
 

 

 

 نقد آداب طعام در تصوف
 *داود اسپرهم

 **رستگارمرضیه 

ساخت.  هایی داشت که او را از یک غیرصوفی متمایز میفرد صوفی نشانه چکیده:

گروه ایشان بود و  ۀیوۀ لباس پوشیدن، نماینده و مشخصها همانند شبعضی از این نشانه

داشت؛ همانند رسومی که در ارتباط با صرف « رفتاری»ها، جنبۀ برخی دیگر از نشانه

 طعام بود.

آداب صرف »دست است که:  دادن به سؤاالتی از اینصدد پاسخستار حاضر درج

چه »و « بخشید؟ص صوفیانه مین صوفیان چه بود که به ایشان تشخطعام در میا

به درون  آیا تمامی این رفتارها، »؛ «گردید؟ۀ این رفتارها میای سازند پیشینه

و « شده یا خارج از آن نیز امری بایسته بوده است؟های خانقاهی محدود می محوطه

 «بندی صوفیان به این آداب چگونه بوده است؟میزان پای»ه کاین سرانجام

ها، در م، و نقد آنرو، نگرشی به رسوم و رفتارهای صوفیان دربارۀ طعانوشتار پیش

که رسوم مرتبط با تصوف، در های پیدایش تصوف است؛ یعنی زمانیدوره نخستین

 گیری، قوام و تعریف آداب خاص خود هستند. مرحلۀ شکل

 طعام صوفی، خانقاه، تصوف، آداب و رسوم، :هاکلیدواژه
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مهمقد
شد؛ زیرا در نظام رفتاری آنان تارهای صوفیان به یک یا چند جنبۀ خاص از زندگی محدود نمیرف

گری ها، از شرایط صوفیچیز آداب خاصی تعریف شده بود که التزام به آنتقریباً برای همه

نخست ساحت فردی و  :یافتآمد. این رفتارها در سه ساحت زیستی صوفی ظهور میحساب می به

، تزویج و چگونگی گذران ، عبادتنشینیپوشیدن، عزلت خانوادگی اوست؛ مانند شیوۀ لباس

ای و اختصاصی صوفی است؛ که مواردی همچون، شیوۀ تعامل و دوم ساحت حرفه ؛معیشت

د بین افران، انجام مراسم خانقاهی، تردمجالست خانقاهی، انواع خدمات خانقاهی، استقبال از مس

 تماعی و عمومیود؛ و سوم، ساحت اجشهای دیگر را شامل میها و دیدار از مشایخ طریقتخانقاه

امور  و سالطین و سایرصوفی است؛ همچون نحوۀ معاشرت با مردمان، رفتار ایشان با بزرگان 

خورَد، در هر سه البته برخی از آداب صوفیان، مانند آنچه دربارۀ طعام به چشم می 1اجتماعی.

 ساحت، نمود یافته است. 

منبعث  این آداب بیشترد را دارد. خوها و آداب مخصوص بهجتماعی، آیینا هر گروه و مسلک

رو،  این ها گردیده است. ازگیری آنساز شکلفرهنگی هستند که زمینه -ای اعتقادی از پیشینه

دنبال باورها وان یک گروه یا مسلک اجتماعی، بهعنای از رسوم صوفیان، بهبدیهی است که در پاره

کم در ایجاد اند، دستِیش یک رفتار نبودهپیدات رت مستقیم علصوو معتقداتی باشیم که اگر به

م، به ف، ازجمله طعاتوان برای رسوم خانقاهی تصووضیح، میاند. با این تسزایی داشتههها، سهم بآن

 مایۀ اعتقادی بود.ندنبال یک شالودۀ فکری یا ب

 مایۀ اعتقادی نشالودۀ فکری یا ب
خوری و به آیات و روایات و تعالیم کهن، بر کم یهای دینی و خانقاهی و با تأسوزهبر آمصوفیه بنا

آن بودند که حکمت و معرفت، در بطنی انباشته از طعام، جایی ندارد و کردند و برد میجوع تأکی

سبب، مشایخ به پرهیز از برخی  همین کند. بهنایی را از انسان سلب میسیر بودن، حکمت و دا

 ورزیدند. ها تأکید میخوراک
شفیعی ) را گفتند به چه چیز معرفت یافتی؟ گفت: به تنی برهنه و شکمی گرسنه بایزید

 .(242: 1384کدکنی، 
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عطار، ) 2باشد قرار نگیرد که از طعام پر ایگفت: حکمت در معده ذوالنون مصری

1389 :127). 

 اگر خواهی طعـامی سکنـدر گفت

 چنــین دادش جـوابْ آن مرد مردان

 کردن نیرزدمخور! کین خوردن آن 

 شـکم چـون بـاشــدم چـاه نجـاسـت
 

 بـســازم تـا تــنـت یـابـد قـوامی 

 که  ای خـسرو! تنم مبرز مگردان

 بـه مبـرز رفـتـنت خـوردن نیـرزد

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

مشایخ از هر طریقتی که  بیشتریکی از شرایط درآمدن به کسوت مریدی بود.  جوع و گرسنگی

عمال عبادی، همچنین در انجام ا    کردند. می هخوری و گرسنگی توصیبودند، مریدان خود را به نیمْ

از بین د که گرسنگی او خورای میاندازهباید تنها به آمد. مریدساب میحجوع از شروط الزم به

است که طعام اندک خورد تا در  مرید را البد» و توان انجام طاعات و عبادات را داشته باشد: رود

 .(19 :1383باخرزی، ) «طاعت، او را نشاط آرَد و کاهلی ببرد

توان ارتکاب  اما گرسنگی ،کندا دچار معصیت میآدمی ر صوفیان اعتقاد داشتند شکم سیر

گرسنگی، نسبت به  با ترجیح سبب، در آیین صوفیان همین نماید. بهصی را از انسان سلب میمعا

 شویم: رو می هسیری توأم باشد، روبداری یا عباداتی که با شکمزندهشب
تر از تر خورم، دوستگفت که اگر یک لقمه طعام شبانگاهی کممی ابوسلیمان دارانی

باخرزی، )شَبَع که جوع بهتر از عبادت با آن دارم که یک شب را زنده دارم، یعنی

1383: 328). 

خدای را، یا  گفت: هرگز آب و نان سیر نخوردم، تا نه معصیتی کردم ذوالنون مصری
 .(127: 1389عطار، ) در من پدید آمد نه قصد معصیتی

کردن از ای بود که سرپیچیاندازه نیاز برای صوفیان به ضرورت خوردن غذای ساده و در حد

 ای بر ابوسعیدهشد؛ چنانچه یکی از دالیلی که عدایشان تمام می انکار صدق بهای قانون، به این شبه

 .(58: 1367ابوروح، ) «3طعام وی و مریدانش، مرغ بریانست و لوزینه»گرفتند، این بود که رده میخ
حجاب و زنگار قلب انسان نسبت به پروردگارش  ،رهرحال، سیرخوردن مذموم بود؛ و شکم پبه

بخوردن  هرچیزی را زنگاری است و زنگار دل، سیر»گوید:  دارانی ابوسلیمانشد: محسوب می

 .(41: 1381قشیری، ) «است
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خوردند، ضعیف، بعضی مشایخ صوفیه وقتی غذا میکه  بع تصوف هم آمده استاز منابرخی در

)رک:  !خوردندبار طعام میروز، یکشدند! یا اینکه هر هفتاد که گرسنه بودند، قوی میو زمانی

از امور افراطی و نامتعارفی است  پیداست که این رفتارها (.653: 1381نیز  قشیری،  206: 1389جوزی،  ابن

گرسنگی  تأثیر اندیشۀ رجحان دادند، تحتیعمال صوفیان نسبت می که به اهایکه با پذیرفتن اغراق

 دادن بر خوردن، شکل گرفته است. البته این مسئله که گاهی، در نقل حکایات و روایات و نسبت

هرحال اشاره به این شد، روشن است؛ اما بهروی میاعمال خارق عادت به عارفان و صوفیان، زیاده

م بودند، که از صوفیان ه شماریکند. البته میچنین اعمالی حکایت  د کم و بیشمسائل، از وجو

تواند از طعام شود، میکه صوفی گرسنه میتری داشتند و معتقد بودند، زمانیگیری معتدلجهت

رد؛ زیرا خوردن پیش از گرسنگی، رسنه نشده، نباید دست به طعام بباستفاده کند؛ اما تا وقتی که گ

 (.285: 1،ج 1364)رک: غزالی،  مذموم و مکروه است

 آداب و معتقدات  الف.
 سالم نکردن بر سر سفرۀ غذا تا پایان صرف طعام

افتاد: ـت، امری واجب است؛ اما این امر در بین صوفیان، در چند مورد به تأخیر میکردن در سنسالم

حاضران و صوفیانی که در حال  نشدن خاطرِ منظور پریشان یکی هنگام ورود صوفی به خانقاه، به

 ؛(149 :1383باخرزی، )شوند که به حمام وارد میدوم، هنگامی ؛(253: 1347العَبّادی، ) 4مراقبه هستند
اط با و چهارم، که در ارتب 5که تجدید وضو کندای که وضو نداشت تا هنگامیبه صوفی سوم،

حال صرف طعام بر صوفیان وارد هنگام غذاخوردن. اگر کسی دربحث ماست، بر سر سفره و 

ها معتقد بودند، آن زیرا؛ گاه سالم کند ان برسد و آنپایتا غذا بهداد ها سالم میشد، نباید به آن می

 د: ، نام خدای سبحان را بر زبان آورنباید با دهان آلوده به غذا
ه نشسته بود بر سر شابور روزی در خانقاه با جمع متصوفاند که شیخ ما در نیآورده

درآمد و  جوینی ومحمدخواجۀ امام ببردند. در میان سفره، کار می سفره و طعام به
بشکست و  بومحمدسالم گفت. شیخ جواب نداد و هیچ التفات نکرد. خواجه امام 

 کار بردند و سفره برداشتند و دست بشستند، شیخ بر برنجید و بنشست... چون طعام به
را جواب داد. پس گفت: سالم، نامیست از  بومحمد جوینیپای خاست و سالم شیخ 

 بومحمدشیخ  .داریم که با دهان آلوده، نام او بریمجالله و ما روا نهای حق جلّنام



   5                                                                                                                              نقد آداب طعام در تصوف

از آداب شریعت و طریقت، شیخ را هست  هگشت و گفت: آنچ خوشدل جوینی
 .(271-272: 1366منور، بنمحمد) کس دیگر را آن نیستهیچ

 .(134: 1383باخرزی، ) «چون بر سفره درآید، ]باید که[ سالم نکند»صوفی و 

 رنخاستن هنگام صرف غذا.  ب1

که ایشان برای صرف خاستند. ولی این رفتار، زمانیمیواردان، از جای برحرمت قدوم تازهبهصوفیه 

کس جهت هیچچون بر سفره درآید... اگر نشسته باشد، به» افتاد:تأخیر می نشستند، بهغذا می

 .(134: 1383باخرزی، ) «برنخیزد
بار وی در حال غذا نیز گفته شد: یک ابوالخیر دیدیم، دربارۀ ابوسعیدکه در شواهد پیشین چنان

ی خویش نشسته بود؛ جوینی بر او وارد شد و بوسعید، همچنان برجا بومحمد خوردن بود که خواجه

 گوید: خیزد و به او سالم میوی برمی به احترام ها، بوسعیدغذا و شستن دست اما پس از صرف
و سالم  پای خاستشیخ برکار بردند و سفره برداشتند و دست بشستند،  ... چون طعام به

 .(271- 272: 1366منور، بنمحمد) را جواب داد جوینی بومحمدخواجه 

 حبت کردن بر سر غذا.  ص2

ها، ها یا اربعینهخصوص در چلاند. بهحرفی یا خاموشی سفارش شدهصوفیان، همواره به کم

برخالف عرف و عادات اخالقی  آمد؛ اما این سکوتشمار میریاضت به اموشی از لوازم و ارکانخ

شرط آداب اکل آن است »یکی، بر سر سفره و هنگام غذاخوردن بود:  :شدجا شکسته می در چند

 .(513: 1387هجویری، ) «خاموش نباشندکه چون بر سفره نشینند، 

 دانستندسکوت بر سر سفره را از رسوم مجوس می آن بود که صوفیان عادت دلیل این نقض

طعام گردید.  گفتن از شروط خوردنتدریج، سخنبا این پیشینه بود که به. (139: 1383)رک: باخرزی، 

 همین نکته را تأکید کرده است:غزالی نیز 
لکن  -که آن از سیرت عجم است  -بر سر طعام  خاموش نباشدشرط است که صوفی 

غزالی، )گوید، از حکایات پارسایان و حکمت، و لکن بیهوده نگوید سخن خوش همی

 .(288: 1، ج1364
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 جود نمک بر سفره.  و3
دن غذا با خوردن نان و گذاردن و همچنین آغاز کریا سفره  6خوان بر نمک زدن و نمک بر انگشت

صوفی ابتدا به نمک کند بهتر است » شد:وفور دیده میبه نمک از رسومی بود که در رفتار صوفیان،

 .(135: 1383باخرزی، ) «آلوده بر نمک نزندو ختم به نمک کند و دست

 ســرکــه بــودی بـــا نــمـک بـر خــوانِ او
 

 الـمــال بـــودی نــــــانِ اونــه ز بــیــــت 
 (507 :1384عطار، )                                      

نان و نمک کسی را »و یا  7«انگشت یا نان بر نمک زدن»کنایاتی مثل موازات این رسم، به 

در طعام با دیگری است و دومی، کردن به غذا، یا شراکت معنای ابتداپیدا شد که اولی به« خوردن

مندی از بخشش کسی، نشستن بر سر سفرۀ وی و حفظ حرمت و وفاداری نسبت به معنای بهرهبه

، قدمت بسیاری دارد و رسمی نیست که صوفیان آن را نهادن سفره نمک درالبته باید گفت  8.اوست

ت و ات ایشان، در بین اهل فتومواز آن، در میان صوفیان و بهبندی بهباشند؛ اما پای د آوردهوجوبه

 اران بیش از دیگران بوده است. عی

 کر، ایثار و دوری از حرص.  ذ4

در خوردن غذاست. همچنین ایثار از سهم خود به حتی ذکرگویی های مهم صوفیان، از آموزه

 خواری، اهمیت دارد:دیگران و دوری از حرص و زیاده

د، و لقمۀ کوچک بردارد، و به خور آن مقدار طعام که خورَد با ذکر و حضور دل و
گوید، تا به نور ذکر، ظلمت شهوت شَرَه نخورد، و خُرد بخاید، با ذکر که در دل می

 .(287 :1386نجم رازی، ) ودشطعام مندفع می

 چون گفت شـبلی نـان شـکستند دعا  به آخـــر چـون همه بر خــوان نشـستـند
 (1565 ، بیت1387عطار، )                         

و در  کندایثارو نصیب خود  بر سفره از حظ تواند بهتر استکه میصوفی تاجایی
 .(263: 1386نجم رازی، ) طمع نکندنصیب دیگران 

: 1387هجویری، ) کنند مر یکدیگر راشرط آداب اکل آن است که تنها نخورند و ایثار

513). 
تر، تا دیگران و آهسته ایثار خورَد، یعنی که او کمتر خوردباید که طعام در جمع به 

 .(141: 1383باخرزی، ) خورند
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 ست شستن و خالل.  د5

کردند. سپس چوب خالل توزیع می هادست به شستنمبادرت از صرف غذا پسها در خانقاه

 ها داشت:ها یا ضیافتو حتی خادم خاص خود را در خانقاه شد. هرکدام از این اعمال، آداب یم

 دهان هم و بشویدستْ آسمان از رسید چو خوان

 
 نـا تـا کـه نیــاید از کفَـت بـوی پیـاز و گـند 

 (45: 1366مولوی، )                                       

 .(272: 1366منور، محمدبن) «دست بشستندو سفره برداشتند؛  بردندچون طعام به کار»
خورد و نیز در ت پیامبر با دست راست میکه صوفی، غذا را به پیروی از سن ذکر است شایان

)رک: هجویری،  کردشد و فقط به لقمۀ خودش نگاه میدست کسی خیره نمی حین خوردن غذا به

1387 :513). 

 رسوم  .ب

 خوردن طعام بر خوان.  ن1
فره طعام را بر س )ص(ان طبق سنت پیامبرنهادند. صوفیهایی چوبین بود که غذا را بر آن میطبق خوان

 دیگر آنکهکرد؛ میفره تناول اسالم، طعام را بر سکردند، نه بر خوان. زیرا اوالً پیامبر تناول می

ه به آنان بود. البته ردن بر خوان، برای اجتناب از تشبخوردند و نخوفراعنۀ مصر، طعام را بر خوان می

خوردن بر سفره، از  شد، منعی نداشت و غذار نمیکه سبب عُجب و تکبخوردن بر خوان تا زمانی

روی انسان  هم سفری که در آخرت، پیش؛ آنرکردن بودسفشد که یادآور این حیث تأکید می

 است: 
چنین کرده  اهللصلیطعام بر سفره نهد، نه بر خوان؛ ـ که رسول»شایسته است که صوفی 

آخرت یاد دهد، و نیز به تواضع که سفره از سَفر یاد دهد. و سفر دنیا، از سفر  است ـ
اما  -که ازین نهی نیامده است  -د، روا بودتر بود. پس اگر بر خوان خورنزدیک
: 1ج، 1364، غزالی) بر سفره خورده است)ص( سفره بوده است؛ و رسول سلف،عادت 

284). 

نان بر کند که وی هرگز  السالمعلیهعالم به سید نان به سفره خورد و اقتداصوفی باید 
پیوسته نان بر سفره  السالمعلیهعالم سیدکه  به فراعنه،خوان نخورد، اجتناب از تشبه 

 .(247: 1347العَبّادی، ) خوردی
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رو  هگونه نیست که در متون صوفیه، معموالً با رجحان سفره بر خوان روبآنوجود این تأکید،  با

است « سفره»همان « وانخ» اغلباند و کار رفته دو اغلب در یک حوزۀ معنایی به باشیم؛ چراکه این

« فضل، جود و نعیمخدا، جان، »هایی مثل شدن خوان، به واژهکه اضافهس را دارد. چنانو همان تقد

گر اهمیت آن باشد. گویا این اعتقاد، بیشتر در فضای فکری صوفیان باقی مانده و در تواند بیانمی

چیزی که از آثار شاعرانی چون سنایی، کم آنود عملی چندانی نیافته است. دستِآثار شاعران، نم

 آید، گواهی بر این گفتار است:عطار، مولوی و حافظ برمی

 خـوان فــضـــل روزه بشــکنـم چــون ز
 

 مالــکِ دیـنـــار را گفـت آن عــــزیـــز

 خـورمبر خـوانِ خــــدا نـان می»گــفت 
 

 امخــــالــقــا ســــر تـــا بـــه راه آورده
 

 کـردای در کـاربر در شاهم گدایی نکته
 

 کی اندیشیم کـاندر راه اوخصمـانشز ما
 

 برهـانم ز عــذابت بگـذرانم ز صـراط و
 

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

 یز؟ـمن ندانــــم حـال خـود، چـونی تـو ن

 «رم.ـبپـس هـمـه فــرمـــانِ شــیـطـان می
 (2055 -2056 یتب ،1384)عطار،                           

 امخـوردهیـنـــان هــمـه بــر خـوان تـو م
 (252 یتب ،1384)عطار،                                         

 بودکه بنشـستم خدا رزاق خوانهر گفت بر 
 (206غزل  ،1386)حافظ،                                        

 ایمال در دادهـص و بانگجان بنهاده  خـوان
 (258غزل  ،1385)سنایی،                                       

 خوان نعیمت بنشانمآرم و بردر بــهـشت
 (179: قصیدۀ 1385)سنایی،                                     

 9بود، بیشتر سفره یا سِماط« جمعی»ها، تناول غذا به صورت که در خانقاهجاییحال، از آنهربه

رسد، استفاده از خوان نظر میتر از خوان بود. بهر سفره، راحتدور هم نشستن بر سشد؛ زیرا می پهن

رسید، زیرا فتوحات معموالً بر خوان یا بود که به آنجا می« فتوحاتی»ها، بیشتر برای و طبق در خانقاه

 10:دخورنثارکردن نیز گره  و طبق، با مفهوم گونه بود که واژۀ خوانشد. اینطبق نهاده و فرستاده می

 خـوان فــرســتــاد و غنـیـمـت بر طـبــق         باز عـیـسی چـون شـفـاعـت کــرد حـق    
 (83 یت: ب1، دفتر مثنوی)                                               
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 هـــای نـثــــارش آمـدنـدبـــــا طــبـــق         هـر دو عـالَــم خـواســتـارش آمــدنـد    
 (404 یتب :ب1388عطار، )                                                

افتد و غریمان بر شیخ فروش به گریستن میچنگی نیز، زمانی که کودک حلوا در داستان پیر

غریمان و گیرند، وام کنند و خشم میاعتراض می -پیران بزرگ صوفیه یکی از - احمد خضرویه

 11.شودبه نزد شیخ فرستاده می« طبقی»پول حلوای کودک بر روی 

 عطار، مورد مناقشه است: اسرارنامهبارۀ این رسم، بیتی از در

 چو نان از خوان ستانی، خوان بوَد شوم   

 
 خوانِ بیش از نان، بوَد شوم شککه بی 

 (2706 یت: بالف1388عطار، )                                     

المثلی د: ظاهراً حکمت یا ضربگویتوضیح مصراع دوم این بیت، میکدکنی، در دکتر شفیعی

 نیز به همین امر اشاره دارد:« هفت پیکر»بوده است و این بیت حکیم نظامی در 

 گـــر بجــویی درون و بــیرونـــم    

 خــوانِ بر سر ـ بر این ندارم دست    

 

 خــوانِ تــو آید از خـونمبــوی        

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

 :)رک« خوان افزون بر نان است معنی احتمال بسیار قوی، خوانِ بر سر، دردهند که بهو ادامه می

 (.463 ،الف1388عطار، 

در توضیح این بیت عطار، به مفهوم مصراع  اول اینکه است:الزم باره، ذکر دو نکته دراین

نماید، مشکل میاولیۀ مصراع، که ظاهراً بی دلیل صورت ساده در خوانش االً بهنخست، احتم

نان،  شود که خوان خالی و بدونگونه میای نشده است؛ زیرا در نگاه اول معنای بیت، این اشاره

شود. برکت مین خوان، بیست؛ یعنی اگر نان را از خوان، بگیریم و سلب نماییم، آنامبارک ا

گونه که که در مصراع نخست، یکی از آداب خانقاهی صوفیه مطرح شده است و هماندرصورتی

شایسته « خوان»ستاندن )نان برگرفتن( از  آمد، نان نامهصوفیو  سعادت کیمیایدر شواهدی از 

ر خوان بر س»که  خوان نشیند؛ چرا نان برگیرد و اصوالً نباید بر سرِ« سفره»باید از نیست و صوفی 

ت مشایخ و ر بوده است و صوفی با تأسی به سنو فراعنۀ مص یادآور سیرۀ زندگی پادشاهان« نشستن

بر سفره خورده  )ص(سلف، سفره بوده است و رسول عادت»نشست: پیامبر اسالم، باید بر سفره می

کار هب« خوان» در مورد را «بودن شوم»وصف  سبب عطار، همین به .(284 :1ج ،1364، غزالی)« است
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در « شاه»و « خان»هایی مثل در شعر عطار، با واژه« خوان»شدن عا نیز، همراهبرده است. شاهد این مد

 بیت مذکور است: ابیات پیش و پس

 را چون چـشم بر خانـست و خانـان تو

 ستانی، خوان بـود شومچو نان از خوان 

 چه گـَردی گِـردِ خوانِ شـاه چنـدین؟
 

 دلت را کـی سرِ جــان است و جانان؟ 

 شک خوانِ بیش از نان بُود شومکه بی

 که مـُشتی عـاجزند و خوار و مسـکـین
 (2705 -2707: ابیات الف1388، )عطار              

دوم بیت عطار است؛ زیرا درنهایت، معلوم ، دربارۀ مصراع نکتۀ دیگر، توضیح دکتر شفیعی

 «بر نان خوان افزون»تواند در معنای می« بر سر خوان»، چگونه نظامی حکیم بیتشود که در آن نمی

هم نَه )آن« سری بر»عبارت به 12یمثنو وکلیله و دمنه باشد؟ البته درست است که در متونی همچون 

وان، در بیت خ بودن« بر سر»راتی شده است که با اشا« آنبر زوناف»و « عالوههب»معنای به«( سربر »

مأخوذ از  هم ایشانشاید تعبیر و  -کند عطار، مشابهت پیدا می«ِ بیش از نان خوان»نظامی و تبعاً 

 این مفهوم، بر بیت حکیم است، کارآیی و تعمیم چه مهماما آن -چنین شواهدی در متون باشد 

قدر به متون و اشعار فارسی، این توجه در اینجا مصداقی ندارد. زیرا با گویانظامی و عطار است که 

هایی «خوانچه»یا « خوان»روشن است که در مراسم و مجالس خانقاهی، نذورات، یا نان و طعام را بر 

همین مسئله به « بر سر خوان»آوردند و عبارت مراسم می و آن را روی سر گذاشته و به نهادند می

داشتن در زبان فارسی، در اینجا مصداق  لی با فرض سابقهرسد چنین مثنظر میدارد و بعید به اشاره

معنای در متون فارسی، و به« سری بر»مان را در آن بیت نظامی، ه« بر سر»داشته باشد و بتوانیم 

 خوان مرسوما وجود پیشینۀ بگیریم تا فرضاً قابل قیاس با این بیت عطار گردد. زیرا ب« افزون»

وجود ندارد؛ و با این توضیحات، « بر سر» بر عبارت« افزون»حمل معنای  نهادن، اصالً نیازی بر بر سر

 گردد.ا میکه به آن استشهاد شده است، مجز مفهوم بیت عطار از نظامی،

ی بوده المثلی در زبان فارسالبته در اینکه ممکن است مصراع دوم بیت عطار، حکمت یا ضرب

دیگر یانبها و کمتر بودن مقدار نان، و بهتعداد خوان که افزونیاین کنیم؛ کما، بحثی نمیباشد

اصل آن کار انجام شود، شبیه یکی از ضروب  اینکهحواشی و مقدمات یک کار، بدون  بودنفراهم

 امثال مشهور در زبان فارسی است. 
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 وردن جمعی )مهمانی(.  خ2

آن بودند، بر غذایی که همراه جمع خورده شود، دانستند و برناپسند میخوردن را  غذا صوفیه تنها

 حسابی وجود ندارد:

 .(513: 1387هجویری، ) آداب اکل آن است که تنها نخورند شرط
 .(248: 1347العَبّادی، ) هر طعام که با جماعت بر سفره خورد، آن را هیچ حساب نباشد

نکنند بر بنده: آنچه به سحور خورَد، و آنچه بدان  در خبر است که بر سه چیز حساب
  .(290 :1، ج1364، غزالی)13چه با دوستان خورَدآنافطار کند، و 

 14.(285 :1، ج1364غزالی، ) هرگز طعام تنها نخوردی)ص( اَنَس گوید که پیغامبر

چون اگر  15اند؛دانسته« گذار ضیافتبنیان»و صوفیه او را  رسدمی )ع(پیشینۀ این رسم، به ابراهیم

دنبال کسی بهد یا خود مانبسا روزها گرسنه میبرد و ایآمد، دست به طعام نمیمانی نمیبرای او مه

 اند: نامیده« تمظهر فتوت و مرو»و « اولین جوانمرد»را  سبب ویهمینگشت تا با او تناول کند. بهمی

است و روزهای بسیار  ها طعام نخوردهتن السالمعلیهدر اخبار منقولست که هرگز ابراهیم
گاه طعام خوردی. و احوال ی آنتظر رفیقی بودی تا با وی طعام خوردبگذشتی که من

 .(248 :1347العَبّادی، ) این طریقت، جمله مستخرج است از احوال انبیا
همراهی  صدقۀ بسیار ترجیح دارد؛ یا اینکهاعتقاداتی همانند اینکه، خوردن طعام با دوستان، بر 

ها شده و ها و مهمانیباعث رونق ضیافت 16داری بیشتر است،در طعام با دیگران، فضیلتش از روزه

 صورت یک عادت برای بسیاری از مشایخ صوفیه درآمده بود: به
، 1364، غزالی) تر استدوستی را به طعام از بسیاری صدقه فاضل کردنبدان که میزبانی

 .(290 :1ج

 ذخیرۀ طعام دم.  ع3

به قضای الهی  جز خواست خداوند نیست و او راضی حال است. آینده برای وی صوفی فرزند

و دارایی نیست؛ زیرا تموّل، است. صوفی در سایۀ اندیشۀ توکل و رضا، به فکر ذخیرۀ مال و زمین 

زیرا غذای یافته است؛ زندگی صوفیان هم رسوخ  تراست. این باور، در امور جزئی لناقض توک

معنای آورد. ذخیرۀ مال و طعام بهمیدست به« در همان روز»ان چیزی بود که یک درویش هم

 اقی خداوند است:صفت رز تردید در
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های دیگر حالوت طاعت را در خویش یک شب در آغاز کارش، برقرار شب بایزید
رفت و  سیابومویابی؟ گفت: بنگر تا هیچ خوردنی در سرای می ابوموسینیافت. به 

گفت: آن را به  بایزیدرا آگاه کرد.  بایزیدای خوشۀ انگور یافت و نگریست و نیمه
 .(154: 1384، شفیعی کدکنی) کسی دِه، که خانۀ ما چون خانۀ بقاالن شده است

 رسوس یا تفرقه.  ط4
غذا،  دور به ی، مواد خوراکی بود. در ابتدا رسم بر این بود که صوفیانیکی از انواع فتوحات ماد

بردند. تأکید می طریق ایثار، از آن فتوح بهره کردند و بهباهم، از آن تناول می شدند و همهجمع می

لَو کانَ بِهِم  هِم وَسِنفُألی یُؤثِرونَ عَ وَ» :ک به آیۀ، با تمسنوری بر ایثار چنان بود که ابوالحسن

شد. لذا آن غذا یا فتوح، تقسیم نمی 17نمود.بر ایثار  ف خود را مبتنیمسلک تصو( 9 :)حشر «ةصاصَخَ

خواهی، شدند و با زیادهع نمیاز ایشان، به اندک قانآمد که برخیشت زمان گاهی پیش میاما با گذ

وجود آمد.  ها بهفتوحات و غذا کردنسبب، رسم طرسوسهمینکردند. بهمیدیگران را زایل  حق

در این رسم هرکس از فتوحات و غذاها بود.سهم  کردن حصه ومعنای مشخصکردن، بهطرسوس

 شد:غذا و فتوحات به مقادیر مساوی میان همۀ صوفیان تقسیم می

کرد و گفت: اده بیرونو مشتی مَویزِ طایفی، از زیر سج شیخ گوشۀ سجاده برداشت
جا نهادیم؛ هریک را ۀ شما ایناند، ما حصبوده است، طرسوس کردهصوفیان را فتوحی 

 .(118 :1366منور، بنمحمد) هفتهفت 
  گذار آن کیست، شفیعیگردد یا اینکه بنیانکسی باز میدربارۀ اینکه پیشینۀ این رسم به چه

 است:نقل کردهچنین  18التصوّف صفوةکدکنی، از کتاب 

نامند؟... بدان سبب که رسم می طرسوسرا  کردنتقسیمدانی که چرا صوفیان هیچ می
شد، بر برای ایشان حاصل می میان این طایفه نبود و هرگاه که فتوحیتقسیم کردن در 

طرسوسی،  کردند؛ تا به روزگار شیخ ابوالفرجرا تقسیم نمی آمدند و آنآن گرد می
متأهل را المقدس، که او تقسیم بر جمع را بنیاد نهاد تا تشویش خاطر صوفیان شیخ بیت

 کردند و طرسوس نامیدند.و آن را مختصر بدو منسوب شد از میان بردارد و این سنت

 که خودابوالخیر بوده، احتمال این طرسوسی از معاصران ابوسعید ابوالفرجشیخ که جاییازآن

رسد، این اصطالح، از تعبیرات آید و به نظر میبوسعید این عبارت را بر زبان آورده باشد، پایین می

 .(531و  530: 1366منور،  محمدبن :)رک باشد رمنو محمدبن یعنیالتوحید،  اسرارف مؤل
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دانستند. شاهد آن، بندی یا تقسیم غذا را کار درستی نمیها باید دانست صوفیان در ابتدا حصام

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

 کردن غذا و سهمیهمعنای تقسیمبه« تفرقۀ طعام»، عبارت نامهقابوس که در تعلیقات ازآنجایی

همان « تفرقۀ طعام»شاید بتوان گفت  (481 :1373عنصرالمعالی، )دادن در غذا به دیگران، دانسته شده؛ 

گفته درویش نباید غذا را  کردن غذا باشد که در ابتدا مرسوم نبوده و عنصرالمعالیرسم طرسوس

باکو، به  ها و ایراداتی که شیخ بوعبداهللردهدر عبارت زیر هم، یکی از خکه بندی کند؛ چنانهحص

گیرد، این است که او در تفرقه، یا تقسیم طعام، میان بزرگان و دیگران، فرقی ابوالخیر می ابوسعید

 کند: گذارد؛ و سهم همه را مساوی قسمت مینمی

یخ! چند چیز است که ما از ای ش »یک روز پیش او آمد و گفت: »شیخ بوعبداهلل باکو 
خواجه بگوید تا آن چه چیز  »شیخ ما گفت:  «اند.بینیم که پیران ما، آن نکردهشیخ می

ردان را در کارها نشانی و خیکی آن است که جوانان را در بر پیران می»گفت:  «است.
 «کنیرد، هیچ فرق نمیمیان بزرگ و خ تفرقهداری و در با بزرگان برابر می

(207: 1366منور،  بن محمد)

 کردن ستی.  ر5ُ

. فتوحات، مقادیر (549: 1366محمدبن منور، )« فـتوحات است معنـای پنـهانی خوردنکردن، بهیستر»

کار هشد. ناگفته پیداست، بنقدی و غیرنقدی، مثل غذاهایی بود که برای اهل خانقاه فرستاده می

چنین خبطی، یعنی استفادۀ شخصی از فتوحات، در رفتن این اصطالح در میان صوفیان، از وجود 

تر در کردن با همین لفظ و بار معنایی، کمستیان حکایت دارد. البته ممکن است رای از ایشبین عده

اشاره به آن « فتوحاتپنهان کردن »یا « خوردنپنهانی»عباراتی همچون گاه چشم بخورد و متون به

 عملی دارد. باشد. اما هرچه هست، حکایت از چنین
عنصرالمعالی، ) و چیزی پنهان نخورد، اگرهمه یک بادام باشد، که آن را رستی خوانند

1373 :255- 254). 
عذر اندکی اندک باشد، پیش ایشان برد و بهو اگر وقتی طعام شیرین یابد، اگرچه 

 گوید: هرچند کم بود، نخواستم که رستی کنم، که حلوا به صوفیان سزاوارتر
 .(257: 1373عنصرالمعالی، )
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ای، با جمع آنچه آورده نتوان کرد.ستیرشیخ گفت: یا یحیی! فتوح چنان حضرتی، 

 .(152: 1366منور، بنمحمد) در میان باید نهاد و ایشان را فایده داد

 لـّه برداشـتنز   .6

 گویند:ه میزلـماند، غذایی را که پس از مهمانی باقی می بردن همراهداشتن و بهبربه 

ای بودی که چون استاد امام را خدمت ما برسان و بگوی که شیخ بوسعید را قاعده
من روان  زلۀ جهتای خوردنی و یکی قلیه و شیرینی از مطبخ، ازدعوتی بودی، کاسه

ای قلیه در سر آن نهاده و نوالۀ ای خوردنی و کاسهکوهیک روز دعوتی بود، ر بودی.
 .(361: 1366منور، بنمحمد) من بود، بستدم ۀزلشیرینی از مطبخ، که 

ای نالۀ رفت، از خانهروزی ]ابوعلی دقاق[ به مرو، به دعوت خوانده شد. در راه که می
ای و چندین طفل بر خدایا مرا چنین گرسنه بگذاشته گفت: بارآمد که میپیرزنی می
خ برگذشت و چون به کنی؟ شیای، آخر این چه چیز است که تو با من میمن گماشته

ند دعوت شادمان شد که: امروز شیخ دعوت رسید، بفرمود تا طبقی بیاراستند. خداو
ند، برخاست و د. و او را نه خانه بود و نه اهل. چون بیاراستخانه بر خواهد کرد تا به زله

 .(569: 1389عطار، )سرای آن پیرزن ببرد و بدیشان داد  بر سر نهاد و بر در

شد؛ طبعی حمل میماند، اما برداشتن آن، بر سبکاین طعام، از سفره اضافه می درست است که

گرسنگی و  تحمل دلیلمهمان بدهد. گاهی برخی صوفیان، به را به ی اگر خود میزبان، آنحت

برداری روی هروی در خوردن و سپس زلـه زیادهشدند، بجایی دعوت می ریاضات، وقتی به

 دادند. شایان ذکر است که مواضعخانه این کار را انجام مین اجازۀ صاحببدوگاهی آوردند و  می

 ردن، یکسان نبود:بهبه زلصوفیان و غیر ایشان، نسبت

در شب  )ص(گفتند، چون پیامبردادند؛ مثالً میای با توجیهاتی، به جواز آن حکم میهعد.الف

یریم، یا ه برگتوانیم از خانۀ دوستان زلـز میه آورده، پس ما نیمعراج، از نزد دوست )خداوند( زلـ

 ه اشکالی ندارد:گفتند اگر توکل، صحیح باشد، برداشتن زلاینکه می

آورد  (معراج)از آنجا  ما را زله عَمْاز آنجاست که مصطفی صَلْ شیخِ ما گفت: اصل زله
  ، نه از خانۀ بیگانگانکرداز خانۀ دوستان باید زله از نزدیک دوست، اکنون

 .(306: 1366منور،  بن محمد)
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از  مقداری ،موصلی به زیارت بشرحافی رفت و به طعام دعوت شد. فتح همچنین، یک روز فتح

کند فتح، از بُشر سؤال می دربارۀ این کار -جلّاابن - بُشر غذا را خورد و مابقی را زلـه گرفت. خادم

، ربع 1376غزالی، ) «ه، زیان نداردن زلچون توکل صحیح باشد، برداشت» گوید: و او به خادمش می

 .(39 :عادات
تند که این دانستند و مخالف آن بودند؛ زیرا اعتقاد داشی ناروا میلکبرداری را بههای هم زلعده.ب

 شود:ت شخص میکار، سبب خواری و مذل

ر خوردن مبالغه کند و از ای حاضر شود، داز صوفیه کسی باشد که چون به میهمانی

و این به اجماع علما  (برگیرد هزلو به اصطالح ) بهترین آن برگزیند و با خود ببرد

صوفی مقداری طعام با خود برداشته بود تا ببرد؛ که حرام است. خود دیدم یک مرشد 
 (170 :1389جوزی، ابن)جست و از دستش به در آورد! خانه برصاحب

 19.(75 :1373عنصرالمعالی، )  ةـزل ةـالزّلَاند: مده که گفته هزلچاکر خویش را 
و  دانستند، بینابینی داشتند؛ یعنی در مواضعی آن را حرام و نکوهیده می گیریدیگران نیز جهتپ.

-را بهتر می« ـه برنداشتنزلـ»شمردند؛ اما باز هم مجاز میآن را  دیگر، با حصول شرایطیدر جایی

سبب  رضایت کامل میزبان همراه نباشد و وی بهدانستند؛ چون اوالً ممکن بود برداشتن آن، با 

ه دادن به وی، از سهم دیگر مهمانان د؛ ثانیاً امکان داشت به سبب زلـمحظور، این کار را کرده باش

 کم شده باشد:
و این آن است که صوفیان آن  -نگیرد بر، مهمان آن را باید که آنچه از طعام باقی ماند

دلی به صریح ال که صاحب طعام به رضا و خوشمگر در آن ح -را زَلـّت خوانند
او دانسته شود که او بدان شاد باشد، و اگر گمان  ۀ حالدستوری دهد، یا به قرین

کراهیّت بوَد، نشاید. و چون رضای وی معلوم شد، شرط عدل و انصاف با رفیقان 
یا  ر وی مخصوص باشد،چه بکس برندارد، مگر آنکه هیچکرد. و باید رعایت باید
 :ربع عادات ،1376غزالی، ) او را بدان رضا بود، از روی طوع، نه از راه شرم آنکه رفیقان

34). 

دار و متأهل که مکروه است. و اگر عیال زلـّه نکندهای بسیار بیند، اگر بر سفره نعمت
برابر  هخواهد، باید از پیش خویش و آنچ نیاید و زلهباشد و با نفسِ بد خسیسِ خود بر

 .(136 :1383باخرزی، ) عظیم احتراز کند اوست بگیرد و از نصیب دیگران، روی
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 هاشدن در خانقاهبار سفره پهنک.  ی7

 شد، زیرا دو باربار، سفره پهن میها، هر روز فقط یکمنظور تحمل جوع، رسم بود که در خانقاهبه

 20.دانستندخوردن را اسراف می

مسافران به  زمان ورود شد: یکی اینکهپهن می« حوالی ظهر»به دو دلیل این سفره، احتماالً در 

حاضر در خانقاه  اندازۀ افراد که غذا تنها بهمحدود شده بود و ازآنجایی« پیش از ظهر»به ها، خانقاه

صوفیان  دیگر صوفیان کم شود. دوم اینکه بود با ورود یک فرد جدید، از سهمشد، ممکن تهیه می

داری و اذکار آن زندهگاه، مشغول اعمال عبادی و آماده شدن برای شباز نماز عصر تا شام پس

گاه باشد، باعث و طبیعی است که اگر وعدۀ غذایی در شام (175 -176: 1383)رک: باخرزی،  شدندمی

عبادت شبانه بپردازند. توانند بهها نمیشود و آن میسنگینی و کسالت 

 رگرفتن از مزابل و مطروحات.  ب8

 «.انداخته شده»معنای است؛ و مطروح، اسم مفعول، به« لهجای ریختن زبا»معنای اسم مکان، بهمزبله، 

شمار ورزی و یا تربیت نفس، بهاهر زهدها را از مظانداختنیها و دورصوفیان برگرفتن از زباله

شد که صوفی مطمئن میاز این مطروحات هم، شروطی داشت! مثالً فقط زمانیآوردند. برگرفتن  می

گرفت و باره برمیتوانست از آن بردارد؛ یا اینکه نباید همۀ آن را یکآن چیز دور انداخته شده، می

 کرد:   نیازش اکتفا می باید به حد

مُنا هذا مَطروحاً عَلی مزبَلَة، لَمْ حُکی عَن الجُنید رَحِمَهُ اهلل تَعالی أنَّه قال: لَو کانَ عِل

 .(167 :1421ی،سراج طوس) یَأخُذ کُلّ واحِد مِنْه إلّا حَظّه عَلی المِقْداره

 خانهاذن صاحبوردن طعام، بی.  خ9

تواند از طعام وی بخورد، ای رود که صاحب آن حضور نداشته باشد، میصوفی اگر به خانه

آن فرد دادن یاری»منظور شود. این کار بهسبب آن شاد میبهخانه، شرطی که بداند دل صاحب به

 منسوب بود: )ص(شد. این رسم به پیامبرانجام می «دهینان مسلمان در کسب ثواب

و داند که به خوردن خانه را نیابد، و به دوستی او واثق باشد و اگر در رود و صاحب
رفت  رهبَرَیْدستوری بخورد.... پیغامبر به خانۀ او، طعام وی را، شاد شود، روا بُوَد که بی

و طعام وی بخورد، در حال غیبت وی، و آن طعام از صدقه بود، و گفت: صدقه به 
، ربع 1376غزالی، ) بدان شاد شود یرهبردانست که جایگاه رسید. و آن بدان بود که می

 .(19عادات: 
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 گوشت نخوردن  .10

نمودند و یا به خوردن غذای حیوانی و گوشت، امتناع میدر طول زندگی، از اغلب صوفیان، 

ها، خود را از خوردن های هم در چلکردند. عدهاندک از آن بسنده می خوردن مقداری بسیار

 .(287  :1386نجم رازی، ) «از گوشتِ بسیار احتراز کند»صوفی باید » کردند.گوشت منع می

روز خوردن چهلدرهم گوشت یک از صوفیان کسی باشد که گوشت نخورد و گوید
 .(163: 1389جوزی، ابن)دل را قساوت بخشد 

پس دلیل این همه امتناع، آن بود که آنان باور داشتند خوردن گوشت، باعث قساوت قلب 

بودن خوردن های مختلف به مذمومشود. در آثار شاعران و نویسندگان صوفی، به صورت می

 21.شودنمونه به ذکر یک مورد بسنده میگوشت اشاره شده است، که برای 

 هـــوایِ گـوشـــت بودش یک نواله  سـالـهعـزیــزی بـُد کـه تــا شـد شصـت

 نبـــود از نـــفــسِ نـامـعـلـوم ایـمـن  دادش ولـیــکــناگــرچـــه دســت مـی

 جـوییدیـدهروان شــد نـفـس را از   مــگــر روزی شــنــــود از دور بـــویـی

 ای خواهازین بـریـان مـرا یـک لقمه  ســال، از بـهـرِ اهللچـون شـد شــصـت که

 ای خواستکه تا بو کـش تواند لقمه  سوخت، برخاستمی دلش، بر نفسِ خود

 آمـــد پـدیدارز زنــدان، بـــوی می  روان شـد بــر پـــیِ آن بـــویِ بـسـیــار

 نـهـــادنــدیـکـی را داغ بــر ران می  درِ زنــــدان گـشــــادنـدبــزد در، تـــا 

 برآمدوزان غــم، نفـــس را جان می  بـــرآمـــدز داغــش بـــوی بریـــان می

 زد از اندر ره پر و بالچـو مـرغی می  خودگشت در حالچــوپیرآن دیــد، بی

 بــاید کـنون گیر!اگر بـــریـانـت می  گیرزبــــان بگــشــاد کــای نفسِ زبون

 ز دوری بـــوی بـــریـــانـی شــنــیـدی
 

   ـو بــریـــانـی بدیـدی در رمیدیچـ 
 (989 - 999 ابیات: الف1388عطار، )

 سفره به صحرا نهادن   .11

نهادند؛ یعنی در گشتند، سفره به صحرا میمید، یا از سفری بازعازم سفر بودن که صوفیانهنگامی

 کردند: شهر سفره پهن می بیرون
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سوی میهنه  علی خبّاز، سفره به صحرا نهاد و چون از سفره فارغ شدند، شیخ به وخواجه
 .(168: 1366منور، بنمحمد) آمد

پس شیخ ما از شهر بیرون آمد و خلق بسیار به وداع و دیدار شیخ بیرون آمده بودند. 
 یش در شهر هری مقام نکرد و سفره به صحرا نهادشیخ ما برفت و یک ساعت ب

 .(229: 1366منور، بنمحمد)
در خاتمه، باید گفت، آداب مرتبط با طعام در میان صوفیان، به موارد ذکر شده محدود 

22نیست. در این نوشتار هاشود که مجالی برای ذکر یکایک آنبسیاری می گردد و شامل امور نمی
 

 نتیجه
های فکری و اعتقادی خاصی زمینهاساس پیشتوان گفت که صوفیان برآداب طعام، میبا نگاهی به 

-در همین راستا رفتارهای ویژه .دندکره رعایت آداب و قواعد خاصی میکه داشتند، خود را ملزم ب

حکمت، در بطنی تهی از بار طعام است،  زد: مثالً چون باور داشتند، نزولای از ایشان سر می

دادند. تمایل نشان می« گرسنگی»و « جوع»تمادی از خوردن غذا اجتناب ورزیده و به روزهای م

شد، در راستای همین اندیشه بار در روز سفره پهن میها فقط یکیکی از دالیلی هم که در خانقاه

د، از آلوده به طعام بر زبان آور مرتبه را با دهانیا چون معتقد بودند که نباید نام خداوند بلند ؛بود

سی ق یا چون باور داشتند که خوردن گوشت، قلب را ؛نمودندهنگام غذا پرهیز میدادن سالم

طعام  یا برمبنای این باور که خوردن ؛کند، ممکن بود در تمام عمر، خود را از آن دور نگاه دارند می

دوستان بخورند؛  اجازه از نانتوانستند بیست، میاز خانۀ دوست، کمکی به وی در کسب ثواب ا

ۀ اعتقاد به توکل، از آوردند. همچنین آنان در سایشمار میبرای صاحب نان به زیرا آن را فضیلتی

گشته و « بسیار» ، ناقض«اندکی»یزان بودند، مبادا ای از جهت فردای خویش گرهکردن ذرذخیره

را مَخلَصی « طعام شراکت در»قی گردد. یک صوفی چون عطی تلقیت خداوند ماعتمادی به رزابی

« خوان»؛ یا چون ورزیددانست، بر خوردن غذا با دیگران اهتمام میبرای رهایی از حساب الهی می

 کرد بر روی سفره غذا بخورد. پنداشت، سعی میل و سیرۀ زندگی پادشاهانه میرا مظهری از تجم

نگام غذا خوردن، ه گذارد یاراست طعام در دهان میکه صوفی با دست در جایی آداب طعام

نبۀ فردی دارد. همین آداب، د، جآوریاد می سهم خویش، خدا را به گوید و با ایثار ازذکر می

کند، پای فراتر نهاده، گیرد، یا غذا و فتوحات را طرسوس میکه وی از خانۀ دوستان، زلـّه میزمانی
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ها و های همگانی، مهمانیآنجا که مشایخ به ضیافت سرانجامشود. و به جمع صوفیان کشیده می

آوردند، این آداب، پای را از مرز طعام و فتوحات از مردم روی می های با ارزش، یا قبولبخشش

 پیوندند. ها بیرون گذاشته و به اجتماع و گروه مردم میخانقاه

ایشان آمد و حساب میصوفیان، همانند قاعده و قانون بهدر انتها باید گفت، آداب و رسوم برای 

ها، سند اعتبار یک صوفی در میان بندی به آنکه پای ایگونهها بودند؛ بهملزم به رعایت آن

 .امن بقای او در گروه صوفیان بودای موارد، ضنوعان خویش، و در پاره هم

 ها نوشتپی
 اخالقبندی با اخالق عملی )حکمت عملی( رایج در بین اندیشمندان ایرانی، همانند این شیوۀ تقسیم .1

وتی دارد. در کتب مسکویه اندک تفاابن األخالق تهذیباز خواجه نصیرالدین طوسی و  ناصری

تی که مأخوذ از نیکوماخوس یونانی است، آدمی در سه عرصۀ اخالق فردی، تدبیر منزل و اخالق سن

خانقاه و جمع بندی حاضر، خانوادۀ صوفی در اقع، گیرد، اما در تقسیمسیاست مُدن مورد نظر قرار می

 شود.صوفیان محسوب می

باشد ز حکمت  پـــروران آگـــهــی/ که پرمعدهنـدارنــد تـــنگوید: می بوستانسعدی نیز در  .2

 (2724)باب ششم: بیت تهی

)معین،  سازندلوزینه:  نوعی حلوا که از شکر )یا عسل( و مغز بادام نرم کوبیده و مخلوط به گالب می .3

 .لوزینه(واژه ذیل 

( و  85- 86: (م1999) ق1420سهروردی،( ؛ )254: 1373عنصرالمعالی، ) :کربرای شواهد بیشتر؛ : کر) .4

 (.172: 1383باخرزی، )

سبب آنان برای اطالع همینرسد. بهمی )ص(آوردن نام خداوند، به پیامبربودن هنگام به زبانپیشینۀ با وضو .5

و آن، گرفتن ابریق در دست ای بین خود وضع کرده بودند از اینکه صوفی چه زمانی وضو ندارد، نشانه

 :1383باخرزی، ) هنگام وضوداشتن بودداشتن آن در دست راست، بهو نگاهوضو بودن وقت بیچپ، به

 .(170و  95

هم استفاده شده « سفره»معنای مطلق به« خوان»نهادند. البته غذا می هایی چوبین بود که بر آنخوان، طبق .6

 .خوان(واژه )معین، ذیل است 

ان بیاوردندی تا نان بر نمک خوردن، نمکدابوسلیمان دارانی گفت: مرا عادت بودی که به وقت نان» .7

 .(239: 1389عطار، )« زدمی
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: الف1388)عطار، از آن، خـورشـیـد خـرگـه بــر فــلـک/ کــه یـک انـگـشـت بـا تـو بــر نـمـک زد  .8

 (221بیت 
  : 2، ج1366)مولوی، نـان تو انگـشـت زَدَسـتیم/ در فرقـت و در شـور بس انگشت گزیدیمتــا بـر نمـک و 

 (121غزل 

: 1385)سنایی، توان/ خـویشتن بر خــوان ربّانی نمکدان داشــتن باید تا نمک بگداخت را چون خویشتن

 (207قصیدۀ 

 دانـدل کی خـوردهونِ خـای بـیـهمانـد/ لـقـه راه آوردهپخـتگـان چـون سـر بـ

 (2443 - 2444:ابیات 1384)عطار، دانجگر، نـانِ تهی نـشکسـتهاند/ بیک بـنـشـتهن و نماتـا که بـر ن

 .(133: 1383باخرزی، )جمع نشینند  جمعِ اصحاب ]صوفیان[ به سرِ آن سماط سفرۀ بزرگ را گویند که .9

 در اینجا مناسب است به دو اصطالح در زبان صوفیه اشاره شود:  .10

 رفته؛  کار میب امیر بهای بزرگ، از جاندادن و دعوتی عمومی به سفرهبرای صالی عام خوان برکشیدن:

 زمــــانـی بــود، خـلـــقـی در رســیـدنــد/ مـیـــان صـــفّــه خـــوانـی بـرکــشــیدنـــد

: ابیات 1387)عطار، یـوسـف شـــاه مـحــبـوب/ کــه جـمــع آیـنــــد فــرزنـــدان یعـقــوبچـنین فـرمـود 

1125 - 1122) 

:غزل 1366)مولوی،  بزم سلطانست اینجا هرکه سلطانیست نوش/ خوان رحمت گسترید و ساقی اخوان شدست

397) 
هادند و پس از اتمام غذا نیز، دست و نای بود که بر روی طبق میمنظور از این ترکیب، پارچهدستارخوان: 

 کردند:دهان خود را با آن تمیز می

 در تــنور پُــر ز آتش در فــــکــنـد/ آن زمـان دســتارخـوان را هوشـمنـد...

 چـون نســـوزید و مـنــقّی گشت نیز؟ قـــوم گــفـتـند ای صـحـابی عـزیـز/

 (3113-3115: ابیات 3، دفتر مثنوی)تـارخواناندرین دسبـس بمالید ان/ گفت زانکه مصطفی دست و ده

پیدا « رکنار نهادن غرور و تکب»وسیلۀ دستارخوان، مفهومی در حدود ها بهگاهی در متون، زدودن پلیدی

بود. « تاظهار فضل و کرام»داشتن، رمزی برای همراه شده؛ زیرا ریش« ریش»حیث، با کلمۀ کرده و از این

-به« تواضع نمودن»و« اظهار فضلنهادن کنار »در مفهوم « ریش را دستارخوان کردن»کنایی  بنابراین عبارت

 کار رفته است:

 (1941: بیت 1384)عطار،  ـردریـشِ خـود دسـتـارخـوانِ راه ک هرکـه جـانِ خویش را آگــاه کـرد/

 (3000: بیت 1384)عطار، دــش را دسـتـارخـوانِ ره کـنـخویـش را از ریـش خـود آگه کند/ ری

 ف، ز پیش حاتمی...ر آمـد خـادمی/ یک طبق بر کـاز دیـگشـد نـم .11
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 (426- 427: ابیات 2، دفتر مثنوی)در ورقر انـنـیم دیـنـار دگبق/ ار بر گوشــۀ طچارصد دین

ری ست ورزد و آن را خوار دارد و برآن، غفل آوردنتهور مستبد افتد، در بیرونو اگر خار در چشم م» .12

 (9، سطر 42: 1385ابوالمعالی نصراهلل منشی، )شبهت، کور شود. مالد، بیمیچشم 

 (410: بیت 2، دفتر 1386)مولوی، سَری؟بَری/ از چه بود این ظلم دیگر، برـالم میمـال من خوردی، مظ

: بیت  2دفتر ،1386)مولوی، کَنندزننـد/ پـرّ و بـــــالِ نــــــازنینش میسَری، جغْــدانْش بر ســــر میبر

1135) 

 (1495: بیت 4دفتر  ،مثنوی)ـردد بر سرَیهر دو پایش بسته گری/ چون خری پابسته، تُندَد از خـ

 (4411 یت: ب6دفتر  )مثنوی،سَریبیست چندان مُلک، کو شُد زآن بَری/ بخشمش اینجا و، ما خــود بر

ثاَلثَةٌ ال یُحاسَبُ عَلیها العَبْدُ اَکْلَةُ السَّحورِ وَ » :نقل کرده است  نیز العلوم إحیاءغزالی این حدیث را در  .13

 .(17ربع عادات: ، 1376غزالی، )« ما أَفْطَرَ عَلیه و ما أَکَلَ مَعَ اإلخوانِ

خَیْرُ الطَّعامِ ما »و « إجْتَمِعوا علی طَعامِکُمْ یُبارَکْ فیه» القی پیامبر اسالم نیز آمده است:در توصیۀ اخ .14

 .(9، ربع عادات: 1376غزالی، ) «األیدیکَثُرَتْ عَلیه 

ت قاعدۀ حسب ظاهر و باطن و ازین جه [ باشد، بهالسالمعلیهت و مظهر آن، ذاتِ او ]ابراهیموپس منبع فت» .15

 .(10 - 11: 1351، انبی)« کرد که طعام تنها نخورَدت او فکند و نذرضیافت او نهاد. اساس مرو

لَیسَ  :و یَقُول ذا دَخلَ عَلَیْه إخْوانه أفْطَر مَعهُم،إف الدّوامِ، أنّه کانَ یصومُ علیاهلل  الجُنید رَحِمَه حُکی عَنِ» .16

 .(154: 1421طوسی، سراج) «لِلصائم مَعَ اإلخوانِ بِأقلّ مِنْ فَضْلِ الصّومِ المُساعدةِ فَضْلُ

ها، از آن سلسلۀ یکی برد. سرقۀ صوفیانه را نام میهجویری در روزگار خود چهارده مسلک یا فر .17

 (.294 - 286: 1387هجویری،  )رک: ابوالحسن نوری است

 طاهر مقدسی؛ قرن پنجم.دبنابوالفضل محم .18

رده بارها به این رفتار زشت صوفیان خداند و ل میگری و منافی توکبرداری را تکدیموالنا نیز زلـّـه  .19

 گرفته است:

 برداشـتنـدها  ـهبـاز گســتاخان ادب بگـذاشـتند/ چـون گدایان زلّ

 (84 - 85: ابیات 1، دفترمثنوی) زان گـدارویـــان نـــادیــده ز آز/ آن در رحـمت بر ایـشان شد فراز

بار پزند. در بار بیش سفره نباشد و درو طعام یکادب و شرط خانقاه آن است که در روزی یک» .20

 (327: 1383باخرزی، ) «روزی دو بار خوردن اسراف است. شبانه

شدن معده بطن روایات و مأثورات آموخته بودند که خوردن گوشت بسیار موجب اسیدی صوفیان از .21

گردد. همچنین آموخته بودند ت میخویی و عصبیگری و درندهجب پرخاششود و معدۀ اسیدی مومی
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خویی و سبکی و آرامش درون داشتن معده با استفاده از انواع گیاهان، موجب نرمکه قلیایی نگاه

خوار، رام و خو هستند و حیوانات گیاهخوار، وحشی و درندهکه حیوانات گوشتهمچنان گردد؛ می

اسالمی وجود  در طب )ع(صادق امام جعفرهای جالینوسی، در آموزه طببر  خو. این آموزه عالوهنرم

 .(1361 ،نژادپاک )رک: شودهم دیده می« ذِن»و « بودا»های شرقی، مانند آیین داشته و همچنین در آیین

 موارد دیگر: .22

 .(221: 1381قشیری، ) «خورد خوردۀ برادر خویشمرد پس هکعباس گوید از تواضع بود، آنابن -

ین معنی صوفی باید که از طعام زنان خوردن و از زنان رفق و فتوح قبول کردن دور باشد و خود را از» -

 .(136: 1383باخرزی، )« ه داردمنز

 گیاهان و ریشۀ درختان: خوردن -

 نامهکتاب
، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چاپ سوم، تهران: نشر تلبیس ابلیس(، 1389). جوزی، ابوالفرجابن -

 دانشگاهی. 

ترجمه و توضیح  ،االخالق و تطهیر االعراقتهذیب  (،1381) .محمدبنمسکویه رازی، احمدابن -

 اصغر حلبی، تهران: اساطیر.  علی

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

 تهران: امیرکبیر. 

و تصحیح و تعلیقات مه ، مقدحاالت و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر(، 1367). الدینلروح، جماابو -

 محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ چهارم، تهران: آگاه.

 نامه(، )صوفی فهأحوال المتصو یف التصفیة (،1347اردشیر. )الدین ابوالمظفر منصوربنالعَبّادی، قطب -

 حسین یوسفی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. مغال تصحیح

، به کوشش ایرج افشار، چاپ اآلداب االحباب و فصوص اوراد (،1383) .باخرزی، ابوالمخاخر یحیی -

 دوم، تهران: دانشگاه تهران.

 با مقدمه و تصحیح و تعلیق ،)در بیان اصول فتوّت و آداب فتیان(اإلخوان  حفةتُ (، 1351ناــــ . )بی -

 محمد دامادی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 

 ه.  ، تهران: اسالمیاولین دانشگاه و اولین پیامبر (، 1361). نژاد، رضاپاک -

 علیشاه. تهران: صفییکم،  و چاپ چهل ،خلیل خطیب رهبر کوششبه ،دیوان غزلیات (،1386) .حافظ -
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 ، با مقدمۀ فرشید اقبال، تهران: اقبال. اخالق ناصری(،  1391خواجه نصیرالدین طوسی. ) -

، ضبطه و صحّحه االسالمی التصوّف تاریخِ یاللُّمَع ف (، ق1421علی. )بنسراج طوسی، ابونصر عبداهلل -

 .العلمیةدارالکتب بیروت: ، یکامل مصطفی الهنداو

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

س عی و اهتمام محمدتقی مدربه س ،دیوان حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم(، 1385)سنایی غزنوی.  -

 تهران: سنایی. چاپ ششم،  رضوی،

 .العلمیّة دارالکتب :بیروت ،المعارف عوارف (،ق1420) .ضحَفین أبیالدسهروردی، شهاب -

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

لی، چاپ هشتم، به اهتمام و تصحیح تقی تفض .دیوان عطار (،1374). ین محمدالدعطارنیشابوری، فرید -

 تهران: علمی و فرهنگی.

محمدرضا  تعلیقات و مه، تصحیحمقد الطیر، منطق(، 1384).  –––––––––––––––––– -

 کدکنی، تهران: سخن.شفیعی

-محمدرضا شفیعیمقدمه، تصحیح و تعلیقات  ،نامهمختار (،1386). –––––––––––––––––– -

 تهران: سخن.چاپ سوم، ،کدکنی

-محمدرضا شفیعیمقدمه تصحیح و تعلیقات  ،نامهالهی (،1387).  –––––––––––––––––– -

 کدکنی، تهران: سخن.

محمدرضا تصحیح و تعلیقات  مهمقد، اسرارنامه (،الف1388).  –––––––––––––––––– -

 کدکنی، چاپ چهارم، تهران: سخن.شفیعی

تعلیقات محمدرضا تصحیح ومه، مقد ،نامهمصیبت(، ب1388).  –––––––––––––––––– -

 تهران: سخن.چاپ چهارم،  ،کدکنیشفیعی

بررسی، تصحیح متن، توضیحات و  ،االولیاء ةتذکر (، 1389).  –––––––––––––––––– -

 فهارس محمد استعالمی، چاپ بیستم، تهران: زوّار.

، به اهتمام و تصحیح نامهقابوس (،1373قابوس وشمگیر زیار. )اسکندربن بنعنصرالمعالی، کیکاووس -

 غالمحسین یوسفی، چاپ هفتم، تهران: علمی و فرهنگی.

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

  فرهنگی.
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د خوارزمی، به کوشش رجمۀ مؤیدالدین محم، تنعلوم الدی إحیاء (،1376) ـــــــــــــــــــــــــــــــ . -

  حسین خدیوجم، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.

احمد عثمانی،  بنمترجم ابوعلی حسن، قشیریه رسالة (،1381) .قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن -

 الزمان فروزانفر، چاپ هفتم، تهران: علمی و فرهنگی. با تصحیحات و استدراکات بدیع

، تصحیح و تعلیقات محمدرضا سعیدالتوحید فی مقامات الشیخ ابی اسرار ،(1366ر. )منوبنمحمد -

 کدکنی، تهران: نگاه.شفیعی

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

الزمان فروزانفر، چاپ مه استاد بدیعمقد دیوان شمس تبریزی،(، 1366. )الدین محمد ، جاللمولوی -

 هفتم، تهران: جاویدان.

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

 ، تهران: هرمسخمسه نظامی(، 1385نظامی گنجوی. ) -

مه تصحیح و تعلیقات محمود ، مقدالمحجوب کشف (،1387عثمان. ) بنهجویری، ابوالحسن علی -

 عابدی، چاپ چهارم،  تهران: سروش. 


