
 

 العارفينبازتاب باورها و آداب و رسوم صوفيه در مناقب

  ، ایرانمحقق اردبیلیثریا کریمی یونجالو، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه 

 محقق اردبیلی، ایران رامین محرمی، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 چکيده

ها را های آنمختلف عقاید و اندیشهابعاد و زوایای باورها و آداب و رسوم صوفیه 

ی العارفین ضمن انعکاس مبانمناقبهای عرفانی همچون دهد. مطالعة تذکرهمینشان

زشمندی ات ارطریقت مولویه، از نظر اشتمال بر مسائل اجتماعی و خانقاهی نیز حاوی اطالع

ل و اب نزاست. برخی آداب و رسوم صوفیه نظیر آداب سفر، آداب مراسم سوگواری، آد

 چنین درد. همبخشش، آداب و رسوم خانقاه و آداب ازدواج در این تذکرة عرفانی بازتاب دار

اری زخم، دلیل گرفتتوان به بعضی از باورهای صوفیه همچون اعتقاد به چشم این اثر می

 خدا، حرمتی به ولیاجنه، آسیب بیپرندگان و چرندگان، سبب کسوف آفتاب، اعتقاد به

ین ان در کرد. بنابرایمشایخ برای دفع بال اشارهی سبب استجابت دعا، صدقه بهدارروزه

ین ای عصر مولوی و بینش عرفای پژوهش با هدف ترسیم فضای فرهنگی حاکم بر جامعه

ا و باوره شود تا برخی ازمیالعارفین پرداخته محتوایی مناقب -دوره، به بررسی توصیفی

 کرة عرفانی بررسی و تحلیل شود.آداب و رسوم صوفیه در این تذ

 العارفین، مولوی، آداب و رسوم، باورها.ها: مناقبکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

ی جتماعهای عرفانی، بازتاب آداب و رسوم و باورها و عقاید ایکی از خصوصیات تذکره

 های خصوصی بهالعارفین جزء پیرنامهمردمان عصر و عارفان دورة بخصوص است. مناقب

ر آن فیه دای اطالعات پیرامون بعضی از باورهای و آداب و رسوم صورود که پارهشمار می

است هجامع نمای تفکّر حاکم بر مردمان آناست. باورهای هر ملّتی آیینة تماممنعکس شده

ه بربوط شود. برخی از این باورها مو روحیة هر ملتی با تفحص در این امور آشکار می

ارد. دخوانی جتماع است در مقابل بعضی دیگر با عقاید و اعتقادات عرفا همافرهنگ عمومی 

صی آداب و رسوم خا در این میان، اهل عرفان برای پشت سر گذاشتن سفر معنوی خود به

ر ین در نظورزیدند. بنابراتجاوز از این آداب تأکید میپایبند هستند و بر حفظ حدود و عدم

. ات کندتمام آداب ظاهری و باطنی را در مسیر سلوک مراعاست که سالک صوفیان بایسته

سته ی شایو مقامی و حال به همین سبب بسیاری از مشایخ تصوف ترک آن را در هیچ مرحله

ت. هر این دلیل معتقدند که تمام تصوف، ادب اس(. به207: 1381دانند )کاشانی، نمی

مردان  درجة این آداب تالش کند به وقتی، مقامی و حالی ادبی دارد. هر کسی که در رعایت

شود ر میرسد و هر کسی که در انجام این آداب تنبلی کند از کمال قرب به حق دوحق می

از توفیق که است هر سالکیو نباید به خشنودی خداوند امید داشته باشد. چنانکه گفته شده

(. 57: 1384رعایت ادب محروم شود از جمیع خیرات محروم خواهد شد )هجویری، 

 اطنی،بانی برای هر یک از اعمال ظاهری و های عرفبرحسب ضرورت این موضوع، در کتاب

 ت، آدابنبوّ اند از جمله: آداب ترک خانقاه، آداب ربوبیّت، آدابادب خاصی را بیان کرده

اب د، آدسفر، آداب صحبت، آداب غذا خوردن، آداب لباس پوشیدن، آداب مراد، آداب مری

ن پژوهش با (. در ای121-120: 1384توان نام برد )سهروردی، ها را میثال اینازدواج و ام

ه بهدف ترسیم فضای فرهنگی حاکم بر جامعة عصر مولوی و بینش عرفای این دوره، 

و  آداب شود تا برخی از باورهای ومیالعارفین پرداختهمحتوایی مناقب -بررسی توصیفی

، انقاهراسم سوگواری، آداب نزل و بخشش، آداب خرسوم صوفیه نظیر آداب سفر، آداب م

 ها بررسی و تحلیل شود.آداب ازدواج و امثال این

 پيشينة پژوهش

این شرح است: مجتبی دماوندی در مقالة العارفین بهگرفته دربارة مناقبهای صورتپژوهش

جه این نتی( به1387« )العارفینبشوی اوراق: نقد محتوایی بر دو بخش از مناقب»



 
ها و است و اشتباهای مریدانه و مخلصانه نگارش یافتهاین کتاب به شیوهاست کهرسیده

های سازی در حکایتمنطق روایت»تضادهای بسیار دارد. تیمور مالمیر در پژوهشی با عنوان 

های این کتاب را بیانگر نوعی قرائت شعر و اندیشة مولوی ( حکایت1390« )العارفینمناقب

بررسی اصطالحات عرفانی مشترک در »ی ست. ساره یزدانفر نیز در مقالهادانسته

( برخی اصطالحات عرفانی همانند عشق، فنا و بقا، 1391« )العارفینالحقیقه و مناقبحدیقة

است. محمد ها را در هر دو اثر بررسی کردهکشش و کوشش، تجلی، معرفت و امثال این

العارفین های غیرزبانی در مناقبر موالنا با زبان و پدیدهرفتا»دستورانی و همکاران به بررسی 

های غیرقدسی مولوی را براساس ها در این پژوهش تأویلاند. آن( پرداخته1397« )افالکی

 اند.آرای هرمنوتیکی گادامر و نیز از منظر تمهیدات بالغی تشریح کرده

 است.وهشی صورت نگرفتهبنابراین در حوزة بررسی باورها و آداب و رسوم صوفیه پژ 

 آداب و رسوم صوفيه 

 جمعي از مشايخاستقبال دسته

درت قنفوذ و صاحب یکی از آداب رسوم مردم عصر مولوی، استقبال جمعی از اشخاص ذی

شود تمامی میمعنوی همچون مشایخ و پیران تصوف است؛ چنانکه وقتی بهاءولد از بلخ روانه

بلخی  گویند: بهاءولدایشان میبینند که را در خواب می ها پیامبر)ص(ها و قلعهاهل بقعه

ام ه آن مقنوز برسد با رغبت و اعتقاد تمام از او استقبال کنید و او را بزرگ بدارید. همی

ز تمام رفتند و با اعزااستقبال او مینرسیده، مردم آن منزل و بقعه یک روزه راه را به

غداد وارد ب( یا اینکه بهاءولد هنگامی که به 17-16: 1382کردند )افالکی، ها میمهمانی

ن: کنند )هماشود اهل بغداد از بزرگ و کوچک با عشق و صدق تمام از او استقبال میمی

بود  ن والیترسند امیرموسی نامی که حاکم آمیاز توابع قونیه ( و چون به شهر الرنده 17

ی خود ه سراروند و او را بقبال او میاستبه همراه تمامی مردم شهر و لشکریان پیاده به

عََلم و  و(. در شهر قونیه نیز پادشاه با همة صاحبان قلم 26-25کنند )همان: دعوت می

های دیگر نیز (. یا اینکه در حکایت28شتابد )همان: استقبال بهاءولد میاهالی قونیه به

ی رسیذ لک خراسان بشهرمگر حضرت سیّد ما در م»... کرد. توان این ادب را مشاهدهمی

همان: )« تندمعزّز و مبجّل داشبیابانک نام، تمامت اکابر و صدور آن مقام استقبال کرده

نوی، این های صاحب نفوذ مع( عالوه بر آداب و رسوم استقبال از شخصیت81(؛ )همان: 59

 (.170ی حاجیان از حج برگشته نیز مصداق دارد )همان: آیین درباره



 

 مشايخالقدم بهحق

 بود که مرسوم «أَنَّ الَنبی )ص( لمّا قدم المدینة نحر جزوراً أو بقرة»مطابق سنت نبوی 

کردند و یمبرای مقیمان پهن « القدمحق»ای با عنوان صوفیان زمان ورود به خانقاه سفره

(. در 205: 1950گذاشتند )ابن قیسرانی، طعام یا هر چیزی که به همراه داشتند در آن می

شود؛ میدهجا از این رسم به صورتی متفاوت همچون پاگشایی دیالعارفین نیز در یکبمناق

زار هفه سه همان ساعت خلی»رسد چون بهاءولد بعد از ترک بلخ با اصحاب خود به بغداد می

 :1382، افالکی)« آرسال کرد...القدومیها حقّدینار مصری در طبق زرین نهاذه به انواع نزل

اواز وسته الخمر بود و پیپذیرفتند چنانکه چون خلیفه دائمهر گونه نزلی را نمی( عارفان 18

پذیرد کرد بهاءولد عالوه بر اینکه هدایای او را نمیو سرود و نغمة مزمار گوش می

(. 29ان: گوید که شایسته نیست روی او را ببینیم و در مکان او مقیم شویم )هممیبلکه

کنند ور میاز مقابل ارزنجان عبابش در مسیر رسیدن به قونیه زمانی که بهاء ولد و اصح

ور گوید دستکنند که به شهر ارزنجان درآییم که بهاءولد میمریدان خاص او التماس می

ت ار اسمردم بد در آنجا بسیاین دلیل کهنیست که با جماعت به آن شهر وارد شویم به

ها رسالت ندارند آنن در این عصر آن است که (. بنابراین یکی از باورهای عارفا24)همان: 

است  ها به راه راست نیستند وارد شوند. گفتنیکه در شهرهایی که بیشتر جماعت آن

 ودند کهبعتقد توان به همة عارفان تعمیم داد چه بسا بعضی از عارفان ماین باور را نمیکه

 است. داده ها را برای ارشاد گمراهان واسطة هدایت قرارتعالی آنحق

 پياده شدن از مرکب و تعظيم کردن در مقابل مشايخ

شود. زمین نشانة  اظهار بندگی و احترام فرد به شخص مقابل تلقی می« زمین بوسه دادن»

ها بوسه دادن مستلزم خم شدن، زانو زدن و پیشانی بر خاک ساییدن است که همة آن

دادن نیز، پیاده شدن از و زمین بوسه نشانگر فروتنی و خاکساری است. الزمة خدمت کردن

اسب است تا بندگی و فرمانبرداری خود را نشان دهند. بوسه زدن بر لوازم نیز بیانگر ارادت 

(. در 95: 1394و بندگی به بزرگان توأم با خضوع و تواضع است )باقری خلیلی و زلیکانی، 

ر او عصمتی خاتون از حضور است: چون ملک فخرالدین ارزنجان و همسالعارفین آمدهمناقب

شهر به حضور او شوند و در نزدیک آقمیشوند در پی بهاء ولد روانهبهاءولد خبردار می

(. 25-24: 1382بوسند )افالکی، شوند و زمین را میمیرسند و از اسبان خود پیادهمی

آید و زانوی رود از استر خود پایین میها میاستقبال آنالدین سهروردی نیز بهچون شهاب



 
است که روزی شمس (. همچنین روایت شده28و: 17بوسد )همان: شیخ را از روی ادب می

شود و به یکدیگر نظری امیری با خدم و حشم خود با او روبرو میرفت ناگاه در راهی می

(. نکتة دیگری که در 690نهد )همان: آید و سر تعظیم میاندازند امیر از اسب فرود میمی

ها مشهود است تعظیم و احترام تمامی صاحبان قدرت در مقابل مشایخ این عصر حکایت این

شتابد و از استقبال او میاست؛ چنانکه در شهر قونیه نیز در بدو ورود موالنا، سلطان به

دهد. چون قصد زیارت و میشود و زانوی شیخ را بوسهمیفاصلة دور از اسب پیاده

(. گفتنی است 28برد )همان: جای دست، عصای خود را پیش می کند موالنا بهمیمصافحه

که در این حکایت، استعمال عصا نیز به عنوان یکی دیگر از آداب و رسوم صوفیه در سفر و 

کند که دراویش هنگام ورود به خانقاه، عصایی است؛ ابن بطوطه روایت میحضر قابل توجه

(. این 31-30: 1، 1361)ابن بطوطه،  گرفتندبه دست راست و ابریقی به دست چپ می

های عرفانی نیز شواهدی دارد ابزار به عنوان یکی از ملزومات اساسی عارفان در دیگر تذکره

است که العارفین نیز آمده(. در مناقب700: 1376(؛ )ابن بزاز، 382: 1366)میهنی، 

کی از حاضران با گرفت و در صورت گستاخی یبهاءولد عصا را در هنگام وعظ به دست می

کند که هم حکایت می (. اخی ناطوری30: 1382کرد )افالکی، میعصا به سوی آن حمله

رنجانید با عصای خود آن عوان را زد و عوان روزی عوانی در مقابل بهاءولد، مظلومی را می

(. بدین ترتیب تحذیر بهاءولد با عصا در 35همان لحظه جان به جهنّم سپرد )همان: 

او از دیدن فردی کراهیت داشت (. گاه نیز که51است )همان: های دیگر هم آمدهحکایت

 (.55گذاشت )همان: بوسی به جای دست عصای خود را در مقابل فرد میبرای دست

 دید و بازدید حاجیان با مشایخ بعد از سفر 

یان ججماعت حا»مشایخ است. از حج، سر زدن بهیکی از آداب و رسوم حاجیان برگشته 

کی را ی، هر نشینان شهر رفتهمعتبر از کعبة معظم رسیذه بوذند و به زیارت مشایخ و گوشه

وستی دمر مگر ها کردند؛ آخراالها داده و دلداریدریافتند و اهالی شهر حاجیان را سماع

 (.168)همان: « حاجیان را بزیارت حضرت موالنا ارشاد کرده...

 آداب مراسم سوگواری

 مايز موالناجامة عزای مت

کنند او را طلب میکند نزدیک یک ماه به تصریح افالکی چون شمس تبریزی غیبت می

پس حضرت موالنا فرموذ تا از هندباری فرجی ساختند و کالهی »کنند. ولی اثری پیدا نمی



 
پوشیذند و از پشم عسلی بر سر نهاذ؛ و گویند در آن والیت جامة هندباری را اهل عزا می

پوشند؛ همچنان پیراهن را پیش باز کرده میما آن بود، چنانک در این عهد غاشیهقاعدة قد

پوشیذ و کفش و موزة مولوی در پا کردند و دستار را با شکر آویز پیچیذند و فرموذ که رباب 

العهد رباب عرب چهار سو بوذه... بعد از آن بنیاذ سماع از قدیمخانه ساختند؛ چهرا شش

کرد که توان به لباس مولویه در وقت سماع هم اشاره( همچنین می89-88)همان: « نهاذ

کنند که نشانة کفن آنهاست بر تن می« تنوره»آستینی به نام پوش یا ردای سفید بیتن

گذارند که مدوری به نام سکه بر سر می ( و کاله122: 1385)یوسفیان کناری و پورجعفر، 

 (.61: 1386، ی سنگ قبر آنهاست )اسدپوربه نشانه

 تشييع پرطمطراق جنازة جوانان

اب و ون آدشود که تشییع پیکر جوانان همچالعارفین اینگونه برداشت میاز مطالعة مناقب

ا را ب همچنان روزی جنازة جوانی»استرسوم امروزی با جالل و شکوه خاصی همراه بوده

کردند و جزعی ها میبردند و اهل عزا و مردم نوحهتتق ابریشمین و آرایش تمام می

 (.643-642: 1382)افالکی، « نمودند...می

 موالناآداب مرگ در حالت مستی از دیدگاه

شود؛ می اگر کسی در حالت مستی بمیرد به صورت مست محشورموالنا بر این باور است که

که کر است. گفت: شالدین نائی در حالت مستی نماندهموالنا حکایت کردند که فالنروزی به

ل ه بلبکشد نیک نبود. همچنان ماند و هشیار مینماند و در آن مستی مرد؛ چون اگر می

شود. د میخوکند، چندان که بیزند و فریادها میها میبیچاره در وقت گل مقابل گل نعره

د مست تا اب خود و مست را بخورد آن بلبلاگر گربه در آن حالت فرصت یابد و آن بلبل بی

 (.223-222شود )همان: خودی محشور میدر حالت بیماند و می

 قوالي در تشييع جنازة مردگان

است؛ الدین زرکوب از دف و نی برای دفن او استفاده شده اولین بار در هنگام وفات صالح

الدین را چنانکه خودش خواسته بود با آهنگ دف و کوس تشییع کردند تابوت جنازة صالح

زنان و کرد موالنا با اصحاب چرخدر پیشاپیش آن حرکت می او را که هشت دسته قوال

(. از موالنا سؤال 195: 1390کوب، کند )زرینکنان تا مقبرة بهاءولد همراهی میسماع

است و اکنون که از روزگاران قدیم در پیش جنازة مردگان قاریان و مؤذّنان بودهکنند کهمی

ارد؟ عالمان دین و فقیهان شریعت سرزنش معنی ددور و عصر شماست این گویندگان چه



 
نان و حافظان در پیش نامند. موالنا گفت: وجود قاریان و مؤذّکنند و آن را بدعت میمی

است. این میّت مؤمن بود و در دین مسلمانی وفات یافتهدهند کهجنازه بر این گواهی می

م عاشق بود و دیگر اینکه دهند که این متوفا هم مؤمن و هم مسلمان و هقواالن گواهی می

تعالی ها محبوس زندان دنیا و چاه طبیعت شده بود ناگاه به فضل حقروح انسانی که سال

اگر کسی مرکز اصلی خود رسید سبب شادی و سماع و شکر نیست؟! چه خالص یافت و به 

را از زندان آزاد کنند و تشریف دهند بدون شک موجب هزاران شادی است )افالکی، 

العارفین نیز نقل های دیگر مناقبخوانی و قوالی در حکایت(. غزل233-234: 1382

(. 823کردند )همان: ها میمناسبت دیدار با ارواح و رضوان بهشت شادیاست که بهشده

هایی همچون (. در کتاب69و  56شد )همان: اطالق می« عرس»این مراسم سوگواری، به

است )میهنی، میان آمدهز اوراداالحباب از این رسم سخن بهالقلوب و نیاسرارالتوحید، قوت

 (. 92: 1368(؛ )عبادی، 411تا: (؛ )مکی، بی356: 1366

 شيوة به سوگ نشستن پادشاهان هنگام وفات مشايخ

روز  ه هفتسلطان اسالم قوی متأّلم شذ و مضطرب گشت»است:در هنگام وفات بهاءولد آمده 

ا را سم عزرهل روز سوار نشذ و از سر سریر بر حصیر نشسته تمام از سرا بیرون نیامذ، چ

ها ا خوانرها کرده خلق عالم باقامت رسانیذ و چهل روز تمام در مسجد آذینة قلعه ختم

رمی نهاذند و صدقات بر مشایخ بخش کردند و فرموذ که گرداگرد تربة مبارک شیخ ح

 (. 33-32)همان: « کاویذند...برکشیذند و بر سنگی مرمرین تاریخ وفات را ثبت کرده

ست که اب آن مردمان در این کتای جایگاه قبرستان در تنبیهنکتة قابل توجه دیگر درباره 

 (.37کردند )همان: ها برپا میمشایخ مجالس وعظ و تذکیر را در گورستانگاه

 آداب نزل و بخشش و انواع آن

 تحفه و پيشکشي

تحفه و هدیه و پیشکش در سراسر تاریخ صوفیه به عنوان یکی از منابع مهم درآمد زاویه و 

گرفت و رفت. پرداخت هدیه با میل و رغبت و از سر ارادت صورت میها به شمار میخانقاه

کرد اشراف جامعه تبدیل می اقطاب و مشایخ صوفیه را بهیافت که گاه به حدی گسترش می

کالم پیامبر)ص( (. صوفیه برای پذیرش هدیه به68: 1396و همکاران،  )صیامیان گرجی

و رزقی  ایشان فرمودند: هدیه برادر دینی خود را بپذیر زیرا آن روزیکردند کهاستناد می

: 1361پذیرفت )سلمی، است. خود آن حضرت نیز هدیه را میاست که خداوند فرستاده



 
العارفین نیز، تحفه و پیشکشی صوفیه در مناقب (. یکی آداب و رسوم متداول مردم و253

هنگام شرفیابی به حضور مشایخ است؛ چون شش نفر از اقطاب هندوستان به حضور موالنا 

کرا خاتون برند. موالنا نیز آن را بهرسند دسته گلی با رنگ و بوی متمایز برای موالنا میمی

-91: 1382اند )افالکی، ارمغان آوردهگوید: اقطاب هندوستان آن را برای تو دهد و میمی

از  رود خدمت بیشزادگان قونیه به زیارت موالنا میروی از خواجه( یا اینکه جوانی خوب92

(. دو فقیه ترک نیز 264کند )همان: کرده و انواع هدایا در بین مریدان احسان میاندازه

برند میدس با خود هدیهروند به قدر استطاعت خود اندکی عچون به زیارت موالنا می

(. در متون عرفانی دیگر نیز سنت هدیه و ارمغان در بین مریدان معمول 303)همان: 

ان است که چون به داب طالبان و این طایفه»رفتنداست و دست تهی نزد مشایخ نمیبوده

نیز (. خود شیخ صفی 192: 1376بزاز، )ابن« آویز باید که با ایشان باشدزاویه روند، دست

(. 135و  127برد )همان: رود انواع جامه و گل سرخ میزمانی که نزد مرادش شیخ زاهد می

است؛ در رسم سالطین و پادشاهان نیز ارسال نزل و بخشش به نزد عارفان بوده

ها از نقدینه و جنس و غیره نزد موالنا انواع نزلالعارفین نیز چون پادشاه قونیهمناقب

: 1382کرد )افالکی، از پذیرش آن ابا میناکی اموال پادشاهه سبب شبههفرستاد موالنا بمی

است؛ در ها همیشه نزد مشایخ معمول نبوده(. این امتناع و عدم پذیرش بخشش29

آن روز سلطان اسالم حضرت بهاءولد را و »... است:العارفین آمدههای دیگری از مناقببخش

استدعاء دعاها ایر علماء و فقرا را عطاها فرموذه شیخ را تشریفات عظیم و ثمین داذ و س

شود مدرسة او وارد می( یا اینکه پنجاه دینار خواجة تبریزی که به46)همان: « کرده

های تأمین (. همانطور که در ابتدای بحث نیز اشاره شد یکی از راه97پذیرد )همان: می

شد. در آن زمان نیز این رسم میحاصل « هافتوح»از طریق همین درآمد خانقاه و زاویه 

کردند و بعد از گشایش کار، پول یا ها نذر میمتداول بود که در بالها و مشکالت برای خانقاه

فرستادند. همچنین به تصریح افالکی گاه شخص متمول تمام میغذایی را به خانقاه 

اموالش را فدای  مجدالدین همةکرد؛ چنانکه خواجههای خود را تقدیم موالنا میدارایی

مثل دستارهای های دوختههایی از پوششموالنا کرده بود و دو تا سه صندوق و تختة جامه

ها را های هندباری نفیس و پیراهن و کفش و موزه و امثال اینشاش هندی و فرجی

مهیا کرده بود و چون موالنا در حالت سماع و یا داشت و از هر کدام دو تا سه دستهمینگه

داشت مجدالدین تقدیم میکرد در حال خواجهیی دیگر به گویندگان و مردم بخشش میجا



 
العارفین، هرکسی که نزد (. بدین ترتیب با توجه به تصریح افالکی در مناقب257)همان: 

( و هرکس 264کرد )همان: هایی نثار میآمد عالوه بر موالنا بر یاران او نیز هدیهموالنا می

آورد گاه نیمة مال، گاه یک سوم ای و مالی میکان و استطاعت مالی خود تحفهی اماندازهبه

هایی که توانایی مالی اندک داشتند با کردند آنو گاهی تمام اموال خود را پیشکش می

 (. 303آمدند )همان: ای ناچیز به دیدار موالنا میتحفه

 تبرک

نفوس  توانند درمدام به روح خود میپیران عرفانی به سبب قوّت و قدرت باطنی و پرداختن 

 وو نظر  از راه نگاهاشخاص، مریدان و حتی اشیا و طبیعت تأثیرگذار باشند. این تأثیر گاه 

مشایخ  ی نیزشود و در موارداز آن به همّت تعبیر میگاه نیز با دعا و توجه قلبی است که

(. در 5: 1388پور، ایرجکشیدند )تصوف برای تیمن و تبرک، بر سر و روی شخص دست می

مشایخ و لق بهالعارفین نیز عامة مردم و مریدان، از روی اشتیاق و اردات لوازم متعمناقب

مة خوان رحالدین مثنویهمچنان خدمت موالنا سراج»اند. بزرگان را مایة تبرک خود کرده

ر گل پرچة ستاالدین رفته بوذم؛ داهلل علیه روایت کرد که روزی به باغ حضرت چلبی حسام

گرفتند ی(. چیزهایی را که به رسم تبرک م163)همان: « احمر به خانه تبرّک آوردم...

ها مایة ت آنمعتقد بودند: متعلقااین دلیل که(. به827داشتند )همان میسالیان درازی نگه

ای ههآورد. در تذکرارمغان میها و اطرافیانشان بهخیر و برکت است و تندرستی برای آن

گرفتند می مشایخ را به عنوان تبرکعرفانی شواهد زیادی وجود دارد که لوازمی مثل کاله

چ سروری ها از شّر هیها باشد به سر آناین کاله بر سر آنچون معتقد بودند: تا زمانی که

ر (. در رسالة فریدون سپهساال947شود )همان: رسد و عاقبتشان نیک میخطری نمی

شدند و رفت بیشتر اصحاب حاضر میموالنا برای حلق مو به حمام میکه است: زمانیآمده

. تبرک از (104: 1378کردند )سپهساالر، برای تبرک، آثار حلق را در بین خود تقسیم می

 (.69: 1382العارفین بازتاب دارد )افالکی، وسایل مربوط به ترمذی نیز در مناقب

 مژدگاني

العارفین، از پرداخت مژدگانی به عنوان یکی از های عرفانی همچون مناقبدر برخی از تذکره

است. این آداب و رسوم معمول صوفیه در قبال شنیدن سخن مقبول و خوشایند یاد شده

زند که خبر خوشایند این کار دست میشود و او زمانی بهمی رسم در احوال موالنا نیز دیده

است: موالنا آن چنان العارفین آمدهاز شمس تبریزی دریافت کند؛ در مناقب هر چند دروغی



 
موالنا گفت کهاو میمحبتی به شمس داشت که بعد از غیبت او، هر کسی به دروغ نیز به

کرد و مبشّر ایثار میالدین را در فالن جا دیدم درحال فرجی و دستار خود را بهشمس

گوید: شمس را در موالنا میآورد. شخصی بهبه جای می داد و شکر آن راها میشکرانه

او بخشید. یکی از از دستار و فرجی و کفش و موزه پوشیده بود بهدمشق دیدم موالنا هر چه 

است. موالنا فرمود: برای خبر دروغ دستار و فرجی دادم اگر یاران او گفت که خبر دروغ داده

(. در حکایتی دیگر هم که 647دم )همان: داخبرش راست بود به جای جامه، جان می

رساند و او موالنا میآورد درویشی این خبر را به می سلطان ولد، شمس را از دمشق به قونیه

نیز تمامی دستار و فرجی و هر چیزی که پوشیده بود به عنوان مژدگانی به بشارت 

  (.697-696دهد )همان: میدهنده

 شکرانه

عرفانی پربسامد در مثنوی و غزلیات موالنا، شکرگزاری و وجوب این یکی از مفاهیم دینی و 

تعالی و بندگان حق است؛ عالوه بر شکر زبانی و باطنی، پرداخت شکرانه امر در ارتباط با حق

نیز به صورت عملی گویای نوعی آیین حاکم بر جامعة عصر موالناست. موالنا با تأکید بر 

نعمت، حکایتی از پیامبر )ص( و ادا کردن حق شکر ولیه آدمی بسیرة نبوی در لزوم توجه 

های حق را به جای فرمایند: تا زمانی که شکر نعمتکند که بر عثمان میعثمان را بیان می

آوری کمی و نقصانی در اموال تو به وجود نخواهد آمد. عثمان به شکرانة این بشارت می

ازی با برگ و زاد و توشه و اسباب به سیصد اشتر با تمامی ساز و أهبت و سیصد مرد غ

پردازد و میکند. موالنا در این حکایت به ترغیب پروانه غزات حضرت رسول )ص( تقدیم می

تعالی به شکرانة شکر او وار چنین روشی در پیش گرفته و حقگوید: پروانه نیز عثمانمی

آورد و نزدیک دو هزار دهد. پروانه نیز از غایت شادی شکرها به جای میعطا و عوض می

هایی کند و طبق دستور او بر همة عالمان و صالحان و مشایخ سیمدینار ایثار اصحاب می

-159بخشند )همان: کنند و به یتیمان و مسکینان شهر جامه و پیراهن میپخش می

العارفین نمود دارد؛ به تصریح های بسیاری از مناقب(. این رسم و آیین در حکایت160

گفت. ناگاه درویشی را به خدمت کی، روزی چلبی در جمع یاران نشسته بود و معانی میافال

ای به ای که نشستهاو برسان و بگو از آن تابخانه گرجی خاتون فرستاد و گفت: سالمم را به

سرای دیگر نقل مکان کن تا از قضای مبرم خالصی یابی و امر چنان است که آن سقف 

کلی بیرون رفتند و اثاث یام را رسانید گرجی خاتون و متعلقان او بهفرونشیند. چون قاصد پ



 
ارباب خانه را بیرون کشیدند درحال سقف خانه فرود آمد و ویران شد. گرجی خاتون به

حاجات صدقه بخش کرد و به حضرت چلبی پانصد دینار یوسفی و ده هزار درهم سلطانی 

(. 754تشریفات نیکو بخشید )همان:  شکرانه فرستاد و هر یک از اصحاب را جداگانه

است که باری بهاءولد در مسجد سلطان دربارة سبب نزول آیات و همچنین روایت شده

داد. در اثنای کالم به ضمیر بدرالدین گفت و کالم را بسط میتحقیق و اسرار آن تفسیر می

ه قول و کند که زهی ذهن صافی که به سبب مطالعة بسیار، این همگوهرتاش خطور می

آید. بهاءولد از سر منبر به گوید و این کار از عهدة هیچ مفسر و مذکّری برنمیمثل می

کند که ُعشری از قرآن را بخواند و از غایت هیبت او به ناگاه شروع میبدرالدین اشاره

گوید و کند. سپس بدرالدین گوهرتاش آنچه را به دلش خطور کرده بود به بهاءولد میمی

گوید که برای شکرانة این حالت برای فرزندان من مدرسه او میشود. بهاءولد بهمی مرید او

از مجالست با مشایخ و (. بدین ترتیب زمانی که44کند )همان: بساز و او نیز این چنین می

کردند. این یافتند شکرانة این حال و قال را پرداخت میپیران به حال و قال عالی دست می

خورد چنانکه سید چندان اسرار ی ترمذی و صاحب اصفهانی نیز به چشم میحالت در ماجرا

الدین از غایت خوشی به رسم شکرانه به فقرا دینارهایی گوید که صاحب شمسو معرفت می

ی مردم به عارفان جنبة مادی داشته و (. بدین ترتیب شکرانة عامه64دهد )همان: میصدقه

مقابل، شکرانة عارفان در مقابل خداوند متعال جنبة  است دربه صورت ایثار مال بوده 

کند که در معنوی داشته است و به صورت ایثار جسم و جان نمود داشت؛ موالنا روایت می

تعالی از گریستم ناگهان حقخواندم و میهفت سالگی پیوسته در نماز سورة کوثر را می

کنم )همان: ت تا غایت بندگی میدریغ خود بر من تجلی کرد به شکرانة آن عنایرحمت بی

طلبد ندا تعالی دیدار یکی از محبوبان مستورش را می(. شمس تبریزی نیز از حق76

(. گفتنی است که 85گوید: سر را )همان: دهی؟ در پاسخ میمیرسد که شکرانه چهمی

سجد گرفت؛ چون قاضی عزالدین ممناسبت اتمام کاری شایسته صورت میاین شکرانه بهگاه

ارباب علم و اصحاب کند به شکرانة آن اجالس عظیم کرده و به آدینه را در قونیه تمام می

 (. 105کند )همان: عمل دینارهایی بخش می

 آداب و رسوم خانقاه

 تشمير آستين خادمان



 
اجرای است کهنظام خانقاهی همانند دیگر نهادهای اجتماعی برای خود قوانین خاصی داشته

در  انقاهاست. یکی از آداب خادمان خمان و مسافران بایسته و ضرروی بودهآن برای مقی

بی در چون صوفی غری است تا از دیگران متمایز شوند؛العارفین، تشمیر آستین جامهمناقب

مع جد را کسی آستین جامة خوخانقاهی نزول کند و خادم را نشناسد باید که نظر کند چه

ب تصوف ب اربااوست و سایر ارکان و آداکند که خادم خانقاه  است استداللکرده و باال زده

 (.224را از او کسب کند )همان: 

 و آداب سالم کردن و سخن گفتن با اهل خانقاه تعیین قبله درخانقاه

ل معمو های خاصی بین اهل عرفان و تصوفداری، رموز و نشانهبرای رعایت اصول خانقاه

 اه هیچمحض ورود به خانقاست که بهاین بودهن خانقاه است. یکی از آداب مسافرابوده

شخصی سؤال  صحبتی با دیگران نکنند و بعد از اقامة نماز به حاضران خانقاه سالم دهند.

معنی دارد؟ گذارند چهمیها را در مقابل قبلهکوزهها پیوسته ها و خانقاهکند که در زاویهمی

رد نجا واآاست که چون مسافری غریب برای اقامت به گوید: برای این موالنا در پاسخ می

ماز به نرکعت  کند و در ابتدا دواستدالل قبلهکوزه شود باید که چیزی نگوید و با توجه به

 باید جای آرد سپس به حاضران سالم دهد و سخن بگوید. در مذهب بعضی دیگر نیز اول

 (.441ل شود )همان: سالم کند و نماز به پای دارد سپس به سخن گفتن مشغو

 کار گماشتن خباز و قصاببه 

عین رری ممنظور حفظ نظم و ترتیب امور خانقاه برای هر شغل و منصبی، اشخاصی با مقبه

-یمبازی در آن زمان دو جوان مقبل، مرید مقبول ایشان شذه بوذند، یکی خ»شدتعیین می

ا یشان رتا راتب مطبخ دروکرد و یکی قصّاب بوذ، و به هر یکی هزار دینار داذه بوذ 

 (29)همان: « کردندالدوام مهیّا و مرتّب دارند و بذان مقدار تعّیش میعلی

 حکم گزاردن نماز در حضور مشايخ

العارفین آن است که برای مریدان جایز نیست در یکی از اصول طریقت مولویه در مناقب

در بندگی موالنا حاضر بودم حکایت کرد که روزی »... حضور شیخ خود نماز به جای آورند

اگر در کعبه نیز باشذ؛ مرید را در حضور شیخ خود نماز کردن جایز نیست؛ چه فرمود که

اهلل عنه به معرفت مشغول بوذ؛ وقت نماز شذ، جماعتی از چنانک حضرت بهاءولد رضی

ن مریدان ترک حضور شیخ و استماع معارف کرده به نماز شروع کردند و یاری چند همچنا

مستغرق حضور و مستهلک نور شیخ گشته بوذند و حق تعالی نظر بصیرت ایشان را 



 
« العیان نموذ که نمازکنندگان را روی از سوی قبله برگشته بوذ و نماز باطل شذهعلی

 (.184)همان: 

مندی دانش است: روزی در شهر بلخ در مسجد آدینههمچنین دربارة ادب نماز خواندن آمده 

یرون تین بده بود و ردای خود را به دوش گرفته و در حالی که دست از آسبه نماز ایستا

و تا غول شگذارد. بهاءولد گفت: دست در آستین کن سپس به نماز مشنیاورده بود نماز می

 (.53حضوری حاصل شود )همان: 

 حکم سماع

یخ ش رایهای کامل است؛ سماع بهای طریقت مولویه وجوب سماع برای انساناز دیگر آیین

اع کامل مانند نماز موقت و روزة رمضان واجب است و بر مریدان مخلص و مقبل سم

ا توجه به ب(. 184مرید هستند حرام است )همان: الناس که نه شیخ و نهمباحست و بر عوام

ا این مبحث اکتفگستردگی مباحث دربارة سماع و ضرورت پژوهشی مستقل در همین حد به

 شود.می

 ازدواجآداب و رسوم  

شود که العارفین سبب میالدین خطیبی پدر بهاءولد در مناقبتحلیل حکایت ازدواج جالل

های وصلت در روزگار موالنا و اجداد او هویدا شود. یکی از آداب و رسومی که در آیین

کفو است؛ این رسم در انتخاب همسر شود گزینش همسران هممیالعارفین دیدهمناقب

مشغلة فکری شود چنانکهمیاسان، عالءالدین محمد خوارزمشاه، مشاهدهدختر پادشاه خر

او را نازنین دختری بوذ که در اقالیم ربع »پادشاه، نبودن فردی متناسب با دخترش است. 

مسکون به مالحت و موزونی و کمال و جمال نظیر خوذ نداشت و الیق همت پاذشاهانة او را 

ی دهذ... ملکة ما را در کلّ وجود کفوی موجود شذ تا دختر را بوکفوی یافته نمی

( نکتة دیگر قابل توجه در این حکایت، جستجو و رایزنی خانوادة 7)همان: « شوذ...نمی

این موضوع با خواستگاری دختران از پسران در دختران به دنبال همسر مناسب است که 

مقام مشورت با وزیر متون کالسیک فارسی همچون شاهنامه قابل قیاس است. پادشاه در 

آورد و میان میدوراندیش خود از نگرانی عدم گزینش همسر متناسب با دختر خود سخن به

کند. او پدر بهاءولد را عالم عامل کاملی معرفی کفو پادشاهان بیان میوزیر نیز عالمان را هم

فرزندان صدیق کند که شرایط ازدواج را از نظر او دارد به دلیل که با اصل و نسب و از می

است. دیگر این که اکبر است و خراسان به برکت جهاد و فتح اجداد او داراالسالم شده



 
است و عامل دیگر نیز نمای همة عالمیان گشتهصاحب فن است و در جمیع فنون انگشت

های زیادی کرده و در تقوا گوی اهل ایمان و تقوی است؛ در سی سالگی ریاضت و مجاهدت

الدین خطیبی، پادشاه، وزیر و (. جالل8است )همان: رشتگان عالم باال ربودهسبقت را از ف

این وصلت ها را بهانبینند کهملکة جهان همزمان در یک شب پیامبر )ص( را در خواب می

 کند:امر می

 ی مار باالهای ما     سور و عروسی را خذا ببریذه بباذا مبارک در جهان سور و عروسی

 (9-8همان: )                                                                                     

دهد و یشان منتعالی بر سرنوشت و ازدواج را این امر اعتقاد عامه بر تقدیر و حاکمیت حق 

قی اج تلی استخارة خیر بر انجام عمل و تأیید آسمانی این ازدومنزلهخواب پیامبر به

یی بازگو شود تا به بهانةقدم میاذن پادشاه پیشدر نهایت این وزیر است که بهشود. می

 )همان: ه شودهای این ازدواج بنیان گذاشتالدین خطیبی برود و پایهخواب پیامبر نزد جالل

الدین رفاجه ش(. گفتنی است وصلت با خانوادة با اصل و نسب در ازدواج موالنا و دختر خو9

دهد یماهمیت این موضوع را نشان ی دیگری کهیز شواهدی دارد. نکتهالالی سمرقندی ن

تر دخ. »ناپذیر این توصیفات استآن است که توصیف پدران به همراه دختران جزء جدایی

االصل، ریمالدین الالی سمرقندی را به نکاح آوردند و او مرذی بود معتبر، کخواجه شرف

 وبی و لطافت و در جمال و کمال نظیر خوذالنجار؛ دختری داشت در غایت خشریف

 (. 26)همان: « نداشت...

 آداب شيخي 

 طلبيشفيع و شفاعت

یکی از فرهنگ عمومی متداول مردمان عصر موالنا برای مقبولیت سخن خود، توسل به 

روزی در شهر »العارفین بازتاب وسیعی دارد. بزرگان برای شفاعت است؛ این ادب در مناقب

نامه پیش هایل واقع شذه بوذ؛ تمامت اهالی قونیه بنزد موالنا آمذند تا عنایت قونیه واقعة

« گرفتند...الدین پروانه بنویسذ و شفاعت کنذ و حضرت سلطان ولد را شفیع میمعین

فرستادند (. مشهود است که سلطان ولد را به نزد موالنا به عنوان شفیع می217)همان: 

همچنان منقولست که عاملی از (. »296ند )همان( و )همان: ها را بکموالنا شفاعت آنکه

محبان آن حضرت در ایفای مال قوی زیانمند شذ و قرب دو سه هزار دینار وامدار گشت و 

طاقت ادا کردن آن نداشت؛ برخاست و با عیال خوذ به حضرت موالنا آمذه پای مبارکش 



 
اب به خدمت پروانه بنویسذ تا مگر نامه درین بافتاذ که حسبة هلل تعالی عنایت و شفاعت

)همان( همچنین « الحال رقعه فرستاذه شفاعت کرد...چیزی وا برند و یا مهلتی دهند؛ فی

ماجرا را به کند وقتی شحنه مرتکب قتل شده بود شفاعت می کهموالنا از نوجوان رومی

هری را هم بخواهد گوید: موالنا صاحب اختیار است اگر شکند در پاسخ میسلطان بازگو می

( یا اینکه 274-273در مقابل او که باشد؟ )همان: و شفاعت کند همه فدای اوست رومی

نویسد که حبسش کرده بود ملک یغان تکین میای برای شفاعت قاضی رومی بهبهاءولد نامه

( و همچنین 43 -42فرستد )همان: میای دیگر را از جهت مظلومی به خورازمشاهو نامه

(. کرا 155کرد )همان: اشارهوان به رقعة موالنا برای شفاعت فردی که قتلی مرتکب شدهتمی

خواهد که به خاطر خداوند الدین زرکوب میخاتون نیز در مقابل خشم موالنا، از صالح

نهد و الدین نیز سر را باز کرده و سر میشفاعتم کن و مرا از خشم خداوندگار برهان. صالح

تعالی به شفاعت مشایخ را نزد حق (. گاه717ایستد )همان: ماچان میپایبرای شفاعت در 

مغوالن در خراسان به قتل ها طلب بخشش و مغفرت کند؛ زمانی که طلبیدند تا برای آنمی

پردازند بزرگان بلخ با زاری و فریاد نزد یکی از مریدان صاحب کشف و کرامت و غارت می

گناهان ما را از حضرت اهلل بخواه و شفیع ما عاصیان شو »گویند:او میروند و به بهاءولد می

از عالم تا ظلمات این قضا زایل شود درویش تا صبح تضرع و زاری کرد تا اینکه سحرگاه

 (.21)همان: « یا أیُّها الَکفرةُ أقتُلُوا الفجرةَ»غیب ندا رسید که 

 باورهای صوفيه 

 زخمچشم  

وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا َلیُزْلِقُونََک بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّْکَر »عارفان با استناد آیه قرآنی

زخم باور داشتند و تأثیر نامطلوب آن را ( بر حقیقت چشم52)قلم/ « وَیَقُولُونَ إِنَّهُ َلمَجْنُونٌ

بر چشم زخم، مردم ترکیه نیز اعتقاد قویتری  اند. عالوه بر باور مردمان ایرانیادآور شده

زخم آبی رنگ استفاده ها از سنگ دفع چشماین مسئله دارند چنانکه در بیشتر مغازهبه

فروشند. در کشور ترکیه برای دور کردن های خود آن را میکنند و یا اینکه در مغازهمی

کنند. در بعضی از نقاط میتفاده اس« نظرقربانی»چشم بد از خود و نزدیکان و اموال خود از 

کنند. ها نیز آویزان میترکیه حتی نظر قربانی را از یخچال و چرخ خیاطی و امثال این

آویزند های اسپند را در داخل خانه و ماشین خود برای دفع چشم بد میها دانههمچنین آن

زتاب دارد: حضرت ولد در العارفین نیز این اعتقاد و باور با(. در مناقب115: 1386)مشیری، 



 
گشتیم گفت: ای گفت: در دوران کودکی همراه پدرم در گورستان میمیان یاران خود می

این دلیل که خودرأی و خودپسند و اند بهبهاءالدین بیشتر این قوم از چشم زخم مرده

 های زخمِ چشمِ بد هالک شدند و هیچ چشم بدیآرا بودند به همین دلیل از آسیبخویشتن

 پسند خویشتن مهلک نیست:اندازة چشمبرای آدمی به

 پرّ طاوست مبین و پای بین     تا که سوءالعین نگشایذ کمین

 از چشم بذان     ُیزلِقونَک از نُبی برخوان بذانکه بلغزذ کوه 

ند ن نماهمچنان که پیامبراکرم )ص( نیز از چشم زخم بزرگان قریش و مالعین خبیش مصو

دالن معجزات و عظمت مقام او به نهایت کمال رسیده بود چون تیره این دلیل کهبه

نیز  چشم از روی خشم طاعت دیدار آن چهره و شنیدن سخنان او را نداشتند مراخیره

ز من نی زحمت چشم زخم رسید. حضرت ولد در حالت گریان سر فرود آوردم و پرسیدم: به

ه اند پیوسته بتو سر خری را نهاده چشم زخم خواهد رسید؟ گفت: نه، چون در بوستان

 (.810-809: 1382میری )افالکی، کنی و میخوشی زندگی می

 دليل گرفتاری پرندگان و چرندگان

مشغول  ای که به نمازگفت: هر بندهکرد و میموالنا یارانش را به خواندن نماز تحریض می

هوا و  رندگانباز فرمود این پ»یابد. از عالم غیب آرزو کند به آن دست میشود هر چیزی که

د گوین شوند سببش ترک تسبیح ایشانست وچرندگان صحرا که در دام و مضراب گرفتار می

« شوندیگرفتار مسازند؛ الجرم بدامینمازی گذر میگرفتاری پرندگان از آنست که بر بام بی

 (.200 -199)همان: 

 سبب کسوف آفتاب

 کند:د، گستاخی را سبب کسوف آفتاب بیان میموالنا در فحوای تعالیم عرفانی خو

 بذ ز گستاخی کسوف آفتاب                 شذ عزازیلی ز جرأت ردّ باب

 (39)همان:                                                         

یز نقل نالدرر عارفان در باب کسوف و خسوف آفتاب و ماه باورهای متفاوتی دارند؛ در معدن

گ های بزرگرفتن آفتاب و ماه را سبب آن است که در آسمان، درختان و کوه»است که شده

شود و این میرود گرفته افتاب و ماهتاب در پس درخت یا کوهی میکه   باشد. هرگاهمی

 (.91: 1382)عمری مرشدی، « کردهالیقین مشاهدهفقیر آن را به عین

 اجنهاعتقاد به



 
است: ای نقل شدهی دربارة ارتباط مشایخ با جنیان مباحث گستردههای عرفاندر تذکره

اخته سی ما پایة چراغی بود که به طول قد آدمی کند که در خانهکراخاتون روایت می

کرد. می طالعهممعارف بهاءولد را  بودند. موالنا از اول شب تا طلوع فجر به صورت ایستاده

 ما تحمل تابش من شکایت کردند کهما بودند بهشبی جماعتی از جنیان که ساکن بقعة 

انه خاز مردم شویم مبادا که چراغ را نداریم و از روشنایی چراغ، زحمت زیادی متحمل می

 نا تبسمکند و موالما درد و ألمی برسد. کراخاتون این ماجرا را برای موالنا حکایت میبه

خور عد غم مبه ب گوید: از امروزکراخاتون میگوید. بعد از آن بهکرده و تا سه روز جوابی نمی

هند نخوا که جنیان مرید و معتقد ما شدند و به هیچ یک از فرزندان و یاران ما زحمتی

دف با ه« ل جندر احوا»الصفا، فصلی را با عنوان بزاز نیز در صفوة(. ابن93رساند )همان: 

مانی لف، زاست. به تصریح مؤهبیان نفوذ معنوی شیخ صفی در میان اجنه به نگارش درآورد

ود به شدند خادمان و مریدان و طالبان شیخ مجال وراجنه در خلوت مالزم شیخ میکه 

راه  خلوت توانستند به دروننهادند نمیخلوت را نداشتند و چون پای در آستانة خلوت می

نکتة  (.599-598: 1376بزاز، شدند )ابنها میمانع ورود آنپیدا کنند و جماعت اجنه 

خ ند شیتوانند در خلوت شیخ حاضر شواصحاب نمی جالب در این اثر آن است که باری که

دلیل  گرفتند وگوید که دوازده هزار جن در خلوت بودند و از من توبه و تلقین میصفی می

خواهند و اندازند آن است که همچو شما مالزمت و خدمت میاینکه شما را بیرون می

همان(. )ی رسد ها بر شما مضرت و زیانمبادا از ایشان بر شما و بالعکس از آنکهاندیشند می

ثر ار دو این تفکر دربارة آسیب رساندن آدمیان و جنیان بر یکدیگر در هگفتنی است که

 کی ازالصفا تسخیر اجنه در وجود اشخاص به عنوان یاست. در صفوةعرفانی تکرار شده

ها از دست گرفتهد که یکی از کرامات شیخ صفی نجات جنانعکاس دار باورهای مردمی

-600کند )همان: ها ایجاد میالرحمن الرحیم حجابی بین آنهاست و گفتن بسم اهللجن

 (. 604 )همان:« جّنی را قدرت آن نباشد که گرد درخت و آالت صاحبدل بگردد»( و 601

 حرمتي به ولي خداآسيب بي

حرمتی به ها نتیجة بیوالن به خراسان و کشتار ظالمانة آنالعارفین حملة مغدر مناقب

است؛ به تصریح افالکی، روزی موالنا در حالت بهاءولد و خانواده و اصحاب او پنداشته شده

کشید و یاران های عاشقانه برمیکرد و سینة خود را باز کرده و آهسماع شورهای بسیار می



 
دلی به درد آمذه بوذ و زمانیست که دل صاحب»کردند سپس فرمود: نیز رقّت زیادی می

 پذیر نیست...اصال عمارتکشذ و روی به خرابی نهاذه هنوز خراسان مسکین انتقام آن را می

 تا دل مرد خذا نآمذ بدرد                هیچ قرنی را خذا رسوا نکرد

 (.16 :1382افالکی، «)خشم مردان خشک گردانذ سحاب خشم دلها کرد عالمها خراب

لت مردم نیز دشمنی با مشایخ و عارفان را موجب انهدام دین و دوگفتنی است که 

ردم دانستند و این امر را به صورت ضمنی در مقبولیت عام اهل سلوک در میان ممی

 ارد؛ بهدانعکاس  الصفا نیز باور مردمیهای عرفانی از جمله در صفوةتوان دید. در تذکرهمی

ورزید و در بدعلی، وزیر مبک اشرف، با طایفة مشایخ و صالحان دشمنی میبزاز عتصریح ابن

گفت  که شیخ صدرالدین به تبریز رفت، عبدعلیکرد. هنگامیها تالش میقلع و قمع آن

باید خنی نپیرامون چنین س»اوالد شیخ را باید به قالع بفرستیم؛ اما ملک اشرف گفت:که

د و قواع د دینو دنیًا مضر باشد و موجب انهدام عقای گردیدن و اعتقاد گردانیدن که دیناً 

 برای ؛ اما چون عبدعلی در انتظام مملکت ملک اشرف دستی قوی داشت ملک اشرف«دولت

 دعلی،عرض ادب به حضور شیخ صدرالدین نیامد. با گذشت بیست و یک روز از وزارت عب

ک هلل بلنه وا»گفت که:دولت وی سرنگون شد و خانه و اتباع او غارت شدند. ملک اشرف 

ین بود که (. حتی اعتقاد بر ا1065-1063: 1376)ابن بزاز، « کرامات شیخ کار او بساخت

ی است که روزدههنگام عبور از کنار مقابر اولیا نیز باید با ادب تمام عبور کرد؛ روایت ش

برد. یمر ه سموالنا برای حل واقعه و حالی به زیارت تربة پدرش رفته بود و در مراقبه ب

 بازآمد ن حالآناگهان سواری دوان دوان از کنار تربه گذشت موالنا به شدت منفعل شد و از 

رک او م مباداند که عروق بهاءولد گرداگرد تربه را فرا گرفته و جسو گفت: این شخص نمی

-کهتا ت در این مرقد مدفون است در حال آن اسب، سوارش را بر زمین زد و چندان کشید

: 1382ی، افالکادبان و گستاخان عبرت گیرند و از غیرت اولیا آگاه شوند )ش کرد تا بیاتکه

38.) 

 داری سبب استجابت دعاروزه

است. ترمذی نیز از طریقت است و به آن توجه ویژه شدهروزه نزد صوفیه بخش مهمی 

مارد و معتقد شکند و طاعتی را بهتر از روزه برنمیمالزمت روزه تأکید میاصحابش را به 

(. 66کلید خزائن حکمت است )همان: دار مقبول و مستجاب و روزه است که دعاهای روزه

چون هالوخان در سنة خمس و خمسین و ستّمائه بخطة بغداذ رسیذ، »به تصریح افالکی 



 
اصال فتحی نشذ؛ هالو خان فرموذ: سه روز هیچ کسی چیزی محاربه و مقاتلة عظیم کرده 

ن را نیز علیق ندهند و هر یکی برای فتح بغداذ و نصرت خان بیرتغان خوذ نخورذ و اسپا

االبواب فتحی پیش آرذ و فتوحی حاصل شوذ... همان روز فتح ها کنند، تا مگر مفتحالبه

 (. 203)همان: « بغداذ کرده خلیفه را اسیر کردند...

 مشايخ برای دفع بالصدقه به

ة گوید: از جادکند و میمیبغداد رو به خلیفه  بهاءولد در هنگام وعظ در مسجد جامع

چشمان ترسی. بشارتت باد تنگنهی و از عذاب خدواند نمیشریعت بیرون قدم می

ن ین دیکرسند و تقدیر الهی چنان است که تو را شهید کنند و خشم )لشکر مغول( میآتش

ار زلیفه مشغول شو. خاستغفار محمدی را از جان تو بیرون کشند؛ پس دیدة دل بگشا و به

ال » گفت: وگریست و هرچه قدر اسباب و اسب و نقدینه فرستاد بهاءولد قبول نکرد زار می

زم ریم و چیزی الموال دااباب و اندازة کافی اسما به« تَحِلُّ الصَدقُة لِغَنٍی و ال لِذی مرَّةٍ سَوِیٍ

کرده زیمت نعهنوز از بغداد نیست. اگر عطای او را قبول کنیم مانع قضای حق شده باشیم. 

یران و وا به کردند و خراسان رمغوالن شهر بلخ را محاصرهبودند که به خلیفه خبر رسید که

 (.20غارت کردند )همان: 

 گيرینتيجه

ای اطالعات پیرامون رود که پارههای خصوصی به شمار میالعارفین جزء پیرنامهمناقب

است. از تحقیق در آداب سفر صوفیه در آن منعکس شدهها و باورهای بعضی از آداب و رسوم

القدم جمعی از مشایخ، حقاستقبال دستهشود که استنباط میگونه العارفین ایندر مناقب

مشایخ، پیاده شدن از مرکب و تعظیم کردن در مقابل مشایخ، دید و بازدید حاجیان با به

نگر نفوذ معنوی مشایخ این دوره و مقبولیت ها به نوعی نشااین مشایخ بعد از سفر و امثال

ها نزد مردم و صاحبان قدرت است. در زیرمجموعة آداب مراسم سوگواری؛ جامة عزای آن

موالنا،  متمایز موالنا، تشییع جنازة پرطمطراق جوانان، آداب مرگ در حالت مستی از دیدگاه

ان هنگام وفات مشایخ قوالی در تشییع جنازة مردگان و شیوة به سوگ نشستن پادشاه

توان به آداب نزل و بخشش و العارفین میهای مناقباست. از فحوای حکایتبررسی شده

کرد و انواع آن همچون تحفه و پیشکشی، تبرک، مژدگانی و شکرانه در این اثر اشاره

ها را در تأمین درآمد خانقاه عارفان یادآور شد. در مبحث آداب و رسوم این فتوحجایگاه

داری صوفیه در این دوره همانند تشمیر آستین های خانقاهخانقاه، برخی از اصول و آیین



 
کار و آداب سالم کردن و سخن گفتن با اهل خانقاه، به خادمان، تعیین قبله در خانقاه

گماشتن خباز و قصاب، حکم گزاردن نماز در حضور مشایخ و حکم سماع شواهدی دارد. 

طلبی از دیگر موارد مطرح در آداب شیخی همچون شفیع و شفاعتآداب و رسوم ازدواج و 

توان به باورهای صوفیه در این تذکرة عرفانی است. همچنین در بخش دیگر این پژوهش می

زخم، دلیل گرفتاری پرندگان و چرندگان، سبب العارفین همانند اعتقاد به چشم مناقب

داری سبب استجابت دعا، ه ولی خدا، روزهحرمتی باجنه، آسیب بیکسوف آفتاب، اعتقاد به

 کرد.مشایخ برای دفع بال را اشارهصدقه به
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