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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 نشینی آداب چهلّه

سپس  ؛کنم میعرض  تانخدمت مراعات شود نشینی هآدابی را که باید در چهلّصورت کلّی  بهابتدا 

 .دهم توضیح میصورت مشروح  بهرا  یکهر

 .اختصاص دهیم خودمانبه  برای خلوت کردن را ییها یعنی وقت است؛ عزلتخلوت و  ،ین ادباوّل

 توانیم جا که میا تا آنامّ ؛داشته باشیمی یا وظایف خاصّ کار ،اشتغاالت امدر این ایّممکن است 

خیلی که در عبادات و سلوک ها  بعضیدر گذشته کنیم. تعریف ، های خلوتی برای خودمان فرصت

ی زندگیشان را  برنامهگرفتند و  صی میمرخّ ؛کردند هایشان را تعطیل می فعالیتی  همه؛ ندی بودجدّ

از اکنون هم ؛ البتّه همتنهای تنها باشند شانبا خدای خوده در یک چهلّکردند که  می تعریفطوری 

عزلت  که ممکن است، این خلوت و جاییتا  حدّاقل ،گونه باشیم اینتوانیم  نمی مااگر  .این افراد هستند

 داشته باشیم. ر حال، چه در قلب و چه در نفسمانرا چه د

باشد؛  هبر طهارت داشت دوامانسان در طول این چهلّه، یعنی  ؛است دوام بر طهارت ین ادب،دوم

در  .ندطی نک ،باشد اش هبر عهدغسل واجبی  در حالی کهساعاتی را گاه هیچ باشد ووضو  باهمیشه 

خواهد به  که میهنگامی همدر طول روز و  هم ،را الوضو بودن دائمو دوام بر طهارت طول این چهل روز 

 . ، رعایت کنداستراحت نمایدبستر برود و 

که ذکر  ،و چه ذکر حقیقیباشد ه م با توجّأتو چه ذکر لسانیِاست؛  ر ذکربمداومت  ین ادبسوم

 .است ای غافل نبودن از خدا و لحظه ه به حضرت حقّمعنوی و توجّ

وارد ش به قلب و ذهن ی خطوراتی را که همهانسان باید . است نفی خواطر کردن ین ادبرمچها

افکار  بلکه، تنها افکار آلوده و خالفنه هیچ فکری، اجازه ندهدو  براندبیرون  خود وجوداز ، شود می
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به . دگرد غافل متعال یاز یاد خدا شود او سبب ؛ کهمشغول کندخود به ذهن او را  هممباح و مجاز 

و ایم  مختصری کرده اتاشار بعضاً ،خطوراتبیرون راندن  و خواطر در نفی «اهلله   الَّ اِ   ه  ـٰـ لاِ   ال»ذکر  بحث

ای بر خالی کردن فضای  العاده ثیر فوقأچه ت ،شود اداآداب  آنچه آدابی دارد و اگر با  ایم این ذکر گفته

 1 گذارد. میانسان دل و ذهن 

روزه داشتن و مداومت  ،هچهلّطول  در یعنی ؛است دوام بر صوم ،نشینی هاز آداب چهلّین ادب پنجم

  کردن بر روزه.

ی  هچه والیت کلیّ ؛است داشتن مرتبط نگه، دل خود را با حقیقت والیتو  مراقبهششمین ادب، 

و ی معنوی انسان است که مربّچه کسی و ؛است امام معصوم متعلّق بهکه  ،هی الهیّ مطلقه

او را به امام وصل و ه دل او را به امام متوجّ ،آشنا قلباًکه انسان را با امام خود برای اینشده  ای واسطه

نور که ی است ا هروزنو او مثل یک پنجره  وجود زیرا ؛ریدننبُ  را از راه دل ه و ارتباط با او. توجّندک

 .کند میی دل انسان  را وارد خانهی الهیّه  والیت کلّیّه

رغم  ٰ  علی مااغلب  اند؛ چونگفته متعال یداخ هترک اعتراض ب نشینی رااز آداب چهلّه هفتمین ادب

های  جنبه چه در، است پیش آورده برای ما به شرایطی که خدا در زندگینسبت مانتقدسّ تدیّن و

با خدا دعوا  ؛یممند از خدا گله ؛خدا اعتراض داریمبه ،معنوی های روحی و در جنبهبعضاً حتّی مادّی و 

به آنها  وجود دارد و تعابیری است که در احادیثاینها ). یمهست بر خدا ساخط و غضبناک و یمدار

 کهچه آنو پذیرای  خدا تسلیم ؛دکنترک را  خداوند بهانسان اعتراض  در این چهلّه (2.ایم اشاره کرده

از خدا  او خاطر ؛مند نباشد از خدا گله ؛خدا دعوا نداشته باشد با ؛باشد است، کرده مقدّرخداوند برای او 

 .از خدا دلخور نباشد و ر نباشدمکدّ

                                            

 .803 ص طهور، شراب طیّب، مهدی به: ن.ک. .1
 .223 حکمت البالغه، نهج رضیّ، سیّد .2
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 قدری بهبه این معنا که نه ه البتّ .است خوردنکم و جوع ،نشینی ذکر شده که برای چهلّه یهشتمین ادب

 و پرخوری نکند وچرانی  بلکه شکم از حال برود. ضعف، خاطربهو  رمقی برای او نماند کم بخورد که

 ؛استفاده نکندهم کمتر از حدّاقل  د.اکتفا کنضروری اقل به حدّ .راه طعام نباشد جویی از دنبال لذّت

. هم به خوردن نپردازد آن حدبیش از  ؛ امّاگیرد ه میدر چهلّطاعت  برای عبادت ورا او چون توان 

، همین کار سالک استکمک در سلوک که پنج اصلی و یکی از است مهم بسیارجوع از موارد بحث 

 : به قول شاعر .جوع است

 ج تمامــد این پنــان را کنــان جهــامــتم اـن     دامذکری به مُ خلوت و و رحمت و جوع و سصَ

انتظار  عزیزان از گویم ها را که میاینه البتّ دهم. توضیح می ،صورت مشروح این هشت ادب را به اکنون

مساعد برای چنین کارهایی  مااقتضائات ممکن است  زیرا ؛شوندآنها انجام مشغول به  ندارم که همگی

چنین انجام قتضای ا انماشتغاالت یا و یممستعد نباش و کم باشد انمظرفیت روحی و استعدادیا  نباشد؛

 میسور و او ی که برایحدّتا  ،موفّق شود انسان اگرضرری ندارد و  آن شنیدن ولی ؛کندنکارهایی را 

 .برده است ای عمل کند، بهرههم به آنها است مقدور 

 نشینی سلوک در آداب چهلّه و نکاتی از بزرگان سیر

در ایّام  ،هه یا موسویّکلیمیّ ی چهلّه نشینی کند، از جمله خواهد چهلّهب فرد گاه هراست توصیه شده 

  :چهلّه

در ابتدای صحبتم  .بخواند را 3«... النُّوِر اْلع ِظیمِ  ر بَّ   ههمَّ ٰـ لل  ا  »دعای  یعنی ،دعای عهدصبح، هر روز . 1

 بخواند، از یارانآن را روز  چهل اگر کسی ،در روایت این دعا آمده استکه اشاره کردم 

                                            

 عهد.دعای الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 232 ص ،38 ج بحار، مجلسی، و 118 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .8
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 برای اینکه در رکاب و خدا او را ،از ظهور از دنیا برود اگر قبل وخواهد بود  داهف اارواحنماالعظ اهلل قیّةب

 گرداند. به دنیا برمی ،حضرت باشدمحضر 

 .را بگوید تسبیحات اربعه ذکر مرتبه چهلهر روز . 2

بعد را  آنخواندن و یا  ؛بخواند هم این آیه رابرای اهل قبور  ؛بخواند الکرسی ةآی وضوگرفتن بعد از . 3

 ترک نکند. از نمازهای صبح،

 بُّ یا ر  »ذکر  ؛بار 113 روزی ،«ییا باقِ » ذکرمانند  ؛در این چهل روز توصیه شده استاذکاری گفتن . 4

 ط  یا باسِ »و ذکر  بار 110 روزی ،«یُّ لِ ع   یا»ذکر  ؛بار 134 روزی ،«ده م  یا ص  »ذکر  ؛بار 204 روزی ،«هلله ایا 

 بعد از نماز صبح. مرتبه 40 ،«ةِ م  حْ الرَّ بِ  ینِ د  ی  الْ 

 را بخواند. 4«كهمه التَّكاثـهره ـٰـ ا ْلهی» :ی تکاثر سورهچهل مرتبه  در روزهای دوشنبه و چهارشنبه. 5

 بخواند.را هر روز زیارت عاشورا طول این چهلّه، در . 6

با  ضو باشد و هنگام رفتن به بستر همیم، در طول روز با طهارت و با وا هطور که اشاره کرد همان. 7

 به خواب برود. باشد و با وضو وضو

 ل وقتمداومت بر خواندن نماز اوّاوّل وقت بخواند و  را خود هایحتماً هر روز نماز ایّام چهلّهدر . 8

 .داشته باشد

 (وَتر) تردر قنوت نماز وِ ممکن استهم این استغفار را  .استغفار نماید بارصد، در سحراگر توانست . 9

 قموفّدر سحر اگر کند.  مرتبه استغفار صد خود کنار نمازدر جدای از نماز،  و یابه زبان جاری کند 

                                            

 .1 یآیه تکاثر، یسوره .4
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را ترک در طول روز استغفار  مرتبه حدّاقل صد در این چهل روز کم آورد؛فرصت و برای این کار  نشد

 .نکند

 یا گوش سپردن به آن از دست ندهد.  هیچ روزی را بدون تالوت قرآن ودر طول این چهل روز، . 10

 ببیند و الهیمنظر  وهمیشه خود را در محضر . داشته باشدمداومت  بر ذکر و یاد خدا این ایّامدر . 11

 حفظ کند. کامالً را  رحضو حسّ

 را ذهن و دل اومداومت داشته باشد. خطوراتی که  طور که اشاره کردم بر نفی خواطر همان. 12

 استفاده کند.تواند  می یخوببه «اهلله   الَّ اِ   ه  ـٰـ لاِ   ال»از ذکر در این زمینه   .کند، از دل بیرون براند مشغول می

جز خدا  ؛خواهم یعنی اینکه من فقط خدا را می ،و تخیّالت از ذهن و دل افکار ی بیرون راندن همه

 خواهم مشغول به محبوب خودم باشم. خواهم و فقط می چیز نمیهیچ

 ی جنبهوجود دارد: دو جنبه  اشاره کردم. در این زمینه خدا برترک اعتراض به  در ادب هفتم. 13

 که یعنی آنچه که به ما دستور داده ،تشریعی ی و جنبهاست یعنی آنچه که خدا با ما کرده  ،تکوینی

امر به ما خداوند آنچه یا  ،آنچه خدا با ما کرده یعنی ،مورددو از این  یکبه هیچ نسبت .انجام دهیم

 سند نباشیم.خور، ناراضی و ناخردل ترض،مع ،انجام دهیم کرده است که

. می، اشاره کردنگیرد انساناز  قدری که طاقت عبادت رابه ،خوردن جوع و کم ب بهدر هشتمین اد. 14

 تواند، حدّاقل را نمیاین چهل روز  ی اگر همه و بگیردروزه در طول این چهلّه تواند  که می ییجاتا 

مستحب ی هم روزهای خاصّ ی روزه ،در این مدّتاگر  .داشته باشد شنبه را روزهروزهای دوشنبه و پنج

 ها را هم از دست ندهد. آن ،است

انسان  که باعث سنگینیاست از خوردن غذاهایی پرهیز  ،نشینیی دیگر در آداب چهلّهنکته. 15

پرتوانی و سرزندگی برای شادابی،  ؛کند فرد ایجاد می درآلودگی  خوابو  سستی، رخوتنوعی ؛ شود می
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جات که ادویهی یغذاهاغذاهای سنگین،  کند. میحاکم  اوبر گیرد و کسالت را  از انسان می را عبادت

 دارند. یی چنین خواصّ منفی و امثال اینها، چرببسیار  کار رفته است، غذاهایفراوانی در آن به

به حالل بودن آنها چیزهایی که  نخورد.، پیش آمد که چیزهرانسان یعنی ؛  در لقمهاحتیاط کردن . 16

ی آن مواد غذایی  هر منبع درآمدی که به تهیّبه اعتباو چه خوراکی ر خود شیء به اعتباچه  ؛یقین دارد

کس  دقّت کند؛ هر بیشتردر این ایّام  .حالل باشد منظر از هر دو ،منجر شده است خوراکی  یا شیء

  المقدور استفاده نکند. حتّی آن یقین پیدا نکرده است، حالل بودنتا به  خورد وو ننگیرد  ،چه داد هر

در سلوک  فردکه هنگامیکه  ایم در بحث رزق مفصّل گفتهاست.  راهاوایل  برای، گفتیمها که اینه البتّ

 دهد اجازه نمیوقتی به آنجا رسید، خدا  .گیرد می دست درخدا والیت او را  ای از رشد رسید، هتببه مر

در حریم شخص در آن مرحله، . ؛ که او استفاده کندبه او تعارف کند ،که مشکل داردرا چیزی  کسی

قرار  ن چیزهاآدر معرض  ؛دارد او را محفوظ میکند و حریمی ایجاد میخدا  ؛گیرد قرار می الهی امن

هنوز این ویژگی در که ولی در اوایل یا اواسط راه  ؛او بیایدسمت ن چیزها بهآگذارد  نمی و دهد نمی

ای  هرچیز خوشمزهیا  به او تعارف کردند و چههرو در خوردن  مراقبت کندباید  است، ایجاد نشده فرد

ی  لقمه ،با اطمینان بیشتری تا؛ احتیاط کند ،خوردب و بردارد آن را دتوانمیو  گذاشتندجلوی او که 

 . خورده باشدحالل 

  یـ ْومًا نـ وَّر  اهلله   ْرب ِعین  ا    ل  اْلح ال  ا ك ل    م نْ » که: ماهو به روایت آن هم اشاره کرد ما هگفتهم ی حالل را  آثار لقمه

  .کند عنایت می قلبنورانیت به او  خدا ی حالل بخورد، اگر کسی چهل روز لقمه « قـ ْلب هه 

در این چهل نخورد و  ،استن متدیّغیرو  بار و بند  بی پست، افراد بخیل،که مال هم را هایی  خوراکی. 17

 . را نخوردگونه افراد اینو غذای  ننشیند افراد گونهاینی  سر سفره سعی کند روز

باشد حالل  او  پولحتماً خیلی احتیاط کند نخورد.  چیزی، یدر هر منزل یا یاز هر پولسعی کند . 18

 هم در ،در حالل بودن کسبشانهم  ،شود شانخواهد مهمان می اهل منزلی کهکه  مطمئن باشدو 
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د مقیّ، پزندبخواهند با آن غذا  که می آنچهپاکی و طهارت  هم در و شان هشرعیّ اتپرداخت وجوه

 نکند. مواد غذایی تهیّه  از هر فروشنده ،تواند که می ییجاتا  ها را داشته باشد. این دقّت هستند.

 ییجاتا و  نخوردرا و امثال اینها ها  چلوکبابیها، ها، رستورانفودمثل فست المقدور غذای بیرون، یحتّ

 کند. و آماده هتهیّ را خودش غذای مطمئنّی ،تواند که می

 ها را هم بگوییم. بد نیست خوردنی ها را گفتیم؛ اکنوننخوردنی

 برای نهاایخوردن در این ایّام  .بخوردحلیم و زیتون انسان ، توصیه شده است نشینی هام چهلّدر ایّ. 19

وجود در ذهنم اشاره شده است،  موردچرا به این دو  اینکهی  ای درباره نکتهمفید است.  فرد،حاالت 

 .زمان نداریم اشاره کنمولی  ؛دارد

 و  نشست آنهابا  مشغول دیگران شود و کمتر ؛صحبت شودکمتر با دیگران هماینکه ی دیگر  نکته. 20

برای نشستن و حرف  ،و بیش از آن اکتفا کندضرورت  لبه حداقّ ،تواند که می ییجاتا  ؛برخاست کند 

 وقت نگذارد. است با آنهاو نشست و برخ زدن با دیگران

 ل اخباراوّ یی کهسرود یا موسیقی ،مارشی حتّ ؛این چهل روز موسیقی گوش ندهدطول در . 21 

 روایتو به  مآن را هم گفت مصون بماند. علّتاز موسیقی  طور کاملبهیعنی  .شودپخش میها  رسانه

و حیا از آن خانه رخت  واخته شود، غیرتای موسیقی ن که اگر چهل روز در خانه ،اشاره کردم آن

 بندد. می

 کنترلرا  آن  و داردباز  است، آن واجب یا مستحب رب آنچه نظر ز افتادن به غیرِچشم خود را ا. 22

نگاه به  یحتّ .، نگاه کندثواب دارد و است مستحب یاواجب  هاکه دیدن آن چیزهایییعنی فقط به  ؛ندک

 مات. چه برسد به مکروهات و محرّ ؛نپردازد  اتبه مباح

، استمستحب یا واجب  بر او گفتن آنها چیزهایی کهجز گفتن  از خود را کنترل کند و آن را زبان. 23

 حرام. یا خدای نکردههای مکروه چه برسد به حرف ؛نگوید ،ستاکه مباح  همهایی را فرحباز بدارد. 



 

 

 8 

 ر یا ذکری شود،تفکّ خواهد مشغول عبادت، میاگر که باشد جایی  کند سعی المقدور یحتّ. 24

چون  امثال اینها؛ تلوزیون و ،و چه صدای رادیو خود افرادصدای ود. چه سریاینان صدای دیگر و سر

سازند  مشغول می ها آن صحبتفکر کردن به آن اشخاص و یا محتوای  بهرا ما ها ذهن صدای این  همه

  کند. از انسان سلب میرا  برای اشتغال به ذکر خداالزم خاطر  و فراغت تمرکز فکر و

 ؛ کهاند کردهتوصیه ، به استناد روایات ،نشینی هچهلّآداب که بزرگان سیر و سلوک در  ها نکاتی بوداین

مقدور و در این چهلّه مقداری که به الاقّل بیت معصومین د اهلامدا با به توفیق الهی و انسان

 .عمل کند در توان او باشد، ی کهحدّ در و ستامیسور 
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