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مقدمه 
رفتارهای صوفیان به یک یا چند جنبۀ خاص از زندگی محدود نمیشد؛ زیرا در نظام رفتاری آنان
تقریباً برای همهچیز آداب خاصی تعریف شده بود که التزام به آنها ،از شرایط صوفیگری
بهحساب میآمد .این رفتارها در سه ساحت زیستی صوفی ظهور مییافت :نخست ساحت فردی و
خانوادگی اوست؛ مانند شیوۀ لباس پوشیدن ،عزلتنشینی ،عبادت ،تزویج و چگونگی گذران
معیشت؛ دوم ساحت حرفهای و اختصاصی صوفی است؛ که مواردی همچون ،شیوۀ تعامل و
مجالست خانقاهی ،انواع خدمات خانقاهی ،استقبال از مسافران ،انجام مراسم خانقاهی ،تردد بین
خانقاهها و دیدار از مشایخ طریقتهای دیگر را شامل میشود؛ و سوم ،ساحت اجتماعی و عمومی
صوفی است؛ همچون نحوۀ معاشرت با مردمان ،رفتار ایشان با بزرگان و سالطین و سایر امور
اجتماعی 1.البته برخی از آداب صوفیان ،مانند آنچه دربارۀ طعام به چشم میخورَد ،در هر سه
ساحت ،نمود یافته است.
هر گروه و مسلک اجتماعی ،آیینها و آداب مخصوص بهخود را دارد .بیشتر این آداب منبعث
از پیشینهای اعتقادی  -فرهنگی هستند که زمینهساز شکلگیری آنها گردیده است .ازاینرو،
بدیهی است که در پارهای از رسوم صوفیان ،بهعنوان یک گروه یا مسلک اجتماعی ،بهدنبال باورها
و معتقداتی باشیم که اگر بهصورت مستقیم علت پیدایش یک رفتار نبودهاند ،دستِکم در ایجاد
آنها ،سهم بهسزایی داشتهاند .با این توضیح ،میتوان برای رسوم خانقاهی تصوف ،ازجمله طعام ،به
دنبال یک شالودۀ فکری یا بنمایۀ اعتقادی بود.

صوفیه بنابر آموزههای دینی و خانقاهی و با تأسی به آیات و روایات و تعالیم کهن ،بر کمخوری و
جوع تأکید میکردند و بر آن بودند که حکمت و معرفت ،در بطنی انباشته از طعام ،جایی ندارد و
سیر بودن ،حکمت و دانایی را از انسان سلب میکند .به همین سبب ،مشایخ به پرهیز از برخی
خوراکها تأکید میورزیدند.
بایزید را گفتند به چه چیز معرفت یافتی؟ گفت :به تنی برهنه و شکمی گرسنه (شفیعی
کدکنی.)242 :1384 ،
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ذوالنون مصری گفت :حکمت در معدهای قرار نگیرد که از طعام پر باشد (عطار،
.)127 :1389

سکنـدر گفت اگر خواهی طعـامی

بـســازم تـا تــنـت یـابـد قـوامی

چنــین دادش جـوابْ آن مرد مردان

که ای خـسرو! تنم مبرز مگردان

مخور! کین خوردن آن کردن نیرزد

بـه مبـرز رفـتـنت خـوردن نیـرزد

شـکم چـون بـاشــدم چـاه نجـاسـت

مـرا نـه عـلـم مـانـَد نـه فـراســت
(عطار ،1387 ،ابیات )6166 - 6169

جوع و گرسنگی یکی از شرایط درآمدن به کسوت مریدی بود .بیشتر مشایخ از هر طریقتی که
بودند ،مریدان خود را به نیمْخوری و گرسنگی توصیه میکردند .همچنین در انجام اعمال عبادی،
جوع از شروط الزم بهحساب میآمد .مرید باید تنها بهاندازهای میخورد که گرسنگی او از بین
رود و توان انجام طاعات و عبادات را داشته باشد« :مرید را البد است که طعام اندک خورد تا در
طاعت ،او را نشاط آرَد و کاهلی ببرد» (باخرزی.)19 :1383 ،

صوفیان اعتقاد داشتند شکم سیر آدمی را دچار معصیت میکند ،اما گرسنگی توان ارتکاب
معاصی را از انسان سلب مینماید .به همین سبب ،در آیین صوفیان با ترجیح گرسنگی ،نسبت به
شبزندهداری یا عباداتی که با شکمسیری توأم باشد ،روبهرو میشویم:
ابوسلیمان دارانی میگفت که اگر یک لقمه طعام شبانگاهی کمتر خورم ،دوستتر از
آن دارم که یک شب را زنده دارم ،یعنیکه جوع بهتر از عبادت با شَبَع (باخرزی،
.)328 :1383
نه قصد معصیتی در من پدید آمد (عطار.)127 :1389 ،

ضرورت خوردن غذای ساده و در حد نیاز برای صوفیان بهاندازهای بود که سرپیچیکردن از
این شبهقانون ،به بهای انکار صدق ایشان تمام میشد؛ چنانچه یکی از دالیلی که عدهای بر ابوسعید
خرده میگرفتند ،این بود که «طعام وی و مریدانش ،مرغ بریانست و لوزینه
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» (ابوروح.)58 :1367 ،

بههرحال ،سیرخوردن مذموم بود؛ و شکم پر ،حجاب و زنگار قلب انسان نسبت به پروردگارش
محسوب میشد :ابوسلیمان دارانی گوید« :هرچیزی را زنگاری است و زنگار دل ،سیر بخوردن
است» (قشیری.)41 :1381 ،
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در برخیاز منابع تصوف هم آمده است که بعضی مشایخ صوفیه وقتی غذا میخوردند ،ضعیف،
و زمانیکه گرسنه بودند ،قوی میشدند! یا اینکه هر هفتاد روز ،یکبار طعام میخوردند!

(رک:

ابنجوزی 206 :1389 ،نیز قشیری .)653 :1381 ،پیداست که این رفتارها از امور افراطی و نامتعارفی است
که با پذیرفتن اغراقهایی که به اعمال صوفیان نسبت میدادند ،تحتتأثیر اندیشۀ رجحان گرسنگی
بر خوردن ،شکل گرفته است .البته این مسئله که گاهی ،در نقل حکایات و روایات و نسبت دادن
اعمال خارق عادت به عارفان و صوفیان ،زیادهروی میشد ،روشن است؛ اما بههرحال اشاره به این
مسائل ،از وجود کم و بیش چنین اعمالی حکایت میکند .البته شماری از صوفیان هم بودند ،که
جهتگیری معتدلتری داشتند و معتقد بودند ،زمانیکه صوفی گرسنه میشود ،میتواند از طعام
استفاده کند؛ اما تا وقتی که گرسنه نشده ،نباید دست به طعام ببرد؛ زیرا خوردن پیش از گرسنگی،
مذموم و مکروه است (رک :غزالی،1364 ،ج .)285 :1

الف .آداب و معتقدات
سالم نکردن بر سر سفرۀ غذا تا پایان صرف طعام
سالمکردن در سنـت ،امری واجب است؛ اما این امر در بین صوفیان ،در چند مورد به تأخیر میافتاد:
یکی هنگام ورود صوفی به خانقاه ،بهمنظور پریشان نشدن خاطرِ حاضران و صوفیانی که در حال
مراقبه هستند( 4العَبّادی)253 :1347 ،؛ دوم ،هنگامیکه به حمام وارد میشوند (باخرزی)149 :1383 ،؛
سوم ،به صوفیای که وضو نداشت تا هنگامیکه تجدید وضو کند 5و چهارم ،که در ارتباط با
بحث ماست ،بر سر سفره و هنگام غذاخوردن .اگر کسی درحال صرف طعام بر صوفیان وارد
نباید با دهان آلوده به غذا ،نام خدای سبحان را بر زبان آورد:
آوردهاند که شیخ ما در نیشابور روزی در خانقاه با جمع متصوفه نشسته بود بر سر
سفره و طعام بهکار میبردند .در میان سفره ،خواجۀ امام بومحمد جوینی درآمد و
سالم گفت .شیخ جواب نداد و هیچ التفات نکرد .خواجه امام بومحمد بشکست و
برنجید و بنشست ...چون طعام بهکار بردند و سفره برداشتند و دست بشستند ،شیخ بر
پای خاست و سالم شیخ بومحمد جوینی را جواب داد .پس گفت :سالم ،نامیست از
نامهای حق جلّجالله و ما روا نداریم که با دهان آلوده ،نام او بریم .شیخ بومحمد
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جوینی دلخوش گشت و گفت :آنچه از آداب شریعت و طریقت ،شیخ را هست
هیچکس دیگر را آن نیست (محمدبنمنور.)271-272 :1366 ،
و صوفی «چون بر سفره درآید[ ،باید که] سالم نکند» (باخرزی.)134 :1383 ،

 .1برنخاستن هنگام صرف غذا

صوفیه بهحرمت قدوم تازهواردان ،از جای برمیخاستند .ولی این رفتار ،زمانیکه ایشان برای صرف
غذا مینشستند ،به تأخیر میافتاد« :چون بر سفره درآید ...اگر نشسته باشد ،بهجهت هیچکس
برنخیزد» (باخرزی.)134 :1383 ،

چنانکه در شواهد پیشین دیدیم ،دربارۀ ابوسعید ابوالخیر نیز گفته شد :یکبار وی در حال غذا
خوردن بود که خواجه بومحمد جوینی بر او وارد شد و بوسعید ،همچنان برجای خویش نشسته بود؛
اما پس از صرف غذا و شستن دستها ،بوسعید به احترام وی برمیخیزد و به او سالم میگوید:
 ...چون طعام بهکار بردند و سفره برداشتند و دست بشستند ،شیخ برپای خاست و سالم
خواجه بومحمد جوینی را جواب داد (محمدبنمنور.)271- 272 :1366 ،

 .2صحبت کردن بر سر غذا

صوفیان ،همواره به کمحرفی یا خاموشی سفارش شدهاند .بهخصوص در چلهها یا اربعینها،
خاموشی از لوازم و ارکان ریاضت بهشمار میآمد؛ اما این سکوت برخالف عرف و عادات اخالقی
در چند جا شکسته میشد :یکی ،بر سر سفره و هنگام غذاخوردن بود« :شرط آداب اکل آن است
که چون بر سفره نشینند ،خاموش نباشند» (هجویری.)513 :1387 ،

(رک :باخرزی .)139 :1383 ،با این پیشینه بود که بهتدریج ،سخنگفتن از شروط خوردن طعام گردید.
غزالی نیز همین نکته را تأکید کرده است:
شرط است که صوفی خاموش نباشد بر سر طعام  -که آن از سیرت عجم است  -لکن
سخن خوش همیگوید ،از حکایات پارسایان و حکمت ،و لکن بیهوده نگوید (غزالی،
 ،1364ج.)288 :1
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 .3وجود نمک بر سفره
6

انگشت بر نمک زدن و نمک بر خوان یا سفره گذاردن و همچنین آغاز کردن غذا با خوردن نان و
نمک از رسومی بود که در رفتار صوفیان ،بهوفور دیده میشد« :بهتر است صوفی ابتدا به نمک کند
و ختم به نمک کند و دستآلوده بر نمک نزند» (باخرزی.)135 :1383 ،

ســرکــه بــودی بـــا نــمـک بـر خــوانِ او

نــه ز بــیــــتالـمــال بـــودی نــــــانِ او
(عطار)507 :1384 ،

بهموازات این رسم ،کنایاتی مثل «انگشت یا نان بر نمک زدن» 7و یا «نان و نمک کسی را
خوردن» پیدا شد که اولی بهمعنای ابتداکردن به غذا ،یا شراکت در طعام با دیگری است و دومی،
بهمعنای بهره مندی از بخشش کسی ،نشستن بر سر سفرۀ وی و حفظ حرمت و وفاداری نسبت به
اوست 8.البته باید گفت نمک در سفره نهادن ،قدمت بسیاری دارد و رسمی نیست که صوفیان آن را
بهوجود آورده باشند؛ اما پایبندی بهآن ،در میان صوفیان و بهموازات ایشان ،در بین اهل فتوت و
عیاران بیش از دیگران بوده است.
 .4ذکر ،ایثار و دوری از حرص

از آموزههای مهم صوفیان ،ذکرگویی حتی در خوردن غذاست .همچنین ایثار از سهم خود به
دیگران و دوری از حرص و زیادهخواری ،اهمیت دارد:
و آن مقدار طعام که خورَد با ذکر و حضور دل خورد ،و لقمۀ کوچک بردارد ،و به
شَرَه نخورد ،و خُرد بخاید ،با ذکر که در دل میگوید ،تا به نور ذکر ،ظلمت شهوت
طعام مندفع میشود (نجم رازی.)287 :1386 ،
(عطار ،1387 ،بیت )1565

صوفی تاجاییکه میتواند بهتر است بر سفره از حظ و نصیب خود ایثارکند و در
نصیب دیگران طمع نکند (نجم رازی.)263 :1386 ،
شرط آداب اکل آن است که تنها نخورند و ایثارکنند مر یکدیگر را (هجویری:1387 ،
.)513

باید که طعام در جمع به ایثار خورَد ،یعنی که او کمتر خورد و آهستهتر ،تا دیگران
خورند (باخرزی.)141 :1383 ،
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 .5دست شستن و خالل

در خانقاهها پس از صرف غذا مبادرتبه شستن دستها میکردند .سپس چوب خالل توزیع
میشد .هرکدام از این اعمال ،آداب و حتی خادم خاص خود را در خانقاهها یا ضیافتها داشت:
خوان چو رسید از آسمان دستْبشوی و هم دهان

تـا کـه نیــاید از کفَـت بـوی پیـاز و گـند نـا
(مولوی)45 :1366 ،

«چون طعام به کاربردند و سفره برداشتند؛ دست بشستند» (محمدبنمنور.)272 :1366 ،

شایان ذکر است که صوفی ،غذا را به پیروی از سنت پیامبر با دست راست میخورد و نیز در
حین خوردن غذا به دست کسی خیره نمیشد و فقط به لقمۀ خودش نگاه میکرد

(رک :هجویری،

.)513: 1387
ب .رسوم
 .1نخوردن طعام بر خوان
(ص)

خوان طبقهایی چوبین بود که غذا را بر آن مینهادند .صوفیان طبق سنت پیامبر

طعام را بر سفره

تناول میکردند ،نه بر خوان .زیرا اوالً پیامبر اسالم ،طعام را بر سفره تناول میکرد؛ دیگر آنکه
فراعنۀ مصر ،طعام را بر خوان میخوردند و نخوردن بر خوان ،برای اجتناب از تشبه به آنان بود .البته
خوردن بر خوان تا زمانیکه سبب عُجب و تکبر نمیشد ،منعی نداشت و غذا خوردن بر سفره ،از
این حیث تأکید میشد که یادآور سفرکردن بود؛ آنهم سفری که در آخرت ،پیش روی انسان
است:
است ـ که سفره از سَفر یاد دهد .و سفر دنیا ،از سفر آخرت یاد دهد ،و نیز به تواضع
نزدیکتر بود .پس اگر بر خوان خورد ،روا بود -که ازین نهی نیامده است  -اما
عادت سلف ،سفره بوده است؛ و رسول

(ص)

بر سفره خورده است (غزالی ،1364 ،ج:1

.)284

صوفی باید نان به سفره خورد و اقتدا به سید عالم

علیهالسالم

کند که وی هرگز نان بر

علیهالسالم

خوان نخورد ،اجتناب از تشبه به فراعنه ،که سید عالم
خوردی (العَبّادی.)247 :1347 ،

پیوسته نان بر سفره
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با وجود این تأکید ،آن گونه نیست که در متون صوفیه ،معموالً با رجحان سفره بر خوان روبهرو
باشیم؛ چراکه این دو اغلب در یک حوزۀ معنایی بهکار رفتهاند و اغلب «خوان» همان «سفره» است
و همان تقدس را دارد .چنانکه اضافهشدن خوان ،به واژههایی مثل «خدا ،جان ،فضل ،جود و نعیم»
میتواند بیان گر اهمیت آن باشد .گویا این اعتقاد ،بیشتر در فضای فکری صوفیان باقی مانده و در
آثار شاعران ،نمود عملی چندانی نیافته است .دستِکم آنچیزی که از آثار شاعرانی چون سنایی،
عطار ،مولوی و حافظ برمیآید ،گواهی بر این گفتار است:
چــون ز خـوان فــضـــل روزه بشــکنـم

عــیـد بـــاشـــد روزگــارم روز و شـب
(مولوی ،1366 ،غزل )302

مالــکِ دیـنـــار را گفـت آن عــــزیـــز

من ندانــــم حـال خـود ،چـونی تـو نـیز؟

گــفت «بر خـوانِ خــــدا نـان میخـورم

پـس هـمـه فــرمـــانِ شــیـطـان میبـرم».
(عطار ،1384 ،بیت )2055 -2056

خــــالــقــا ســــر تـــا بـــه راه آوردهام

نـــان هــمـه بــر خـوان تـو مـیخـوردهام
(عطار ،1384 ،بیت )252

بر در شاهم گدایی نکتهای در کـارکـرد

گفت بر هر خوانکه بنشـستم خدا رزاق بود
(حافظ ،1386 ،غزل )206

ما زخصمـانشکی اندیشیم کـاندر راه او

خـوان جان بنهاده و بانگ صـال در دادهایم
(سنایی ،1385 ،غزل )258

بگـذرانم ز صـراط و برهـانم ز عــذابت

در بــهـشتآرم و برخوان نعیمت بنشانم

بههرحال ،از آنجاییکه در خانقاهها ،تناول غذا به صورت «جمعی» بود ،بیشتر سفره یا سِماط

پهن میشد؛ زیرا دور هم نشستن بر سر سفره ،راحتتر از خوان بود .بهنظر میرسد ،استفاده از خوان
و طبق در خانقاهها ،بیشتر برای «فتوحاتی» بود که به آنجا میرسید ،زیرا فتوحات معموالً بر خوان یا
10

طبق نهاده و فرستاده میشد .اینگونه بود که واژۀ خوان و طبق ،با مفهوم نثارکردن نیز گره خورد:
باز عـیـسی چـون شـفـاعـت کــرد حـق

خـوان فــرســتــاد و غنـیـمـت بر طـبــق
(مثنوی ،دفتر  :1بیت )83

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-12-06

(سنایی :1385 ،قصیدۀ )179
9

نقد آداب طعام در تصوف

هـر دو عـالَــم خـواســتـارش آمــدنـد

9

بـــــا طــبـــقهـــای نـثــــارش آمـدنـد
(عطار1388 ،ب :بیت )404

در داستان پیر چنگی نیز ،زمانی که کودک حلوافروش به گریستن میافتد و غریمان بر شیخ
احمد خضرویه  -یکی از پیران بزرگ صوفیه -اعتراض میکنند و خشم میگیرند ،وام غریمان و
11

پول حلوای کودک بر روی «طبقی» به نزد شیخ فرستاده میشود.
دربارۀ این رسم ،بیتی از اسرارنامهعطار ،مورد مناقشه است:
چو نان از خوان ستانی ،خوان بوَد شوم

که بیشک خوانِ بیش از نان ،بوَد شوم
(عطار1388 ،الف :بیت )2706

دکتر شفیعیکدکنی ،در توضیح مصراع دوم این بیت ،میگوید :ظاهراً حکمت یا ضربالمثلی
بوده است و این بیت حکیم نظامی در «هفت پیکر» نیز به همین امر اشاره دارد:
گـــر بجــویی درون و بــیرونـــم

بــوی خــوانِ تــو آید از خـونم

خــوانِ بر سر ـ بر این ندارم دست

سـرِ بر خوان اگر بخـواهی هست
(نظامی)496 :1385 ،

و ادامه میدهند که بهاحتمال بسیار قوی ،خوانِ بر سر ،در معنی خوان افزون بر نان است» (رک:
عطار1388 ،الف.)463 ،

دراینباره ،ذکر دو نکته الزم است :اول اینکه در توضیح این بیت عطار ،به مفهوم مصراع
نخست ،احتماالً بهدلیل صورت ساده در خوانش اولیۀ مصراع ،که ظاهراً بیمشکل مینماید،
نامبارک است؛ یعنی اگر نان را از خوان ،بگیریم و سلب نماییم ،آن خوان ،بیبرکت میشود.
درصورتیکه در مصراع نخست ،یکی از آداب خانقاهی صوفیه مطرح شده است و همانگونه که
در شواهدی از کیمیای سعادت و صوفینامه آمد ،نان ستاندن (نان برگرفتن) از «خوان» شایسته
نیست و صوفی باید از «سفره» نان برگیرد و اصوالً نباید بر سرِ خوان نشیند؛ چرا که «بر سر خوان
نشستن» یادآور سیرۀ زندگی پادشاهان و فراعنۀ مصر بوده است و صوفی با تأسی به سنت مشایخ و
پیامبر اسالم ،باید بر سفره مینشست« :عادت سلف ،سفره بوده است و رسول(ص) بر سفره خورده
است» (غزالی ،1364 ،ج .)284 :1به همین سبب عطار ،وصف «شوم بودن» را در مورد «خوان» بهکار
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برده است .شاهد این مدعا نیز ،همراهشدن «خوان» در شعر عطار ،با واژههایی مثل «خان» و «شاه» در
ابیات پیش و پس بیت مذکور است:
تو را چون چـشم بر خانـست و خانـان

دلت را کـی سرِ جــان است و جانان؟

چو نان از خوان ستانی ،خوان بـود شوم

که بیشک خوانِ بیش از نان بُود شوم

چه گـَردی گِـردِ خوانِ شـاه چنـدین؟

که مـُشتی عـاجزند و خوار و مسـکـین
(عطار1388 ،الف :ابیات )2705 -2707

نکتۀ دیگر ،توضیح دکتر شفیعی ،دربارۀ مصراع دوم بیت عطار است؛ زیرا درنهایت ،معلوم
نمیشود که در آن بیت حکیم نظامی ،چگونه «خوان بر سر» میتواند در معنای «خوان افزونبر نان»
باشد؟ البته درست است که در متونی همچون کلیله و دمنه و مثنوی 12بهعبارت «بر سری» (آنهم نَه
«بر سر») بهمعنای «بهعالوه» و «افزونبرآن» اشاراتی شده است که با «بر سر» بودن خوان ،در بیت
نظامی و تبعاً «خوان بیش از نان»ِ عطار ،مشابهت پیدا میکند  -و شاید تعبیر ایشان هم مأخوذ از
چنین شواهدی در متون باشد  -اما آنچه مهم است ،کارآیی و تعمیم این مفهوم ،بر بیت حکیم
نظامی و عطار است که گویا در اینجا مصداقی ندارد .زیرا با توجه به متون و اشعار فارسی ،اینقدر
روشن است که در مراسم و مجالس خانقاهی ،نذورات ،یا نان و طعام را بر «خوان» یا «خوانچه»هایی
مینهادند و آن را روی سر گذاشته و به مراسم میآوردند و عبارت «خوان بر سر» به همین مسئله
اشاره دارد و بعید بهنظر میرسد چنین مثلی با فرض سابقه داشتن در زبان فارسی ،در اینجا مصداق
داشته باشد و بتوانیم «بر سر» را در آن بیت نظامی ،همان «بر سری» در متون فارسی ،و بهمعنای
بر سرنهادن ،اصالً نیازی بر حمل معنای «افزون» بر عبارت «بر سر» وجود ندارد؛ و با این توضیحات،
مفهوم بیت عطار از نظامی ،که به آن استشهاد شده است ،مجزا میگردد.
البته در اینکه ممکن است مصراع دوم بیت عطار ،حکمت یا ضربالمثلی در زبان فارسی بوده
باشد ،بحثی نمیکنیم؛ کما اینکه افزونی تعداد خوانها و کمتر بودن مقدار نان ،و بهبیاندیگر
فراهمبودن حواشی و مقدمات یک کار ،بدون اینکه اصل آن کار انجام شود ،شبیه یکی از ضروب
امثال مشهور در زبان فارسی است.
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 .2خوردن جمعی (مهمانی)

صوفیه تنها غذا خوردن را ناپسند میدانستند و برآن بودند ،بر غذایی که همراه جمع خورده شود،
حسابی وجود ندارد:
شرط آداب اکل آن است که تنها نخورند (هجویری.)513 :1387 ،
هر طعام که با جماعت بر سفره خورد ،آن را هیچ حساب نباشد (العَبّادی.)248 :1347 ،

در خبر است که بر سه چیز حساب نکنند بر بنده :آنچه به سحور خورَد ،و آنچه بدان
13

افطار کند ،و آنچه با دوستان خورَد (غزالی ،1364 ،ج.)290 :1

اَنَس گوید که پیغامبر

(ص)

هرگز طعام تنها نخوردی (غزالی ،1364 ،ج.)285 :1

14

پیشینۀ این رسم ،به ابراهیم(ع) میرسد و صوفیه او را «بنیانگذار ضیافت» دانستهاند؛ 15چون اگر
برای او مهمانی نمیآمد ،دست به طعام نمیبرد و ایبسا روزها گرسنه میماند یا خود بهدنبال کسی
میگشت تا با او تناول کند .بههمینسبب وی را «اولین جوانمرد» و «مظهر فتوت و مروت» نامیدهاند:
در اخبار منقولست که هرگز ابراهیمعلیهالسالم تنها طعام نخورده است و روزهای بسیار
بگذشتی که منتظر رفیقی بودی تا با وی طعام خوردی آنگاه طعام خوردی .و احوال
این طریقت ،جمله مستخرج است از احوال انبیا (العَبّادی.)248 :1347 ،

اعتقاداتی همانند اینکه ،خوردن طعام با دوستان ،بر صدقۀ بسیار ترجیح دارد؛ یا اینکه همراهی
در طعام با دیگران ،فضیلتش از روزهداری بیشتر است 16،باعث رونق ضیافتها و مهمانیها شده و
بهصورت یک عادت برای بسیاری از مشایخ صوفیه درآمده بود:
بدان که میزبانیکردن دوستی را به طعام از بسیاری صدقه فاضلتر است (غزالی،1364 ،

 .3عدم ذخیرۀ طعام

صوفی فرزند حال است .آینده برای وی جز خواست خداوند نیست و او راضی به قضای الهی
است .صوفی در سایۀ اندیشۀ توکل و رضا ،به فکر ذخیرۀ مال و زمین و دارایی نیست؛ زیرا تموّل،
ناقض توکل است .این باور ،در امور جزئیتر زندگی صوفیان هم رسوخ یافته است؛ زیرا غذای
یک درویش همان چیزی بود که «در همان روز» بهدست میآورد .ذخیرۀ مال و طعام بهمعنای
تردید در صفت رزاقی خداوند است:
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بایزید یک شب در آغاز کارش ،برقرار شبهای دیگر حالوت طاعت را در خویش
نیافت .به ابوموسی گفت :بنگر تا هیچ خوردنی در سرای مییابی؟ ابوموسی رفت و
نگریست و نیمهای خوشۀ انگور یافت و بایزید را آگاه کرد .بایزید گفت :آن را به
کسی دِه ،که خانۀ ما چون خانۀ بقاالن شده است (شفیعی کدکنی.)154 :1384 ،

 .4طرسوس یا تفرقه

یکی از انواع فتوحات مادی ،مواد خوراکی بود .در ابتدا رسم بر این بود که صوفیان به دور غذا،
جمع میشدند و همه باهم ،از آن تناول میکردند و به طریق ایثار ،از آن فتوح بهره میبردند .تأکید
بر ایثار چنان بود که ابوالحسن نوری ،با تمسک به آیۀ« :وَ یُؤثِرونَ عَلی أنفُسِهِم وَ لَو کانَ بِهِم
خَصاصَة» (حشر )9 :مسلک تصوف خود را مبتنیبر ایثار نمود 17.لذا آن غذا یا فتوح ،تقسیم نمیشد.
اما با گذشت زمان گاهی پیش میآمد که برخیاز ایشان ،به اندک قانع نمیشدند و با زیادهخواهی،
حق دیگران را زایل میکردند .بههمینسبب ،رسم طرسوسکردن فتوحات و غذاها بهوجود آمد.
طرسوسکردن ،بهمعنای مشخصکردن حصه و سهم هرکس از فتوحات و غذاها بود .در این رسم
غذا و فتوحات به مقادیر مساوی میان همۀ صوفیان تقسیم میشد:
شیخ گوشۀ سجاده برداشت و مشتی مَویزِ طایفی ،از زیر سجاده بیرونکرد و گفت:
صوفیان را فتوحی بوده است ،طرسوس کردهاند ،ما حصۀ شما اینجا نهادیم؛ هریک را
هفت هفت (محمدبنمنور.)118 :1366 ،

دربارۀ اینکه پیشینۀ این رسم به چهکسی باز میگردد یا اینکه بنیانگذار آن کیست ،شفیعی
هیچ میدانی که چرا صوفیان تقسیمکردن را طرسوس مینامند؟ ...بدان سبب که رسم
تقسیم کردن در میان این طایفه نبود و هرگاه که فتوحی برای ایشان حاصل میشد ،بر
آن گرد میآمدند و آن را تقسیم نمیکردند؛ تا به روزگار شیخ ابوالفرج طرسوسی،
شیخ بیتالمقدس ،که او تقسیم بر جمع را بنیاد نهاد تا تشویش خاطر صوفیان متأهل را
از میان بردارد و این سنت بدو منسوب شد و آن را مختصرکردند و طرسوس نامیدند.

ازآنجاییکه شیخ ابوالفرج طرسوسی از معاصران ابوسعید ابوالخیر بوده ،احتمال اینکه خود
بوسعید این عبارت را بر زبان آورده باشد ،پایین میآید و به نظر میرسد ،این اصطالح ،از تعبیرات
مؤلف اسرار التوحید ،یعنی محمدبنمنور باشد (رک :محمدبنمنور 530 :1366 ،و .)531
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اما باید دانست صوفیان در ابتدا حصهبندی یا تقسیم غذا را کار درستی نمیدانستند .شاهد آن،
این عبارت عنصرالمعالی است:

«درویش باید که تفرقۀ طعام نکند» (عنصرالمعالی.)255 :1373 ،

ازآنجاییکه در تعلیقات قابوسنامه ،عبارت «تفرقۀ طعام» بهمعنای تقسیمکردن غذا و سهمیه
دادن در غذا به دیگران ،دانسته شده؛ (عنصرالمعالی )481 :1373 ،شاید بتوان گفت «تفرقۀ طعام» همان
رسم طرسوسکردن غذا باشد که در ابتدا مرسوم نبوده و عنصرالمعالی گفته درویش نباید غذا را
حصهبندی کند؛ چنانکه در عبارت زیر هم ،یکی از خردهها و ایراداتی که شیخ بوعبداهلل باکو ،به
ابوسعید ابوالخیر می گیرد ،این است که او در تفرقه ،یا تقسیم طعام ،میان بزرگان و دیگران ،فرقی
نمیگذارد؛ و سهم همه را مساوی قسمت میکند:
شیخ بوعبداهلل باکو «یک روز پیش او آمد و گفت « :ای شیخ! چند چیز است که ما از
شیخ میبینیم که پیران ما ،آن نکردهاند ».شیخ ما گفت « :خواجه بگوید تا آن چه چیز
است ».گفت« :یکی آن است که جوانان را در بر پیران مینشانی و خردان را در کارها
با بزرگان برابر میداری و در تفرقه میان بزرگ و خرد ،هیچ فرق نمیکنی»

(محمدبنمنور )207 :1366 ،
 .5رُستیکردن

«رستیکردن ،بهمعنـای پنـهانی خوردن فـتوحات است» (محمدبن منور .)549 :1366 ،فتوحات ،مقادیر
نقدی و غیرنقدی ،مثل غذاهایی بود که برای اهل خانقاه فرستاده میشد .ناگفته پیداست ،بهکار
رفتن این اصطالح در میان صوفیان ،از وجود چنین خبطی ،یعنی استفادۀ شخصی از فتوحات ،در
متون بهچشم بخورد و گاه عباراتی همچون «پنهانیخوردن» یا «پنهان کردن فتوحات» اشاره به آن
باشد .اما هرچه هست ،حکایت از چنین عملی دارد.
و چیزی پنهان نخورد ،اگرهمه یک بادام باشد ،که آن را رستی خوانند (عنصرالمعالی،
.)254 -255 :1373

و اگر وقتی طعام شیرین یابد ،اگرچه اندک باشد ،پیش ایشان برد و بهعذر اندکی
گوید :هرچند کم بود ،نخواستم که رستی کنم ،که حلوا به صوفیان سزاوارتر
(عنصرالمعالی.)257 :1373 ،
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شیخ گفت :یا یحیی! فتوح چنان حضرتی ،رستی نتوان کرد .آنچه آوردهای ،با جمع
در میان باید نهاد و ایشان را فایده داد (محمدبنمنور.)152 :1366 ،

 .6زلـّه برداشـتن

به برداشتن و بههمراه بردن غذایی را که پس از مهمانی باقی میماند ،زلـه میگویند:
استاد امام را خدمت ما برسان و بگوی که شیخ بوسعید را قاعدهای بودی که چون
دعوتی بودی ،کاسهای خوردنی و یکی قلیه و شیرینی از مطبخ ،ازجهت زلۀ من روان
بودی .یک روز دعوتی بود ،رکوهای خوردنی و کاسهای قلیه در سر آن نهاده و نوالۀ
شیرینی از مطبخ ،که زلۀ من بود ،بستدم (محمدبنمنور.)361 :1366 ،

روزی [ابوعلی دقاق] به مرو ،به دعوت خوانده شد .در راه که میرفت ،از خانهای نالۀ
پیرزنی میآمد که میگفت :بار خدایا مرا چنین گرسنه بگذاشتهای و چندین طفل بر
من گماشتهای ،آخر این چه چیز است که تو با من میکنی؟ شیخ برگذشت و چون به
دعوت رسید ،بفرمود تا طبقی بیاراستند .خداوند دعوت شادمان شد که :امروز شیخ
زله خواهد کرد تا به خانه برد .و او را نه خانه بود و نه اهل .چون بیاراستند ،برخاست و
بر سر نهاد و بر در سرای آن پیرزن ببرد و بدیشان داد (عطار.)569 :1389 ،

درست است که این طعام ،از سفره اضافه میماند ،اما برداشتن آن ،بر سبکطبعی حمل میشد؛
حتی اگر خود میزبان ،آن را به مهمان بدهد .گاهی برخی صوفیان ،بهدلیل تحمل گرسنگی و
ریاضات ،وقتی به جایی دعوت میشدند ،به زیادهروی در خوردن و سپس زلـهبرداری روی
میآوردند و گاهی بدون اجازۀ صاحبخانه این کار را انجام میدادند .شایان ذکر است که مواضع
الف .عدهای با توجیهاتی ،به جواز آن حکم میدادند؛ مثالً میگفتند ،چون پیامبر

در شب

معراج ،از نزد دوست (خداوند) زلـه آورده ،پس ما نیز میتوانیم از خانۀ دوستان زلـه برگیریم ،یا
اینکه میگفتند اگر توکل ،صحیح باشد ،برداشتن زله اشکالی ندارد:
شیخِ ما گفت :اصل زله از آنجاست که مصطفی صَلْعَمْ ما را زله از آنجا (معراج) آورد
از نزدیک دوست ،اکنون زله از خانۀ دوستان بایدکرد ،نه از خانۀ بیگانگان
(محمدبنمنور.)306 :1366 ،
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همچنین ،یک روز فتح موصلی به زیارت بشرحافی رفت و به طعام دعوت شد .فتح ،مقداری از
غذا را خورد و مابقی را زلـه گرفت .خادم بُشر  -ابنجلّا -دربارۀ این کار فتح ،از بُشر سؤال میکند
و او به خادمش میگوید« :چون توکل صحیح باشد ،برداشتن زله ،زیان ندارد»

(غزالی ،1376 ،ربع

عادات.)39 :

ب.عدهای هم زلهبرداری را بهکلی ناروا میدانستند و مخالف آن بودند؛ زیرا اعتقاد داشتند که این
کار ،سبب خواری و مذلت شخص میشود:
از صوفیه کسی باشد که چون به میهمانیای حاضر شود ،در خوردن مبالغه کند و از
بهترین آن برگزیند و با خود ببرد (و به اصطالح زله برگیرد) و این به اجماع علما
حرام است .خود دیدم یک مرشد صوفی مقداری طعام با خود برداشته بود تا ببرد؛ که
صاحبخانه برجست و از دستش به در آورد! (ابنجوزی)170 :1389 ،
چاکر خویش را زله مده که گفتهاند :الزّلَـة زلـة (عنصرالمعالی.)75 :1373 ،

19

پ .دیگران نیز جهتگیری بینابینی داشتند؛ یعنی در مواضعی آن را حرام و نکوهیده میدانستند ،و
در جاییدیگر ،با حصول شرایطی آن را مجاز میشمردند؛ اما باز هم «زلــه برنداشتن» را بهتر می-
دانستند؛ چون اوالً ممکن بود برداشتن آن ،با رضایت کامل میزبان همراه نباشد و وی بهسبب
محظور ،این کار را کرده باشد؛ ثانیاً امکان داشت به سبب زلـه دادن به وی ،از سهم دیگر مهمانان
کم شده باشد:
آنچه از طعام باقی ماند ،مهمان آن را باید که برنگیرد  -و این آن است که صوفیان آن
دستوری دهد ،یا به قرینۀ حال او دانسته شود که او بدان شاد باشد ،و اگر گمان
کراهیّت بوَد ،نشاید .و چون رضای وی معلوم شد ،شرط عدل و انصاف با رفیقان
رعایت باید کرد .و بایدکه هیچکس برندارد ،مگر آنچه بر وی مخصوص باشد ،یا
آنکه رفیقان او را بدان رضا بود ،از روی طوع ،نه از راه شرم (غزالی ،1376 ،ربع عادات:
.)34

اگر بر سفره نعمتهای بسیار بیند ،زلـّه نکند که مکروه است .و اگر عیالدار و متأهل
باشد و با نفسِ بد خسیسِ خود برنیاید و زله خواهد ،باید از پیش خویش و آنچه برابر
روی اوست بگیرد و از نصیب دیگران ،عظیم احتراز کند (باخرزی.)136 :1383 ،
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 .7یکبار سفره پهنشدن در خانقاهها

بهمنظور تحمل جوع ،رسم بود که در خانقاهها ،هر روز فقط یکبار ،سفره پهن میشد ،زیرا دو بار
20

خوردن را اسراف میدانستند.

به دو دلیل این سفره ،احتماالً در «حوالی ظهر» پهن میشد :یکی اینکه زمان ورود مسافران به
خانقاهها ،به «پیش از ظهر» محدود شده بود و ازآنجاییکه غذا تنها بهاندازۀ افراد حاضر در خانقاه
تهیه میشد ،ممکن بود با ورود یک فرد جدید ،از سهم دیگر صوفیان کم شود .دوم اینکه صوفیان
پس از نماز عصر تا شامگاه ،مشغول اعمال عبادی و آماده شدن برای شبزندهداری و اذکار آن
میشدند (رک :باخرزی )175 -176 :1383 ،و طبیعی است که اگر وعدۀ غذایی در شامگاه باشد ،باعث
سنگینی و کسالت میشود و آنها نمیتوانند به عبادت شبانه بپردازند .

 .8برگرفتن از مزابل و مطروحات
مزبله ،اسم مکان ،بهمعنای «جای ریختن زباله» است؛ و مطروح ،اسم مفعول ،بهمعنای «انداخته شده».
صوفیان برگرفتن از زبالهها و دورانداختنیها را از مظاهر زهدورزی و یا تربیت نفس ،بهشمار
میآوردند .برگرفتن از این مطروحات هم ،شروطی داشت! مثالً فقط زمانیکه صوفی مطمئن میشد
آن چیز دور انداخته شده ،میتوانست از آن بردارد؛ یا اینکه نباید همۀ آن را یکباره برمیگرفت و
باید به حد نیازش اکتفا میکرد:
حُکی عَن الجُنید رَحِمَهُ اهلل تَعالی أنَّه قال :لَو کانَ عِلمُنا هذا مَطروحاً عَلی مزبَلَة ،لَمْ
یَأخُذ کُلّ واحِد مِنْه إلّا حَظّه عَلی المِقْداره (سراج طوسی.)167 :1421،

صوفی اگر به خانهای رود که صاحب آن حضور نداشته باشد ،میتواند از طعام وی بخورد،
بهشرطی که بداند دل صاحبخانه ،بهسبب آن شاد میشود .این کار بهمنظور «یاریدادن آن فرد
مسلمان در کسب ثواب ناندهی» انجام میشد .این رسم به پیامبر(ص) منسوب بود:
و اگر در رود و صاحبخانه را نیابد ،و به دوستی او واثق باشد و داند که به خوردن
او ،طعام وی را ،شاد شود ،روا بُوَد که بیدستوری بخورد ....پیغامبر به خانۀ بَرَیْره رفت
و طعام وی بخورد ،در حال غیبت وی ،و آن طعام از صدقه بود ،و گفت :صدقه به
جایگاه رسید .و آن بدان بود که میدانست که بریره بدان شاد شود (غزالی ،1376 ،ربع
عادات.)19 :
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 .10گوشت نخوردن

صوفیان ،اغلب در طول زندگی ،از خوردن غذای حیوانی و گوشت ،امتناع مینمودند و یا به
خوردن مقداری بسیار اندک از آن بسنده میکردند .عدهای هم در چلهها ،خود را از خوردن
گوشت منع میکردند« .صوفی باید «از گوشتِ بسیار احتراز کند» (نجم رازی.)287 :1386 ،

از صوفیان کسی باشد که گوشت نخورد و گوید یک درهم گوشتخوردن چهلروز
دل را قساوت بخشد (ابنجوزی.)163 :1389 ،

پس دلیل این همه امتناع ،آن بود که آنان باور داشتند خوردن گوشت ،باعث قساوت قلب
میشود .در آثار شاعران و نویسندگان صوفی ،به صورتهای مختلف به مذمومبودن خوردن
21

گوشت اشاره شده است ،که برای نمونه به ذکر یک مورد بسنده میشود.
اگــرچـــه دســت مـیدادش ولـیــکــن

نبـــود از نـــفــسِ نـامـعـلـوم ایـمـن

مــگــر روزی شــنــــود از دور بـــویـی

روان شــد نـفـس را از دیـدهجـویی

که چـون شـد شــصـتســال ،از بـهـرِ اهلل

ازین بـریـان مـرا یـک لقمهای خواه

دلش ،بر نفسِ خود میسوخت ،برخاست

که تا بو کـش تواند لقمهای خواست

روان شـد بــر پـــیِ آن بـــویِ بـسـیــار

ز زنــدان ،بـــوی میآمـــد پـدیدار

بــزد در ،تـــا درِ زنــــدان گـشــــادنـد

یـکـی را داغ بــر ران مینـهـــادنــد

ز داغــش بـــوی بریـــان میبـــرآمـــد

وزان غــم ،نفـــس را جان میبرآمد

چــوپیرآن دیــد ،بیخودگشت در حال

چـو مـرغی میزد از اندر ره پر و بال

زبــــان بگــشــاد کــای نفسِ زبونگیر

اگر بـــریـانـت میبــاید کـنون گیر!

ز دوری بـــوی بـــریـــانـی شــنــیـدی

چــو بــریـــانـی بدیـدی در رمیدی
(عطار1388 ،الف :ابیات )989 - 999

 .11سفره به صحرا نهادن

هنگامیکه صوفیان عازم سفر بودند ،یا از سفری بازمیگشتند ،سفره به صحرا مینهادند؛ یعنی در
بیرون شهر سفره پهن میکردند:
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وخواجه علی خبّاز ،سفره به صحرا نهاد و چون از سفره فارغ شدند ،شیخ بهسوی میهنه
آمد (محمدبنمنور.)168 :1366 ،

پس شیخ ما از شهر بیرون آمد و خلق بسیار به وداع و دیدار شیخ بیرون آمده بودند.
شیخ ما برفت و یک ساعت بیش در شهر هری مقام نکرد و سفره به صحرا نهاد
(محمدبنمنور.)229 :1366 ،

در خاتمه ،باید گفت ،آداب مرتبط با طعام در میان صوفیان ،به موارد ذکر شده محدود
22

نمیگردد و شامل امور بسیاری میشود که مجالی برای ذکر یکایک آنها در این نوشتار نیست.

نتیجه
با نگاهی به آداب طعام ،میتوان گفت که صوفیان براساس پیشزمینههای فکری و اعتقادی خاصی
که داشتند ،خود را ملزم به رعایت آداب و قواعد خاصی میکردند .در همین راستا رفتارهای ویژه-
ای از ایشان سر میزد :مثالً چون باور داشتند ،نزول حکمت ،در بطنی تهی از بار طعام است،
روزهای متمادی از خوردن غذا اجتناب ورزیده و به «جوع» و «گرسنگی» تمایل نشان میدادند.
یکی از دالیلی هم که در خانقاهها فقط یکبار در روز سفره پهن میشد ،در راستای همین اندیشه
بود؛ یا چون معتقد بودند که نباید نام خداوند بلندمرتبه را با دهان آلوده به طعام بر زبان آورد ،از
سالمدادن هنگام غذا پرهیز مینمودند؛ یا چون باور داشتند که خوردن گوشت ،قلب را قسی
میکند ،ممکن بود در تمام عمر ،خود را از آن دور نگاه دارند؛ یا برمبنای این باور که خوردن طعام
از خانۀ دوست ،کمکی به وی در کسب ثواب است ،میتوانستند بیاجازه از نان دوستان بخورند؛
ذخیرهکردن ذرهای از جهت فردای خویش گریزان بودند ،مبادا «اندکی» ،ناقض «بسیار» گشته و
بیاعتمادی به رزاقیت خداوند معطی تلقی گردد .یک صوفی چون «شراکت در طعام» را مَخلَصی
برای رهایی از حساب الهی میدانست ،بر خوردن غذا با دیگران اهتمام میورزید؛ یا چون «خوان»
را مظهری از تجمل و سیرۀ زندگی پادشاهانه میپنداشت ،سعی میکرد بر روی سفره غذا بخورد.
آداب طعام در جاییکه صوفی با دست راست طعام در دهان میگذارد یا هنگام غذا خوردن،
ذکر میگوید و با ایثار از سهم خویش ،خدا را به یاد میآورد ،جنبۀ فردی دارد .همین آداب،
زمانیکه وی از خانۀ دوستان ،زلـّه میگیرد ،یا غذا و فتوحات را طرسوس میکند ،پای فراتر نهاده،
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به جمع صوفیان کشیده میشود .و سرانجام آنجا که مشایخ به ضیافتهای همگانی ،مهمانیها و
بخششهای با ارزش ،یا قبول طعام و فتوحات از مردم روی میآوردند ،این آداب ،پای را از مرز
خانقاهها بیرون گذاشته و به اجتماع و گروه مردم میپیوندند.
در انتها باید گفت ،آداب و رسوم برای صوفیان ،همانند قاعده و قانون بهحساب میآمد و ایشان
ملزم به رعایت آنها بودند؛ بهگونهایکه پایبندی به آنها ،سند اعتبار یک صوفی در میان
همنوعان خویش ،و در پارهای موارد ،ضامن بقای او در گروه صوفیان بود.

پینوشتها
 .1این شیوۀ تقسیمبندی با اخالق عملی (حکمت عملی) رایج در بین اندیشمندان ایرانی ،همانند اخالق
ناصری از خواجه نصیرالدین طوسی و تهذیب األخالق ابنمسکویه اندک تفاوتی دارد .در کتب
اخالق سنتی که مأخوذ از نیکوماخوس یونانی است ،آدمی در سه عرصۀ اخالق فردی ،تدبیر منزل و
سیاست مُدن مورد نظر قرار میگیرد ،اما در تقسیمبندی حاضر ،خانوادۀ صوفی در اقع ،خانقاه و جمع
صوفیان محسوب میشود.
.2

سعدی نیز در بوستان میگوید :نـدارنــد تـــنپـــروران آگـــهــی /که پرمعده باشد ز حکمت
تهی(باب ششم :بیت )2724

.3

لوزینه :نوعی حلوا که از شکر (یا عسل) و مغز بادام نرم کوبیده و مخلوط به گالب میسازند (معین،
ذیل واژه لوزینه).

.4

(رک :برای شواهد بیشتر؛ رک( :عنصرالمعالی )254 :1373 ،؛ (سهروردی1420،ق (1999م) ) 85- 86 :و

.5

پیشینۀ با وضوبودن هنگام به زبانآوردن نام خداوند ،به پیامبر

میرسد .بههمینسبب آنان برای اطالع

از اینکه صوفی چه زمانی وضو ندارد ،نشانهای بین خود وضع کرده بودند و آن ،گرفتن ابریق در دست
چپ ،بهوقت بیوضو بودن و نگاهداشتن آن در دست راست ،بههنگام وضوداشتن بود (باخرزی:1383 ،
 95و .)170

.6

خوان ،طبقهایی چوبین بود که بر آن غذا مینهادند .البته «خوان» بهمعنای مطلق «سفره» هم استفاده شده
است (معین ،ذیل واژه خوان).

.7

«ابوسلیمان دارانی گفت :مرا عادت بودی که به وقت نانخوردن ،نمکدان بیاوردندی تا نان بر نمک
زدمی» (عطار.)239 :1389 ،
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از آن ،خـورشـیـد خـرگـه بــر فــلـک /کــه یـک انـگـشـت بـا تـو بــر نـمـک زد (عطار1388 ،الف:

.8

بیت )221
تــا بـر نمـک و نـان تو انگـشـت زَدَسـتیم /در فرقـت و در شـور بس انگشت گزیدیم(مولوی ،1366 ،ج:2
غزل )121
خویشتن را چون نمک بگداخت باید تا توان /خـویشتن بر خــوان ربّانی نمکدان داشــتن(سنایی:1385 ،
قصیدۀ )207

پخـتگـان چـون سـر بـه راه آوردهانـد /لـقـمـهای بـیخـونِ دل کی خـوردهانـد
تـا که بـر نان و نمک بـنـشـتهاند /بیجگر ،نـانِ تهی نـشکسـتهاند(عطار:1384 ،ابیات )2443 - 2444

.9

سماط سفرۀ بزرگ را گویند که جمعِ اصحاب [صوفیان] به سرِ آن جمع نشینند (باخرزی.)133 :1383 ،

 .10در اینجا مناسب است به دو اصطالح در زبان صوفیه اشاره شود:
خوان برکشیدن :برای صالی عامدادن و دعوتی عمومی به سفرهای بزرگ ،از جانب امیر بهکار میرفته؛
زمــــانـی بــود ،خـلـــقـی در رســیـدنــد /مـیـــان صـــفّــه خـــوانـی بـرکــشــیدنـــد
چـنین فـرمـود یـوسـف شـــاه مـحــبـوب /کــه جـمــع آیـنــــد فــرزنـــدان یعـقــوب(عطار :1387 ،ابیات
)1122 - 1125
بزم سلطانست اینجا هرکه سلطانیست نوش /خوان رحمت گسترید و ساقی اخوان شدست (مولوی:1366 ،غزل
)397

دستارخوان :منظور از این ترکیب ،پارچهای بود که بر روی طبق مینهادند و پس از اتمام غذا نیز ،دست و
دهان خود را با آن تمیز میکردند:
در تــنور پُــر ز آتش در فــــکــنـد /آن زمـان دســتارخـوان را هوشـمنـد...
گفت زانکه مصطفی دست و دهان /بـس بمالید اندرین دستـارخوان(مثنوی ،دفتر  :3ابیات )3113-3115

گاهی در متون ،زدودن پلیدیها بهوسیلۀ دستارخوان ،مفهومی در حدود «کنار نهادن غرور و تکبر» پیدا
کرده و از اینحیث ،با کلمۀ «ریش» همراه شده؛ زیرا ریشداشتن ،رمزی برای «اظهار فضل و کرامت» بود.
بنابراین عبارت کنایی «ریش را دستارخوان کردن» در مفهوم «کنار نهادن اظهار فضل» و«تواضع نمودن» به-
کار رفته است:
هرکـه جـانِ خویش را آگــاه کـرد /ریـشِ خـود دسـتـارخـوانِ راه کـرد (عطار :1384 ،بیت )1941
خویـش را از ریـش خـود آگه کند /ریــش را دسـتـارخـوانِ ره کـنـد(عطار :1384 ،بیت )3000

 .11شـد نـماز دیـگر آمـد خـادمی /یک طبق بر کـف ،ز پیش حاتمی...
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چارصد دینار بر گوشــۀ طبق /نـیم دیـنـار دگر انـدر ورق(مثنوی ،دفتر  :2ابیات )426- 427

« .12و اگر خار در چشم متهور مستبد افتد ،در بیرونآوردن آن ،غفلت ورزد و آن را خوار دارد و برسری
چشم میمالد ،بیشبهت ،کور شود( .ابوالمعالی نصراهلل منشی ،42 :1385 ،سطر )9
مـال من خوردی ،مظـالم میبَری /از چه بود این ظلم دیگر ،برسَری؟(مولوی ،1386 ،دفتر  :2بیت )410
برسَری ،جغْــدانْش بر ســــر میزننـد /پـرّ و بـــــالِ نــــــازنینش میکَنند(مولوی ،1386 ،دفتر : 2بیت
)1135
چون خری پابسته ،تُندَد از خـری /هر دو پایش بسته گـردد بر سرَی(مثنوی ،دفتر  :4بیت )1495
بیست چندان مُلک ،کو شُد زآن بَری /بخشمش اینجا و ،ما خــود برسَری(مثنوی ،دفتر  :6بیت )4411

 .13غزالی این حدیث را در إحیاء العلوم نیز نقل کرده است « :ثَالثَةٌ ال یُحاسَبُ عَلیها العَبْدُ اَکْلَةُ السَّحورِ وَ
ما أَفْطَرَ عَلیه و ما أَکَلَ مَعَ اإلخوانِ» (غزالی ،1376 ،ربع عادات.)17 :

 .14در توصیۀ اخالقی پیامبر اسالم نیز آمده است« :إجْتَمِعوا علی طَعامِکُمْ یُبارَکْ فیه» و «خَیْرُ الطَّعامِ ما
کَثُرَتْ عَلیه األیدی» (غزالی ،1376 ،ربع عادات.)9 :

« .15پس منبع فتوت و مظهر آن ،ذاتِ او [ابراهیمعلیهالسالم] باشد ،بهحسب ظاهر و باطن و ازین جهت قاعدۀ
ضیافت او نهاد .اساس مروت او فکند و نذرکرد که طعام تنها نخورَد» (بینا.)10 - 11 :1351 ،

« .16حُکی عَنِ الجُنید رَحِمَه اهلل أنّه کانَ یصومُ علی الدّوامِ ،فإذا دَخلَ عَلَیْه إخْوانه أفْطَر مَعهُم ،و یَقُول :لَیسَ
فَضْلُ المُساعدةِ مَعَ اإلخوانِ بِأقلّ مِنْ فَضْلِ الصّومِ لِلصائم» (سراج طوسی.)154 :1421،

 .17هجویری در روزگار خود چهارده مسلک یا فرقۀ صوفیانه را نام میبرد .سر سلسلۀ یکی از آنها،
ابوالحسن نوری است (رک :هجویری.)294 - 286 :1387 ،

 .19موالنا نیز زلـّـه برداری را تکدیگری و منافی توکل میداند و بارها به این رفتار زشت صوفیان خرده
گرفته است:
بـاز گســتاخان ادب بگـذاشـتند /چـون گدایان زلّـهها برداشـتنـد
زان گـدارویـــان نـــادیــده ز آز /آن در رحـمت بر ایـشان شد فراز (مثنوی ،دفتر :1ابیات )84 - 85

« .20ادب و شرط خانقاه آن است که در روزی یکبار بیش سفره نباشد و درو طعام یکبار پزند .در
شبانهروزی دو بار خوردن اسراف است( ».باخرزی)327 :1383 ،

 .21صوفیان از بطن روایات و مأثورات آموخته بودند که خوردن گوشت بسیار موجب اسیدیشدن معده
میشود و معدۀ اسیدی موجب پرخاشگری و درندهخویی و عصبیت میگردد .همچنین آموخته بودند
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که قلیایی نگاهداشتن معده با استفاده از انواع گیاهان ،موجب نرمخویی و سبکی و آرامش درون
میگردد؛ همچنانکه حیوانات گوشتخوار ،وحشی و درندهخو هستند و حیوانات گیاهخوار ،رام و
نرمخو .این آموزه عالوهبر طب جالینوسی ،در آموزههای امام جعفر صادق(ع) در طب اسالمی وجود
داشته و همچنین در آیینهای شرقی ،مانند آیین «بودا» و «ذِن» هم دیده میشود (رک :پاکنژاد.)1361 ،

 .22موارد دیگر:
-

ابنعباس گوید از تواضع بود ،آنکه مرد پسخوردۀ برادر خویش خورد» (قشیری.)221 :1381 ،

-

« صوفی باید که از طعام زنان خوردن و از زنان رفق و فتوح قبول کردن دور باشد و خود را ازین معنی
منزه دارد» (باخرزی.)136 :1383 ،

-

خوردن گیاهان و ریشۀ درختان:

کتابنامه
-

ابنجوزی ،ابوالفرج ،)1389( .تلبیس ابلیس ،ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قراگزلو ،چاپ سوم ،تهران :نشر
دانشگاهی.

-

ابنمسکویه رازی ،احمدبنمحمد ،)1381( .تهذیب االخالق و تطهیر االعراق ،ترجمه و توضیح
علیاصغر حلبی ،تهران :اساطیر.

-

ابوالمعالی نصراهلل منشی ،)1385( .کلیله و دمنه ،تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی ،چاپ نهم،
تهران :امیرکبیر.

-

ابوروح ،جمالالدین ،)1367( .حاالت و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر ،مقدمه و تصحیح و تعلیقات
محمدرضا شفیعی کدکنی ،چاپ چهارم ،تهران :آگاه.
تصحیح غالمحسین یوسفی .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.

-

باخرزی ،ابوالمخاخر یحیی ،)1383( .اوراد االحباب و فصوص اآلداب ،به کوشش ایرج افشار ،چاپ
دوم ،تهران :دانشگاه تهران.

-

بیناــــ  ،)1351( .تُحفة اإلخوان (در بیان اصول فتوّت و آداب فتیان) ،با مقدمه و تصحیح و تعلیق
محمد دامادی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.

-

پاکنژاد ،رضا ،)1361( .اولین دانشگاه و اولین پیامبر ،تهران :اسالمیه.

-

حافظ ،)1386( .دیوان غزلیات ،بهکوشش خلیل خطیب رهبر ،چاپ چهلویکم ،تهران :صفیعلیشاه.
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-

خواجه نصیرالدین طوسی ،)1391( .اخالق ناصری ،با مقدمۀ فرشید اقبال ،تهران :اقبال.

-

سراج طوسی ،ابونصر عبداهللبنعلی1421( .ق) ،اللُّمَع فی تاریخِ التصوّف االسالمی ،ضبطه و صحّحه
کامل مصطفی الهنداوی ،بیروت :دارالکتب العلمیة.

-

سعدی ،)1384( .بوستان ،تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،چاپ هشتم ،تهران :خوارزمی.

-

سنایی غزنوی ،)1385( .دیوان حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم ،به سعی و اهتمام محمدتقی مدرس
رضوی ،چاپ ششم ،تهران :سنایی.

-

سهروردی ،شهابالدین أبیحَفض1420( .ق) ،عوارف المعارف ،بیروت :دارالکتب العلمیّة.

-

شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1384( .دفتر روشنایی (از میراث عرفانی بایزید بسطامی) ،تهران :سخن.

-

عطارنیشابوری ،فریدالدین محمد ،)1374( .دیوان عطار .به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی ،چاپ هشتم،
تهران :علمی و فرهنگی.

-

––––––––––––––––––  ،)1384( .منطق الطیر ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا
شفیعیکدکنی ،تهران :سخن.

-

–––––––––––––––––– ،)1386( .مختارنامه ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی-
کدکنی ،چاپ سوم،تهران :سخن.

-

––––––––––––––––––  ،)1387( .الهینامه ،مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی-
کدکنی ،تهران :سخن.

-

–––––––––––––––––– 1388( .الف) ،اسرارنامه ،مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا
شفیعیکدکنی ،چاپ چهارم ،تهران :سخن.
شفیعیکدکنی ،چاپ چهارم ،تهران :سخن.

-

––––––––––––––––––  ،)1389( .تذکرة االولیاء ،بررسی ،تصحیح متن ،توضیحات و
فهارس محمد استعالمی ،چاپ بیستم ،تهران :زوّار.

-

عنصرالمعالی ،کیکاووسبناسکندربن قابوس وشمگیر زیار ،)1373( .قابوسنامه ،به اهتمام و تصحیح
غالمحسین یوسفی ،چاپ هفتم ،تهران :علمی و فرهنگی.

-

غزّالی ،ابوحامد امام محمد ،)1364( .کیمیای سعادت ،به کوشش حسین خدیو جم ،تهران :علمی و
فرهنگی.
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-

–––––––––––––––––– 1388( .ب) ،مصیبتنامه ،مقدمه ،تصحیح وتعلیقات محمدرضا

پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره چهاردهم
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-

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1376( .إحیاء علوم الدین ،ترجمۀ مؤیدالدین محمد خوارزمی ،به کوشش
حسین خدیوجم ،چاپ چهارم ،تهران :علمی و فرهنگی.

-

قشیری ،ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن ،)1381( .رسالة قشیریه ،مترجم ابوعلی حسنبناحمد عثمانی،
با تصحیحات و استدراکات بدیعالزمان فروزانفر ،چاپ هفتم ،تهران :علمی و فرهنگی.

-

محمدبنمنور ،)1366( .اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابیسعید ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا
شفیعیکدکنی ،تهران :نگاه.

-

معین ،محمد ،)1375( .فرهنگ فارسی ،چاپ نهم ،تهران :امیرکبیر.

-

مولوی ،جاللالدین محمد ،)1366( .دیوان شمس تبریزی ،مقدمه استاد بدیعالزمان فروزانفر ،چاپ
هفتم ،تهران :جاویدان.

-

ــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1386( .مثنوی معنوی ،شرح جامع کریم زمانی ،تهران :اطالعات.

-

نظامی گنجوی ،)1385( .خمسه نظامی ،تهران :هرمس

-

هجویری ،ابوالحسن علیبنعثمان ،)1387( .کشف المحجوب ،مقدمه تصحیح و تعلیقات محمود
عابدی ،چاپ چهارم ،تهران :سروش.
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