا
بی گوناگونی ي ادسبکهاب در قالب شفاهی به قالب مکتور از گذبر اساس این مقالـه  نماید.   می

  ته است. شداتناسب وت متفان که با مخاطباته یافس نعکاا

  :مرکز سلسله چشتیه -5
افغانستان بوده سپس به ایران سرایت کرده است. چند قـرن   مرکز سلسله چشتیه در هند و

از سلسله چشتیه در ایران نام و نشانی نبود تا در ایام اخیر مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی 
نخودکی ملقب به طریقت، قطب سلسله چشتیه در ایران گردید. شیخ در زمـان تحصـیل علـوم    

زمان، دسـت ارادت بـه مرحـوم حـاج محمدصـادق      برد. در آن   دینی در شهر اصفهان به سر می
  اصفهانی رنگرز داد و تحت تربیت روحی وي قرار گرفت.

  :خصوصیات عمده فرقه چشتیه -6
از خصایص پیروان این فرقه آن بوده که در این مسـلک از اسـتعمال مـواد مخـدر و بنـگ و      

تیه داراي چنـد  چنـین سلسـله چشـ     ورزنـد؛ هـم    حشیش و توتون و مشروبات الکلی اجتناب می
  شرح زیر در دوره اعتالي خود بوده است:   خصوصیت عمده به 

داده  اند که امور معنوي و معیشتی را سامان مـی   پیروان چشتیه داراي نظامی متمرکز بوده -
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  است.
عنـوان    ترین خصایص این طریقه آن بوده که اقطاب اقدام به تعیین فرزند خود بـه    از مهم -

  اند بلکه انتخاب جانشین بر اساس صالحیت بوده است.  کرده  نمیجانشین 
از دیگر خصایص پیروان طریقه چشتیه عدم اعتنا به حاکمان زمان خـود بـوده اسـت کـه      -

  توان یافت.   هاي بسیاري در این باب در کتب چشتیه می  روایات و قصه

   :هاي چشتیه اساس اندیشه -6 .1
  توان خالصه کرد:  ترتیب زیر می  به  هاي عمده چشتیه را  اندیشه

ها بود. آنان اعتقاد داشتند   . مقصد غایی مشایخ چشتیه ایجاد محبت ذات باري در دل انسان1
شود که انسان به رب وابستگی داشته باشـد   گاه میسر و فراهم می  که کمال زندگی انسان آن

توانـد    له صفات او ادراك کند، میو به سنت اهللا احترام بگذارد. اگر کسی ذات حق را به وسی
خود را از همۀ قواي مادي آزاد کند. انسان در حیات دنیوي خواستار رزق، صـحت و عتـرت   

  .کند. اصالح شخصیت بدون محبت الهی ممکن نیست  ها را خداوند عطا می  است و همه این
هـاي اخالقـی     رزشکوشیدند که ا  . پیروان سلسله چشتیه به اخوت انسانی معتقد بودند و می2

لـق  الخَ«ها ایجاد کنند، اعتقاد اسـتواري داشـتند کـه      و روحانی واالیی را در دل همه انسان
  ».عیال اهللا

عنوان انقالب مذهبی مطرح کردند و گفتند که نام دیگر    . مشایخ چشتیه روح قرآن را به3
آید، کوششی مذهب خدمت به خلق است. هر کوششی که در راه رفاه انسان به عمل 

الدین چشتی معتقد بود که عبادت حقیقی درماندگان را فریاد     روحانی است. خواجه معین
الدین اولیاء   رسیدن و حاجت بیچارگان روا کردن و گرسنگان را سیر گردانیدن است. نظام

هم طاعت را به طاعت الزم و طاعت متعدي تقسیم کرده و مذهب را مترادف با خدمت به 
  .شر قرار داده استنوع ب

. مشایخ چشتیه معتقد بودند که راهنمایی انسان به سوي فالح و دور کردن او از بدي و 4
ها نه تنها واجب است بلکه کار   هاي اخالقی و روحانی در وجود انسان پدید آوردن ارزش

انبیاء است. سیدمحمد گیسودراز معتقد بود: حق تعالى قادر است که خلق را خود بدون 
واسطه نبی هدایت کند اما سنت او بر این جاري است که نبی مبعوث شود بر هر قومی از 

چه فرمان او باشد. کذلک مشایخ هم به فرمان او دعوت   ایشان تا دعوت کند ایشان را بدان
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  خلق سوي او کنند. 
اگر داشتند   . مشایخ چشتیه جنبه عملی نظریه وحدت وجود را رواج دادند، ایشان بیان می5

   آید.  این نظریه در جامعه انسانی اعمال شود، اتحاد اجتماعی پدید می
کردند که باید از دربار و سیاست فاصله   . مشایخ چشت همواره بر این اعتقاد پافشاري می6

   داشته باشند.
. مشایخ چشتیه معتقد بودند که رمز رستگاري و بهبود اجتماعی و فردي در ترویج و توسعه 7

نیست، بلکه زندگی توأم با قناعت، ضامن حقیقی سعادت آنان است و اگر انسان ذات نیازها 
گرمی به فعالیت   خالق کاینات را در تمام جوانب زندگی حاضر و ناظر ببیند چنان با دل

  .تالش پرداخته است  شود که گویی چاکري براي موالي خود به مشغول می
دارد. اگر کسی در علوم ظاهري به نهایت  . علم در میان مشایخ چشتیه جایی ارجمند8

گرفت. در این مسئله مصلحت دینی مد نظر بود. انسان   رسید، خرقه به او تعلق نمی  نمی
تواند اسرار تصوف را دریابد و نه قادر است مثل طبیب حاذق امراض روحانی   فاقد علم نه می

   را تشخیص دهد.
کوشـیدند   است ولی کافی نیست. مشایخ مـی  مشایخ چشتیه معتقد بودند علوم ظاهري الزم

المعـارف و    الـدین، قـرآن کـریم، عـوارف     هایی را به خلفاي خود بیاموزند. مرشـد نظـام    که کتاب
هـاي دیگـري را     تمهیدات ابوشکور سالمی را به وي درس داده بود. بزرگان چشتیه بعدها کتاب

الـدین،    احادیـث نبـوي، احیـاء علـوم    هـا:    براي خلفاي خود تعیین کردند، از جملـه ایـن کتـاب   
المحجوب، رساله قشیریه، کیمیاي سعادت، مثنـوي معنـوي و     الحکم، کشف  القلوب، فصوص  قوت

 توان نام برد.  هاي دیگر را می  کتاب

-و رذایـل  االتقیـا   آداب و تعلیمات در طریقه چشتیه بر اساس رسـاله شـمایل   -2.6
 االشقیا:

  توبه -
 رابطه مرید و مرادتوجه به پیر و  -
 بیعت -
 خدمت و محبت به خلق -
 پوشی  خرقه -
 کرامت -
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 ذکر -
 داري (یقظه)  بیداري و شب زنده -
 نماز -
 سماع -
 مراقبه -

 :توبه - 6 .2.1
نخستین شرط مرید آن است که خود را از معاصی تخلیه کند (توبه) «در طریقت چشتیه 

تا شایستگی آن را داشته باشد که نفس را به حلیه عبادت آراسته سازد. از نظر چشتیه توبه 
که هر گاه کسی به نزد   اند، چنان چنان الزم است که بعضی مشایخ توبه و ارادت را یکی دانسته

بایستی فاتحه و اخالص بخواند، سپس آمن  آمد، اول می ارادت (مریدي) میشیخ به نیت 
فرمود بیعت کردي بر من ضعیف و خواجۀ این ضعیف و خواجگان خواجه ما.  گاه می  الرسل... آن

بر پیغمبر (ص) و با حضرت عهد کردي که دست و پاي و چشم نگاه داري و بر نهج شرع باشی 
  ) 197: ص 1383(آریا، ». ان شااهللا تعالی

 :توجه به پیر و رابطه مرید و مراد - 2.2.6
هـاي آسـان بـراي      هـاي سلسـله چشـتیه و راه     ساده بودن روابط مرید و مراد در بعضی از شاخه

پذیرش مرید، یکی از عوامل تمایل مردم به این سلسله بوده است. گرچه بعضی از اقطاب ماننـد  
انـد امـا بعضـی دیگـر ماننـد سـیدمحمد         غیابی را مردود دانسـته شکر روش   بابا فریدالدین گنج

گیسودراز معتقد بودند که الزم نیست مرید و طالب مرشد و پیر را زیارت کنند؛ بلکه غیابی هم 
توان با وي بیعت کرد. در گذشته براي ورود به این سلسه آداب دیگري نیز وجود داشـت، از    می

بـود و اعمـالی کـه جنبـه ریاضـت        خانقاه در خدمت شیخ می ها در  بایست مدت  جمله مرید می
داد اما به مرور زمان این قبیل آداب دگرگون شد. در این سلسله وقتـی سـالک     داشت انجام می

گذارد ابتدا باید توبه و خود را از معاصی تخلیه کند تا شایستگی آن را   قدم در سیر و سلوك می
  دت آراسته سازد. داشته باشد که نفس را به حلیه ارا

طبق آداب چشتیه مرید درجاتی دارد: مرید سالک، مرید واقف، مرید راجـع. مریـد سـالک    «
خواننـد    اي در این راه ایجاد شود وي را واقف می  کند، اگر وقفه  راه معرفت را بدون وقفه طی می

گوینـد. در گذشـته     مـی چه وقفه را با توبه همراه نسازد و بر آن استمرار ورزد به او راجع   و چنان
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نشاندند و بیعت با مرده و بیعت با خضر کـه    مشایخ چشتیه کمتر فرزندان خود را به خالفت می
بعدها کم و بیش معمول شد، مردود بود. به درویشانی هم کـه دسـت ارادت بـه شـیخی نـداده      

کـرد    مـی بیعت دوم مریدي که با پیـر بیعـت   » در پله کسی ننشسته است«گفتند که   بودند می
  ) 832: ص 8، ج 1383(حداد عادل، ». بود  درست نبود زیرا مرید باید به یک حلقه متصل می

مرید و سالک راه طریقت در فرقه چشتیه باید تکالیف واجب دینی و مستحبات شـرعی بـه   
بـه شـیخ دیگـر      طبق دستور مرشد... دستور و تعالیم شیخی در ایـن فرقـه نسـبت    «جاي آورد. 

تفاوت باشد و حتی گاهی دستور مرشدي درمورد مریدان مختلـف خـود متفـاوت    ممکن است م
  )104: ص 1389(چشتی مودودي،». است

  :بیعت - 3.2.6
پیوند  همعنی ارادت و بیعت و طریق«گوید  الدین کاشانی در ادامه می در معنی بیعت، رکن 

کردن رجال و نساء با مشایخ بر حق و شرایط آن و احتیاج مریدان به شیوخ مرشد هادي و فرق 
که این خواست را به مشیت مقرون گرداند،   میان ارادت و مشیت حق تعالی، ارادت و بیعت آن

و ابتَغوا الْیه الوسیلَۀ یعنی به شیخ بر حق وسیلت نماید قوله تعالی یا اَیها الَّذینَ آمنوا اتَّقوا اهللا 
آیت دیگر ید اهللا فوقَ ایدیهیم معنی وسیلت یک قول این است که الوسیلۀ الی اهللا تعالی 

یعنی «گوید:  و در معنی این عبارت می )36ص: 1347(دبیر کاشانی خلدآبادي، ». التقَرُّب الی الفُقرا...
ه ایمان آوردن و اطاعت اوامر و نکرت نواهی که] بیعت کردند با تو اي محمد ب [اي کسانی

کردن در حقیقت ایشان بیعت کردند با حق تعالی و در حالت بیعت ید قدرت الهی بر دست 
(همان:  ».ایشان بوده است هر که این عهد بیعت بشکند هر آینه او نفس خود را شکسته باشد

  ) 36ص 

  :خدمت و محبت به خلق - 4.2.6
بزرگان و مشایخ چشتیه، اصل و اساس مذهب چیزي نیست جز خدمت به از نظر پیروان، 

مشایخ چشتیه از این مسئله براي اتحاد افراد و نزدیک » وحدت وجود« هبر بنیان نظری«خلق. 
: 1390(سجزي، ». جستند ساختن قلوب آنان با یکدیگر و رفع تبعیض و تفاوت طبقاتی بهره می

علم و دانش و بصیرت عرفانی را براي اهل تصوف امري  دلیل کسب  همین   . به )13 -12صص 
رو خدمت به خلق و محبت با تمام موجودات هستی، یکی از ارکان   دانستند. از این الزم می

را » والیت«الدین کاشانی در بیانی تأویل  که رکن  اصلی و مهم در طریقت چشتیه است؛ چنان
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  تأویل و تفسیر کرده است: » محبت«نیز به 
یت به معنی ربوبیت و به معنی محبت است یعنی ما بندگان در روز قیامت هم رعایت وال«

و در موضعی  )29: ص 1347(دبیر کاشانی خلدآبادي،». ربوبیت و هم رعایت محبت خواهیم کرد
چون والیت به معنی ربوبیت و محبت است، شیخ صاحب والیت هم مربی «گوید:  دیگر می

دهندة باطن مریدان را به محبت و توحید و عشق و معرفت   رشباطن مریدان باشد یعنی پرو
خداي و جز آن و هم محب باشد و هم محبوب و هم ولی باشد و هم والی حل و عقد امور ملک 
خود حق تعالی بدیشان مفوض کرده و ایشان را متصرفان ممالک الهی گردانیده تا مصالح دنیا 

بر طبق  )32(همان: ص  1هم ما یشَاءونَ عنْد ربِّهِم ...قوله تعالی لَ و عقبی به پرداخت رسانند.
به عام و   ن محبت نسبت الدین کاشانی ذکر نمود، والیت با نگاهی تأویلی داشت چه که رکن  آن

داند:  آن را از محبت می» تصوف«اي از جاي دیگر در توصیف عاشقانهالدین در  رکنخاص است. 
اند و صوف از پشم شتر بچه است آن را  د و صوف را از صوف گرفتهان صوفی را از صوف گرفته«

(همان: ». شود هر که در محبت خدا هبا باشد او را صوفی خوانند چه هبا می  کنند چنان ندف می
  )50ص 

مردم به طریقت چشتیه محبت و عطوفت فراوانی بود که  هاز دالیل اقبال و توجه عام     
که در این طریقه تمامی    شد تا جایی در میان مریدان، پیران و پیروان این فرقه مشاهده می

الدین  مخلوقات الهی شایسته محبت بودند و برخورد تساهلی و تسامحی بزرگانی چون نظام
الدین  االسالم قطب  شیخ هر باري که به زیارت شیخ«زدنی است:   اولیاء با مردم در این باب مثال

آمدي میان راه، فواحش خیمه بزده، نشسته بودند وجهی فرمودي که بر ایشان فرستادي و 
فرماید که قدري بروید در سایه بنشینید تا آنکه جمله فواحش  گفتی که بگویند که شیخ می

کردند و در میان راه  و هر بار سالم میبودند  آمدند شیخ را انتظار داشته می آن روز برون می
ایستادند، شیخ وجهی معین فرمودي تا آنکه آن مقدار براي ایشان وظیفه شکل شده  بیشتر می

   )183: ص 1399ت، نس(ر.ك: فتحی مر». ها البته برایشان زلّه و چیزي فرستادي بود. در عرس

  :االتقیا  شمایلپوشی در طریقه چشتیه بر اساس رساله خرقه -5.5.6
شـد خرقـه     پوشی بسیار مهم بود و سعی می  تا زمان شیخ نصیرالدین چراغ دهلی آداب خرقه
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شـدت جلـوگیري     بازي بـه    را که میراث مقدس خواجگان چشت بود به جوانان ندهند و از خرقه
ه پیـامبر  رسـاندند کـ    شد. براي خرقه، اصلی الهی قائل بودند و منشأ آن را به شب معراج می  می

اکرم (ص) خرقه فقر را از خدا دریافت کرد و سپس آن را که امانت و سرّ الهی بود بـه علـی (ع)   
  پوشاند. از نظر آنان هیچ شجره طریقتی نیست که به علی نپیوندد. 

شـد، مگـر     در سلسله چشتیه خرقه ارادت برخالف خرقه تبرك بـه هـر مریـدي داده نمـی    «
کردند. به این نـوع    اي سرپیچی نمی  بودند و از دستور مراد خود ذرهمریدانی که تابع اراده شیخ 

شد و از همه معتبرتـر بـود خرقـه خالفـت رحمـانی        خرقه که از جانب خدا بر دل پیر ملهم می
  گفتند.   می

نامیدنـد. بـر     داد آن را خرقه اجتهاد می  گاهی هم پیر بر اثر اجتهاد و همل نیک او خرقه می
، ج 1383(حـداد عـادل،   ». شد که چندان اعتبار نداشت  هایی داده می  تبرك هم خرقهاثر توصیه یا 

  )832: ص 8
چه عمادالدین به نقـل از    االتقیا  هم بر همین اساس است. چنان  پوشی در شمایل  آداب خرقه

خرقه در وجود مرید همان کار کند که پیراهن مهتر یوسف بر مهتـر  «نویسد:   مشایخ چشتیه می
وب کرد و خرقه که حضرت رسالت پناه به امیرالمـؤمنین مرتضـی علـی علیـه السـالم کـرم       یعق

اي مشـایخ مانـده   هـ الوجه داد اگر چه آن خرقـه نمانـد ولـیکن برکـات و تـأثیرات آن در فرقـه      
  ) 56: ص 1347(دبیر کاشانی خلدآبادي،».است

ی پـنج نـوع اسـت اول    خرقه در طبق بـاور عمادالـدین کاشـان   «االتقیا   بر طبق رساله شمایل
خرقه ارادت است که روز بیعت شیخ مر مرید را بدهد و توبه کناند و بصالح و تقـوي درآرد دوم  
خرقه محبت است که پیر بعد ارادت مرید را کاله یا جامه بشفقت دهد آن جامـه نیـز از نعمـت    

کنـد  خالی نباشد سیوم خرقه تبرك است که شیخ جز مرید دیگریـرا بالتمـاس آن کـس عطـا     
چهارم خرقه صحبت است آنکه شیخ در حیات  خود بسبب بعد مسافت مرید را قابل نعمتهـاي  
دیگر داند او را بشیخی کامل صحبت فرماید تا او ضایع نماند و بدان نعمتها رسد و تواند بـود و  

ه در خواب هم مرید را اشارت فرماید صحبت آن شیخ کند پنجم خرقه حقیقی است که شیخ بـ 
مریدي خاص دهد و مصالح ظاهر و باطن و دینی و دنیـاوي آن مریـد از قلیـل و کثیـر متکفـل      
شود و بر خود الزم نماید تا آن مرید را بحق برساند فاما کسی نداند که شیخ وقت ارادت آوردن 
ازین پنج خرقه خرقه حقیقی به که میدهد آن میان حق و شیخ است و تواند بود که اگـر مریـد   

زلی دارد هم بروز ارادت خرقه حقیقی دهد وگرنه بتدریج بکمالیت رسـاند بعـده خرقـه    قابلیت ا
  )58(همان، ص ». حقیقی دهد
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  :کرامت -6.2.6
آنچه در او عقل را گنجایی نیست آن کرامت باشد. پنهان «از دیدگاه پیروان طریقت چشتیه 

». داشتن کرامت و فاش نکردن آن از اصول مورد قبول و تأکید مشایخ چشتیه بوده است  نگه
الدین کاشانی در بیان هفتم از اوصاف طریقت به  ) رکن116: ص 1394(نصیري جوزقانی، 

معجزه انبیاء را بود که ایشان را «گوید:  نبیاء و کرامت اولیاء پرداخته و میشرح تفاوت معجزة ا
علم کامل بود و [صاحب] وحی جلی بودند و هر چه اظهار کنند معجزه باشد و کرامت اولیاء را 
بود که ایشان نیز علم و عمل کامل دارند فاما مغلوب باشند هر چه از ایشان به ظهور آید 

گاه از ایشان چیزي خرق    ونت آن است که ایشان را علم کامل نه باشد آنکرامت بود اما مع
ایمان را باشد که از سحر و غیر آن چیزي معاینه افتد...  عادت معاینه افتد اما استدراج طایفۀ بی

چه قطع مسافت بعیده در مدت قلیل   کرامت اولیاء بر حق است و آن خارق عادت باشد چنان
القضات   الدین از قول عین رکن )39: ص  1347الدین دبیر کاشانی، (رکن». برودکند و بر آب و هوا 

کند.  نماز و روزه عطا می هواسط خواهد بی هر که را می«داند که  کرامت را نعمت حق تعالی می
واسطۀ نماز و روزه و  القضات: کشف و کرامت نعم حق تعالی است هرکرا خواهد بی  رساله عین

(همان: ». ستان بود ولی صاحب کشف و کرامت  چه پدر من قاضی رشوت  خیرات عطا کند چنان
  ) 36ص 

  :االتقیا  ذکر در طریقه چشتیه بر اساس رساله شمایل - 2.7.6
لسله چشتیه شریعت مقدم بر طریقت است و نه تنها مرید بلکه مرشد هـم بایـد تمـام    در س

واجبات و فرایض دینی و حتی مستحبات شرعی را با دقت به جا آورد، افزون بر این مرید بایـد  
صورت خفی یا جلی بر زبان جاري   اي را در اوقات خاص به  طبق دستور مرشد اذکار و اوراد ویژه

راد از شیخی به شیخ دیگر و از مریدي به مرید دیگر متفاوت است. مشایخ چشـتیه  سازد. این او
هـا را    دهند و معتقدند که آن حضرت آن  طبق سنتی غالباً این اذکار را به رسول اکرم نسبت می

االاهللا افضل و اولی از دیگر ذکرهاست. اما   تعلیم داده است. گرچه ذکر الاله -السالم  علیه-به علی 
 شود.   آن اکتفا نمی به

به دستور پیر گاهی مرید باید ذکر خاصی را هر روز هفتاد بار تکرار کند و بـراي هـر وقـت    «
کنـد، شـروع     شود. تعلیم ذکر از همان زمـانی کـه طالـب بیعـت مـی       نیز ذکر معینی توصیه می

مریـد بعـد از   گیرد و سـپس طبـق دسـتور      شود. ابتدا ذکر از راه تلقین و در خلوت انجام می  می
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خواند. در گذشته اذکار منظومی به زبان فارسی خصوصاً در   نماز یا در ساعاتی خاص اورادي می
  )  833: ص 8، ج 1383(حداد عادل، ». شد  حوالی دکن در مجالس عمومی و خصوصی خوانده می

چـون حـق تعـالی خواهـد کسـی را      «نویسـد:    االتقیا می  عمادالدین کاشانی در رساله شمایل
بر او گشاید چون در ذکر متلذذ گردد در قرب بر او گشاده » ذکر«صاحب والیت گرداند اول در 

کند پس او را در مجلس انس بر کسی توحید نشاند بعده حجاب از پیش او بردارد و در سراءي 
الـدین   (رکـن و عظمت و جاللت خود برو کشف کند اینجا در لقاي حق فانی گـردد.   فردانیت آرد
  )41: ص  1347دبیر کاشانی،

  انواع ذکر در طریقه چشتیه به ترتیب زیر است:
  ذکر نفی و اثبات چار ضربی« -
 ذکر دفع مرض -
 ذکر تجلی انائیت -
 ذکر سه پایه -
 ذکر کلیه   -
 ذکر پاس انفاس -
 )106: ص 1389(چشتی مودودي، » ذکر محوالجهات -

  :داري (یقظه)  بیداري و شب زنده - 2.8.6
بیداري و یقظه از لوازم الینفک حرکت ارادي سالک در طی طریقت اسـت. ایـن یقظـه و       

الدین درخصوص  داري است و هم آگاهی باطنی و درونی. شیخ رکن بیداري هم شامل شب زنده
حضرت رسالت پناه را فرمان شد شب برخیز و به طاعـت و عبـادت مشـغول    «گوید:  بیداري می

هاي مبارك بیاماسید باز فرمان آمد االّ قلـیالً   چنانکه پاي ،بود یدار میشو، رسول اهللا همه شب ب
  )102: ص  1347الدین دبیر کاشانی، (رکن». مگر اندکی بخسب

اگر شب بیداري «آورده است: » االتقیا  شمایل« هالدین در رسال در فضیلت شب بیداري رکن 
کردندي فضل امت حضرت امتّان رسول اهللا نه بودي همه خفتگان را هالك می

یقظه ندایی الهی است که از   )103(همان: ص ». رسالت اغلبی از بیداري شب است
نشیند و اگر زنگار ظلمت  هاي نفسانی و تعلقات مادي به گوش جان می پس حجاب

رساند. نداي حق همیشه تکرار  دل صیقل داده شود او را به مرتبۀ آینگی و کمال می
رو بیداري ظاهري و شب   وب را به سوي خویش فراخواند. از اینشود تا انسان مجذ می
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الدین کاشانی در معناي تأویلی خواب  اي است براي آگاهی دل. رکن داري مقدمه زنده
خواب صفت عبد «گوید:  داند و می را صفت بنده و بیداري را صفت حضرت حق می

(همان: ص ». بر این حاکی استاست و بیداري وصف معبود ال تَأخُذُه سنَۀ و ال نَوم 
حالوت ایمان «داند:  الدین حالوت ایمان را در بیداري (ظاهري و باطنی) می رکن) 105

  گوید: ) در تأکید این معنی می160(همان: ص ». بیداري است  در شب
  جانان سر تو که هر دو شب بیدارم

      
  ها فرق است ولی میان بیداري

  )252(همان: ص 
اند که بیداري یا یقظه امري موهبتی و از منازل نخستین سلوك  عارفان مسلمان بر این عقیده

: ص 1390(سجزي، ». داري از اعمال مجاهده در تعالیم چشتیه است بیداري و شب زنده«است. 
داري  الدین کاشانی مکاشفات خواص را در بیداري و شب زنده به همین دلیل است که رکن )7

اکثر مکاشفات عوام در خواب اما مکاشفۀ خواص در بیداري است و آن است که «داند:  می
   )267(همان: ص ». غرائب احوال و عجایب احوال از حق یابند

 :االتقیا  ایلنماز در طریقه چشتیه بر اساس رساله شم - 2.9.6
شود کـه    عالوه بر نمازهاي واجب، چهار نماز دیگر در میان وظایف فرقه چشتیه مشاهده می

  هر کدام شامل اعمال و اوراد ویژه خود است. 
رکعت  11نماز تهجد: چشتیه نماز تهجد را سنت پیامبر دانسته و بر آن تأکید دارند. این نماز «

  ت.است، وقت آن پاس سوم یا آخر شب اس
رکعت است، وقت آن برآمدن آفتاب به میـزان   10نماز اشراق: به فرموده مشایخ چشت این نماز 

  .یک نیزه است
رکعـت اسـت، وقـت     12هـاي آن    نماز صحی: این نماز در وظایف سلسله چشتیه و تعداد رکعت

  .قبل از ظهر است 11:5اداي آن قبل از استواء تقریباً 
  )128: ص 1389(چشتی مودودي،». رکعت است و وقت اداي آن بعد از عشاء است 4نماز سعادت: 

  :االتقیا  سماع در طریقه چشتیه بر اساس رساله شمایل - 2.10.6 
جـا،    آنیط مساعد اهند به سبب شردر ست که این سلسله اول امتدر یاــ نت بســ سع، ماـس

ال بداحمد ابواین سلسله شد. ت و آداب امهم تعلیمال صواز ایکی د و کرا پیدي شد بیشترر
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یخ ـــــش، اکیـــــکر اـــــلدین بختیاشیخ قطب، ندنیزجهشریف اخو، بویوسف چشتی، اچشتی
ــلا  منظا ــلیاودین ـ ــشء، اـ د عتقاع امشایخ چشتیه به سمااز یگر ري دبسیاو حمد صابر ا  لییخ عـ
لدین ا  مجمله شیخ نظان از اــ ناز آی ــ تند. برخـنسدات میـطریقل وـصاز ایکی و آن را شتند دا
در تمدن اسالمی هـیچ نظریـه زیباشـناختی خاصـی     «. ندا  هطی قائل شدوشرع سمااي برء، لیااو

وجـود  » رقص مسـلمانی «یا » رقص اسالمی«ه هیچ سنتی از نفس  درباره رقص وجود ندارد و فی
هـاي    مجالس رقص سماع از اواخر قرن سوم در طریقـه  )672: ص 1388(اسپوزیتو، ». نداشته است

شود. سماع در لغت به معنی شنیدن است و در اصطالح صوفیان بـه مجالسـی     اسالمی دیده می
ز در خانقـاه یـا محـل اجتمـاع خـود تشـکیل       شود که براي شـنیدن آواز و احیانـاً سـا     گفته می

شد. مجالس سـماع همـراه بـا      اند. این مجالس در قرن سوم و بیشتر در بغداد برگزار می  داده  می
ها یا محل تجمع صـوفیان راه یافـت و طـولی نکشـید کـه در        گیري جریان تصوف به خانه  شکل

  میان ایشان متداول شد. 
خوانـد و احیانـاً     اي آواز مـی   که مجلسی بود که خوانندهمجلس سماع صوفیان از این حیث «

پرداختنـد از لحـاظی شـبیه بـه       خود خواننده یا نوازندگانی دیگر به نواختن ساز یا سازهایی می
دادند. اما این مجالس عیناً مورد تأییـد صـوفیان     مجلس بزمی بود که خلفاي عباسی ترتیب می

ها اقـدام بـه برگـزاري مجـالس سـماع        فیان به تقلید از آنرسد مجالسی که صو  نبود. به نظر می
هـاي نـومزدکی یـا خرمـدینی کـه        اي از گـروه   خود کردند به احتمال زیاد مجالسی بود که پاره

خوانـده  » جـوانمرد «هایی که   خصوص گروه  دادند، به  شدند تشکیل می  معموالً زندیق خوانده می
شـد ولـی چـون      کی بود که با گوش و قوه شنوایی آغاز مـی شدند. از نظر صوفیان، سماع ادرا  می

(حداد عادل، ». هاي آسمانی هدایت کند  توانست انسان را به درك نغمه  ماهیت آسمانی داشت می
  )479: ص 8، ج 1383

سماع یکی از آداب و رسوم بسیار معمول چشتیه است که پیروان چشتیه آن را سنت پیران 
جـا کـه دو نفـر از مشـایخ       دانند تـا بـدان    مهم تعلیماتی سلسله می خود دانسته و یکی از اصول

  اند.   بزرگ این طریقه جان خود را در مجلس سماع باخته
هـاي تصـوف     سماع و رقص و آواز که از نظر متشرعان و فقها حرام است از دید غالب فرقـه «

هسـت. صـوفیه بـراي    مخصوصاً از نظر چشتیه مباح و حتی با رعایت شرایطی مجاز و حالل هم 
هـاي    کنند. در طول تـاریخ یکـی از علـل اخـتالف      اباحت تجویز سماع احادیث بسیاري نقل می

  )212 -211: صص 1383(آریا، ». متشرعین و اهل طریقت همین مسئله سماع بوده است
هاي غیـر چشـتیه نیـز گرامـی داشـته و        سماع را اگر چه بسیاري از مشایخ سلف در سلسله
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که چشتیان به سماع آداب و رسوم مخصوصی قایل بـوده و آن را    اند لیکن به علت این  شنیده  می
رْ عبـاد   "شود. قال اهللا تعـالی:    دانند، سماع چشتیه بیشتر مطرح می  از سنن پیران خود می فَبشـِّ

ذینَ هـداهم اهللا    ک الـَّ لئـاو نْهسعونَ القَول فَیتبِعونَ اَحمسالوااللْبـاب   الَّذینَ ی م هـ ک اولئـ و  " و]
اند، بشارت است پـس بنـدگان     اند و به خدا روي آورده  کسانی را که از پرستش بتان پرهیز کرده

کننـد، ایشـانند     دهند و از بهترین آن پیروي می  که به سخن گوش می  مرا بشارت ده: آن کسانی
   که خدا هدایتشان کرده و اینان خردمندانند.]   کسانی

  چیست میدانی صداي چنگ و عود
  نیست در افسردگان شوق سماع

  

  انت جسی انت کافی او ودود   
  ورنه عالم را گرفتست این سرور

  )340: ص 1392(اقبال، 
  

گـر    گر خـون و انـدوه اسـت گـاهی حکایـت       در تفکر چشتیه، سماع حق است که گاهی بیان
  .شوق است

سماع، جاذب رحمت خداي کریم است. این همان سماعی است که در آن دو تـن از اهـل   «
کلثوم روایت شده که پیـامبر    ایمان اختالف ندارند و سامع آن از اهل هدایت و خرد است و از ام

جرَةِ    اذا اقشَعرَّ جِلد العبد من خَشیۀِ اهللاِ تَحاتَّت عنه ذُنُوبه کَمـا تَتَ  "اکرم فرموده: نِ الشـَّ عـ حـات
سـان    [زمانی که بدن یکی از شما از ترس خـدا بلـرزد، گناهـانش فـرو ریـزد بـه       "الیابِسه ورقُها

ریختن برگ از درخت خشک] در این جمله هیچ اختالفـی نیسـت همانـا اخـتالف در اسـتماع      
 -: صـص 1389دودي، (چشـتی مـو  ». چه انکار شده همانا لهو و لعب اسـت   اشعار به الحان است و آن

137- 138(  
  شرح زیر:  ایت مشایخ این فرقه به دالیل جواز سماع چشتیان به رو - 6 .2.10.1

اي در میان زهاد و نُساك مسلمان نداشت، هر چنـد کـه نویسـندگان      مجالس سماع سابقه«
صوفی براي اثبات شرعی بودن سماع و مبـاح دانسـتن اعمـالی کـه در مجلـس سـماع صـورت        

دادنـد    اند نشان دهند که سماع و رقص و سایر اعمالی که انجـام مـی    گرفته است سعی کرده  می
(حـداد  ». است ها را منع نکرده  در زمان پیغمبر اسالم هم سابقه داشته است و حضرت رسول آن

  گردد:  جنید گفته است رحمت الهی بر درویشان در سه وقت نازل می )479ص : 8، ج 1383عادل، 
  خورند.  باشند زیرا آنان براي قوت طاعت و حاجت می  وقتی که مشغول غذا خوردن می« -1
  کنند.  وگو می  شان زیرا آنان در بیان مقامات صدیقین و انبیاء گفت  در وقت صحبت و مجلس -2
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ــ      -3 خـویش سـماع کـرده و حـق را مشــاهده      هدر وقـت سـماع زیـرا آنـان از روي وجـد و یافت
  )517: ص 1374 (قشیري،». کنند  می

د، عیاه در ایژوبه ، خصوصی یا عمومیر به طو، چشتیهي هاهخانقاو کز امرري از بسیاوزه در مرا
ر شعااغالباً ، مشایخر حضون در لااقوّد و برپا میشوع الس سماــــــمج، مشایخت فاس و وعُرْمِ یاا

  نند.زمیز ساو نند امیخو -ملسلااعلیهم-هلبیت ح امددر بیاتی اعرفانی یا 
  شد.وف برهانی معرروش   که به د کراع دـبع اماـسدر ی ـخاصروش ب ـلدین غریا  نبرها

  :سماع چشتیه در هند - 6 .2.10.2
 633(م: الـدین چشـتی     وسیله خواجـه معـین    هند به    قاره  که سلسله چشتیه در شبه   زمانی«
ود در آن سـرزمین رونـق   نفوذ و توسعه یافت سماع هم که یکی از سنت پیران این طایفه به.ق) 

الدین چشتی مؤسس سلسله چشـتیه در هنـد، بیشـتر اوقـات       که خواجه معین  جایی  یافت. از آن
کـرده اسـت، همـین      خود را براي توسعه اسالم و استحکام بنیـاد سلسـله چشـتیه، صـرف مـی     

 مشغولیت وي به گسترش اسالم، دیگر وقت ترتیب مجالس سماع، همانند دیگر مشایخ سـلف و 
  )213: ص 1383(آریا،». خلف خود نداشته است

اکثریت بزرگان سلسله چشتیه از جمله: خواجه ابواحمـد ابـدال چشـتی، خواجـه ابویوسـف      
الـدین اولیـاء سـماع را یکـی از       چشتی، خواجه مودود چشتی، خواجه شریف زندنی و شیخ نظام

  اند.   دانسته  اصول اصلی طریقت می
به نقلی دیگر، سماع و قوالی از آداب و رسوم بسیار معمول چشتیه شد و پیـروان ایـن فرقـه    

  دانند.   سماع را از اصول مهم تعلیماتی این سلسله می
در شرح احوال شیخ علو دینوري در کتـاب خواجگـان چشـت (سـیراالقطاب) تـألیف شـیخ       

است که آن حضرت اهل سماع بـود و   نقل«شیخ عبدالرحیم چشتی چنین آمده است:   بن  دیه  اهللا
اعراس مشایخ طریقت رحمهم اهللا تعالی کردي و خالیـق را در مجلـس عـرس اجتمـاع دادي و     

شـنوید    کشیدي. شخصی عرض نموده یا حضرت شما که سماع مـی   طعام پیش همه یکسان می
حضـرت  در این چه اسراري است؟ فرموده که اسرار این معنـی خـود در بیـان نیایـد امـا چـون       
انـد مـن     رسالت پناه (ص) و امیرالمؤمنین علی مرتضی و اولیاي اعظام و بزرگان کرام ما شـنیده 

آورم و آن سرّیست از اسرار الهی که هر کس الیق آن نبود اگر سـماع    نیز سنت ایشان به جا می
 شغل سماع نماند. ظاهربینان دانند که قـول قـواالن سـماع     بر کسی مکشوف شود یک لحظه بی

  )55: ص 1386(چشتی، ». اند  کنند و صاحب حال و خداوند وجد بر آواز قدس محفوظ
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دانست لیکن براي آن شرایطی قائل بود از جمله:   الدین اولیا اگر چه سماع را مباح می  شیخ نظام
گوینده زن و کودك نباشد، فقط مرد باشد، مستمع از یاد خـدا غافـل نشـود، مجلـس سـماع      «

چنـین    و مسخرگی نداشته باشد و باالخره آلت موسیقی جز مزامیر نباشد. ایـن جنبه لهو و لعب 
  )501: ص 1398(میرخورد،  ».باشد  سماعی از نظر وي نه تنها مباح است بلکه حالل هم می

الدین اولیاي دهلـوي خلیفـه     المشایخ خواجه نظام  حضرت سلیمان«سماع در شاخه نظامیه: 
شکر چشتی اهل مجلس خـود را همیشـه بـه وجـد و سـماع        جحضرت بابافریدالدین مسعود گن

نوازند   کرد و قواالن، نوازندگان و سرایندگان مخصوصی که غالباً در محافل عرفانی می  توصیه می
شـنوید و    باشند را طلبیده خود به پا خواسته سماع می  جمعی می  سرایند و به صورت دسته  و می

». کـرد   خواست و تعظـیم و تـوقیر مـی     پا می  سبب ادب به   ه دانست ب  اگر کسی معتقد سماع می
  )69: ص 1386(چشتی، 

چـون اسـالف خـود در      الـدین اولیـاء مؤسـس شـاخه نظامیـه هـم        اساس شیخ نظـام   بر این 
کـه از شـیخ محمـود      داد. چنان  داشتن مجالس سماع بسیار سعی داشت و به آن اهمیت می  پاي

خواسـت سـماع بشـنود امیرخسـرو       هرگاه شیخ می«کنند که   ل میاودهی یکی از خلفاي وي نق
شـدند و مبشـر کـه      المثال بودند حاضر مـی   دهلوي و امیرحسن قوال که در علم موسیقی عدیم

، 1383(سـرور الهـوري،   ». گردید  مانند بود، حاضر می  غالم زر خرید شیخ بود و در حسن صوت بی
  )  340: ص 1ج 

  میه بر سه قسم است:حکم سماع در شاخه نظا
که غفلت شنود و بر طریق بازي این کار اهل غفلت بود و دنیا همـه لهـو و بـازي      ن  قسم اول: آ«

است و این نیز آن بود و روا نباشد که سـماع حـرام باشـد. بـدان سـبب کـه خـوش اسـت کـه          
ست بلکـه  ها حرام است نه از آن حرام است که خوش ا  چه از خویش  ها حرام نیست و آن  خوشی

  .از آن حرام است که در وي ضرري است و فسادي
چه کسی را در دل دوستی زنی بـود یـا کـودکی بـود       که در دل مذموم بود، چنان  قسم دوم: آن

سماع کند در حضور وي تا لذت زیادت شود یا در غیبت وي بر امید وصال تا شوق زیادت شود 
  .این حرام است
  :مود باشد که سماع آن را قوت دهد که بر چهار نوع استکه در دل صفتی مح  قسم سوم: آن

  .سرود و اشعار حاجیان بود در صفت کعبه و بادیه که آتش شوق خانه خدا را در دل جنباند
و  باشد و خواهد که زیادت کنـد بـه سـماع     که در دل شاد می  آن .گر به گریختن آرد  سرود نوحه
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دل غالب شده باشد و به حد عشق رسـیده سـماع    که کسی را که دوستی حق تعالی بر  اصل آن
    .وي را مهم بود و باشد که آن از بسیاري خیرات بیش بود

   )375و  370: صص1374(الدوسی ،». سماع صوفیان در اصل آن بود
  ضوابط سماع چشتیه به ترتیب زیر است:

ملـه:  سماع اگر چه در سلسله چشتیه مرسوم است، شـرایط و ضـوابط مخصوصـی دارد. از ج   
   زمان، مکان، اخوان.

زمان شنیدن قوالی سماعی هنگام نماز نباشد یا وقتی دیگر که در آن مسـلمانان مأموریـت   
  شرعی دارند.

  . مکان عبارت از همان جایگه مخصوص است که زاویه یا خانقاه یا جایی به همین کیفیت
باشـند، سـرد و    که همه مجلس باید اهل سیر و سلوك و اصحاب طریقـت   اخوان منظور این

  منکر و جامد و متعصب و خشک و مالل در آن محفل نباشد تا سد راه فیوضات نگردد.
  آداب سماع در شاخه نظامیه:  -  6 .2.10.3

  :در شاخه نظامیه هم آداب سماع سه چیز است که باید نگاه داشت«
یا وقتی بـود کـه    مشغولی باشد یا وقت نماز بود یا وقت طعام خوردن بود  زمان: هر وقت که دل

  .فایده است  ها بیشتر پراکنده بود و مشغول باشد، سماع بی دل
  .مکان: چون راه گذري باشد، یا جایی ناخوش و تاریک بود یا خانه ظالمی بود

اخوان: اخوان یعنی آن بود که هرکس حاضر بود اهل سماع بود و چـون متکبـري از اهـل دنیـا     
حاضر بود، یا قرّاي منکر باشد یا متکلفی حاضر بود که وي هر زمان به تکلف حال و رقص کنـد  
یا قومی از اهل غفلت حاضر باشند که ایشان سماع بر اندیشه باطل کنند یا بـه حـدیث بیهـوده    

نگرند و به حرمت نباشند یا قومی از زنان نظـارگی باشـند و در     د و به هر جانبی میمشغول باش
». کـار نیایـد    چنـین سـماع بـه     میان قوم جوانان باشند اگر از اندیشه یکدیگر خالی نباشند ایـن 

  )388: ص 1374(الدوسی ،
  :انواع سماع

  سماع خاصه خاصگان  سماع خاصگان  سماع عامه
اش  چـه دربـاره    ز آنپذیرش زجر پرهیـز ا  -

  وعید آمده از روي پرهیزگاري.
اش وعـده   چـه دربـاره    پـذیرش دعـوت آن   -

  آمده از روي جهد.
  رسیدن به مشاهدت و سپاس از باري.  -

مشاهده مقصود با کل رمز واقـف  
شــدن بــر غایــت همــه بــا حــس 

جـویی در    خالص یـافتن از لـذت  
  پراکندگی.

سـماعی اسـت کــه از کشـف، علــت و    
بشوید و ابد را بـا ازل پیونـد    نقصان را

  دهد و نهایت را به اول برگرداند.
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  :االتقیا  مراقبه در طریقه چشتیه بر اساس رساله شمایل - 2.6 .11
دانند، ولی اصل آن است کـه نخسـت     گرچه بعضی از بزرگان چشتیه مراقبه را مقدم بر ذکر می

مرید را با ذکر و دعاهاي گوناگون و اوراد خاصی به جـوش و خـروش درآورنـد، سـپس او را بـه      
اي بـراي مشـاهده و     حال مراقبه و تفکر وادارند. مراقبه که بعد از مجاهـده اسـت، خـود مقدمـه    

مراقبه در لغـت بـه   «نویسد:   ت. میرسیدمحمد گیسودراز در رساله مراقبه چشتیه میمکاشفه اس
نهـادن    معناي گردن شتر سوار شدن است و به سوي دوست رفتن. و در اصطالح سلوك، گـردن 

کند که انـواع مراقبـه بسـیار      گاه وي اضافه می  به حضور دوست و دوست را نظر داشتن است آن
و شش نوع مراقبه بـر سـبیل اختصـار ذکـر       الب زود به مقصود برسد، سی که ط  است و براي این

  )112: ص1389(چشتی مودودي،». کرده شد
معنـی  «نویسـد:    االتقیا در باب مراقبه به نقل از اکابر چشتیه می  عمادالدین در رساله شمایل

فَارتَقب اي فانتَظر یعنی شود   چه فرمان می  مراقبه منتظر بودن و نگاهبانی کردن دل است چنان
دل را حاضر دار و حق را بر دل ناظر دان که این بر همه فـرض اسـت. مراقبـه نگاهداشـت سـرّ      
است بمالحظه حق در هر خطره چون دل خود را بـه یقـین منظـور حـق شـناختی و اداب آن      

تابـد از    ینگاهداشتی منتظر باش تا انوار سصد و شصت نظر لطف جالل و جمال که بر دل تو مـ 
 هنقاب غیب روي نماید. مراقبه بانواع است نخست مراقبه شیخ بر خود الزم و واجب بینـد بدیـد  

دل هم بر هیئتی که شیخ را در حضور حیات دیده است هر که پیوسته دل خـود بـا دل شـیخ    
مراقبه دارد و مدد طلبد فتوحـات غیبـی و نفحـات ربـانی از درونـه شـیخ نصـیب دل او شـود         

لوب الی القلوب روزنه سر این معنی است چه مرید اول توجه بحضرت عـزت نتوانـد کـرد    الق  من
که مرید را حجب بسیار است و خو گرفته عالم شهادتست بـا غیـب اشـنائی نـدارد و دل شـیخ      

  رسد بدل مرید هم برسد.متوجه حضرت است هر چه از انجا بدل شیخ می
هی و پشت برهنه بر طریق قعده بنشـیند  طریقه مراقبه اینست: طالب حق در خلوت شکم ت

و بحضور تمام چشم بسته چنانچه هیچ عضوي نه جنبد و زبـان از نطـق و گـوش از سـماع بـاز      
دارد و در اوقات مرجوه چنانچه بعد فجر و عصر و استوا و نصف شب مراقبه کند تا هوا که وزیـر  

به حسی کار فرمایـد کـردن   فرمایش حواس ظاهر معزول شود و اگر در اثناي مراق نفس است از
  ) 211: ص  1347الدین دبیر کاشانی، (رکن». ندهد

  باشد:  نوع برشمردند که متأثر از آیات قرآن و احادیث می 36براي مراقبه 
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، قلبی، قربت، معیت، احاطت، افعال، صفات، فنا، ذاتی، سـوي، شـهود، وجـودي، سـرادق،     حضور
آینه، اشیا، هویـت، هیبـت، وجـه اهللا، خـاتم، عـرش،      جمال، مصدر و مرجع، ارتسام، امانت، پیر، 
  خدا، فردانیت، صمدیت، عین، وحدت، کثرت. وراء، محاسبه، صور و اشکال، کرام، نزاهت،

  گیري: نتیجه
متن در طریقت چشتیه بر اساس عرفانی  هايو مؤلفه ها هاي به عمل آمده ویژگی طبق بررسی

پذیري باري  الدین کاشانی توبه توان چنین توصیف نمود: رکن  میاالشقیا را االتقیا و رذایلشمایل
که خطاب حضرت حق نسبت به   دهد؛ چنان  سهولت و سادگی قابل توجهی شرح می  تعالی را به 

داند. از همین   کار و شرط پذیرش توبه را تنها میل به بازگشت بنده به درگاه حق می بندة گنه
هاي شیطانی در طی طریقت سلوك الی اهللا باید همواره مد  رو قطع هواجس نفسانی و وسوسه

نظر قرار گیرد. تزکیه و تصفیۀ نفس که در حقیقت مرحلۀ کشف خویشتن است زمانی که به 
شود و قلب او از غیر خدا پاك و   درستی به تحقق بپیوندد؛ سبب تخلّی سالک از خویش می 

یابد؛ از این رو تنها قلوب خالی شده از   نمی گردد و جز خدا را در وجود و قلب خویش  عاري می
تواند حقیقت و رموز عالم باال را دریابد. شرط اول قدم براي رسیدن به چنین   غیر حق می

اي توبه است. تعلقات در این مسیر بار خاطر سالک است؛ کاشانی به لزوم تأکید برگزیدن  مرتبه
که درویشی و طی   ه پیر در آیین چشتیه آنپیر توسط سالک نیز اشاره دارد. در اهمیت جایگا

شود. در طریقت چشتیه، خدمت و روي  طریق سلوك با حضور دل در خدمت پیر انجام می
نوعی   گفتند که به  می» تحکیم«آوردن سالک به نزد مراد و پیر و ابراز ارادت به وي را از این رو 
ز او واجب است که اطاعت از پیر، جانشین رسول خداست و مرید را همان میزان اطاعت ا

» بیعت«الدین کاشانی نیز در ضمن توضیح و توصیف اوصاف شیخ و مراد به  رسول خدا. رکن
  مریدان و شرایط آن اشاراتی دارد.

رو سالکی که خواهان ترقی و کسب مدارج عالی روحی و معنوي در طریقت است   از این
چه که   از دیدگاه طریقت چشتیه طبق آن نیازمند راهنمایی و هدایت پیر و بیعت با اوست.

الدین کاشانی بازگو نمود، اشراف پیر بر درون و باطن سالک شرط الزم و اساسی است.  رکن
االشقیا، از نظر پیروان، بزرگان و مشایخ چشتیه، اصل و اساس   االتقیا و رذایل  طبق متن شمایل

لق و محبت با تمام موجودات مذهب چیزي نیست جز خدمت به خلق از این رو خدمت به خ
الدین کاشانی در  که رکن  هستی، یکی از ارکان اصلی و مهم در طریقت چشتیه است؛ چنان

الدین دبیرکاشانی اصل   تأویل و تفسیر کرده است. رکن» محبت«را نیز به » والیت«بیانی تأویل 
اشد را ین آیین بقبول این طریقت و پذیرش و عضویت رسمی ا هدهند  و اساس عملی که نشان
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در این آیین مرید خرقه و کاله را االتقیا شمایل هطبق محتواي نسخپوشی دانسته است.    خرقه
پیر است؛  هکند و تأیید این که مرید شایستگی دریافت خرقه را دارد بر عهد  از پیر دریافت می

لک واقف (متوقف قلب بودن پیر، در تشخیص سالک حقیقی از سا  البته اشراف بر ضمیر و روشن
  شده در مسیر و طی طریق سلوك) نقش حائز اهمیتی دارد. 

الدین کاشانی از اوصاف طریقت به  که رکن  دیگري که از این پژوهش مستفاد شد آن هنتیج 
را نعمت » کرامت«القضات   انبیاء و کرامت اولیاء پرداخته است و از قول عین هشرح تفاوت معجز  

  کند.  نماز و روزه عطا می واسطه خواهد بی  هر که را می د کهدان  حق تعالی می
داند. اهمیت ذکر در طریقت   زبان می هرا ویژگی و اوصاف حمید» ذکر«الدین کاشانی  رکن  

چشتیه تا بدان حد است که صاحب والیت با گشایش درهاي ذکر از جانب حضرت حق مورد 
در ذکر » استدامت«صورت مداوم باشد؛ لذا شرط سالک  گیرد. این اذکار باید به  التفات قرار می

ن اثر و از لوازم الینفک حرکت هاي عرفانی ای  عنوان دیگر ویژگی  نیز به است. بیداري و یقظه
داري و آگاهی باطنی و درونی است، مورد  ارادي سالک در طی طریقت که شامل شب زنده

الدین قرار گرفته است. برگزاري مراسم سماع در طریقت چشتیه، امري متداول   توجه شیخ رکن
سنّت مشایخ و  و مرسوم بوده است که به آن اشاره شده است. پیروان طریقت چشتیه، سماع را

االتقیا و   الدین کاشانی درخصوص سماع و جواز آن در رسالۀ شمایل دانند. رکن  پیران خود می
  االشقیا مطالب بسیاري را مورد توجه قرار داده است.رذایل

الدین  بسط و گسترش ادبیات عرفانی چشتیه از طریق تقریرات شفاهی (ملفوظات) پس از نظام
اي منعکس  صورت گسترده  الدین غریب به تن از مریدان وي از جمله برهاناولیاء در گفتار چند 

شده است. سنت مکتوب نمودن ملفوظات و تقریرهاي شفاهی بزرگان مکتب چشتیه ادامه 
الدین غریب در رأس صوفیانی بود که پس   الدین اولیاء، مرید اصلی او برهان یافت و پس از نظام

  به دکن سرحلقۀ طریقت چشتیه شد. از کوچ اجباري مسلمانان دهلی 
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