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  خلوت در عرفان اسالمي
  دكتر خسرو ظفرنوائي

  واحد تهران مركزيدانشگاه آزاد اسالمي ت علمي ئعضو هي

  :  مقالهچكيده
گي اجتماعي طي قرون گذشته در يكي از مفاهيمي كه در رفتار انساني و فراز و نشيب زند

در اين مقاله  .باشد اي از ابهام فرو رفته و گرد تشويش بر آن نشسته موضوع خلوت مي هاله
و ) ع(تالش شده تا از طريق بررسي اهميت و جايگاه خلوت در قرآن كريم، سخنان معصومين 

ري و باطني است  ظاهةبرابر اين پژوهش خلوت داراي جنب .عرفاي بنام اسالمي مرتفع گردد
 ظاهري آن به عنوان ابزاري است كه سالك در شرايط و مواقع خاص با تجويز شيخ و ةكه جنب

نه دل از اين امكان مرشد و با رعايت اصول شرعيه و با هدف تزكيه نفس و جال بخشيدن به آي
 تفكر  باطني خلوت كه همان تداوم مراقبت و استمرار ذكر و مداومت درجنبةو  گيرد بهره مي

  .باشد و ترك عاليق و بندگي خداوند متعال مي
 باطني آن جنبةو پرواضح است كه آنچه مقصود شرع مقدس است همين حقيقت خلوت و 

  .شود است كه با درست پيمودن مسير سلوك و طي منازل خلوت ظاهر در حد اعتدال ميسر مي

  : ها كليد واژه
  .، عجبنشيني، ريا ، ذكر، چلهشناسيخلوت، سلوك، معنا
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  :معناشناسي خلوت
 اما به ، خلوت به معناي تنها نشيني استة كلم،آيد  بر ميها با توجه به آنچه در لغت نامه

رسد كه خلوت گزيدن در عرفان فقط به معناي تنها نشيني نباشد، بلكه مستلزم آدابي  نظر مي
گفتن با حضرت كاشاني خلوت را به معني حديث گفتن و محادثه و سري سخن . خاص است

شود كه هدف از خلوت عارفانه دوري گزيدن از  از اين تعريف چنين فهميده مي. داند حق مي
خلق براي متوجه ساختن دل و جان به حضرت حق و سخن گفتن با او براي نيل به مقام قرب 

  . پس خلوت گزيدن از خلق قرب به حق است. است
  :  همين معناستيدؤدر ساير كتب اصطالحي آنچه ذكر شده نيز م

خلوت به معناي انزوا و انقطاع از خلق است تا آنكه سالك از حجب وجود تكثرات غير 
  .بگذرد و به خلوتگاه وحدت برسد

 آنچه اطراف او متعلق به همةيعني خلوت نشين براي نيل به حق بايد دل خويش را از 
قيقي حق و قرب حواس ظاهر و نفس است، خالي كند، تا آنكه قلب او استعداد ذكر ح

  .حضرتش را پيدا كند
اي سري است با  به عبارت ديگر محادثه. خلوت در اصطالح صوفيه عبارت است از عزلت

اي كه غير مجال نيابد و اين حقيقت و معناي خلوت است اما صورت خلوت  حق، به نحوه
  . انقطاع از غير است
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انواع مخالفت نفس از تقليل اي است از  خلوت، عبارت از مجموعه«گويد ... شاه نعمت ا
مداومت ذكر ملك عالم و نفي طعام و قلت منام، صوم ايام، قلت كالم، ترك مخالطت انام، 

  1.»خواطر
داند به نحوي كه جز حق را نبيند و اين حقيقت  ابن عربي خلوت را گفتگوي سر با حق مي

  . خلوت و معناي آن است
هر چه هست . اليي و پروايي نيستخلوت در حقيقت وحدت است كه در آن زير و با

  .  ارادتها خالي است مگر از ارادت دوستهمةهموست ولي هر كه در وحدت گم شود، از 
  تا محقق شود كه خلوت در حقيقت وحدت است

  گفتم از خلق جهان باالترم در مرتبت
  ن به خلوت آمدم زيروبااليي نماندچو   اين زمان عطار را پرواي تنهايي نماند

  : قرآنخلوت در
قرآن كريم اين سرچشمه جاري هدايت بشر كه جامعه و جميع حقايق عالم و راهنماي بي 

باشد كه به حق  نظير صراط مستقيم است شامل آياتي نوراني در باب خلوت و گوشه نشيني مي
هاي ديگر در اين زمينه نيز منبع اصلي و سرچشمه زالل معرفت  بايد گفت همچون تمام زمينه

  . است
هايي از انبياء الهي و صالحان سلف كه تقريباً در تمام سوره قرآن از آن  ها و مثال داستانذكر 

اي به بحث خلوت و  ها توجه ويژه يابيم كه در اين داستان استفاده شده است به سهولت در مي
  . اهميت و خواص و حتي معناي درست آن شده است

 ) ع( خلوت حضرت موسي - 1
زماني كه آن حضرت به همراه بني اسرائيل از رود نيل گذشت و از در سوره مباركه اعراف 

امر كرد كه براي دريافت تورات و هدايت ) ع(شر فرعونيان نجات يافتند خداوند به موسي 
قوم به مدت سي شبانه روز به كوه طور برود، تا در اين خلوت سي روزه كه بعدا ده روز به آن 

و هدايت بزرگ و گرانقدار الهي آمادگي الزم را كسب افزوده شد براي دريافت اين امانت 
                                                            

 .185 مراحل السالكين، ص -1
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كنند، به بيان ديگر خداوند سبحان موسي را در خلوت كليم خويش نمود و نعمت تورات را به 
  . او تفضل داشت

 ) ع( خلوت حضرت ذكريا - 2
  : ذكر خلوت آن جناب در سوره مباركه مريم بيان شده است

ست هنگامي كه پروردگارش را با دعاي پنهان ياد رحمت پروردگارت بر بنده اش ذكريا
  . خواند

اين مطلب اشاره به زماني دارد كه آن حضرت به سن پيري رسيده بودند و همسرشان نازا 
بود و مخالفان همواره ايشان را به سبب نداشتن فرزندي كه وارث و نبي پس از او باشد مورد 

ز اين همه سرزنش دل شكسته و رنجور تا بدان حد رسيد كه حضرت ا. ندددا تمسخر قرار مي
  : گشت و در خلوت با خداي خود آهسته و دل شكسته چنين نجوا كرد كه

پروردگارا راستي استخوانم سست شده و موي سرم از پيري سپيد گشته، پروردگارا هيچ «
 دعا به پيشگاهت از اجابت محروم و بي بهره نبودم و همانا من پس از خود از دربارةگاه 
شاوندانم بيمناكم و همسرم از شروع زندگي نازا بوده پس مرا از سوي خود فرزندي عطا خوي

كن كه از من و خاندان يعقوب ارث ببرد و او را پروردگارا از هر جهت مورد رضايت خود 
  1»قرار ده

 ) ص( خلوت پيامبر اكرم - 3
م الشان خويش در اهميت خلوت و آثار مرتبط بر آن همين بس كه خداونت به پيامبر عظي

  : فرمايد نيز امر به خلوت گزيدن در شب مي) ص(حضرت محمد 
  يا ايها المزمل قم الليل اال قليال نصفه اونقص منه قليال اوزد عليه و رتل القرآن ترتيال

. برخيز) كه ويژه استراحت است براي عبادت( شب را جز اندكي ،اي جامه بر خود پيچيده
بادت اختصاص ده، يا اندكي از نصف بيفزا و قرآن را شمرده شب را به ع) همه ساعات(نصف 

  2.و روشن و با تامل و دقت بخوان

                                                            

 3-1، آيه )19( مريم -1
 .4-1آيات ) 73( مزمل -2
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كند تا بر تو آياتي سنگين از جهت معرفتي و سنگين  چرا كه خداوند پس از اين اراده مي
  1.چون آيات قرآن به تو القاء خواهيم كرد

دازد كه بيداري در شب بهتر پر و در آيات بعدي به ذكر فوايد خلوت كردن در دل شب مي
و استوارتر است چرا در طول روز تمركز و فرصت كافي براي خلوت وجود ندارد و اين از 

  : نمايد كه قرآن كريم به آن اشاره مي. آداب و شرايط خلوت است
بي ترديد عبادتي كه در دل شب انجام گيرد محكم تر و گفتار در آن استوارتر و درست تر 

وز براي مشاغل فراوان معنوي و هدايت مردم و حل مشكالت نيازمندان رفت و ترا در ر. است
  . آمدي طوالني است

كند به باال بردن آمادگي دل و جان  را چنين سفارش مي) ص(و چون حضرت حق پيامبر 
براي دريافت معارف الهي كه با خلوت گزيدن در دل شب و راز و نياز با خداوند حاصل 

اجب است كه از مهم پيروي كرده و جان و دل را در زالل نيايش و عبادت شود بر ما نيز و مي
  .شبانگاهي شستشو دهيم تا شايسته دريافت معارف حقه و در حد سعه وجودي خويش باشيم

فرمايد كه در ادامه اين خلوت شبانه براي انسان  و در ادامه آيات اين سوره مباركه چنين مي
آيد تا بدانجا كه سالك به انقطاع از خلق و اتصال  بي پيش ميحاالت مختلف ذكر از زباني و قل

كند چنان كه اميد بر هيچ  شود و در دل خويش تنها با ياد او آرام مي به حق جل اعلي واصل مي
كند و خانه دل از اغيار تهي  در نمي بندد و دست نياز تنها به درگاه حضرت رب دراز مي

شود و چون آنجا  فتح مي... لكت جان به رايت الاله االاشود و سراسر مم گشته، منزلگه حق مي
پروردگار مشرق و مغرب شد جنود باطل از آن رخت بربسته و حكومت ... سراي حكومت ا

  .رهاند توحيدي بر وجودش مسلط شده و او را از رنج كثرتها و آفت غفلتها مي

  خلوت در روايات
  : فرمودند) ص(رت رسول اكرم در آثار چله نشيني و خلوت گزيني همين بس كه حض

                                                            

  .8-5 همان، آيات -1
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


112  89پاييز *25شماره *سال هفتم*فصلنامه تخصصي اديان و عرفان/       

هاي حكمت  هر كس چهل روز از بهر خداي تعالي از سر اخالص خلوتي برآورد، چشمه
  . شود از دل او به زبان او ظاهر مي

  : گزيند نزد خداي تعالي از ايشان روايت شده كه در باب منزلت فردي كه خلوت مي
  1». پرهيزكار پنهان را خدا دوست دارد بنده«

  : اند در مصباح الشريعه در باب فوايد عزلت و خلوت فرموده) ع(ام صادق حضرت ام
گوشه نشين در صحن خدا متحصن و در حفظ و حمايت او محفوظ است، پس خوشا به «

  2».حال او اگر در ظاهر و باطن از همه كس جدا و بيگانه باشد

  :انواع خلوت
  خلوت ظاهر و خلوت باطن

ه حدي است كه جميع عرفا و بزرگان در آثار خود به اهميت بحث انواع خلوت گزيني ب
  .اند آن اشاره كرده
 عزلت را دو قسم است،  «:گويد ي الدين ابن عربي در بيان انواع خلوت چنين مييشيخ مح

  3»عزلت مريدين باالجسام از مخالطت اغيار و عزلت محققين به دل از اكوان
باشد كه به بيان عالمه  م عام و خاص مياين مطلب اشاره به اين دارد كه خلوت به دو قس

گويند عبارت است از كناره گيري از غير  ه آن را عزلت نيز مي چآن ،خلوت«حسيني طهراني 
از مردمان از نسوان و طفالن و عوام و ارباب عقول ناقصه و اهل عصيان طالبين دنيا، ... اهل ا

  4.مگر به قدر ضرورت و حاجت
  ».ز دوري از جميع مردماما خلوت خاص عبارت است ا«

خلوت ظاهر و باطن است، خلوت ظاهر آن است كه خلق را رها كني و «به تعبير ديگر 
  ».روي به ديوار آري تا پرورش جان سپاري

                                                            

 .91  راه روشن، ص-1
 .35 ص  لب اللباب،-2
 . 129 رساله لب اللباب در سير و سلوك اولي االلباب، ص -3
 .49 و 48صص ، زين بدر عربي:  مكتوبات صدي، گردآورنده-4
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در خلوت نشستن و حواس جمع داشتن و نگريستن در مصنوعات با بصيرت «و اين همان 
  »است و تفكر و اعتبار صفت است

 آنكه يك ذكر و يك فكر شوي .بي؟ آنكه انديشه اغيار از دل بروت اما خلوت باطني چيس
  . تا نام ديگري و انديشه بر خود حرام شمري

در خلوت باطن كه همان خلوت دل از اغيار است سالك بايد كه خواطر خويش جمع كند 
  . تا آنگاه كه از روزن الهام در افتد و او آنجا در معني حاصل گردد

اي خلوت به تنهايي نشيند تا او را اطالع  ك دور از مردم در زاويهپس در خلوت ظاهر سال
بر عالم ملكوت حاصل شود زيرا حواس ظاهره از كار باز داشته شود و حواس باطنه به مطالعه 

  . پردازد آيات ملكوتي مي
يعني آنكه باطن سالك در مشاهده اسرار حق باشد و : و نوع دوم خلوت باطني است

  . ا خلوت در جلوت همين نوع دوم خلوت استخلوت در انجمن ي
خلوت در انجمن آن است اشتغال و «: يكي از بزرگان در شرح خلوت و انجمن گفته است

اي رسد كه اگر به بازار در آيد، هيچ سخن و آواز نشنود به سبب  استغراق و ذكر به مرتبه
  1».استيالء ذكر بر حقيقت دل

شما ذكر جهد و خلوت نيست، پس بناي طريق شما به از شاه نقشبند پرسيدند كه در طريق 
  : چيست ؟ فرمود كه به ظاهر با خلق و به باطن با حق، و اين شعر را خواند

  
 شواز درون شو آشنا وز برون بيگانه 

  
 بود اندر جهان زيبا روش مي چنين كاين  

  
ا بر بسته بايد دانست كه خلوت در انجمن بر تقديري است كه درهاي خلوت خانه وطن ر«

ها را مسدود ساخته باشد، يعني در انجمن تفرقه ملتفت احدي نگردد و متكلم و  باشد و روزنه
مخاطب نباشد، نه آنكه چشم را بپوشاند و حواس را به تكلف معطل سازد كه آن منافي اين 

  2».طريق است

                                                            

  .180 ص   همان،-1
  .181 همان، ص - 2
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  حقيقت خلوت

ام اين را در حقيقت خلوت نشيني و عزلت گزيني كه حق آن چيست و باطن آن كد
اي كه از  دانيم كه در اصول عالي اسالم و معارف حق الهيه، تكليف مااليطاق و وظيفه مي

دانيم كه در اسالم عزيز قاعده و  استعاالت انسان خارج باشد وجود ندارد و اين را نيز مي
قانوني كه كمترين ضربه و لطمه را به زندگي واقعي انسان چه در جهت دنيا و چه در جهت 

رت بزند وجود ندارد و اگر به عنوان يك قاعده اسالمي در كتب اسالمي باشد جعلي و غير آخ
دانيم كه كناره گيري كامل انسان، به طوري كه آدمي با هيچ كس  اين را نيز مي. قابل قبول است

  . در هيچ شاني معاشرت و مخالطت نداشته باشد، امكان ندارد و به هيچ عنوان عملي نيست
مسئله عزلت و گوشه گيري به عنوان يك ) نهج البالغه(جيد و روايات اصيل و در قرآن م

  . عامل بسيار مهم سعادت مطرح است
از آنجا كه مسئله عزلت در قرآن و روايات در رابطه با سعادت انسان مطرح شده بايد 

ز منظور از عزلت در معارف الهيه، عزلت و گوشه گيري ا: براحتي و بدون شك و ترديد گفت
عامل خطر و برنامه ايست كه براي خير دنيا و آخرت انسان ضرر دارد آنچه كه در طريق 
سعادت و سالمتي آدم است، كناره گيري از آن موردي ندارد بلكه حرام شرعي و عقلي است 

  . چنانچه عزلت ازعوامل خطر واجب و ضروري است
ات قرآن و روايات بيان مواردي را كه بايد از آن عزلت گرفت چون آفتاب روشن در آي

  : توان خالصه كرد شده كه مجموع آنها را در عناوين زير مي
عزلت از گناهان شخصي، بدون شك، عزلت جستن و گوشه گيري از فواحش ظاهر و  -1

زنا، لواط، ظلم، پرده دري، خودآرايي زن براي ديگران، دروغ، غيبت، : باطن كه عبارت است از
  . لدين، قتل نفس محترمه، خوردن مال يتيمتهمت، حسد، شرك، عفوق وا

انسان مكلف و موظف است كه از كليه اين امور چه در خلوت و چه در جلوت بپرهيزد 
كه هر يك از اين گناهان عامل خطري براي رسوايي انسان در دنيا و معذب شدن او در آخرت 

  . است
 كه در آن مملكت قدرت گيري از شهري كه انسان در آن شهر يا مملكتي  عزلت و گوشه-2

حفظ دين خود را ندارد كه از اين عزلت و گوشه گيري در آيات و روايات تعبير به مهاجرت 
 . شده و به اين نحو عزلت، قرآن مجيد در بسياري از آيات امر موكد و دستور واجب دارد
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 عزلت از گناهكاران، كناره جويي و عزلت از گروهي كه غرق در انواع معاصي و -3
ناهانند و انسان از هدايت آنان به تمام معني نااميد شده ادامه معاشرت با آنان ممكن است اثر گ

در ) ع(سويي به حال و اخالق و ايمان انسان بگذارد كه بدون ترديد روايت حضرت صادق 
 . بيشتر ناظر به اين مورد سوم است»مصباح الشريعه«فصل بيست و چهارم كتاب با عظمت 

آيد ناظر بر قسمت سوم از معناي عزلت  ن شرح و توضيح و تفسير عزلت ميآنچه به عنوا
 اميد هدايت آنان به هيچ وجه گيري و عزلت از تبهكاران و فاسداني كه است يعني كناره

رود و آميزش انسان با آنان باعث دور ماندن انسان از خير دنيا و آخرت است و چنين  نمي
يله خوبان است نسبت بدان و بدكاران صورت بگيرد ميدان عزلتي اگر در جوامع اسالمي به وس

چنانچه . شود شود و قدرت معصيت و تجاوز از آنان سلب مي عصيان و گناه از آنان گرفته مي
عليه و آله و مسلمانان با عزلت از ... بنا به نقل قرآن در سوره توبه، رسول گرامي اسالم صلي ا

  . و بازگشت آنان به حق شدندسه مختلف، باعث ادب و تربيت و توبه 
در حقيقت عزت در فرهنگ اسالم، همان ترك مراوده و معاشرت با اهل گناه است كه 

  : اند فقهاي عظام در كتاب فقهي در باب امر به معروف و نهي از منكر عنوان فرموده
  

 راي گي برو گنجي گزين و توشه
  

 راي گي زمردم تا تواني گوشه  
  

 اي دوست ماندچو خو كردي به تنها 
  

 شوي آگه كه تنهايي چه نيكوست  
  

 چون مردمك ديده ما گوشه نشين شو
  

 در زاويه چشم درآو همه بين شو  
  

  فوائد خلوت
خلوت نشيني از آداب الزم سلوك است و همان دوري از خلق به قصد عبادت و رياضت 

   .شود است تا سبب آن حالت انقطاع و جمعيت خاطر و تمركز فكر حاصل مي
چهل ) ع(ولياست چنان كه حضرت موسيي انبياء و ا يني از سنت پسنديدهسنت خلوت نش

ادب ) ع(شب و روز به ميقات رفت و از خلق و خاليق دوري گزيد همين طور حضرت عيسي
  . كرد خلوت نشيني را رعايت مي

گزيد و به ذكر و تعبد  نيز سالي يك ماه در غار حراء خلوت مي) ص(حضرت محمد 
آن حضرت در آستانه بعثت نيز ميل فراواني به خلوت داشت تا بدانجا كه قريشيان . داختپر مي

  .  محمد عاشق پروردگارش شده است»ان محمدا عشق ربه«گفتند  به طعن و تعريض مي
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هر كه براي خداوند چهل بامداد خالص و بي شائبه باشد : در خبري معروف آمده است
  .لبش جوشيدن گيرد و بر زبانش جاري گرددچشمه ساران حكمت و فرزانگي از ق

 بنابراين حكمت و خلوت نشيني آن است كه پس از اتمام اين دوره جويبار حكمت از دل
  1 .او بجوشد و بر زبانش جاري گردد

  : فايده نخست خلوت
  . خلوت يكي از حقايق اديان است

  : روايت شده است كه حضرت فرمودند) ص(از پيامبر اكرم 
م حقيقت ايمان را درك نمي كند مگر اينكه در نزد او گناهي از شهرت و دارايي انسان تما«
  2»تر باشد  از دارايي زياد پسنديدهاندك

  : فايده دوم خلوت
  رهايي يافتن از ريا 

، ريا، درد كسي كه با تنهايي انس نگيرد و با مردم مأنوس گردد از ريا رهايي نيافته است
ابدال دوري از آن كشنده است و هر كه با مردم معاشرت كند با  اوتاد و كشنده ايست كه براي

كند و هر كه با مردم مدارا كرد با آنها ريا كند و هر كه با آنها ريا كند و دچار آن  آنان مدارا مي
اند و كمترين پيامد آن  اند و هالك شود و همانطور كه آنها هالك شده شود كه آنها شده

 نفر تجاوزگر معاشرت كني و با هر كدام خالف ميلشان برخورد دورويي است زيرا اگر با دو
كني مبغوض هر دو خواهي شد و اگر با هر دو به تسامح رفتار كني از جمله مردمان بد و دو 

  . رو خواهي بود

  : فايده سوم خلوت
  رهايي يافتن از مردم و حفظ دين

                                                            

 .28 اسرار عدد چهل، ص -1
  .41 رساله قدسيه، ص -2
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ن گاهي با غيبت كردن و با رهايي از شر مردم از جمله مهمترين فوايد خلوت است زيرا آنا
آزارند اما اگر از آنها عزلت  بدگماني و تهمت و گاهي با سخن چيني و دروغگويي انسان را مي

  . گزيني از حفظ خود نسبت به تمامي اينها بي نياز خواهي بود

  : ي چهارم فايده
  حفظ آبرو 

پرده پوشي است، اين مطلب اشاره به فايده ديگري از گوشه نشيني دارد كه همانا دوام 
روي ديانت، جوانمردي، اخالق، تنگدستي و ساير چيزهايي كه بايد پوشيده بماند و خداي 

فرد ناآگاه آنان را از شدت پارسايي و عفتي كه : سبحان، پرده پوشان را ستوده و فرموده است
  .پندارد دارند توانگر و بي نياز مي

  : فايده پنجم خلوت
  رهايي از گناهان مردم

ها، هم از  ين فايده خلوت گزيدن آن است كه شخص سالمت يابد از بسياري از آفتكمتر
اگر در جماعت فضيلت است در : نفس خود هم از ديگران بدين جهت است كه گفته شده

  . عزلت سالمت است
نزديك ترين راه به سوي آسودگي، آسان ساختن زندگي، : و فوايد ديگري از جمله نزديك

روايت شده است كه حضرت ) ع(ي عافيت است از حضرت علي و اينكه خلوت گزين
زماني بر مردم فرا خواهد رسيد كه در آن زمان عافيت داراي ده جزء است، نه جزء «: اند فرموده

   1».آن در عزلت و يك جزء آن در سكوت است

  آفات خلوت نشيني 
اي  گونهه ند بهيچ يك از اهل طريقت به طور كامل مخالف با اصل خلوت گزيني نمي باش

كه تيشه به ريشه اين مهم زده و اصل و پايه آن را بي اساس دانسته و بحث در باب آن را 
  .شمارند مختوم مي

                                                            

  .31 ص   راه روشن،-1
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را از لوازم  اند و آن هر يك از ايشان در رساله خود بابي در موضوع خلوت نشيني گشوده
كه عالوه بر معاش آن چه در خور توجه است آن است . اند سيروسلوك در عرفان عملي دانسته

هاي نادرست زهد ورزي و خلوت نشيني توجه شده است و  خلوت گزيني به شيوه
  : كنيم اند، كه به گزيدهاي از آفات اشاره مي هايي كه برخي فرق در اين زمينه ايجاد نموده بدعت

  : آفات خلوت نشيني
  عدم تشخيص دنياي مذموم از دنياي ممدوح و خلط اين دو- 1

رود كه نجات و  شنود و بر آن مي وهش دنيارا از زبان قرآن و حديث ميشخص عامي نك
فريبد  ترك دنياست و نمي داند آن دنياي مورد نكوهش چيست و كدام است، ابليس او را مي

  . كه در آخرت نخواهي رست جزئي با ترك دنيا
 آرزوهاي ها و جا خرج كنند و خواست  بي،دست آرنده دنياي مذموم آن است كه به ناروا ب

حتي پيغمبر . نامشروع نفس را بر آورند اما تنها سر به كوه و بيابان گذاشتن شرعاً ممنوع است
 والدين عاقتنها خفتن مرد را منع فرموده و دور شدن از عالمان همه زيان است و جز ) ص(

  .شدن كه از گناهان كبيره است هيچ سودي ندارد
  گرفتاري به ريا و تكبر- 2

هاي آشكار همچون الغر شدن تن و   ريا كاري. ابليس ريا كاري نهان استهاي از فريب
دهد آن ريا در نيت  كند و فرمان مي تر از اين اشاره مي يخفاما شيطان به . .. رد چهرگي وز

 .است كه انما االعمال بالنيات
  دور ماندن از آداب و شعور اسالمي- 3

ي كنند و به عيادت مريض و تشيع جنازه آيند و بازديد نم چنين آدمي را به ديدارش مي
بوسند و  آيند و دستش مي شتابند و عوام بر او گرد مي نمي رود و امريان به مالقاتش مي

شوندكه عادت شيخ ما بر اين است معذورش داريد اين چه عادت  مريدانش به آن متعذر مي
 .است كه خالف ديانت است

   دور ماندن از فضائل اخالقي- 4
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كنند و با  گيرند و از آميزش با اهل خانه دوري مي ز زاهدان خاموشي پيش ميو گروهي ا
ات  خانواده«را فراموش كنند كه ) ص(آزارند و گفتار پيغمير  عبوس و گرفتگي روح آنان را مي

  1».را بر تو حقي است
  گرفتاري به عجب - 5

اوتادي باور كند و گروهي ديگر از آنان گرفتار عجب شده و اگر به او بگويند كه تو از 
 . منتظر ظهور كرامت از خوش است

  نكوهش علم و عالمان- 6
كنند كه  هاي ابليس بر زاهدان يكي هم اين است كه عالمان را نكوهش مي از جمله فريب

مراد از علم، عمل است و اين را نمي دانند كه علم روانشناسي دل است و اگر مقام عالم را كه 
است شناخته بود و خود در مقياس با عالمان چون الل در برابر گويا در حفظ شريعت مقام انبي

  .شمردند و كر در برابر بينا مي
آيند اما به رذائل دنيا آلوده نمي شوند و خاكيان مانده  هنر مردان الهي اين است كه دنيا مي

 را منقاب خوانند و با نگاه و كالم و پيام خود عالمي در خوابل غفلت را به سوي افالك فرا مي
هاي روزگار  كنند اما خود به هيچ باد و طوفاني نمي لرزند و خسته و ملول از نامردي مي
نشيند اما دامن تر  ب دريا ميشوند اما گردوغبار خستگي بر چهره آنان نمي نشيند و در آ مي
  .كند نمي

  
 گر موج خيز دو حادثه بر فلك زند

  
 وپخت خويش ترنكندرخت آب هب عارف  

  
كند اگر چه براي هر انسان مسلمان  ن رو شيعه در عرفان، سلوك عملي را ترويج مياز اي

هاي ناكرده بسيار  خلوت و عزلت به منظور عبادت و درد و دل كردن با محبوب حقيقي و گريه
هاي اجتماعي و  مفيد و ضروري است اما اين خلوت نبايد با انزاوي عرفا كه افرار از مسئوليت

  . ابر موقعيت انسانها است خط شودتفاوتي در بر بي

                                                            

  .41 تلبيس ابليس، ص -1
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