
  
  
  
  
  

   د موحّمحمّدعلیاهدا به حضرت استاد دکتر
  و آذربایجان عزیز  علمی  و متواضع ایرانۀ برجستۀچهر

   در عرفان اسالمینشینی هچلّاحکام 
  

  د سلمان صفویسیّ
 یالدین اردبیل صفیّ مرکز تحقیقات و مطالعات شیخ

  لندن ـ آکادمی مطالعات ایرانی 
  

 1.ه اسـت  ن مهم تعالیم عرفان اسالمی و طریقت صـفویّ        ارکاخلوت نشینی از    
در . نشینی است هترین آنها اعتکاف و چلّ نشینی دارای اقسامی است که مهم   خلوت

  .نشینی می پردازیم هس احکام چلّالنف این مقاله کوتاه به معرفی اجمالی فقه
 چهـل روزه از خـود   ۀ مراقبت خالـصان   نشینی،  ، چلّه در سیر و سلوک عرفانی    

است، تا از این طریق باطن سالک به آمادگی الزم جهت دریافـت حکمـت نـاب                 
 باحاً صَعینَ هللا اربَۀبادَ العِخلصَن اَ مَ «.نائل شود الهی از طریق کشف و شهود قلبی        

 یکه چهل روز به خاطر رضـا       هر(؛  2».هِسانِ لِ یل عَ هِلبِن قَ  مِ ۀ ـ کمَ الحِ یعُنابت یَ رَهَظَ
 هـر   ).شـود   ی مـ  ی حکمت بر قلب و زبانش جار      یها   خلوت گزیند، چشمه   یاله

 خلوت گزیدن و عبادت حـضرت محبـوب بـه مـدت             ،سال یا چند سال یک بار     
شوده  و گـ   یبه حکمـت الهـ    او   ییابر شدن سالک و دست     اسباب منوّ  ،چهل روز 

دوام طهارت،  : نشینی عبارتند از   هشروط چلّ . شود  یشدن چشم درون و بصیرت م     

                                                 
، آکـادمی مطالعـات   160، ص مبانی نظری و عملی عرفان و طریقت صفویه: عرفان ثقلین .صفوی، سید سلمان ـ  1
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 عَـن ذِکـرِ اهللا، نفـی خـواطر،          إِالّ، دوام سکوت    »اهللا «نشینی، بیان ذکر جلیِ    خلوت
  .دوام روزه و تسلیم

قرائت قرآن، خواندن ادعیه و زیارات معتبـر نظیـر دعـای مکـارم االخـالق،                
، دعای جوشن کبیر، دعای سمات، دعای ندبه، زیـارت          ل، دعای کمیل  دعای توسّ 

پـس از نمازهـا و      . اسـت  نشینی مفید  هعاشورا و زیارت جامعه با تأمل در ایام چلّ        
ــه     ــدی، حــضرت فاطم ــه ه ــا، ائم ــر انبی ــتادن ب ــار، ســالم و صــلوات فرس اذک

ذکر باید بـا حـضور قلـب و         . شود  یتوصیه م یاء اهللا    و اول  )اجمعین علیهم اهللا سالم(
  .تمر باشد تا نتیجه بخشدمس

نشینی به خاطر اسرار و خواص این عدد است که           ه در چلّ   عدد چهل  تاهمیّ
همچنـان کـه انـسان در       . دن ملکات اسـت   ی و به کمال رس    هاباعث ظهور استعداد  

إِذا بَلَغَ أَشُدهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعینَ       «:شود ل می ئچهل سالگی به کمال و بلوغ عقلی خود نا        
و چون  (»  والِدَیّ   أَنْعَمْتَ عَلَی وَ عَلى      أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتی     قالَ رَب أَوْزِعْنی  ً  ۀ ـ سَنَ
به چهل سالگی برسد گوید پروردگارا مرا توفیق ده که بر نعمتت کـه بـر                ) انسان(

 .)15 /االحقاف( من و بر پدر و مادرم ارزانى داشتى سپاس بگزارم
 دت در کالم اهللا مجیـد و روایـات معتبـر معـصومین            نشینی به عنوان عبا    هلّچ

ای به حضرت موسی داد و در مدت       خداوند وعده . بیان شده است  ) السالم علیهم(
تـا آن   (... » .ۀ ـ فَتَم میقاتُ رَبهِ أَرْبَعینَ لَیْلَ    «: چهل روز او را به میقات خود فراخواند       
 .)142 /اعراف(...) که زمان وعده به چهل شب تکمیل شد

مَا أَخْلَصَ الْعَبْدُ الْإِیمَانَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِینَ         «: فرمایند   می )ع(باقرمحمدامام  
یَوْماً أَوْ قَالَ مَا أَجْمَلَ عَبْدٌ ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِلَّا زَهدَهُ اللَّهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ                     

   نْیَا وَ بَصهیچ ( 1»َ فِی قَلْبِهِ وَ أَنْطَقَ بِهَا لِسَانَه      ۀ ـ رَهُ دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا فَأَثْبَتَ الْحِکْمَ     فِی الد
ای ایمان خود به خدا را در چهل روز خالص نگرداند، مگر آن که پروردگـار                 بنده

. هـا را نـشانش خواهـد داد        ه کرده و دردهـا و درمـان       او را نسبت به دنیا کم توجّ      
 قلب او استوار شده و زبان خـود را نیـز بـه حکمـت خواهـد                  سپس حکمت در  

  .)گشود
 در مدت چهل شبانه روز باید رعایـت شـود     ضروری که  عرفا برای مراقبات  

هر سال یا چند سال یـک بـار خلـوت           «: اند های خاصی توصیه کرده    دستورالعمل
                                                 

 . هـ ش1365، دار الکتب اإلسالمیۀ، تهران، 2، ج کافی .حمد بن یعقوبکلینی، م ـ 1
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گزیدن و عبادت حضرت محبوب به مدت چهل روز اسباب منور شدن سالک و              
. شـود   ی و گشوده شدن چـشم درون و بـصیرت مـ           ی او به حکمت اله    یبیادست

، »اهللا«نشینی، بیـان ذکـر جلـیِ         دوام طهارت، خلوت  : نشینی عبارتند از   هشروط چلّ 
. )173:1392،صـفوی (» . عَن ذِکرِاهللا، نفی خواطر، دوام روزه و تـسلیم         دوام سکوت اِالّ  

 وَ«. ه بـسیار رهگـشاست    چلّ ۀع و ابتهال و زاری کردن در دور       ذکر و فکر و تضرّ    
و دائم شب و روز نام خدا را یاد کن و به کلّی             (» بتیالً تَ لیهِل اِ تَّب تَ  وَ کَب رَ  اسمَ رِاذکُ

ـ  کَفـسِ  فی نَ  کَبر رَ اذکُوَ). 8 /مزمل(.) از غیر او عالقه ببُر و به او بپرداز           وَ عاًرُّضَ تَ
  ). 205 /اعراف() خدای خود را با تضرع و پنهانی  یاد کن(» ً.ۀـ خفی

لـی، سـید   یالـدین اردب  شـیخ صـفی  از قبیـل    بسیاری از عرفا و علمای شـیعه        
ت داده و خـود بـدان عمـل    م به عبادت اربعین اهمیّ  ل و دوّ  بحرالعلوم، مجلسی اوّ  

خاصیت «: ستچنین آمده ا    منسوب به بحرالعلوم   سیر و سلوک  در کتاب    .اند کرده
ح و قوه و حصول ملکه امری است مصرّ       اربعین در ظهور فعلیت و بروز استعداد        

 مجلـسی   عالمه )33:1360م،بحرالعلو(» .ب اهل باطن و اسرار    در آیات و اخبار و مجرّ     
یکـی از اعتراضـات ایـشان آن اسـت کـه            «: نویسد در مورد عبادت اربعین می    نیز  

 زیرا بدعت آن است که مذکور شـد         ، این باطل است   .عبادت اربعین بدعت است   
 1».بر فضیلت عبادت اربعین بسیار است و احادیث دالّ

ها در سراسر عالم اسالم از بوسنی        هیها و حسین   ها، خانقاه  در بسیاری از زاویه   
ـ          ن اانـد تـا سـالک    خانـه سـاخته   هدر قلب اروپا تا شمال افریقا مکانی به عنـوان چلّ

در خلوت، به دور از هیاهو و چشم نامحرمان در آنجا بـه راز              نشینی   هچلّ نِاخواه
تمـرین انـس و     له  با حضرت حق جلَّ جالُ    نیاز با حضرت محبوب قیام کنند و         و

ـ     یین اردب الـدّ  در خانقاه شیخ صـفی    . نمایند الفت و مجالست   ای  خانـه  هلـی نیـز چلّ
نیـز  هـا را در قلـب بوسـنی     هـای خانقـاه   خانه  ه چلّ نگارنده شخصاً . استموجود  

  .مشاهده کرده است

  نشینی هاحکام چلّ
 . باشدونی باید با اجازه پیر و نظارت انشی هچلّ ـ 1
 دی وَقـصَ  مَنـتَ اَ «.اهللا تعـالی باشـد   قصد تقـرب الـی  به نشینی باید فقط  هچلّ ـ  2

                                                 
 .1375 رساله تشویق السالکین، انتشارات نور فاطمه، .مجلسی، محمد تقی ـ 1
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هدفم رضای توست و به . مقصدم تو هستی (»تیغاثَ استَ کَتِحمَرَ بِ بی وَ طلَ مَ ضاکَرِ
 .)185: 1360 بحرالعلوم،() رحمت تو پناه می برم

 .کند باطل استه کسی که ریا چلّ ـ 3
 ،دهشـ د و از کسانی که به آنهـا ظلـم   شو ادا بایداس النّ  حق،ینینش هقبل از چلّ ـ  4

 .شودت طلب بخشش و حاللیّ
 .دکن غسل توبه ،خانه ه در چلّنشستنقبل از  ـ 5
 حداقل هزار و یک ، توبه و استغفاردو رکعت نمازِپس از نشینی  هدر آغاز چلّ ـ  6

 .دگریببسیار   گفته شود و»هیل اِوبُ اتُی وَبّ رَاهللاَرُغفِستَاَ «ذکر مرتبه
 . یک ورودی باشدبا و تنهاه کوچک مکان چلّ ـ 7
 .غصبی باشدغیر  وه پاک و مباح مکان چلّ ـ 8
 ،المقدور بسیار کم نور باشد و هنگام ذکر و مراقبه و سکوت  حتی،همکان چلّ ـ  9

 .تاریک باشد
 .استفاده از نور مختصر و مفید بال مانع است ،برای خواندن قرآن و ادعیه ـ 10
ذهـن و قلـب و   موجـب انحـراف   کـه  باشد اشیا و وسایلی فاقد ه مکان چلّ ـ  11
 . شوده سالکتوجّ
 غـسل و   و مگر برای تجدید وضو،ه خانه خارج شودنشین نباید از چلّ هچلّ ـ  12

 .امور اضطراری
هـای سـنتی مثـل نـسخ،      ط به یکی از خـ »اهللا «گذاشتن تابلوی کلمه مقدس ـ  13

 . استثلث در چله خانه مستحبّ و نستعلیق
 . پاک و مباح باشدباید نشین  هلباس چلّ ـ 14
نشین از مال حرام، اجزای مردار، اجزای حیـوان حـرام گوشـت،     هلباس چلّ ـ  15

 . نباشدتابریشم خالص و طالباف
 لبـاس   وفیـه نشین شامل لبـاس بلنـد، شـلوار، عبـا، عـرقچین، چ      هلباس چلّ ـ  16

 لباس مخصوص نمـاز و لبـاس مرحمتـی اسـتاد          از  ها   خانم. مرحمتی استاد است  
 یکـی  در را های خـود   لباسدر صورت امکانه  از چلّ قبل نشین هچلّ. استفاده کنند 

 اولیـاءاهللا   الـسالم و یـا     علیهم معصومین   میا حر و  کن مقدس نظیر خانه خدا      ااز ام 
ـ     اقل پوشاندن بدن برای   حد. متبرک کند   وضـع نمـازگزار     هماننـد ه   مـردان در چلّ

 .است
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 .نشین باید همیشه با وضو باشد هچلّ ـ 17
 .ی ضروردر مواردشود مگر ننشین وارد  ه به مکان چلّفرد دیگری ـ 18
 .از اشتغال به امور دنیوی فارغ باشد نشین هچلّ ـ 19
 .استفاده از وسایل تکنولوژیک را به حداقل برساند نشین هچلّ ـ 20
 .گفتن اذکار فاطمیه با تسبیح تربت کربال افضل است ـ 21
 نیـشابور  ۀ داشـتن انگـشتری عقیـق و فیـروز    ، ذکـر و دعـا   ودر هنگام نماز ـ  22

 .مستحب است
 .باشدنشین بر اساس احکام شریعت  هچلّ ۀروز ـ 23
 .نشین باید از خوردن انواع گوشت قرمز و سفید اجتناب کند هچلّ ـ 24
 ی، پیـاز، خرمـا  )سـوره تـین  (، انجیر)انعام و رحمنهای  سوره( خوردن انار ـ  25

 عدس، کـدو    ، سیر، یجات، سبز )نحلسوره  ( ، عسل )سوره تین ( تازه، خیار، زیتون  
و نان،  ) ... و  مومنون، یس، ص   یها سوره مورد در    14( میوه ، موز، )صافاتسوره  (

حکـیم   قـرآن    ر که د  ...)ره بقره، انعام، رعد، نحل، کهف و       در سو  مورد 11( انگور
 »ٌ وَ نَخْـلٌ وَرُمـان     ۀ ـ فیهِما فاکِهَ  ٍ زوْجان، ۀ ـ فیهِما مِنْ کُلِ فاکِهَ   « .شود آمده توصیه می  

های  بهشت میوه  آن دو  در .ای یک جفت وجود دارد     میوه هر بهشت از  آن دو  در(
 اَصْحابُ الْیَمـینِ مـا     وَ« .)68 و 52 /رحمان (.)است انار درخت خرما و   فراوان و 

 »ماءٍ مَـسْکوُب   ظِلٍ مَمـْدودٍ وَ   وَ طَلْحٍ مَنْضوُد  مَخْضوُد وَ  ابُ الْیَمین، فی سِدْرٍ   اَصْح
سـایه   آنهـا در   .دانـی چـه اصـحاب یمینـی        نمی؛  اهل سعات  اصحاب یمین و   و(

اش از پایین تا بـاال روی        درخت موزی که میوه    دارند و  خار قرار  درختان سدر بی  
 وَ« .)31 ــ  27 /واقعه(.) آبشارها کنار ده در گستر هم چیده شده و سایه کشیده و      

ـ نا رَ  لَ ادعُ فَ دٍ واحِ عامٍلی طَ ر عَ صبِن نَ وسی لَ م یا مُ  لتُذ قُ اِ ـ مّـا تُ  نـا مِ  ج لَ خـرُ  یَ کَبّ  تُنبِ
ای : و آن زمـان کـه گفتیـد   (» .هالِصَ بَوَ هاسِدَعَ ها وَومِ فُها وَئِاث قِها وَقلِن بَ مِ االرضُ

انیم ساخت از پروردگارت بخواه تا برای ما از آنچه       نوع طعام نتو   کموسی ما بر ی   
 .)61 /بقره() دروید چون سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برویان از زمین می

 .شودننشین ترک   هد بین نیمه شب تا اذان صبح چلّنماز شب و تهجّ ـ 26 
  سـمت  بـه ،یاهللا تعـال   ه الینشین هنگام ذکر، مراقبه و توجّ هچلّافضل است  ـ  27

 .قبله باشد
پـشت  و بنـشیند   نماز به صورت دو زانو یا چهار زانو ۀهنگام ذکر بر سجاد ـ  28
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 .جایی تکیه ندهده بخود را 
تواند  یا بیم آسیب دیدن زانوها را داشت میو  خسته شد اگر پاهاهنگام ذکر  ـ 29

 . ذکر را بگویدۀ بخشی یا هم،ایستاده یا نشسته بر صندلی
 در سـجده حـداقل   »مینَ الظالِنَ مِنتُی کُنّ اِ سبحانکنتال اَ اِلهَال اِ«بیان ذکر  ـ  30

 .مرتبه بعد از نماز عشا تا اذان صبح صد چهار
  وَ پس از نماز عصر، عشا، بین نیمه شب تـا اذان صـبح  »اهللا«بیان ذکر جلیِ  ـ  31

 .بین اذان صبح تا طلوع آفتاب
پـس از نمـاز عـشا و     »اهللا«جلی ساعت ذکر تا دو  حداقل یکروز  در شبانه ـ  32

 .استمابین نیمه شب تا وقت اذان نماز صبح ضروری 
 ، از هـر نمـاز واجـب   پـس  به مدت چند دقیقه »ال اله اال اهللا«بیان ذکر جلی  ـ  33
 . استحبّتمس
 شـده  توصـیه  خـواب  قبل از از هر نماز و صد مرتبه پس مرتبه استغفار 70 ـ  34

 .است
 . مستحب است، از هر نمازپسند دقیقه ذکر صلوات به مدت چ ـ 35
 .ذکر باید با حضور قلب باشد ـ 36
 1. غایب شدن ذاکر از زمان و مکان است،از عالیم ذکر حقیقی ـ 37
گاه به وحدت ذکـر    آن. سپس از ذکر، اول از خود غایب شودۀذاکر در وهل ـ  38

 .و ذاکر و مذکور واصل شود
 .باشد داشته های طوالنی رکوع و سجده ـ 39
 . رعایت شود عَن ذِکرِ اهللا دوام سکوت اِالّ ـ40
 تـا  ،ست از تسخیر قلـب و حکومـت بـر آن    ا عبارتآن کند و  نفی خواطر ـ 41
ای بر او وارد نشود، مگـر بـه           تصور و خطره    و ی نگوید و عملی انجام ندهد     نسخ

زمـانی کـه   .  آن و حصول این حالـت بـسیار مـشکل اسـت    اذن و اختیار صاحبِ   
شـود کـه     ه می دارد، متوجّ   از این روش در مسیر سلوک گام برمی        با استفاده سالک  

بـه خـود    او را   گیرد و دائماً     ر و اوهام و خیاالت او را فرا می         کن خواط  نسیل بنیا 
منظـور از   . سالک باید هر خاطری را با شمشیر ذکر هالک کنـد          . دساز مشغول می 

 ءور خواطر به یکی از آن اسما      ه است که سالک باید در وقت خط        اسماء الهیّ  ،ذکر
                                                 

 .170 ـ صفوی، همان، ص 1



 نشینی در عرفان اسالمی احکام چلّه

 751

وا قَ اتَّ  الذینَ نَّاِ«.  بیرون شود  شتوجه مستدام و مستمر کند تا آن خواطر از خانه دل          
چـون اهـل تقـوی را از        (» .رونَبصِم مُ ذا هُ اِوا فَ رُکَّذَ تَ یطانِ الشَّ نَ مِ فٌم طائِ هُسذا مَ اِ

ورند و همان لحظـه     دا را به یاد آ    سه و خیالی بد فرا رسد همان دم خ        شیطان وسو 
برای نفی خواطر بسیار استغفار کند و       ). 201 /اعراف() بصیرت و بینایی پیدا کنند    

یـا   « بـه اسـم   ـ برای نفی خواطر ـ  هنگام ذکر.  کند را تکرار»الیا فعّ «هر بار ذکر
حسب معنی در دل مشغول شـود تـا وقتـی کـه             ه   ب »ال اهللا  اِ ودَوجُال مُ « یا    و »الفعّ

 .ندخواطر زایل شو
 .مراقبت قلبی داشته باشد پس از هر نماز »هُحدَ وَهُحدَ وَهُحدَوَ«بر ذکر  ـ 42
 و بـه  دظاهر و باطن را از غیر حق حفظ کنـ  یعنی ؛ داشته باشدمراقبت قلبی ـ  43

مراقبـه حـضور دل بـا خـدا و غیبـت از             . گـردد  حق جلَّ جالله   متوجه   ،تتمامیّ
 بـا بـستن   سالک  قلبی   ۀدر مراقب .  باشد ها بسته  در حال مراقبه چشم   . ی است وماسِ

جلَّ جالله  با چشم حق، حق     وشود   می   کلّ مراقب   ، با دیده کلّ   ، بین یئچشم جز 
  1.ندیب میرا 
ـ  ای بدون بیان کلمه و بنشیند بر سر سجاده نماز ـ  44  ه قلبـی الـی اهللا تعـالی   توجّ

 .داشته باشد
 )عـج (سن العـسکری ت بن الحـ  حضرت حجّبا امام زمان دقیقه 30روز هر  ـ  45

 . را ادا نماید»ثنیغِ الزمان اَبَکنی، یا صاحِدرِمان اَ الزَبَیا صاحِ«  ذکروکند خلوت 
 . استخواندن دعای صباح مستحبّهر صبح  ـ 46
 دعای عـشرات مـستحبّ  ورا، دعای یستشیر و هر روز خواندن زیارت عاش ـ  47

 .است
 .شود توصیه میل هر روز خواندن دعای مکارم االخالق و توسّ ـ 48
 . است یک ثلث قرآن مستحبّقرائتهر روز  ـ 49
هر شب چهارشنبه خواندن دعای توسل و هر شب جمعـه خوانـدن دعـای     ـ  50

هر عـصر جمعـه خوانـدن دعـای         و  کمیل و هر صبح جمعه خواندن دعای ندبه         
 .د استکّؤ مستحب م،سمات

 .حال خشوع باشددر ه باید  چلّۀسالک در تمام دور ـ 51
و روشـی فراذهنـی     کیفیتی روحـانی ، واقعیاصل تمرکزِ. داشته باشد تمرکز ـ  52
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. سالک است در   است که یکی از فواید آن پرورش روح و احساس آرامش پایدار           
قفـل  شکـستن    ابتدا بـا     .کار دارد  و  نفسانی فرد سر   دِ با ذهن و خو     آغاز تمرکز در 

بـاز  خـود    عـادی   بـه حالـت     تزکیه  با  غرائز ، را از پرش ذهنی آزاد کرده      تن ذهن،
حـواس فیزیکـی تـصفیه و کارآمـدتر           بـا ساختارشـکنی ذهـن،      سپس .ندگرد می
، ایـن   رسند  می یکدیگروحدت با     هماهنگی و  به حواس   شوند و بدین ترتیب    می
روحی در طول  های با جهشبدین ترتیب  .شود می عامل یگانگی حس درونی امر

بـه خـصوص      و شود ی همسو می  با حواس فیزیک  ،  تمرکز، حس درون رشد کرده    
 .کند  شدن چشم دل تغییر میگشوده کیفیت و میدان دید با ، نافذ شده،بینایی

مـا  نَّوم، اِ الـص  وَۀال الصَۀثرَ کَُۀبادَ العِسَیلَ« :ندایفرم  می)ع(اضر امام. کند رتفکّ ـ  53
از و روزه نیـست؛ همانـا   عبـادت بـه افزونـی نمـ     (».لَّجَوَزَّ عَی اهللاِ فِ رُکُّفَ التَ ُۀبادَالعِ

  ص : االنـوار  ، بحـار  55  ص :کافیاصول  () عبادت، تفکر در باب خداوند جلَّ جالله است       
 و باید در نسبت خود با خدا و قدرت و جالل و جمال حضرت حقّ       سالک  . )194
 سراسـر   بالـذات و  فقیـرٌ ، بالذات است و ما و جهـان  که او غنیٌّ   اندیشه کند؛  معاد

  . هستیموابسته و محتاج او
  .ستسوی اوه  ببازگشت ماماست و بر او با ما و ناظر 

  
  
  :کتابنامه

، شرح حسینی تهرانـی، انتـشارات حکمـت، تهـران،     سیر و سلوک. بحرالعلوم، سید مهدی ـ  1
1360.  

، آکـادمی  مبانی نظری و عملی عرفان و طریقـت صـفویه  : عرفان ثقلین. صفوی، سیدسلمان ـ  2
  .1392، مطالعات ایرانی لندن، لندن

  .1365، تهران، ه الکتب اإلسالمی، دار2، ج کافی .کلینی، محمد بن یعقوب ـ 3
  .تا بحاراالنوار، نور، قم، بی. مجلسی، محمدباقر ـ 4
  .1375، انتشارات نور فاطمه، رساله تشویق السالکین .مجلسی، محمدتقی ـ 5

 


