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  شگفتاريپ
خداوند متعال پس از خلقت ما، ما را به حال خود رها نفرموده و با ارسال رسوالن خود عليهم 

و مادي  السالم هرآنچه مورد نياز ابناء بشر است را تعليم فرموده و روش بهزيستن را در حيات
اي از درياي بيكران علم و  تعليم فرموده است. و هر كس به قدر استعداد و فهم خود جرعهمعنوي ما 

  . است و معنوي دست يافتهمادي  رحمت او دريافت كرده و به همان ميزان به رفاه

يابيم كه آن بزرگواران در تشريع شرايع و  در دستورات انبياء و اولياء و اوصياي الهي درميتعمق  با
اند كه عقل مادرزاد ما به آن پي نبرده و از ميان  هايي را در نظر داشته همواره حكمتلق تربيت خ

 »واليت«كه در كالم عرفاء عظام  اند هاي نامتناهي راه راستي را براي تعالي بشر به تصوير كشيده راه
اسالمي تصوف  جملة دستورات شريعتي و طريقتي عرفان و. كه باطن نبوت استشود  ناميده مي

سازد. در اين مقال كاووشي در دستورات و ارشادات  انسان را به اعتدال در مسير تعالي رهنمون مي
در نهايت  يعرفان يروانشناسشيوة تربيتي آن خواهيم داشت و با بررسي اسالمي و تصوف  عرفان و

  را بررسي خواهيم نمود. تصوف  يكاركرد اجتماع

ه يو صوفل متون عرفا يتفصبه تاب كن يلذا در ا دارد، اهل آن را الزمات يادبالزاماً  دانشيهر  يبررس
شدن  يوه اگرچه باعث طوالنين شيا م.يده يتاب مستند مباحث قرار مكمختلف  يها را در بخش

سوي از  ناگزير از اين اتخاذ رويه بوديم. نظر استمد  شانياخاص  چون آراء يشود ول يمتن م
ع وجوه ياز جم يو عمل ينظرهاي  ة ظرافتيلك با ينيب جهان يك ياسالمتصوف  عرفان و ديگر

 يز و درشت هستيه دربارة تمام موضوعات رك ينيب جهان يك يها يژگيان و شرح ويباشد. ب يم
  م.يالم هستكر از طول يلذا ناگز ست.ين يا ار سادهكدارد  يريو تفس يانيبو  ينظر

ار سودمند است و يبسنويسندگان  يبرا يليمكو چه از بعد ت ينظرات خوانندگان چه از بعد انتقاد
در  يو حت است گاننگارند درخواستمورد  يركمختلف فهاي  نظرات افراد با نگرش افتيدر

ه يدر حاش استحج تمتّع در نظر  كه معظّمه و انجام مناسكبه م يابيشرف يخود برا يميبرنامه تنظ
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نظرات و  يكز مطرح تا از نزدين آنجا نيرا با محققتاب كن يمطالب ا ينيضه دين فريانجام ا
ر نقائص و كاز خوانندگان درخواست دارد تا از تذلذا  .شودافت يز دريانتقادات برادران اهل سنت ن

  اصالح گردد.  يبعد يها شيرايند تا در وينفرما ياشتباهات خوددار

  2فرانك بيدآباد          1دآباديژن بيب
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  مقدمه
هر مكتب فكري متدولوژي خاصي براي انتقال باورهاي خود به جامعه دارد و حب ذات و حب نوع 

كند تا هر فرد خواسته خود را به ديگران القاء و جامعه را آنطور  كه ذاتي بشر است حكم مي
اي نظم جامعه را تعريف  بخواهد كه خود مايل به آن است. مكاتب سياسي نيز هركدام به شيوه

كنند كه درك آنان از منافع فردي و اجتماعي است.  كنند و لذا جامعه را به آن سوئي هدايت مي مي
خانواده اساس تشكيل جامعه است و « 3فرمايند: م اصالح فرد بر جامعه ميدر بيان اساس جامعه و تقد

ند و با مهر براي اصالح جامعه بايد از خانواده و فاميل خود شروع كرد. هركدام وظايف خود را بدان
. اين نگرش شيوه تربيت خُرد در جامعه »ودش مي و محبت با يكديگر رفتار كنند نهايتاً جامعه اصالح

است. يعني اصالح بايد از كوچكترين جزء جامعه صورت گيرد. به عبارت ديگر اصالح جامعه بايد 
  از اصالح فرد در خانواده آغاز شود.

هاي تربيتي وجود دارد كه دستة اول آن به نام شريعت يا  روشدر همه اديان الهي دو دستة عمومي 
فروع دين مشتمل بر دستورات و قواعد عمومي دربارة عبادات و اخالق و معامالت است. دستة دوم 
مجموعة دستورات طريقتي براي تربيت معنوي افراد است كه در زمرة درك اصول دين يعني 

تة اول دستورات براي عموم افراد است و روش اديان در در دس 4باشد. توحيد و نبوت و معاد مي
حقيقت نظم بخشيدن و سالمت عمومي جامعه است. در دستة دوم تربيت فرد به فرد مورد نظر مربي 
است و كساني كه توفيق انجام دستورات دستة اول را بيابند مستعد قبول دستورات دستة دوم شده و 

 ين ترتيب همگامي اجراي دستورات شريعتي و طريقتي اديانيرند. بدگ مي قرارخاص  تحت تربيت
  واند زمينه را براي اعتالي جامعه از منظر اديان فراهم آورد. ت مي

مجموعة اين دو دسته از دستورات به مثابه اصالحات كلي در يك باغ است كه در دستة اول 
كودافشاني و غيره  پاشي و اقدامات عمومي نظير شخم و آبياري و اصالح خاك و بذر و سم

                                                                                                                                                                                              
 و جامعه اصالح بر فرد اصالح تقدم ،25/7/1395سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  3

   .خانواده از آن آغاز
http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395-07-25-Sobhe-Yekshanbe-Taghadom-Eslahe-Fard-
Bar-Jame-Va-Aghaze-An-Az-Khanevadeh-Dastourat-Jozee-128.mp3  

حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، رضاعليشاه ثاني، تجلّي حقيقت در اسرار فاجعة كربال، انتشارات حقيقت،   4
  .1372چاپ چهارم، 
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ود تا باغ ش مي يرد و در دسته دوم پيوند و هرس و مواظبت هر درخت به تنهايي انجامگ مي صورت
ها را از مرتبه انسانيت كه  به محصول حقيقي و مطلوب آن كه توليد ميوه آدمي است برسد و انسان

هر كدام از دو در گر م است كه ااي از حيوان است به سمت مراحل آدميت سوق دهد. مسلّ مرتبه
ود. همانطور كه ديده شده كساني كه ش نمي دسته موارد مذكور اعمال نشوند نتيجه مطلوب حاصل

اند جوامع را در طول  مراتب معنوي اديان را كنار گذاشته و به قواعد شريعت صرف متكي شده
قرن اخير بسيار واضح  اند. اين موضوع در مخرّب نام دين بوده واند  هايي كشانده تاريخ به صعوبت
حمل نام حتّي  اي افراط و تفريط در آن بوده كه به گونهعمالً  هايي كه از دين شده است و قرائت

دين بر آنها دشوار است. همچنين است اگر امور ظاهري اديان اغماض شود روابط افراد و بهداشت 
  گردد. رشد معنويات در آن ميسور نمي جامعه دچار اختالل شده كه

دانند كه ناشي از سطحي بودن  را مترادف و متناظر با ادبيات منظوم ميتصوف  تأسفانه گروهيم
اي است كه قدمت آن با عمر بشر برابر است؛ منتها  اطالعات آنان نسبت به مفاهيم و حكَم و فلسفه

منظوم اند كه برخي از عرفا و صوفيه بواسطة لطافت طبع بيانات خود را در قوالب  چون ديده
اي از  اند كه چون ادبيات شاخه اند كه عرفا شُعرايند! لذا برداشت كرده اند به اين شبهه افتاده فرموده

آن را تحقّق  هنر است پس آثار عرفا فقط كاركرد تلطيف روح و آرامش ذهن دارد. و از اين سبب
نگاه تاريخي است صوف ت اند كه اشتباهي بارز است. نگاه اين گروه به در زمرة زهد قلمداد نموده

اند  هايي كه در متون تاريخي ذكر آن را شنيده درصورتي كه باالتر يا حداقل معادل همان شخصيت
در هر زماني حي هستند و اصوالً در تربيت ديني مربي حي (اعم از ولي و فقيه) مناط است و اگر 

د داللت بر اين ندارد كه با خواندن اند به ساحت مقدس اين بزرگواران دسترسي يابن برخي نتوانسته
و عرفان قلب همه اديان تصوف  ديندار شد. بلكه بايد گفتوان ت مي كتب علماء يا عرفاي سابقين

بوده و هست و بدون آن كاركرد شخصي و اجتماعي دين منحرف و معيوب است و هيچ ديني 
ها بهترين راه ممكن و  ينههم در همه زمتصوف  بدون طريقت و عرفان نبوده و نيست. عرفان و

نمايد. براي مثال در اين زمان فقط تعداد جلسات درس عرفاني  متعالي عقلي را پيشنهاد نموده و مي
اند بيش از  و معنوي فرد بطور انفرادي و در اجتماع را بيان نمودهمادي  كه در اصول روش زندگاني

 د كه در هر برهه از زمان و مكان و باباش ها هزار صفحه متن مكتوب مي چندين هزار ساعت و ده
براي بيان اين  5اند. به استعداد مخاطبين بهترين راه صالح و فالح را ذكر و تعليم فرمودهتوجه 
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هاي  كنيم تا شطري از مطالب بزرگان عرفا را براي استناد به روش موضوع در اين مقال سعي مي
   تربيتي مورد نظر ايشان درج نمائيم.

اسالمي به مفهوم اصالح جامعه از طريق تصوف  رد فوق كاركرد اجتماعي عرفان وبا ذكر موا
به كليات اين موضوع خواهيم پرداخت كه كتاب د. در اين گرد مي تربيت تك تك افراد است بارز

چگونه و چرا تربيت عرفاني الزمه تعالي بشر و جامعة بشري است. و از لحاظ روانشناسي رفتاري 
 در جامعه و بروز رفتارهاي افراطي يا تفريطي 6گرايي و نهيليسم ن موجب پوچبه آتوجه  عدم
و بروز ظلم در  7نظمي و آنارشيسم به شرايع و قوانين موجب بيتوجه  ود همانطور كه عدمش مي

   د.گرد مي اجتماع

م معاش و يت شدن به راه تنظي، هدا»رشد«مراد به « 8فرمايند: در شرح داستان خضر و موسي مي
ه به حسن معاد و استحقاق اجر و ثواب از طرف يكو حسن معاشرت با مردم است بطور يزندگان

 سياسةه از آن به كند كت يصالح باشد هدا يه در زندگك يشاند و انسان را به راهكخداوند هم ب
جوارح ل قوا و ياو هستند از قب يدگيه تحت رسك يز در امور مربوط به افرادينند و نك ير ميتعب املدن

ده يرالمنزل ناميه تدبك يام الهكردن آنها به احكو وارد  يال و خانوادگيخودش و امور اهل و ع
ردن از رذائل و ك كه و پاكيه تزكن او را به اصالح نفس خود يند و همچنك ييشود راهنما يم

د االخالق نامن بيه آن را تهذكده باشد ينت دادن به خصائل و صفات پسنديصفات ناپسند و ز
 »رشد«قت يه ثابت در قلب و جازم است هر چند اصل و حقكعقائد حقّه  يول رهنمون شود.

شود  ياطالق م يدر امور عملغالباً  »رشد«ن يكشود ل يبدون آن حاصل نم يقيحق »رشد«باشد و  يم
السالم ه يعل يموس يبا خداوند است برا يه ارتباط قلبك يقيحق »رشد«شود و  يو بر عقائد اطالق نم
هم حاصل  ياجتماع »رشد«امل شده و ضمناً كز يخواست در آن مرتبه ن يقت ميحاصل بود و در حق

ه كشود و از سوم  ير ميباشد به سنّت قائمه تعب تدبرياملنزلو  املدن سياسةه كاول  يند و از دو تاك
                                                                                                                                                                                              ←  
http://www.jozveh121.com/ 
http://www.mazaresoltani.com/  
http://www.mazaresoltani.net/  
http://www.sufi.ir/  
6 Nihilism 
7 Anarchism 
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مه نام برده كحت ميه عقائد حقّه است به آكة عادله و از چهارم يب االخالق باشد به فرضيتهذ
َا الـِْعْلُم َثالثٌَة: آيٌَة ُحمَْكَمٌة َاْو َفريَضٌة «ه فرمود: ك(ص) بدانها اشاره دارد  يث نبويه حدكشود  يم ِامنَّ

ت سنا يضة عادله يا فريمه كت محيا آيز است، يعلم منحصر به سه چ يعني 9».عاِدلٌة َاْو ُسنٌَّة قاِئَمةٌ 
حة يام صحكت قائمه احسنة عادله، اخالق فاضله و يحه و فرضيصحمه اعتقادات كة محيه آكقائمه. 
  ه است.يشرع

خود و مرتبة  يه از مقام عالكح آن را گرفته يق صحيه السالم در مقام طلب، طريعل يچقدر موس
نشان داده و اظهار طلب به صورت سؤال نموده نه  ير محتاجيرده و خود را شخص فقكنبوت تنزّل 

 يامر را دارد و هم معن ين عبارت هم معنينم چون اكتو  يرويه پكر يد مرا بپذيگوه بكغة امر يبه ص
حقّ  ندگان راهيجو ينرو به لفظ استفهام گفت و در عبارت درخواست او، دستور برايدرخواست از

خ ي؛ نزد عالم و شيد مانند موسيرد، بايعلم باشد و در مقام ارادت قرار بگ يايه جوكه هركاست 
د از فرا يار و مراتب بلند باشد نبايبسهاي  لتيفض يه شخص هر چند داراكز اشاره است يباشد و ن

ه ك يسكست ازيه دارا نكرا  يه علمكسته است يه شاكند بلكبار كد و استينما يچيگرفتن علم سرپ
تر و  ند هرچند به ظاهر از او پستك يرد و نزد او برود و فروتنيداند و آن را دارا است فرابگ يم
ه آن كست از او يآن علم ن يه داراكس خود را كه برعكند بلكاو ن يتر تر باشد و نظر به پست نيائپ

ند و اگر او جواب رد هم ك يند و نزد او فروتنيازمند ببيتر بداند و خود را بدو ن نيباشد پائ يرا دارا م
                                                                                                                                                                                              

اهللا عليه و آله در مسجد مشغول وعظ و فرمايش بود؛ درين بين جمعيت مسجد به  نويسند روزي پيغمبر صلي مي 9
مودند و در يكجا جمع شدند. حضرت سئوال كردند كه چه شده است؟ عرض كردند تدريج حركت به بيرون ن

باشد. فرمودند: علم به انساب،  اي آمده، فرمودند كيست؟ عرض كردند نسابه است كه عالم به انساب عرب مي عالّمه
سه چيز است و غير از آن فضل  . يعني علم منحصر بهامنّا العلم ثالثه: آية حمکمة او فريضة عادلة او سنة قائمةعلم نيست. 

و زيادتي است يعني: علم حقيقي، آن سه چيز است؛ كه يكي از عقائد عقالني است كه اگر انسان را رو به عالم علم 
بكشاند و به حقيقت سوق دهد نشاني علم است ازين رو آيه ناميده و چون ثابت و پايدارند محكمه فرموده است و 

باط با عالم علم حقيقي پيدا شود و حقيقت بدي صفات نكوهنده و خوبي صفات پسنديده را اخالق نفساني نيز اگر ارت
كه بايد از آنها دوري و به اينها متّصف شود درك كند و از افراط و تفريط بركنار و به اعتدال بگرايد آن را فريضة 

تور خدايي اخذ كند و بدانها عمل عادله فرموده و اعمال قالبي هم اگر از شخص راستگو و متّصف به آنها طبق دس
باشند و قائمه، از   اي بر آن اتّفاق داشته نمايد آن را سنّت قائمه فرموده كه سنّت عبارت از سيره و روشي است كه عده

نظر اينكه از اهلش فرا گرفته و با حاالت دروني و اعمال قلبي و صاحب آنها ارتباط دارد ازينرو قائم و مستقيم است و 
  اف و اعوجاجي در آن نيست.انحر
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  »ند.كداد باز تضرع و التماس 

 حكمت اند نموده قسم دو به را حكمت اولي تقسيم در مينمتقد فالسفة و حكما« 10فرمايند: ميو 
 و الهيات كه است عاقله قوة رشد موجب كه است علومي نظري حكمت عملي، حكمت و نظري

 امروز كه است آن از غير حكمت در روانشناسي و باشد) روانشناسي( النفس علم و طبيعيات
 آن آثار و آن مجردة قواي و نفس خود دربارة تحقيق از عبارت النفس علم چون است مستعمل
 وسيلة كه آنست عملي حكمت. كند مي گفتگو آن آثار در حقيقت در امروز روانشناسي ولي است
  :است قسم سه كه باشد مي زندگاني امور تنظيم و علم

 علم را آن باشد، آن كمال خالف بر آنچه از جلوگيري و نفس تزكية و تهذيب به مربوط آنچه-1
 . ويندگ مي اخالق

 . ويندگ مي تدبيرالمنزل را آن باشد آن حفظ و نيكو وجه به عائله تنظيم به مربوط كه چيزهاي-2
 علوم داراي امروز و المدن سياست را آن باشد جامعه و فرد بين كه روابطي و اجتماع ادارة -3

 باشدكه مي اقتصادي علوم و الملل بين و عامه و خاصه حقوق و االجتماع علم قبيل از زياد مختلفة
  .»ودش مي شامل را علوم از ديگر بسياري و حقوقي علوم شعب
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  فصل اول
  
  

  روانشناسي عرفاني





  مقدمه
 نگاهي خواهيم داشت به مفاهيم اصلي روانشناسي در كالم عرفا و با تطبيق آن با در اين فصل

 عمده فكري در اين ارتباط را بطور خالصه بيانهاي  روانشناسي كالسيك، نحوه نگرش و تفاوت
 بنياني دارد ولي باهاي  تفاوت درماني رواننيم. هرچند ماهيت روانشناسي عرفاني با نگرش ك مي

اين دو مكتب فكري را به يكديگر نزديك نمود و آنها را تا وان ت مي به اشتراكات آنهاتوجه 
دارد ولي  حدودي مقايسه كرد. بطور كلي روانشناسي عرفاني در جهت بهزيستن افراد گام برمي

درمانپذير خاص  شرايطهاي رواني و  بيماريو روانشناسي كالسيك در جهت بهبود  درماني روان
  ود.ش مي تعريف

 بندي طبقه محسوسو نا محسوسهاي  را به دو دسته پديدهها  پديدهوان ت مي ها بندي پديده در تقسيم
قابل و با حواس پنچگانه از چيزهاييست كه از لحاظ فيزيكي اي  مجموعه محسوسهاي  نمود. پديده

هستند كه فقط با ادراك ذهن هايي  دسته از پديده آن محسوسناهاي  اشند ولي پديدهب مي درك
اگر بخواهيم نامگذاري مورد مطالعه قرار داد. مادي  البقوآنها را در وان ت نمي قابل درك هستند و

مادي  هاي يرند. طيف پديدهگ مي عنوان معنويات نامه و دسته دوم بماديات  عنوانه كنيم دسته اول ب
وانند از لحاظ فيزيكي آنها را ت مي پنجگانه بشرهاي  ود كه حسش مي شامل كليه مواردي

حالت عارض بر آن توسط هاست كه  دسته پديده گيري كنند ولي قلمرو معنويات شامل آن اندازه
ت فيزيكي نيست. پس اگر بخواهيم قلمرو معنويات را روان فرد قابل درك است و داراي كمي

بررسي كنيم بسياري از وجوهي كه انسان هر آن با آن سروكار دارد و در وجود او است ولي نمود 
ذهن و روان از قبيل نجد. از كليه حاالت عارض بر گ مي ظاهري و بيروني ندارد در زمره معنويات

و  محسوسهاي  العملهايي كه از پديده ت و خياالت و افكار و بطور كلي عكسصفات و حاال
بصورت واضح  متعارف درماني روانود. آنچه كه ش مي د را شاملشون مي در ذهن ايجاد محسوسنا

شده كه  از صفات است كه بصورت بارز در فرد تقويتاي  دهد فقط مجموعه مورد بررسي قرار مي
در حد معني داري متفاوت از هنجار جامعه است. ولي در عرفان همه صفاتي كه در بشر قابل بروز و 

از اي  يك نشانهبه عنوان  يرد. در روانشناسي كالسيك صفات فردگ مي نظر قرارمد  ظهور است
عبارتي ديگر ه ت فرد و بنظر قرار دارد ولي در روانشناسي عرفاني كليمد  نحوه عملكرد روان فرد

عبارتي ديگر ه نظر است. بمد  خوديت او يا انانيت او و صفات ناشي از اين هستي يا انانيت
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از روانشناسي عرفاني است زيرا تمام متغيرهايي كه در اي  روانشناسي كالسيك زيرمجموعه
در نظر روانشناس است بعالوه ساير متغيرهاي ممكن در وجود انسان مد  روانشناسي كالسيك

  اشد.ب مي روانشناسي عرفاني مورد نظر

  روح و روان 
در ادبيات روانشناسان به بسياري بر واژه روح است كه تأكيد  ادر اصطالحات ديني و كالم عرف

ود ش مي بسيار جامع است كه نسبت به تمام موجودات اطالقاي  ود. روح واژهش ميندرت استفاده 
به واژه روح  اصطالحات روانشناسياشد. در ب مي انساندر نظر ماست مراتب روح مد  ولي آنچه

آنچه كه در  ةتنزل يافته و به تعريف مختصري از آن اكتفا شده است. آنان روان را به منزلروان 
 ،ايجاد آن ةرا بدون تعريف نحو روانبه عنوان  وجودييعني  اند. نيست برگزيدهمادي  وجود انسان

هاي  مختلف، خروجيهاي  نظر گرفتند كه نسبت به ورودي رجعبه سياهي در انسان دبه عنوان 
بر مغز و چگونگي كاركردهاي آن است. از تأكيد  روانشناسيدر رفتاري متفاوت دارد. از اين سبب 

كه علم روانشناسي امروزي  لحاظ فلسفي اين به معني تحقيق در آثار است و نه تحقيق در موثر، چرا
ندارد. را  ودش مي افعال انسان كه در روانشناسي همان روان تعريفثر در ؤچندان دسترسي به عامل م

  ند. ك مي اكتفامؤثّر  به آزمون تجربيات يعني آثار مشاهده شده از لذا فقط نسبت

عامل اصلي تعريف شده و هدف از عرفان به مفهوم شناخت، به عنوان  در مكتب عرفان روح
معني كه عرفان به دنبال ين بد .لم روانشناسي استكه مد نظر ع آثارفقط است و نه مؤثّر  شناخت

است كه روان چيست و كيست؟ در اصطالحات ديني، سؤال  دنبال اينه ست و باشناخت روان 
دميده است. اين مفهوم به اين در بشر روح خود  ايست كه خداوند از روح در انسان به مفهوم نفخه

كننده  تنظيمدهنده و  قوامايست كه در تمام هستي  معني است كه روح وجودي از وجود ناشناخته
قوه پنهاني است كه عالم را بدين شكل تبديل كرده همان تمام عالم در همه وجوه است و بلكه 

اثر كه در دو مكتب فكري ذكر شده اشاره شد عمق شناخت و مؤثّر  تفاوت شناختمسلماً  است.
ه يفة صالحيدر رسالة شردهد.  مسايل نشان ميو  ها پديدهتفاوت اين دو مكتب را از وجه نگرش به 

د و خبر از محلّ يشكرا از او دست  ييس جاكوران آوردند و هركرا به شهر  يليف« 11 ند:يفرما يم
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ل يفاما  در خور فهم خوداما  ديد همه درست گفتينا بر همه بخندد و گويذاست. بكل يه فكخود داد 
تفاوت عمده در نگرش مكتب عرفان و مكاتب  اين ».ن است...يبه آثار چن يشناسحقّ  د.يندانسترا 

  مختلف روانشناسي در بررسي روان يا روح بشر است.

نند اينطور ك ميسؤال  در تفسير بيان السعاده، در شرح اين آيه كه از پيامبر اكرم (ص) درباره روح
پرسند كه حيات انساني بسته آن  روح مياز تو در بارة  13»َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوحِ «« :12فرمايند ميشرح 

كند و به واسطة شرايين در بدن  ود كه در قلب تكون پيدا ميش مي است، چه روح بر بخار اطالق
بخاري كه از قلب به دماغ  چنين بر شود، و هم مي كند وآن روح حيواني ناميده انتشار پيدا مي

ود و آن را روح ش مي د روح اطالقوش مي ود و دماغ به سبب برودت آن معتدلش مي متصاعد
ود كه نفس ش مي نفساني گويند. و بر چيزي كه حيات حيوان بر آن بستگي دارد نيز روح اطالق

ود كه نفس ش مي چنين بر چيزي كه حيات انساني منوط بر آن است روح گفته حيواني نام دارد و هم
نفس ناطقه چيزي  يرا روح انساني وكنندگان از روح همين است، ز مقصود سؤال ناطقه نام دارد، و

الشّعاع نفس انسان مخفي و پنهان  است كه براي مردم به سبب آثار قابل درك است كه آن تحت
ود كه در لسان اشراق ارباب انواع و در لسان شرع ش مي نيز اطالق مالئكه اي از است. روح بر طبقه

بزرگتر  مالئكه اي كه از ساير فرشته ود، و برش مي ناميده(صف شدگان به صف) » صافّات صّفاً «
شود، و آن رب النّوع انسان بوده و  مي است و به عدد هر انسان وجه و صورت دارد روح گفته

رياست و احاطه دارد بر ارباب انواع، و او با هر يك از افراد انسان است در حالي كه هيچ يك از 
كند كه از  اي معرفي مي شده است او را فرشتهافراد انسان با او نيست. و آنچه كه در اخبار وارد 

يل بزرگتر است و با محمد (ص) و سپس با ائمه عليهم السالم بود، اشاره بر همين ئيل و ميكائجبر
عليهم السالم اين است  ياد شده با محمد (ص) بوده نه با ساير انبيا مالئكه كه معني دارد. و معناي اين

همة ذرات عالم  با مالئكه همراهي با اوست، و گرنه آن رت مقرّون برآن حضه ب مالئكه كه همراهي
شده ساية  اشاره به همين معني است، چه روحي كه در آدم دميده» نفخت فيه من روحی«است، و 

همان روح است. چون روح مورد سؤال مردم يك امر مجرّد معقول است كه جز صاحبان عقول آن 
كنندگان اهل حس هستند و ادراكشان از محسوسات فراتر  ر سؤالكنند و از سوي ديگ را درك نمي

                                                                                                                                                                                              
حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و  12

  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد هشتم، انتشارات حقيقت. 
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ُقِل الرُّوُح «ها را به اجمال بدهد. پس فرمود:  رود خداي تعالي به رسولش امر نمود كه جواب آن نمي
 اي باشد تا محسوس باشد و كه سابقة آمادگي ماده روح ناشي از امر من است بدون اين» ِمْن َأْمِر َريبِّ 
نيد با حواس ظاهري يا باطني آن را درك كنيد، يا بگو كه روح از عالم امر خدا است و شما بتوا

و جز به اندكي از شما علم » َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال « رسد. و لذا فرمود: به آن نمي ادراك شما
 ناحية آثار آن است، و شمامحسوس از اندك است، و آن علم  علم داده شده قليل و داده نشده، يا

  »نافيه يا استفهام انكاري است.» ما«وانيد به عالم امر علم پيدا كنيد و لفظ ت نمي

ُه ِبُروِح اْلُقُدسِ «« :14فرمايند ديگري كه اشاره به روح القدس است مي همينطور در شرح آيه َ  15»َوأَيَّْد
و بر روح  ودش مي از قلب منبعث، بر روح حيواني كه »روح«القدس مؤيدش كرديم،  و به روح

و بر قوه  ،هو بر قوه شهوي ،كه حيوانيو بر قوه محرّ ،ودش مي نفساني كه از دماغ به اعصاب منبعث
ه  د ازو بر روح مجرّ ،دوش مي اطالق و بر لطيفه ايماني ،هغضبير و  ،ق به آنو از تعلّمادهمان و از تقد
كه آن اعظم از جبرئيل و ذكر شده كه در اخبار است  نهماو  يده شود،نام »القدس روح« به كه

از انبياء نبوده و با محمد (ص) بود و با ائمه (ع) بود. و فهلويون (پيروان  احديميكائيل است و با 
د: كه او اعظم از جميع وينانساني نامند و گ »النوع رب«حكمت اشراق ايراني) از اهل فارس، آن را 

ود و در خبر ش مي سخّر براي او هستند. و روح بر جمله مجرّدات اطالقمالئكه است و همه م
اي مفضّل، همانا خداي تبارك و تعالي در نبي پنج روح قرار داده است: روح حيات در  16:است

 ه در آن نهض  ،و درج است(جنبندگي) آن دباست. و (كوشش) و جاهد (جنبش) و روح قو
من و عدل آو روح ايمان در آن  ؛حالل استاز كل و شرب و زن آوردن أروح شهوت در آن 

  .»دكن ميبيهودگي پردازد و نه  هو ميلود و نه به ش مي خوابد و نه غافل نه ميكه القدس  است و روح
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  در انسان محسوسعوالم نا
به اين تعمق  همگي داراي اشارات، معاني، لطايف و حقايقي است كه بدونها  واژه ،در كالم عرفا

استقرار در شرح روح و نحوه  لبسيار ناچيز خواهد بود. براي مثا هاكلمات درك خواننده از آن
نند كه اين كلمات در ذهن افراد ك مي كه صحبترحم مادر از كلماتي نظير نزول مالئ نطفه در

ذهن خواننده ناآشنا بيش از آنكه مراتب مفهومي اصيل آنها را تداعي كند مفاهيم خرافي را به 
بدان، كه قصه « 17فرمايند: مياست. براي مثال گرداند كه ناشي از عدم آشنايي به عمق كالم  برمي

از امر مالئكه به سجود آدم (ع) و اباء ابليس از و ا (ع) از گل و از ضلع چپ او خلق آدم (ع) و حو
از درختان آن و وسوسه  ا (ع) و نهي آن دو از خوردن درختيسجده و اسكان جنّت آدم (ع) و حو

 منهيه و هبوط آن دو از مرموزات مذكوره در كتب امم ةو خوردن آن دو از شجر دو ابليس بر آن
كرديم، پس مراد به آدم در عالم صغير لطيفه عاقله  ذكرو تواريخشان است چنانچه سابقاً  سلف

 است،ين نفس و طبع خليفه د از وجه زموطرمن يطاو شي تبر مالئكه زمينها و بر جنّاو است، آدمي 
از مقام نفس حيواني اعلي  آنو  ،از گل ساكن در جنّت نفس انساني استمخلوق مالئكه بر مسجود 

كدر بودن  رايا بي به حونفس حيواني زوجه او مسممجاور كه ست مخلوق از ضلع چپ جنب او
ن آاست كه  تانسانيه مرتبه نفس و مراد به درخت منهي است،نفس حيواني  بهرنگ آن به قرب 

ه واهمه ، قوآنن پوست بيو مراد به مار و اختفاء ابليس  ت،و مرتبه آدمي تمقام حيوانياست بر جامع 
وسوسه او تزئين و  ،ي به ابليس استدر عالم صغير مسم شبراي مظهر ابليس بودنزيرا آن است 

ا و هبوط آدم (ع) و حو ،دوتعبير شا حقيقت ندارد بر جنب چپ از آدم از آن به حورا آنچه اوست 
ل ه آن دو عبارت از تنزّو هبوط ابليس و مار و ذري ،ت استل آن دو به مقام حيواني(ع) عبارت از تنزّ

 او باشد،آدم است، زيرا واهمه چون احد مظاهر ابليس است رفعت آن رفعت بر ت از مقام تبعي هاآن
نفس  وقتيو  باشد، و هبوط واهمه هبوط براي او ،ستو شرافت آن به استخدام آدم شرافت براي او

انواع  دارايشود. زيرا نفس انساني درختي  اخبار رفع مياز انساني را به شجره اراده كنيم، اختالف 
به وجود و اگر چه ها  و ميوه براي اينكه حبوب استو خصال اوصاف ها و حبوب و اصناف  ميوه

پس تعيين اين  ،است موجوددر آن آن به حقايق همه كن ، لباشدن آن موجوددر خود  دانيعيني 
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  »شئون آن است.بعض بياني براي  ،ها يا علوم و اوصاف و ميوه حبوبدرخت به چيزي از 

 ،شيطان هر كدام در بدن مامفاهيمي نظير مالئكه، جن و شود  آنطور كه از كالم ايشان برداشت مي
د كه اين قوا وظيفه انجام ني داراشاره به قواي ،ودش مي كه در كالم عرفا به آن عالم صغير گفته

واژه  تحتو امثال آنها شنوايي  ه بينايي ود. براي مثال قوهستن دار عهدهن ما موريتهايي را در بدمأ
ه به ب از قومرتّبطور نيروهايي كه در وجود ما قواي بدني را همچنين از نجند. گ مي يا مالئكهملك 

 غذابا خوردن مثالً  .يابند مصداق ميتحت عنوان جن غضبيه  وشهويه  قوايمانند ورند آ فعل درمي
مدتي  د. وقتي فرد برايگرد مي مختلفي در بدنود كه موجب ادراكات ش مي قوايي در بدن تجهيز

 او كاهش در بدن ،كه منطبق با همان مفهوم جن به معني نهان است ،پنهان يقوايعمالً  غذا نخورد
ك يك محرّ در معرضمثالً  ود و اگرش مي راكات جنسي او ضعيفاد ر اين وضعيت. لذا ديابد مي

ود ولي ش نمي انگيختگي جنسي شديدي در او ايجاد قرار گيردپورنوگرافي جنسي مانند تصاوير 
پيشين دچار  تصاويرساعت در برابر همان  همين فرد با خوردن غذاهاي مناسب پس از چند

ود در وجود او به ش مي به آن جن گفته قوايي كه در اصطالحات دينيد. يعني گرد مي انگيختگي
 باطني گفتهنامحسوس به عبارت ديگر در عالم صغير (بدن ما) جن به نيروهاي رسد.  منصه ظهور مي

در است. (طبيعت ما) عالم طبع خصوصيات منطبق بر يا نفرت آنها ود كه اشتهاي آنها ش مي
اصطالح  اغلب افراد ازتصور  ه جن نه اين است كه گفته شد. ياصورتيكه تداعي خواننده از واژ

غالباً  در سر دارد و ي درباره آدميپست و پليد اهدافشيطان، موجودي خبيث است كه همواره 
با  اگرچهند. ك مي در خارج از وجود انسان اقدام به گمراه نمودن اوتنها كه شيطان دشو مي گمان

در  واژه شيطانوجود دارد ولي نيز موضوع در خارج از وجود انسان يا عالم كبير  اينتعابيري 
او را به رفتارهاي زشت كه است كه در وجود انسان  ودش مي القبه آن چيزي اطروانشناسي عرفاني 

درست  يدربان فهيوظ نيبه ا اي. اما آميخدا هست ةهركدام از ما دربان خان« 18فرمايند: ميدارد.  وامي
كه به  ستديا يم رود، يپررو است، مسلّماً در نم يلياو خ يرا خدا راه نداد ول طانيش م؟يكن يمل مع

 خواهد يو م كند يطرف وسوسه م كياز  طانيش شهيخانه نفوذ كند. هم نيكه شده در ا يهر نحو
كه  دهيرا هم آفر يا . در مقابل، خداوند ملَك و فرشتهكند يبرود؛ دل را وسوسه م نهبه درون خا

 يعنيدو ( نيا نيدل ب خواند، يانسان را م گر،ياو هم از طرف د خواند، يم ريانسان را به راه خ شهيهم
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 تر يورا ق يملَك ةممكن است جنب م،يفرشته) است. ما به هر اندازه بكوش نيو تلق طانيوسواس ش
توجه  ديبا .شود يم تر يقو يطانيش ةجنب ميندازيخود را پشت سر ب يقلب فيهر چه وظا يول ميكن

 يو روانكاو ي. در اصطالح روانشناسشود يم يبر تمام اعضاء جار گذرد يكرد كه آن چه بر دل م
 ةآن است بر هم يو دلمان محتو مياثر ناخودآگاه است. آنچه ما در دل دار نيا نديگو يامروز م
كند، تمام  تردم خدمباشد و بخواهد به م رخواهيفطرتاً خ ي. اگر كسكند يبدن حكومت م ياعضا
جلو  يخورده فور نيزم ابانيدر خ يكه كس دياگر چشمش د يعني كنند يكار را م نيا شياعضا

حالت نباشد او را  نيكه او را كمك كند. اما اگر دلش در ا دهد يو به دستش دستور م رود يم
بدن حكومت  يكه داشته باشد بر اعضا يتي. پس دل، هر حالت و معنورود يو م كند يترك م

  ».كند يم

َوِإْذ « و يادآور« 19فرمايند: سوره بقره مي 30در شرح آيه  ملك و اقسام مالئكهلفظ تحقيق مادة در 
را به آن آنها است  براي انسانكلّ خلقت  تا بداني كه، كه پروردگارت گفت هنگامي »  قَاَل رَبُّكَ 
به بر اينكه خلقت همه  بر او دليلي استمالئكه د وآدم و سجخلقت قصه  در تا بدانند كهيادآور 

» مألك«اصل آن جمع كرد زيرا  آن به اعتبار اصل راملك به فرشتگان، » ِلْلَمالَِئَكةِ « است اوخاطر 
حذف » مهزه«به تقديم عين سپس  گرديدپس معفل  شدهبه معني رسالت پس قلب  است» ةألوك«از 

 پس است )فرستاد( »ارسل« به معني» يلوك ،الك«مفعل از  آن اصل و گويند: شده و فعل گشت،
فعال از  : اصل آنو سپس حذف شده است. و گويندشده » الف«آن قلب نقل حركت بعد » واو«
 متعلّق به است، از آن، مالئكه زمينيانواع بر  »ملک« . وحذف شده »الف«پس بوده  »ميلك ،ملك«

 ت است وو تنزّال اتترقي براي آنها زميني، ويا به اجرام م آسماني اجرامتعلّق به  است چهماديات 
سقوط وارد شده از و آنچه هستند. آنان  كننده) از ركوع( »ركعّ «كننده) و  (سجده »سّجد« مالئكه

همين نوع است نه ساير ي براي او، آن در و شفاعت شفيعاش  هاز مرتبتنزّل آن  ملك از مقامش و
دانسته بايد  . وهستمعلوم  يمقامرا  از آنهاهركدام اديات م بهغير متعلّق مالئكه براي انواع. زيرا 

جحيم و نيران آن در آن  وعالم جنّ و شياطين است، آن  اول عوالم به وجهي سه است:كه شود 
اگر چه آن عالم  واست ماديات  عالمتحت بين از بني آدم است و آن و معذّمحل اشقياء آن  است و

                                                                                                                                                                                              
حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و  19

  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد اول، انتشارات حقيقت. 



 اسالم در  مباني عرفاني روانشناسي    16

  

اين و  ها ا و زمين و زمينيه و آسماني ها آسمان است ازماديات  عالم آن مدو و .باشدماده  ازمجرّد 
 مراتب بهمالئكه است عالم عالم مجرّدات علوي است و آن  آن سومو الم است. وضعف عاعالم 

تايي  (بالدار) دوتايي و سه »ذوی االجنحه«(ركوع كننده) و  »ركع«(سجده كننده) و  »سّجد«آن از 
كشيدگان به صف) و  (صف »صافات صفاً «و ، (تدبيركنندگان امور)» اً مدبّرات امر « و چهارتايي و

. و اهل عالم جنّ از انواع جنّ و شياطين به كنند (نگهبانان ايستاده) كه نظر نمي »قيام املهيمنني«
اهل عالم مالئكه بدون  قدرت دارند مثلماديات  عالم و تصرّف درقدرت خداوند بر انواع خوارق 

نوعي از و غيرقابل هدايتند. بعد و خباثت از آنها در غايت  ينوع. دو نوعند بر و شياطين هجنّو ا فرق.
اشند و براي هدايت و ايمان ببر مستعد است و به سبب اين قرب ماديات  برايشان قرب به عالمآنها، 
ماديات  از غايت بعددر  از آنها ينوع. مالئكه بر دو نوعند و همچنين .استيات و تنزّالت ترقّ آنها

 اشند.ب مي آنان عقول و ارواح وآن هستند،  بر و از تعلّق به آن و تدبيرماديات  ازآنها مجرّد هستند و 
از اجرام عالم  ها موكل بر زمينيمالئكه ها است و اينماديات  رببرايشان تعلّق و تدبير نوعي از آنها  و

چنانچه در اخبار او همين نوع هستند،  تت آدميفعليحيث و مأمور به سجده آدم از علوي و سفلي 
مالئكه مستفاد از آيه و ايضاً و اعتراض  هستندمالئكه زمين  همانمأمورين به سجدة آدم است كه 

اخبار، از اين نوع است و براي مجانست اين قسم بر جنّ، ابليس مشابه به آنهاست و متشبه بر 
قوم خود  او امامي و معلمي و حاكمي بر آنها و برل شده كه بلكه نقآنهاست و عابدي در آنهاست، 

باالبرندگان شيطان بر  سارقينزمين، وجه آنان از طردكنندگان ها  و جنّها  ابليس ربباشد، و محاربين 
اين نوع از است و اگر چه ت مقام آدميو مأمور به سجده آدم از حيث . هستندبه آسمانشان او 

جميع انواع  ت مكمون خودمقام علوي حيثبلكه از  خودساير مقامات باشند ليكن از حيث مالئكه 
زيرا جميع موجودات تحت تصرّف  اويند. مأمور به سجده ،بلكه جميع موجودات امكاني ،مالئكه

و واقع  تحت تصرّف رب النوع انسانيانواع ارباب آن واقع و مسخّر براي اويند، و جميع ارباب انواع 
 يف واألئمة مسجودًا لكون عليٌ  صار آدم وانّ « ،اشاره شده آندر اخبار به همانا و  .دبراي اوينسخّر م

  ».)مسجود شد و ائمة در صلب او )ع( عليبراي بودن آدم (و اينكه  »صلبه

ود كه ش مي فيعرنيز تدر درون ما شيطان بزرگ يا ابليس به عنوان  ه واهمهدر اصطالحات عرفا قو
را به سمت طبيعت فاسد و  ماهاي  ايست كه در ذهن ما بطور مستمر فعال است و قضاوت هآن قو
اي  گويندهدر بسياري از مواقع ايم كه  شاند. همه ما در خلوت خود مالحظه كردهك مي و بديپست 

 اقداماتيتصميمات و امر به را  ند و ماك مي استدالل ن شروع به تحليل ومادر ذهنما  ةخارج از اراد



  17  متكدگاه حيتصوف از د يو كاركرد اجتماع يعرفان يروانشناس

 

وقتي از فردي مثالً  صفات مشابه دارند.و ساير  ، بدبينيخشم و غضب، بدرفتاري ماهيتند كه ك يم
 سخنشروع به و تسلسل شدت  با در درون ما اي گويندههمزمان با تجربه هيجانات منفي، ناراحتيم 

. اين ندك مي امر به بديمنطقي و استدالالتي مورد پسند ظاهراً  يتوجيحاتند و با استفاده از ك مي
همان شيطان يا قوه عاقله در نيامده است. بدين ترتيب ه واهمه است كه در وجود انسان به تسليم قو

در توصيف اين حالت در عبارات ديني اينگونه آمده است كه شيطان يا ابليس وجود ما مسلمان 
ود ما تسليم عقل ند كه ابليس در وجك مي نشده است. واژه اسالم به معناي تسليم است و بيان

  نگرديده است. 

مثالً  ود.ش مي خوريم تقويت همانطور كه ذكر شد اين قواي پنهان در وجود ما با خوراكي كه ما مي
است هاي مناسب و غيره  ها و آنزيم ويتامينامالح و ملك بينايي با خوردن خوراكهايي كه محتوي 

واهمه با خوردن خوراكهايي كه  ةمان قوود و همينطور ابليس يا شيطان درون ما يا هش مي تقويت
 د. براي مثال مولوي در اين ارتباطنگرد مي د تقويتگرد مي منجر به ايجاد حرارت در بدن

  :ويدگ مي

 چند خوردي چرب و شيرين از طعام
 طفل جان از شير شيطان باز كن

  

  
 چند روزي امتحان كن در صيام
 بعد از آنش با ملك انباز كن

  

ود ش مي ه واهمه در وجود انسانند كه آنچه كه منجر به تقويت قوك مي مولوي اشارهدر اين اشعار 
و توليد پركالري است كه موجب افزايش سوخت و ساز در سلولها هاي  دسته از خوراك آن

د. همين موضوع در آيات قرآن اشاره به اين آيه دارد كه ابليس خدمت حضرت گرد مي حرارت
را از  از آتش (كه مظهر حرارت در بدن است) آفريدي ولي آدم (عقل)ند كه مرا ك مي باري عرض

كنم. همه  تبعيت نميرا است پس من از عقل باالترم و او  تر لطيف گل آفريدي پس منشا خلقت من
 به نام كه مصلحت انديش وجود مااي  هايم كه قو ما همين موضوع را در وجود خود تجربه كرده

ر ميذند ما را برحك مي اءلقامر و اه واهمه به بدي عقل از اوامري كه قو ه واهمه بدوندارد ولي قو 
ند. همه اين ك مي امر به بدي تازي كرده و مستمراً هبه دستورات عقل همچنان در ذهن ما يكّتوجه 

موارد در قرآن در آيات متعددي درباره استكبار ابليس از سجده به آدم تصريح شده و اشاره سجده 
كند مگر وقتي كه اسالم آورد  ه عاقله تبعيت و اطاعت نميه واهمه از قوعني اطاعت است كه قوبه م

طان من به دست من ييعني ش »سلم بيدیأ یشيطان«رسول اكرم (ص) فرمود  . وتسليم شوديعني 
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ه عاقله يا به ه واهمه و قودر اصطالحات روانشناسي تفاوت لطافت وجودي منشا قو اسالم آورد.
واند به هيجان موجود در حرارت و آتش اشاره ت مي زباني ديگر ابليس و آدم در آتش و خاك

سازد ولي واهمه به هيجانات زودگذر ناشي از  كرد. عقل به سالمت و ثبات وجود رهنمون مي
مايد كه نماد آتش است ن مي انتقام، تالفي، بروز خشم و نفرت و لذتجويي و ساير هيجانات تشويق

  اندازد كه برخالف ثبات وجود وي است كه نماد خاك است.  مي ود انسان را به مخاطرهو كل وج

اشتهاي نيروي جن همان در بدن ما  باال دربارة قرارگرفتن فرد در معرض محرّك جنسيدر مثال 
فعل  .يردگ مي صورتزميني است)  ي(كه ملكديدن تصوير است و عمل ديدن توسط ملك بينايي 

براي ملك بينايي يعني . براي ديدن تصوير مذكور ندارد يايو اشته ديدن به خودي خود انگيزه
اي  هولي جن قودهد  و فقط عمل ديدن را انجام مي به ديدن نيست(تمايل و انزجار) اشتها و نفرت 

ن) شيطان كند لذا از جن به جنود (لشگريا است كه تمايل به ديدن صحنه پورنوگرافي را ايجاد مي
كند. و قوة عاقله يا عقل آن  . واهمه آن است كه امر به ديدن تصوير مزبور مياست هدش نام برده

و جن و شيطان (واهمه) از زميني قواي مالئكه  كند. است كه انسان را از ديدن آن تصوير منع مي
عقل را جبرئيل  عقل كه آنبازدارنده وند برخالف قوة ش مي كند تقويت خوراكي كه فرد تناول مي

خوريم تغذيه  كه ما ميمادي  از خوراكيا بصيرت كه از مالئكة آسماني است نامند  نيز مي
  فرمايد: د. لذا مولوي مينكن نمي

  بود از ديدار خالق وجود           قدرت جبريل از مطبخ نبود

 وجود ما نازل دهد بر ود و حيات ما را شكل ميش مي مالئكه هنگام خلقت ما با روحي كه دميده
خوراك عقل، ادراكاتي است كه منجر به علم و يرند. گ مي و شكلود يعني در بدن ما قرار ش مي

با جنس و مالئكه آسماني ود. يعني جنس خوراك عقل ش مي ود و با آنها تقويتش مي معرفت
و جن و شيطان (واهمه) كه از خوراكها و طعام متداول جسماني است زميني خوراك مالئكه 

لي ملكوت ماهيت ملك و جن هر دو از نوع قواي ملكوت (باطني) است كه به اومتفاوت است. 
   ويند.گ مي عليا (باال) و به ديگري ملكوت سفلي (پايين)

مثال سادة ديگر در اين موضوع خوردن گوشت و مواد پروتئيني است كه موجب تشديد قوة غضبيه 
يابد حالت برافروختگي،  ها بطور عام افزايش مي راكوقتي مصرف اين نوع خو گردد. در فرد مي
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بيشتر شود. و برعكس مصرف  واكنش سريع، تندخويي، پرخاشگري و غيره در رفتار انسان زياد مي
كند. اين موضوع  برخالف آن عمل ميو كاهش مصرف گوشت هاي گياهي و سبزيجات  خوراكي

 هاي غذايي آنها بيشتر است مشاهده و هدر وعد 20يخوار گياه ي كه رژيم غذاييدر بررسي افراد
   21تأييد شده است. ين افراداو رفتار آثار آن در خُلق و شده ارزيابي 

استنباط قابل بيان السعاده از سورة نحل از تفسير  2اشارات اين موضوع در كالم عرفا در شرح آيه 
لرُّوِح ِمْن َأْمرِِه َعلَ «« 22است: ِ مالئكه به روح از امر او بر كسي از  »َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  یيـُنَـزُِّل اْلَمَالِئَكَة 

 مالئكه تدبير دراش در رحم  مادهاستقرار ول انسان از اه كبدان ود،ش مي بندگانش كه بخواهد نازل
را او نمايند و آنچه  لب ميدارد را جاج يحتبه آن او آنچه  كنند مياو را تربيت  پسود، ش مي واقع

اي را بر او  مالئكه وا بر يشمحض فضل خو بهخداي تعالي همانا كنند. و  دفع ميرا زند  ضرر مي
اگر توفيق او را پس ود ش مي زيادتا اوان بلوغ آن  درروز وآن  درعددشان روز كند و  مبعوث مي

امداد مستعين به او بود همانطور كه تكويناً قبل آن از  به خدا استعانت جست اختياراً مساعدت كرد و
اي كه موكّل به او بودند مالئكه زميني بودند و آنها  ود، و مالئكهش نمي ضاً قطعايآن او بعد 
ود و هر ش مي و بعد آن امداد به مالئكه آسمانيشدند، امر آدم (ع) بر سجده  اي هستند كه به مالئكه

او به دراين هنگام  وور ربوبيت برسد، د تا به مقام عبوديت و اول ظهوش مي عددشان زيادترروز 
جبرييل و ود و او ايضاً به روح و آن اعظم از ش مي مددمانند جبرييل و ميكاييل عظام از مالئكه 

معتني جا اشاره بر ملك ننانكه در اخبار وارد شده، و شايد روح در ايچ ودش مي مددميكاييل است 
به عدد هر انسان صورتي دارد و او نامند.  النُّوع مي و اشراقيون او را ربدارد تربيت نوع انسان به 

براي اينكه ، ستبه جميع موجودات عالم اچنانكه در خبر است و او محيط به جميع افراد انسان بلكه 
موجودات جميع است و ي نسانرب النُّوع ااست و جميع ارباب تحت نوع انسان تحت جميع انواع 

پس بنابر اين و النّوع انساني است،  ربتحت ارباب انواع خود هستند پس جميع موجودات تحت 
بر و بناوند، ش مي نازل به سبب روح و توسط او مالئكه ، ياوندش مي با روح نازلدهد مالئكه  ميمعني 

                                                                                                                                                                                              
20  Vegetarianism 

هدف از ارائه اين مثال تاييد يا رد گياهخواري يا گوشتخواري نيست بلكه فقط براي توجه دادن به آثار خوراك در  21
هاي مختلف جسمي و  رفتار انسان است. در هر دو حالت غايي گياهخواري صرف و گوشتخواري بيش از حد بيماري

 اند.  رواني هر دو مالحظه شده
گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و حضرت حاج مال سلطانمحمد  22
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آنچه قلوب به آن روح مراد به  پس منزّل عليه خواص از انبياء و بنابر دوم جمله انبياء هستند، يااول 
روح نبوت مراد به ، يا است وندش مي آن زنده به  روحي كه بدنهابه تشبيه به وند ش مي از جهل زنده

است كه مالئكه روح از عالم ن ايمعني آيه پس بنابراين است، و آن  هكه حيات هر چيزي ب است
 درمذكور روح معاني ديگري براي  و. ودش مي خدا بخواهد نازل امر و بر كسي از بندگانش كه

از عظماء با  استاز جبرييل كه او اعظم روح و اين بين ارباب صنايع مصطلح است  و اخبار هست
ز عالم يعني ا »ِمْن َأْمرِهِ «و و ا اشدب مي اومعصوم  خلفايمانند خاتم النّبيين (ص) و ء (ع) انبياء و اوليا

  »عالم خلق. مقابلعالم امر است  روح از ده واي نازل ش مالئكه زيراامر او 

َو ِاْن ِمْن َشيًئ « 23سورة حجر در تفسير بيان السعاده مشروح بر موضوع است: 21همچنين شرح آيه 
ٰ  ِاالّٰ  ود و معناي آن مساوي ش مي گاهي به صورت عموم اطالق» شيئ«بدان، كه لفظ » آئُنهُ  َخزٰ ِعْنَد

 اطالق بر وجود آن شيئ ود، و گاهي لفظ شيئش مي نيز اول تعاليحقّ  موجود است كه شامل
ود. چنانچه شامل حضرت اسما و حضرت فعل كه ش نمي اولحقّ  ود كه در اين صورت شاملش مي

ود، مانند حضرت عقول كه از ش مي ود، و شامل همة ممكناتش نمي اول است نيزحقّ  مبدأ اضافات
ود، و حضرت ارواح كه از آنها به ارباب انواع و صف ش مي تعبيرآنها به اقالم عالي و ماليكة مقرّبين 

ود. و حضرت نفوس كلّي كه از آنها به الواح كلّي محفوظ و ش مي تعبير» الّصافّات صّفا«بستگان 
ود، و حضرت نفوس جزيي كه از آنها به دو اعتبار به الواح محو و ش مي كنندگان امر تعبير تدبير

د. و هر چيزي كه گرد مي ود، و تمام موجودات عالم طبع را شاملش مي عبيراثبات و به عالم مثال ت
در آن حضرات باشد داراي حقيقتي در حضرت اسما و حقيقتي در حضرت فعل و اضافة الهي 
اشراقي است، و هرچه كه در حضرت فعل است داراي حقيقتي در حضرت اسماء نيز است. و هر 

قيقتي در حضرت اقالم و حقيقتي در حضرت فعل و آنچه كه در حضرت ارواح است داراي ح
حقيقتي در حضرت اسماء است، و همچنين است حضرت نفوس كلّي و آنچه كه در آنها است و 

هااست و عالم طبع و آنچه كه در آن است. به عبارت  حضرت نفوس جزيي و آنچه كه در آن
تي نيز باالستقالل در عالم عالي دارد، ديگر: هر داني و مرتبة پايين مستقلّاً صورتي در عالي، و صور

و صورتي به تبع عالي نه باالستقالل در عالم عالي دارد. بنابر اين براي هر يك از ممكنات 
هايي است در حضرت اسما به طور مستقلّ يا تبعي، و همچنين در حضرت عقل، و همچنين  حقيقت
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و ماده  ت كه عوالمي مجرّد ازدر حضرت اقالم تا عالم مثال. و همة اين حضورها از آن جه
وند، چه همة اينها در محضر او حاضرند، و ش مي ناميده» َلُدِن اهللّٰ «و » عنداهللّٰ «هاي آن است  پرده

چون اين حقايق از تغيير و تبديل همانند اشياي گرانبهاي مخزون محفوظ است لذا خداي تعالي آن 
است داراي حقيقتي در عالم مثال است، كه ناميد. پس هر آنچه كه در عالم ملك » خزائن«را 

آورد، و اين پايين آوردن به همان مقدار  خداي تعالي آن را از عالم مثال به عالم ملك پايين مي
يرد. و همچنين است از گ مي انجامماده  استعداد قبول آن را دارد كه در حين استعدادماده  است كه

ن قرار است در عالي و اعلي تا حضرت اسماء چون نفوس كلّي تا عالم مثال، و مطلب از همي
موجودات عالم ملك متجدد و متغير به تجدد ذاتي است. بر اين معنا كه هر آن و هر لحظه از 

كند چنانچه در محلّ خود اين مطلب محقّق  اش وجود پيدا مي خودش فاني و به وسيلة پديد آورنده
د مگر اينكه آن به آن فاني شود و از خود بيخود گشته است. لذا چيزي در عالم ملك وجود ندار

ِبَقَدٍر  ا نـُنَـّزِلُُه ِاالّٰ َو مٰ «كند. بنابراين فرمود:  گردد و خداي تعالي آن را از خزائن خودش نازل مي
را با صيغة مضارع آورده كه داللت بر استمرار تجددي بكند، يعني جز به اندازه » نـُنَـّزِلُهُ «» َمْعُلومٍ 

ٰ «فرستيم.  تقدير معلوم نمي استعداد و و باد را براي تلقيح (گرده افشاني) » اِقحَ َح َلوٰ َو َاْرَسْلَنا الرِّ
فرستاديم، چه القح و تلقيح كننده حامل مادة بارداري است، چه تلقيح كننده آن است كه چيزي را 

ننده است كه به اندازه كنيم بادهاي تلقيح ك حامل و باردار قرار دهد. يعني از چيزهايي كه نازل مي
ها و منافعي است كه از  و اعتنايي نداريد، و در آن براي شما بهرهتوجه  كنيم و شما به آن نازل مي

اي كه  رو به بشارت و مژده جملة آن منافع سير دادن ابر در آسمان جهت باراندن باران است، از اين
» فاء«لفظ » ا ُكُموهُ آًء فََاْسَقينٰ آِء مٰ ا ِمَن السَّمٰ نٰ فَاَنـَْزلْ «ود، اشاره شده است. ش مي از رحمت خدا حاصل

كند يعني: پس از آن كه باد فرستاديم و ابرها را گرانبار كرد و هر  آورده كه داللت بر تعقيب مي
ُتْم َلُه ِخبٰ َو مٰ «سو فرستاد از آن باد آب (باران) فرو فرستاديم تا شما را سيراب كند.   شما» ازِننيَ ا اَنـْ

وانيد خازن و منبع آب باشيد، تا بتوانيد آن را به صورت باران از آسمان به زمين بفرستيد يا از ت نمي
فرستيم. پس مقصود  آمدن باران منع كنيد، بلكه باران هم از چيزهايي است كه ما آن را باندازه مي

شد كه خزائن هر  اثبات خازن بودن آب نسبت به خودش است، تا استداللي باشد بر آنچه كه ادعا
ّٰ «چيزي نزد خدا است.  كنيم و  اين ماييم كه زنده ميالبتّه  و» ارِثُونَ  َلَنْحُن ُحنْيی َو ُمنيُت َو َحنُْن ْالوٰ َو ِا

تعالي است.  ميرانيم و جاودانيم، گويا كه آية قبلي براي اثبات مبدأ بودن و حصر آن در خداي مي
َو َلَقْد َعِلْمَنااْلُمْستَـْقِدِمَني «اشد. ب مي حصر آن دو در خداوند اين آيه جهت اثبات مالكيت، مرجعيت و
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اند و چه كساني  دانيم چه كساني از شماها جلوتر به دنيا آمده و مي» ِمْنُكْم َو َلَقْد َعِلْمَنا ْاملُْسَتْاِخرينَ 
ن كساني هستند اند، و همة آنان در يك زمان موجود هستند. يا مقصود از مستقدمي بعداً بوجود آمده

اند. يا مقصود  كه زمان وجودشان گذشته است، و مستأخرين كساني هستند كه هنوز بدنيا نيامده
مستقدمين در مراتب ايمان و اسالم است، و آيه برحسب تعميم شامل همة اين معاني است، و شايد 

ز بيان مبدأ و تعالي بعد ا هم مقصود همين تعميم بوده است، چون مقصود بيان احاطة علم خداي
و » َو ِانَّ رَبََّك ُهَو ْحيُشُرُهْم ِانَُّه َحكيمٌ «كند.  مرجع بودن او است، و تعميم بيشتر بر اين معنا داللت مي

حكمت خداي تعالي مقتضي حشر و برانگيختن مردم و مجازات و رساندن هركس به مقتضاي 
از حيث جزا و پاداش همه را  و خدا اندازة هركس و محشر و اقتضاي او» َعليمٌ «عملش است. 

ميداند. سپس وقتي خداوند الهيت خود را در مبدأ و مرجع و مالك بودن ثابت كرد، و حكمت و 
علمش را نيز اثبات نمود، مبدأ بودن خود نسبت به خصوص انسان را نيز اثبات نمود، چه انسان 

كند، و  بهتر داللت مي قدرت و علماشرف موجودات است، و مبدأ بودن براي انسان بر حكمت و 
اٍل ِمْن َمحٍَأ اَن ِمْن َصْلصٰ ا ْاَألْنسٰ َوَلَقْد َخَلْقنٰ « مبدأ بودنش نسبت به جنّ را نيز بالتّبع ذكر كرد و لذا فرمود:

اند كه بهترين آن معاني اين است كه مقصود از  براي اين عاني كلمات متعددي ذكر كرده» َمْسُنونٍ 
گل سياه است كه طول مجاورت با آب » محأ«چيز متعفّن و گنديده باشد، و مقصود از » الٍ َصْلصٰ «

مني مدت زيادي هاي  كرد چون در رگها و ظرف» أٍ مح«آن را سياه كرده است. نطفه را تشبيه به 
به معناي ريخته شده است از آن جهت كه » مسنون«ماند، و  ماند، مانند گل سياه كه در نهرها مي مي

اند كه مقصود از آن پدر جنّ است، و بعضي  بعضي گفته» آنَّ َو ْاجلٰ «ود. ش مي ر رحم ريختهمني د
اند چنانچه از لفظ انسان  اند: مقصود ابليس است، و برخي مقصود از آن را جنس جنّ دانسته گفته

ٰ «قبل از آفريدن انسان، او را آفريديم » اُه ِمْن قـَْبلُ َخَلْقنٰ «ظاهر است كه جنس آدميان است.  ِر ِمْن 
ها در شهرهاي  سموم باد گرم شديد است كه حرارت آن معروف است و بيشتر وقت» السَُّمومِ 

هاي شوره زار  وزد، و آن بادي است با گرماي شديد و بوي گنديده و از زمين گرمسير اين باد مي
آيد. و چون اين باد داراي سم است آن را باد  ميگوگردي كه آفتاب آن را گرم كرده باشد پديد 

نامند كيفيتي كه از اختالط قواي طبيعي عنصري گرم با قواي روحاني و گرم شدن آن با  سموم مي
هاي  آيد تشبيه به آتش شده كه در هوا از اختالط سطوح زمين حرارت خورشيد حقيقي پديد مي

جنّ از آن باد بسبب دود ناشي از آتش است. چه پس ود، و تولّد ش مي شوره زار با نور آفتاب ظاهر
آيد كه تا اسفل  از انتهاي وجود به عالم ملك از آن يك ساية تاريك ظلماني و دود به وجود مي
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ود، و اين قبل ش مي رود، كه در اين صورت ملكوت سفلي و دار جنّ و شياطين حاصل السافلين مي
و اذ قلنا «آيه  انسان است، و در اول سورة بقره در طي از خلقت مواليد عالم طبع يا قبل از خلقت

اما  تحقيق كاملي از كيفيت خلق جنّ و شياطين گذشت. اين در عالم كبير و» للمالئكة اسجدوا آلدم
ود كه آن ش مي در عالم صغير پس جنّ و پدر جنّ همان قوة واهمه است كه از حرارت اخالط متولّد

 آيد، و خلقت آن قبل از خلقت انسان است، چنانچه اب روح پديد مينيز از گرم شدن بر اثر آفت
ئَكِة ِاّنی ِلْلَمٰآل « به ياد آور آن وقت را كه پروردگارت گفت:» اَل رَبُّكَ َو اْذقٰ «مشهود و معلوم است.  

به فرشتگان » اِجدينَ ْن ُروحی فـََقُعوا َلُه سٰ ا َسوَّيُتْه َو نـََفْخُت ِفيِه مِ فَِاذٰ  اٍل ِمْن َمحٍَأ َمْسنـُْونٍ َصْلصٰ  َشًر اِمنْ اِلٌق بَ خٰ 
گاه كه خلقت او را  كه من آفريننده انساني از گل خشك باز مانده از لجني بويناك هستم، و آن

َفَسَجَد ْاملَلئَكُة ُكلُُّهْم َاْمجَُعوَن «تمام كردم، و در آن از روح خود دميدم، در برابر او به سجده در افتيد. 
ٰ اِجديَن قٰ ِاْبليَس اَبی َاْن يُكْوَن َمَع السّٰ ِاالَّ  اَل ملَْ اَُكْنِ َألْسُجَد اِجدين قٰ  َتكْوَن َمَع السّٰ ا َلَك َاالّٰ  ِاْبليُس مٰ اَل 

گاه فرشتگان همگي سجده بردند. مگر ابليس كه از  آن» ٍأ َمْسنـُْونٍ اٍل ِمْن محََ ِلَبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلصٰ 
كنندگان نيستي؟  ود كه از سجدهش مي زد و چون خدا فرمود: اي ابليس تو را چه سجده كردن سرباز

او گفت: من به بشري كه آن را از گل گنديده آفريدي در حالي كه مرا از آتش آفريدي كه 
اَل فَاْخُرْج قٰ «عناصر است.  ترين مواليد و صلصال پست كنم؛ شريفترين عناصر است، سجده نمي

 ، يا از مقام ومالئكه آسمان يا از بهشت، يا از مود: از آن خارج شو، يعني ازخداوند فر» اِمنـْهٰ 
َعثُونَ اَل َربِّ فَاَْنِظرنی ِالٰ قٰ  الّدينِ ی يْوِم فَِانََّك رَجيٌم َو ِانَّ َعَليَك اللَّْعَنَة ِالٰ «رياست.  كه تو مطرودي » ی يْوِم يبـْ

خواست تا مجال و  بر ماندن داشت و ميو تا روز جزا بر تو لعنت باد. ابليس چون خيلي حرص 
ی يْوِم ِالٰ  اَل فَِانََّك ِمَن ْاملُْنَظَرينقٰ «باشد گفت: به من تا روز قيامت مهلت بده.  فرصت اغوا و فريب داشته

باشد كه آن روز زنده شدن با نفخة  چون شيطان خواست تا روز قيامت مهلت داشته» ْالَوْقِت ْاملَْعُلومِ 
و مهلت ابليس تا نفخة اول بود، لذا خداي تعالي در مقام اجابت درخواست او  دوم است. و وقت

خواهي بلكه تا وقت معلوم كه آن وقت نفخة  دهم ولي نه تا وقتي كه تو مي فرمود: به تو مهلت مي
اهللا فرجه) و ذبح شيطان به دست او يا به دست  اول است. و در اخبار وقت معلوم به ظهور قائم (عجل

ل خدا (ص) تفسير شده و نيز به وقت نفخة اول تفسير شده، و همة اينها به يك مطلب رسو
شيطان » الَ قٰ «مختلف ادا شود. هاي  گردد اگر چه در مقام ادا كردن مطلب به عبارت برمي

خدايا از آن جهت كه مرا گمراه كردي من هم » ا َاْغَويَتنیَربِّ مبِٰ «خشمناك و غيظ آلود گفت: 
غوا و گمراه خواهم كرد. و اين عادت همة پيروان شيطان است كه هرگاه آنچه را كه طلب مردم را ا
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دهند. لذا  يابند تقصير را به غير خودشان بلكه به بزرگ خودشان نسبت مي كنند به آن دست نمي مي
ُهْم ِعبٰ  ِاالّٰ  ْمجَعنيَ ُألزَيَننَّ َهلُْم ِفی ْاَألْرِض َوَ ُألْغِوينـَُّهْم اَ « ابليس گفت: اكنون كه مرا فريفتي: اَدَك ِمنـْ

پس من هم در روي زمين بدي رانيك جلوه خواهم داد و همگي را جز بندگان خالصي » ْاملُْخَلصنيَ 
با كسره و فتحة الم » خملصني«يافته (از هوي و هوس) با اخالص ورزنده را فريب خواهم داد. كلمة 

الص ورزنده است و اگر با فتحه خوانده شود اگر خوانده شود به معني اخ خوانده شده (با كسره
تر است، زيرا لطف از جانب اوست  دهد كه دومي صحيح مي ياخالص يافته و خالص شده معن

خدا » اطٌ ا ِصرٰ ذٰ اَل هٰ قٰ «مانند مرضيه كه فوق راضيه است در حالت دوم اينست نفي شده است). 
» هذا«كه اعوجاج و كجي در آن نيست و آنچه كه با لفظ » َعَلی ُمْسَتقيمٌ «است حقّ  گفت: اين راه

اشاره شده يا اخالص است يا عدم تسلّط ابليس بر مخلصين يا تزيين و فريب شيطان نسبت به 
بر خدا است اين است كه انسان حقّ  است. و سرّ اينكه اين راه مستقيم و بندگان غير مخلص مقصود

بر آن » عّلم آدم األمسا«اي نهاده شده كه نص صريح  قوه ا و طوري آفريده شده كه از هر چيزي در
داللت دارد، و مقصود از خلقت انسان اين است كه همة اين قوا بالفعل در او باشد، وليكن چون در 
هر چيزي يك جهت تعين و بطالن است و يك جهت اطالق و حقيت، و مقصود از فعليت آن قوا 

 دن آن قوا از بطالن است، و فعليت خالص از بطالن حاصلدر انسان و خالص شحقّ  فعليت جانب
ود مگر با وسوسة شيطان و اغواي او، چه وسوسة شيطان مانند آتش است نسبت به طال، ش نمي

ه گفته: س سرّمولوي قد 

 كو ز آدم بگذرد ديو كه بود
 در حقيقت نفع آدم شد همه 

 نديد بازيي ديد و دوصد بازي
 اوخود زيان جان او شد ريو 

  

  

 بر چنين نطعي از او بازي برد
 لعنت حاسد شده آن دمدمه 
 پس ستون خانه خود را بريد 
 گويي آدم بود ديو و ديو او

  

 هاي هاي شيطان و بازداشتن بنابراين راه مستقيم همان نفس انساني است كه بين دو طرف وسوسه
 واقع شده است، و به سبب آن دو كمال انسان حاصل شده و سير او بسوي مواليش تمام مالئكه

 »ود.ش مي
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  درماني روان
هاي  كاربرد آگاهانه و عمدي روش«كند عبارت است از:  ميدرماني  روان از 24تعريفي كه نوركراس
ده به قصد كمك كردن به شناختي تثبيت ش فردي به دست آمده از اصول روان باليني و مواضع ميان

هاي شخصي ديگر خود را در مسيرهايي كه  ها و هيجانات، و يا ويژگي تا رفتارها، شناختافراد 
هاي  روشهرچند اين تعريف ». دانند، تغيير دهند كنندگان در درمان آن را مطلوب مي شركت
 به مسيرهايي ودتنها محد درماني روانمسير ود ولي در آن ش مي را شاملدرماني  روان مختلف

ود ش مي دانند. اين نگاه از لحاظ كلي در اين امر خالصه آن را مطلوب مي درمانپذيرانود كه ش مي
ا و هيجانات، و يا ه رفتارها، شناختاين است كه به فرد كمك كند تا بر درماني  روان كه تالش
و نه در  ق دهدكه خود درمانپذير تمايل دارد سوديگر خود را به سمت و سويي  هاي ويژگي
نيز به  روانشناسي ديگرهاي  ديدگاهفردي و اجتماعي وي در آن است. كه رشد و بالندگي  مسيري

و آن اهداف  به تناسبو اند  تعاريف متفاوتي از هنجار و نابهنجار ارايه كردهبيماري منظور توصيف 
اكثريت جامعه را هنجار ميداند  ديدگاه آماري كه رفتارمثالً  اند. را تعيين نموده درمانهاي  روش

را منوط به  اختالل وجود يا رويكردي كه. داند ميهدف درمان را رساندن فرد به سطح نرمال جامعه 
براي درمان به  داند ميمهم زندگي افراد هاي  و يا اختالل عملكرد در حيطهدر فرد ريشاني پوجود 

  .پردازد ميريشاني يا اختالل عملكرد پرفع  برايدرماني هاي  بكارگيري شيوه

رم جامعه است و نه ايجاد رضايت فردي و نه روانشناسي عرفاني نه رساندن افراد به نُ اصلي هدفاما  
 (گرچه كه همه اين موارد در خالل درمان كم و بيش حاصلريشاني او پبرطرف كردن رنج و 

سمت عنوي فرد از مرحله حيوانيت به اسي عرفاني كمك به تعالي منبلكه هدف روانشد) گرد مي
و معنوي زندگي مادي  بدين صورت كه كليه وجوه ست.وا به ميزان استعداد مرحله الوهيت

رفتاري نگردد و از سمتي هاي  ناهنجارياختالالت و دچار اوالً  درمانپذير را در مسيري قرار دهد كه
به بررسي رفتار كه  مرضي روانشناسيمتفاوت با بدين ترتيب ر به سوي تعالي حركت كند. ديگ

 برقراري نوعي بهزيستي روانيست كه فردهدف روانشناسي عرفاني  ،26پردازد مي 25نابهنجار يا مرضي

                                                                                                                                                                                              
هاي روان درماني، ترجمه يحيي  هاي روان درماني، نظام پروچاسكا، جيمز، اُ؛ جان سي نوركراس، نظريه 24

   .5. ص 1395نشر روان، سيدمحمدي، ويراست هشتم، 
25 Pathological 
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كند كه بهترين بازده از صرف اي  ات حيات خود را به گونهنه تنها دچار اختالالت نگشته بلكه امكان
 يك جايگاه كمال رسيدن به سطح برترلي و مراحل تعاذكر است كه الزم به را بدست آورد.  آن

تر و نسبت به مرحله بعدي  هر فرد در هر مرحله نسبت به مرحله قبلي خود كامل بلكهمطلق نيست 
  تر است. ناقص

ود ش مي تعريف درماني رواندارند كه هر فعاليتي كه به عنوان  اظهار مي 27نوركراس و پروچاسكا
و در جهت اهدافي باشد كه دربارة آنها توافق شده است » افرادبه قصد كمك كردن به «بايد فقط 

وگرنه شكل ديگري از اعمال زور يا تنبيه تلقي خواهد شد. هرچند اين تعريف در نگاه اول متقن به 
واند هدف ت مي هاي رواني است چگونه آيد ولي فريبنده است. زيرا بيماري كه گرفتار تنش نظر مي

واند صحيح از سقيم يا سره از ناسره را بازشناسد كه سپس بر ت مي چگونه خود را تشخيص دهد و يا
اهداف درمان توافق داشته باشد. مضافاً فرد درمانگر خود با گذراندن علوم مختلف روانشناسي الزاماً 

رسد و اميال و تمايالت دافعه و جاذبه وي كه ذيل عناوين  به آرامش روان يا كماالت روحي نمي
 از سويي ديگراما  ند.آي تحت سيطرة قوة عاقله وي درنمي وي قرار دارندغضبيه  وه شهوي قواي
به  ويتمايل وجود انتخاب و  درمانپذير در اختيارلزوم در  تعريف فوقتأكيد  گفت كهوان ت مي

 بسيار بجاست و اين امر در متون اسالمي و عرفاني و مشخصاً قرآن كريم به آن تصريح شده درمان
َ َقْد تـَبَـ  نِ يالدِّ  یال ِإْکراَه فِ «: 28فرمايد قرآن كريم مي. است لطَّاُغوِت َو  ْکُفرْ يَ َفَمْن  یِّ الرُّْشُد ِمَن اْلغَ  نيَّ  ْؤِمنْ يُـ ِ

ْلُعْرَوِه اْلُوْثق ِ هللَِّ فقد اسَتْمَسَک  وجود  ياجبار[روش] ن يدر د يعني» مٌ يَعل عٌ يَال اْنِفصاَم َهلا َو اهللَُّ مسَ   یِ
پس كسي كه به طغيانگري [خود] كفر ورزد [نفي كند] پس  ،و رشد و كژروي بيان شده ندارد

هاي ريسمان محكم [سلسلة انبياء و اولياء الهي عليهم السالم] كه جدايي  همانا متمسك به گره
  ندارند شود و خداوند بسيار شنوا و بسيار آگاه است. 

 نظريه تعاريفي مانند الزم است درماني رواننظريه  هربررسي و توصيف  بطور معمول براي

                                                                                                                                                                                              ←  
پريرخ دادستان، روانشناسي مرضي و تحولي از كودكي تا بزرگسالي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني  26

 ،  تهران.1387ها (سمت)، مركز تحقيق و توسعة علوم انساني،  دانشگاه
هاي روان درماني، ترجمه يحيي  درماني، نظامهاي روان  پروچاسكا، جيمز، اُ؛ جان سي نوركراس، نظريه 27

   .6. ص 1395سيدمحمدي، ويراست هشتم، نشر روان، 
  .256سوره بقره، آيه  28
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 گردد ارايهاز ديدگاه آن نظريه  رابطه و ها و محتواي درمانفرآيند شناسي رواني، يت، آسيبشخص
ود. در تبيين نظريه ش بيان شي درمان و انتقادهاي وارد بر آن نظريهاثربخ در آخر ميزان اغلب و

گفت كه عليرغم اينكه كليه مباحث نظري و وان ت مي خواهد آمدكه در ادامه روانشناسي عرفاني 
است ولي در عين حال اغلب مكاتب  درماني رواناتب مكساير متفاوت از تصوف  عرفان وعملي 
   اند. را بيان نمودهتصوف  اتيسممپردازي عرفاني و پراگ اي از نظريه هركدام گوشه درماني روان

 32و روانشناسي خود 31مكتب فردنگرو  30ادلر 29پويشي همچنين روانو در مكتب روانكاوي فرويد 
 برخي معدود 33هاي بينشي يا آگاهي بخش هشيار كردن ناهشيار و بطور كلي درمان ،(متعاقب آدلر)

روانشناسي عرفاني در دارند.  مراقبه و محاسبه را ملحوظ مي مثالًهاي روانشناسي عرفاني  از نگرش
يت هيجان و قصاص به اندازة جريحه وارده و كظم غيظ و عفو و مدير، 34عوض تخلية هيجاني

مفهوم انتخاب و قبول درمان  دهد. نظر قرار ميمد  صفح را براي افرادي كه توانايي آن را دارند
توسط درمانپذير و منع اجبار و اكراه نيز مورد قبول روانشناسي عرفاني است ولي آزادي عمل در 

افزايي و تخليه هيجاني و انتخاب كه  هاي آگاهيفرآيند لذار دارد. چارچوب قواعد اجتماعي قرا
است در روانشناسي  37گرا و انسان 36و وجودي 35هاي بينشي در مكاتب روانكاوي درماني روانمبناي 

  نظر قرار دارد. مد  تري هاي جامع عرفاني با نگرش

                                                                                                                                                                                              
29 Summers, R. F., & Barber, J. P. (Eds.). (2009). Psychodynamic therapy: A guide to evidencebased 
practice. New York: Guilford. 
30 Carlson, J., Watts, R. E., & Maniacci, M. (2005). Adlerian therapy: Theory and practice. 
Washington, DC: American Psychological Association. 
31  Adler, A. (1927). The practice and theory of individual psychology. New York: Harcourt, Brace. 
32 Ego Psychology 
Kohut, H. (1977). The restoration of the self.  New York: International Universities Press. 
33 Awareness or Insight Therapies 
34 Catharsis. 

موجب  يمدكو  يدن تراژديه دكداشت  بيان ميارسطو باشد.  مي يميقدريزي بسيار  يا بيرون يجانيه هيتخلواژة 
قرار گرفت كه از آن استفاده نمودند كه  د و بروئريفروبعدها مورد استفادة ن واژه يا. گردد يش روح ميه و پااليتصف

 زد. يرون بريبخود را گذشته  يتلخ احساس يها تجربهبيمار از طريق بيان 
35 Gabbard, G. O., Litowitz, B. E., & Williams, P. (2012) Textbook of psychoanalysis (2nd ed.) 
Washington, DC: American Psychiatric Publishing. 
36 Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic. 
37 Rogers, C. R. (1951). Client-centered therapy. Boston: Houghton Mifflin. 
Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin. 
Rogers, C. R. (1980). A way of being. Boston: Houghton Mifflin. 



 اسالم در  مباني عرفاني روانشناسي    28

  

در روانشناسي عرفاني در خودداري از مجالس ناروا و پرهيز از مواضع  38هاي شرطي كنترل محرك
ها و  وابستگيانواع آورند.  آفرين را بوجود مي رفتارهاي مشكلموجبات بروز شود كه  تُهم مطرح مي

شود. در روانشناسي  ميموجب شكل دادن و همچنين تغيير رفتار در فرد و تغيير آنها تعلّقات فرد 
يرد و اقدام به اصالح نحوه وابستگي فرد گ مي قرارتوجه  لّقات نسبت به فرد موردعرفاني ذات تع

هاي  گري هاي شرطي كه مبناي درمان هايي نظير كنترل وابستگي و محركفرآيند نمايد. لذا مي
اند به  ريزي شده بر آن پي 42و شناختي 41و سيستمي 40رفتاري درماني رواناست و مكاتب  39كنشي

تأكيد  هاي محيطي و كنترل دروني فرد نحوي در روانشناسي عرفاني مطمح نظر هستند كه بر پديده
هاي بينشي و كنشي را  نگر كه هر دو گروه درمان يكپارچه درماني رواننمايند. همينطور در  مي

  دارد. ملحوظ مي

مد  و ارتقاءرا 44فلسفه و عرفان است كه پذيرش تركيبي از علم و 43هاي معروف به موج سوم درمان
 و از يكسو شباهت بارزتري به روانشناسي عرفاني دارند. 45دهند نظر قرار مي

  روانشناسي عرفاني
ود كه آيا نظم اين جهان ناظمي دارد يا خير؟ ش مي فلسفه وجودي روانشناسي عرفاني از آنجا آغاز

                                                                                                                                                                                              
38 Stimulus Control 
39 Action Therapy 
40 Wolpe, J. (1990). The practice of behavior therapy (4th ed.). Elmsford, NY: Pergamon. 
41 Henggler, S. W., Cunningham, P. B., Schoenwald, S. K., et al. (2009). Multisystemic therapy for 
antisocial behavior in children and adolescents (2nd ed.). New York: Guilford. 
42 Ellis, A., & Dryden, W. (2007). The practice of rational-emotive behavior therapy (2nd ed). New 
York: Springer. 
Ellis, A., & Grieger, R. (Eds.). (1986). Handbook of rational-emotive therapy (Vols. 1–2). New York: 
Springer. 
Leahy, R. L. (2003). Cognitive therapy techniques: A practitioner’s guide. New York: Guilford. 
43  Third-Wave Therapies 
44  Acceptance 
45 Hayes, S. C., & Smith, S. (2005). Get out of your mind and into your life: The new acceptance and 
commitment therapy. Oakland, CA: New Harbinger. 
Hayes, S. C., Follette, V. M., & Linehan, M. M. (Eds.). (2004). Mindfulness and acceptance: 
Expanding the cognitive-behavioral tradition. NewYork: Guilford. 
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2011). Acceptance and commitment therapy: The 
process and practice of mindful change (2nd ed.). New York: Guilford. 
Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: 
Guilford. 
Linehan, M. M. (1993). Skills training manual for treating borderline personality disorder. New York: 
Guilford. 
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نند قبول كنيم كه نظم ايجاد ك مي اثبات وجود خداوند مطرحكه فالسفه در نظم اگر بر اساس برهان 
كسي  ود كه آيا آنش مي ايجادسؤال  شده در اين عالم توسط فاعلي بسيار دانا صورت گرفته است

را رها كرده يا همچنان بر نظم آن  كه نظم اين عالم را تدوين نموده پس از تدوين اين عالم آن
دهنده اين  اگر با برهان خلف اين موضوع را تقرير كنيم يعني نظم مايد؟ن مي نظارت دارد يا مداخله

ايم  مين برهان صدر قضيه را نفي كردهه را رها كرده به عالم پس از تدوين و تكوين اين عالم آن
 است. پس استدالل منطقي داللت بر اين در اين عالم بودهناظمي  ايم كه اصال يعني نفي نموده

ن عالم همانطور كه اين عالم را نظم داده همواره در حال تنظيم آن است. دهنده اي نظمكه ند ك مي
مبناي بحث بپذيريم به اين نتيجه ميرسيم كه قوايي كه اين عالم را ايجاد به عنوان  اگر اين موضوع را

اين قوا همچنان در راستاي تنظيم  ساري و جاريست و كرده همواره در اين عالم با هدف مشخصي
  ند.ك مي معيارهاي خود در همه ابعاد هستي مداخله اين عالم با

ين عربي همين بيان را در ارتباط با وحدت باطن جميع اشياء و بطور كلي الد برخي از عرفا نظير محي
مايد. صحبت ما در اينجا بحث بر ن مي وحدت باطن هستي تحت عنوان نظريه وحدت وجود مطرح

از آثار مشهود مالحظه كرد اين وان ت مي م است ومسلّصحت و سقم اين نظريه نيست ولي آنچه كه 
كامالً  است كه اين قوانين ناشي از قواعد پنهاني در عالم طبيعت است كه همانند قواعد فيزيك

  متقن هستند. منسجم و

قابل دريافت است. اين نظريه بر اين اصل استوار است  46سيستمهانظريه  برداشتي از همين موضوع از
همخوان و همسو باشند و چنانچه يك عضو در  آنكه تمام اجزاي يك سيستم بايد با هدف كلي 

ف هدف سيستم عمل كند سيستم مزيور آن عضو را استفراغ خواهد كرد. واژه يك سيستم بر خال
كه از وجود عنصر نامطلوب  يابد مي ن راه حلياستنفراع به اين معني است كه خود سيستم در درو

                                                                                                                                                                                              
  General Systems theory)ها ستميسعمومي ه ينظرتحت عنوان   Bertalanffyتوسط 1940ستمها در سال يه سينظر 46

اصل و ضابطه موجود است كه اي  مجموعهدر عمق تمام مسائل ،  ن اصل استوار است كهيه بر اينظرطرح شد. اين م  (
ي اصول و ضوابط يعني. دينما يستم را كنترل ميس يو رفتار عموم گيرد در بر ميرا  يعلم يها تمام نظام يبطور افق

كل ، اصل  مالحظه ياز نوع آنهاست. كوشش برا صرفنظرو ستمها يس يف كننده رفتار عموميكه تعروجود دارد 
عت، مسائل را يطب. بر اساس اين نظريه خود قائل است يستمها در برخورد با مسائل برايس نظريةاست كه  ييادعا
 يد چند بعديك دياج به ياست كه درك آن احت يمختلف يها ابعاد و جنبه يم كرده كه هر مسئله دارايتقس يبنحو
 . دارد



 اسالم در  مباني عرفاني روانشناسي    30

  

واند حيات ت مي نمايد. بر اين اساس پس عضوي از سيستم در نظام هستيحاصل فراغت 
داشته باشد اگر و فقط اگر همخواني كامل با ساير اعضاي سيستم و هدف آن داشته اي  مخاطره بي

كلي سيستم يا نظام هستي درگير  يك عنصر نامطلوب با ارادهبه عنوان  در غير اينصورت .باشد
خواهد بود. مثال ساده اين موضوع حركت قايق در جريان مسير رودخانه است كه اگر سعي كند 

نيروي زيادي را صرف كرده و بايد خود را در عمالً  مسيري بر خالف جريان رودخانه طي كند
 قايق را متالشيجريان آب كه جريان آب شديد است  د و زمانيهمعرض اصطكاك آب قرار د

ولي اگر قايق جهت خود را با جهت جريان آب همسو كند نه تنها براي حركت احتياج به  .ندك مي
نيروي مازادي ندارد بلكه مصادف با نيروي اصطكاك آب نيز نخواهد شد و مسير رودخانه را به 

يك عضو به عنوان  ست كه اگر فردان اين امر سمت مقصد رود طي خواهد كرد. اين تمثيل مبي
زحمت دوران عمر را طي  قرار گيرد بيهمسو با آن نظام اين هستي در جريان اراده اين نظام هستي 

فراواني هاي  خواهد كرد ولي چنانچه با قواعدي از قواعد آن تخاصم ورزد مستوجب رنجوري
به اراده خداوند  خواهد شد. اين موضوع در بيان عرفا به مفهوم برتر قرار دادن اراده خود نسبت

ود. يعني همانند قايقي كه بر خالف ش مي است. و در مفاهيم ديني تحت عنوان شرك از آن ياد
ه ميل خود است ند و اراده رودخانه را نپذيرفته، به سمت و سويي كك مي جريان آب حركت

يعني براي ند. شرك در عبارات ديني به اقرار به وجود فاعلي غير از فاعل هستي است. ك مي حركت
فاعل يا گرداننده اين عالم شريكي قائل شده است. شراكت در يك فعل همواره بر دو وجه قابل 

همسو با شريك اول است و در وحدت هستند كه اين مفهوم در كامالً  بررسي است يا شريك دوم
 كه اين حالت همان مثال قايقي اصطالحات عرفاني به معناي توحيد و وحدت است و شرك نيست

ند. در حالت دوم تضاد بين اراده رودخانه و اراده ك مي مسير رودخانه حركتجهت است كه در 
ناخدا است يعني جريانات نيروي رودخانه مسير و مقصد خاصي دارد ولي اراده ناخدا بر هدف 

  ديگري قرار گرفته است.

اشند ب مي ر داراي ارادهورد كه اگر انسان يا موجودات ديگآ بيان عبارت اخير اين ذهنيت را پيش مي
بتواند بر  (ناخدا) ا شراكت در اين عالم وجود داشته باشد كه شريكيشرك ي پس علي القاعده بايد

اين موضوع در وجود خود ما  عال است اختياري داشته باشد.خالف شريك اول كه خداوند متّ
زندگي است. در اصطالحات داريم كه متباين با جريان رودخانه اي  مشهود است كه ما خود اراده

رنجوريها نظير اضطراب، پريشاني،  ي از روانروانشناسي اين بينونت و دوگانگي منشاء بسيار
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اشد. براي مثال اضطراب ب مي شگري و ساير بيماريهاناپذيري، پرخا تحمل افسردگي، عدم رضايت،
خانه او را ز اينكه جريان رودتوصيف نمود كه فرد اوان ت مي در آينده را اينگونهاي  از وقوع حادثه

به جايي ببرد كه منتج به مقصدي شود كه مطلوب او نبوده نگران است يا افسردگي از آن ناشي 
مطلوب آن را گردد كه فرد توسط جريان آب در گذشته به مقصدي رسيده بوده است كه 

  دانسته.  نمي

ايست فرد خود ب ر جهت رودخانهرسيم كه به منظور حركت كردن د از مباحث فوق به اين نتيجه مي
در اينجا سؤال  گرداننده اين عالم همسو نمايد.به عبارت ديگر با را با قوانين و نيروهاي رودخانه يا 

 دست يافت؟ پاسخ اينقواعد  به اينوان ت مي اين خواهد بود كه اين قواعد چه هستند؟ و چگونه
لفعل اكننده نظام اين عالم همچنان بصورت ب است كه وقتي تنظيماز مباحث فوق قابل درك سؤال 

و راهنماييهايي كه همان ناظم از ها  كننده و ناظم آن قرار دارد پس بايد به دستورالعمل در مقام تنظيم
 يك اتومبيل كارخانه سازنده با راندنطرق مختلف به ما رسانده است عمل نمود. براي مثال در 

 ود كه به چه ميزانش مي ربه راننده متذكّئه كتابچه راهنما و ارانصب عقربه نشاندهنده دور موتور 
هاي مختلف بيش  مايد كه اگر دور موتور را در دندهن مي به اين اتومبيل فشار آورد و اخطاروان ت مي

از حد قابل قبول باال ببريد اتومبيل آسيب خواهد ديد. منظور از اين مثال ساده اين است كه سازنده 
ط و آگاه است. همين مثال ساده در اتومبيل و راندن آن مسلّهاي  نده به ويژگيكن از مصرف بيشتر

ن اين است كه چنانچه در استفاده از اراده و اختيار خود بيش از ظرفيتي كه در ما وجود ما مبي
قرار دادن به معني (عدل ويم كه منطبق با مفهوم ش مي طراحي و نهاده شده استفاده كنيم دچار آسيب

  است كه به تفصيل راجب آن صحبت خواهيم نمود. شيء در موضع خودش) 

كه ميزان بكارگيري اراده خود در راستاي قواعد  ود اين استش مي كه پيدا يسؤال در اين ارتباط
بايد قواعد سؤال  و حدودي برخوردار است. قبل از پاسخ به اين گرداننده اين عالم از چه حد

اعد مستولي برگردش نظام هستي را بدانيم. در اصطالحات عرفا دانستن اين موضوع قو گرداننده و
ود ولي آنچه مورد تشكيك و ابهام است ش مي و نفس سنجيدهيار عقل عالم درون خود با مع در

خود عقل است. عقل در انسانها در درجات متفاوت قرار دارد و در تعاريف عرفاني به آنچه كه به 
 د عقل گفتهگرد مي بها كس به آنچه كه توسط آن (جنان) پنهاني ود وش مي آن بندگي رحمان
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ي طبيعت . عقل دارااَْلَعْقُل قَاَل َما ُعِبَد ِبِه اَلرَّْمحَُن َو اُْكُتِسَب ِبِه َاْجلَِنانُ : 47فرمايند ود. ميش مي
در  جستجوگري و مديريت بهينه خود در راستاي ثبات و سالمت است حال آنكه نفس همواره

به موضوع عقل به تفصيل خواهيم پرداخت كه كدام البتّه  اشد.ب مي فرد جستجوي ارضاي هيجاني
درجه از عقل است كه آگاهي كامل نسبت به ميزان بكارگيري اراده خود در مقابل اراده نظام 

ود عقل عبارت از ش مي فرد كه در اصطالح عرفا عالم كبير گفتههر هستي دارد. در عالم بيرون 
وجود انبياء، اوليا و اوصياي الهي است و دستورات آنها به مثابه همان كتابچه راهنماي استفاده از 

كند شرع نيز به همان  اند هر آنچه عقل به آن حكم مي اتومبيل در مثال اخيرالذكر است. لذا فرموده
هنما در مثال دستورات كتابچه راشرع همان  ،48ند و بالعكس. يعني در تالزم عقل و شرعك مي حكم
ل شد تا راه را از چاه تشخيص داد. يعني بايد به عقل دروني و عقل بيروني متوس شده است. ياد

تفكّر  خداوند در فطرت همه ابناء بشر بصورت فطري عقل قرار داده پس بايد با رشد عقل از طريق
است  محسوسخت و نارسيد تا بتواند آنچه كه در تكوين براي او س و تحقيق به منشاء عقل بيروني

  در مقام تدوين از راهنما دريابد.را 

تي (براي هر ام 49»َوِلُكلِّ أُمٍَّة َرُسولٌ « قرآن كه ميفرمايدبه اعتقاد پيروان دين اسالم و مبتني بر آيات 
(براي هو قومي راهنما هست) همواره راهنماي الهي در دسترس مردم  50َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هادرسول هست) 

                                                                                                                                                                                              
بن  عقوبيمحمد بن  ،ين، كلي1جلد  ،  تَاب الْعقْلِ و الْجهلك 1جلد  يافكامام جعفر صادق (ع) در كتاب ال ثيحد 47

َل تِْلَك اَلنَّْكَراُء تِْلَك ُمَعاِويََة فـََقا  قـُْلُت َلُه َما اَْلَعْقُل قَاَل َما ُعِبَد ِبِه اَلرَّْمحَُن َو اُْكُتِسَب ِبِه َاْجلَِناُن قَاَل قـُْلُت فَالَِّذي َكاَن ِيف «. اسحاق
ْلَعْقلِ  ِ ْلَعْقِل َو َلْيَسْت  ِ ه به كزى است يست؟ فرمود: چيد: عقل چياز امام ششم پرس شخصى. » اَلشَّْيطََنُة َو ِهَي َشِبيَهٌة 

طنت يرنگ و شيه داشت چه بود؟ فرمود: نيد: گفتم: آنچه معاويله آن خدا بپرستند و بهشت بدست آرند. راوى گويوس
 ست.يبود، آن مانند عقل است ولى عقل ن

 .ُكلُّ ما َحَكَم ِبِه اْلَعْقُل، َحَكَم ِبِه الّشرعُ قاعده مالزمه:  48
 .47سوره يونس، آيه  49
ا َأْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هاد: 7سوره رعد، آيه  50 ي است. هاداي هستي و هر قومي را  دهنده جز اين نيست كه تو بيم. ِإمنَّ

َا َأْنتَ «فرمايند:  در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده، جلد هفتم ترجمه،  در شرح اين آيه مي نيست جز اينكه  »ِإمنَّ
انذاركننده هستي و باكي بر تو نيست ايمان بياورنديا ايمان نياورند، قبول  »ُمْنِذرٌ «تو به شأن رسالت نه به شأن واليت 

و براي هر قومي  »َوِلُكلِّ قـَْوٍم َهادٍ «باشد از عدم اجابت قومش.  سلّي براي او (ص) ميكنند يا قبول نكنند، و آن ت
كه رسول مانند كسي است كه از خواب  اي است در زمان تو، و بعد از تو، و معناي انذار گذشت و اين كننده هدايت

دهد كسي را كه در صحرايي باشد كه در آن راهي به آبادي ندارد و در آن سباع  كند، و از مخاوف بيم مي بيدار مي
← 
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توجهي ما  بيكنيم به دليل  ابيم و رهنمودهاي وي را استفاده نميي يعني اگر ما راهنما را نميهست 
ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب َال « 51فرمايد: همانطور كه قرآن كريم مي است. َ ِجلََهنََّم َكِثريًا ِمَن اجلِْنِّ َواْإلِ َوَلَقْد َذرَْأ

                                                                                                                                                                                              ←  
د دارد، و به گمراهي خود و مهلكات اين صحرا شعور ندارد. پس هنگام كثير و مارهاي مهلك و موذيات قوي وجو
آيد كه بتواند او را به راه آبادي هدايت كند و از اين صحرا خارج نمايد، و  بيداري و انذار ناگزير در طلب كسي برمي

 رساند. آن داللت كننده همان هادي است كه او را به معمور مي
ى دارند يه] دلهاكم [چرا يا  دهيان را براى دوزخ آفريان و آدميارى از جنيقت بسيحق و در :179سوره اعراف، آيه  51
شنوند   ه با آنها نمىكى دارند ينند و گوشهايب  ه با آنها نمىكنند و چشمانى دارند كافت نمى يق را] دريه با آن [حقاك

  .ماندگانند غافلترند [آرى] آنها همان   ه گمراهكان بليآنان همانند چهارپا

ٰاَهلُْم قـُُلوٌب الٰ « فرمايند: در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده، جلد پنجم ترجمه، در شرح اين آيه مي » يْفَقُهوَن ِ
دلهايي دارند كه انديشمند نيست لذا چون استعداد و استحقاق نداشتند ما آنها را داخل جهنّم كرديم. و چون تفقّه 

يني است كه به سبب آن، به علم ديگر ميتوان رسيد چنانكه گذشت، و علوم آنان اگر چه زياد است عبارت از علم د
َو َهلُْم «ولي دقيق كه موجب ترقّي آنها در طريق قلب و آخرت باشد نيست، و لذا فقه و فهم را از دلهايشان نفي نمود. 

ٰا َاْعٌني الٰ  ٰذاٌن َو َهلُْم اٰ «بينند.  چيزي را كه دالّ بر مبدأ و معاد باشد، نمييعني چشم آنها در عين تيزبيني » يْبِصُروَن ِ
ٰا شنوند، اما اصواتي را كه نافع آخرت آنهاست  يعني در عين آنكه گوش آنها تيز است و اصوات را مي» ٰاليْسَمُعوَن ِ

خشمت نخواب، و از زند: در خانه طبعت مقيم نباش و در محلّ سبعيت و  شنوند كه هر شب و روز صدا مي نمي
ٰعامَ ُاولٰ «امروزت آماده فردايت باشد.  آنان در عدم فهم و نديدن آنچه از ديدنيها كه بايد ببينند و نشنيدن » ِئَك َكاْالَنـْ

چيزي كه بايد بشنوند مانند چهارپايان هستند. بلكه مدركات آنان موقوف بر درك اسباب زندگي در كوتاه مدت و 
ر باالترين مرتبه درك باشند، مانند اكثر فالسفه كه منكر رسالت بوده معتقدند كه رسول باشد اگر چه د فوري مي

عبارت از عقل است، و احكام عقل همان شريعت است، چنانكه ادراكات چهارپايان بر درك سود و زيان آني و 
چهارپايان نسبت به انسان گمراهي  تر از چهارپايان هستند، زيرا گمراهي بلكه آنان گمراه» َبْل ُهْم َاَضلَّ «فوري است. 
شود و گرنه نسبت به مقام خود حيوان هدايت است، پس آن حيوان بر هدايت تكويني خود باقي است، و  حساب مي

خارج سازد.  )همچنين گمراهي او به نحوي نيست كه در هنگام اذيت و آزار، او را از مقام خود (حد طبيعي و غريزي
گيري نسبت به آنان  تكرار اسم اشارة بعيد براي تحقير آنها و براي طوالني بودن تشديد و سخت» ِفُلونَ ِئَك ُهُم اْلٰغاُاولٰ «

است چنانكه آن مناسب مقام ذم است، و اين جمله به اعتبار الزم معناي آن تأكيد جمله اول است، و لذا حرف عطف 
غفلت منحصر است بر كسي كه از داللت اشياء بر  نياورد، و جمله را تأكيد و حصر ذكر كرد، و مقصود اين است كه

آنچه كه با وضع الهي به آن وضع شده است غافل باشد، و مقصود اين نيست كه غافل از جهات دنيوي باشد، يا در 
شنود غافل از شعور به آگاهي خود باشد در صورتي كه ملتفت به  كند يا لفظي را مي وقتي كه شخص را مشاهده مي

برد، و اگر در جهت دنيوي متضّرر شود آن ضرري  لول مسموع نباشد، كه اين غافل از غفلتش ضرر نميرؤيت و به مد
نيست كه مورد اعتنا باشد، به خالف كسي كه از جهت داللت اشياء و جذب آن به آخرت غافل باشد كه او حتماً 
← 
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َا َوَهلُْم َأْعُنيٌ َال  َا ُأوَلِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأولَِئَك ُهُم يـَْفَقُهوَن ِ َا َوَهلُْم آَذاٌن َال َيْسَمُعوَن ِ يـُْبِصُروَن ِ
ينند و قلب دارند و ب نمي نوند و چشم دارند ولي به آنش نمي به آن ولي يعني گوش دارند »اْلَغاِفُلونَ 

. اينجا اشاره قرآن به غافلندالبتّه  پايينتر زيرا آنهاهستند و بلكه  هايي دامكنند آنها  به آن درك نمي
از مرتبه انسان به مراتب پايينتر  فردانساني  دريافت و ادراكهاي  اين است كه بر اثر غفلت دريچه

فرمايد  يعني حيوان يا گياه يا جماد تنزل يافته است. الزم است ذكر شود كه قرآن به صراحت مي
حتّي  دستوراتي كه پيامبر آنها به آنها تعليم فرموده عمل نمايند رستگارند وه به حقّاگر پيروان اديان 

هللَِّ  یِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصارَ « 52 فرمايد: در اين ارتباط در اين آيه مي ِ َوالصَّابِِئَني َمْن آَمَن 
ه ك يسانكقت ير حق. د»ْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ َواْلَيْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِحلًا فـََلُهْم أَ 

مان ين ايس به خدا و روز بازپسكان و صابئان هر يو ترسااند   شده يهوديه ك يسانكمان آورده و يا
بر آنان است  يميش پروردگارشان خواهند داشت و نه بيرد پس اجرشان را پكسته يار شاكداشت و 

  .خواهند شد كو نه اندوهنا

كرده و به قواعد اين عالم را فراموش  ما غفلتي كه در باال به آن اشاره شد به معني اين است كه
در اصطالحات عرفاني توجه  . اين عدميمكن نميتوجه  قواي طبيعي جريان حركت آب در رودخانه

ه شويم به مثابه توج عقل دروني و راهنماي بيروني بيود. يعني اگر ما به دستورات ش مي غفلت ناميده
  اشد.ب مي شده عدم استفاده از هشدارهاي سازنده اتومبيل در مثال ياد

 كه ذكر شد در نظريات مختلف روانشناسي مستنداتي عيني براي آن ذكراي  مسئلهدر ارتباط با 
يمارش نام سوسكي آفريقايي را ود. براي مثال وقتي يونگ با بيمار خود مشغول گفتگو بود بش مي

برد كه محل زندگي اين سوسك در هزاران كيلومتر دورتر بود. پس از دقايقي يونگ مشاهده كرد 
تعمق  ود. اين مشاهده يونگ سبب شد تا باش مي كه همان نوع سوسك آفريقايي از پنجره وارد

برخي فالسفه بر اين حتّي  دازد.بيشتر در اين موضوع به نظريه رويدادهاي همزمان در روانشناسي بپر
شمريم  تصادفي در اين عالم نيست و اگر ما وقايع را بصورت تصادف برمي ةباورند كه هيچ واقع

تصوير به عنوان  ناسيم. از منظر عرفان اين عالمش نمي ها را با يكديگر بدليل آن است كه ربط پديده
م عوالمي باالتر از آن وجود دارد. مسلّ ود و در هر سطحيش مي عالمي باالتر تلقي(سايه/صورت) 

                                                                                                                                                                                              ←  
 شود، ضرري كه از حد تهديد خارج است. متضرّر مي

 .62سوره بقره، آيه  52
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دات، وانيم عوالم باالتر از خود را دريابيم زيرا شرط ديدن مجرّت نمي است كه با پنج حس خود
  فرمايد: د بودن است كه مولوي ميمجرّ

  ديدن هر چيز را شرط است اين      د را ببين    د شو مجرّرو مجرّ

ها خواهيم  ه نوعي همسويي در رابطه بين پديدهواقف شويم متوجها  اگر به ارتباط رويدادها و پديده
  شد كه همان جريان حركت آب رودخانه در مثال ما است. 

اي (بگو  »واِت َواَألْرِض الَغيَب ِإّال اهللُّٰ ُقْل َال يْعَلُم َمْن ِفی السَّمٰ «در شرح معني غيب در تفسير آيه 
بدان، كه آسمان : «53فرمايند داند. مي و زمين جز خدا غيب نمي ها آسمان هيچ كس در :)محمد ص
تر از خودش تأثير داشته باشد. و  شود بر چيزي كه داراي علو و ارتفاع بوده و در پايين اطالق مي

شود بر چيزي كه پايين و داراي انفعال است و اين دو به معناي اختصاصي به آسمان  زمين اطالق مي
د، بلكه همة عالم ارواح به اين معنا آسمان است و همة عالم اجسام ملكي و و زمين طبيعي ندارن

ملكوتي علوي و سفلي زمين است. غيب عبارت از چيزي است كه از نظر كسي كه اين غيب براي 
او غيب است غايب باشد اعم از آن كه براي غير او مشهود و حاضر باشد يا نباشد. و مقصود از 

و زمين بوده و از  ها آسمان زمين است كسي است كه محدود به حدود و ها آسمان كسي كه در
تعينات آسمان و زمين خارج نباشد. زيرا انسان ملكي كسي است كه تحت حدود ملك هاي  حجاب

محجوب باشد و ادراكاتش منحصر بر محسوسات باشد، زيرا مدرك در ادراك خودش بايد هم 
حد با او باشد، پس مدرك وقتي ملكي باشد مدرك آن سنخ و همجنس مدرك باشد، بلكه بايد متّ

 ي طبيعي وها آسمان ست اعم ازها آسمان شود و در اين صورت جميع آنچه كه در نيز ملكي مي
شود. و ادراك انسان ملكوتي از ملكوت فراتر نيم  ارواح نسبت به او غيب شمرده ميي ها آسمان

يزهايي كه مجرّد از تقدر و اندازه هستند نسبت به تواند باشد و چ رود و مدرك او مجرّد صرف نمي
رسد و  او غيب است، ادراك انسان جبروتي كه محدود به حدود عقول است به عالم مشيت نمي

 عالم مشيت نسبت به او غيب است. پس صحيح است كه گفته شود: همة محدودها به حدود
آن عالم اسماء و صفات است و جز خدا دانند كه  اشباح غيب را نميهاي  ارواح و زميني ها آسمان

موصوله مخصوص به ممكنات باشد استثناي منقطع است و » من«داند و اگر لفظ  كسي آن را نمي
                                                                                                                                                                                              

العباده. سورة نمل، جلد يازدهم  مقامات في السعاده بيان. سلطانعليشاه گنابادي، سلطانمحمد مال حاج حضرت  53
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   »اگر مختص به ممكنات نباشد استثناي متّصل است.

  معرفت و عقل
تأخّر و رواني وي آغاز شود ولي مراتب تقدم و مادي  مسير تعالي انسان بايد از تكميل مراحل

كند كه قبل از پرداختن به لطايف رواني، نيازهاي جسماني وي تأمين  اقتضائات انساني اجبار مي
او بايد برآورده شود. مادي  شود. پس اقتضائات حيواني فرد به ترتيب اهميت آنها براي بقاي

و غذا ساير شود اولين نياز فرد براي بقا آب  بيان مي 54همانطور كه در پايه هرم نيازهاي مازلو
مايحتاج است و پس از آن نيازهاي جنسي از اقتضائات حيواني وي است. وقتي اين نيازها برطرف 

و او تعالي خود را در يافتن شهرت و ترقي مادي،  يابد مي شد جايگاه اجتماعي براي فرد مفهوم
ين مراتب را بيند. وقتي ا كسب دارايي، تحصيالت و موقعيت كنترل و اعمال قدرت بر ديگران مي

اي از نيازها  كند كه جداي از اين حيات مادي، طبقه دريافت اغناناپذيري وي همچنان به او القا مي
نجد. مثالً اخالق، وجدان، معرفت، گ مي براي او وجود دارد كه نوع آن در گروه نيازهاي معنوي

له مراتب الزاما در كند. اين سلس پيدا ميخاص  شهود و بطور كلي هستي شناسي براي وي اولويت
وانند همراه با يكديگر نيز اتّفاق بيفتد. يعني نيازهاي معنوي فرد از همان اوان ت مي امتداد هم نيستند و

كودكي در وي ظاهر شود. وقتي نگاه فرد به معنويات يعني به مواردي كه خارج از حيطه يا قلمرو 
العمل فرد به محيط و  و عكسها  برداشت وي است معطوف شد، نوع ادراكات،مادي  زندگاني

كند. همه اين مسير مسير تعالي است ولي هر فردي در هر زمان در  اطراف خود شروع به تغيير مي
  مقطعي از اين مسير قرار دارد. 

                                                                                                                                                                                              
 يها هياز نظر هينظر ني. امطرح شدانسان  ياساس يازهاين بارةدر 1943در سال زلو ام يازهايمراتب ن هرم سلسله 54

آنچه در  هو ب دهند يمتوضيح را  ختهيبرانگ يرفتارها يستيچ ييمحتوا يها هي. نظررود يبشمار م زشيانگ ييمحتوا
 كياز  انسان يازهاين زلوامپردازد. براساس نظريه  مي دبخش مي رويو به رفتار فرد ن گذرد يم وي طيمح ايدرون فرد 

به انسان  يازهاينرسد. در هرم مازلو  يم گريدنياز نوبت به هر نياز  ند كه پس از ارضاءهست مراتب برخوردار سلسله
ي اجتماع يازهاين)، Safety needsي (تيامن يازهاين)، Physiological needsي (ستيز يازهاين عبارتند از: بيترت

)Social belonging ،(ازين ) به احترامEsteem) و نياز به خودشكوفايي (Self-actualization و نياز به تعالي خود ،(
)Self-transcendence.(  

Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review. 50 (4): 370–96. 
doi:10.1037/h0054346 – via psychclassics.yorku.ca. 
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معنويات مذكور از قبيل موارديست كه فقط ادراكات انسان استعداد هضم آنها را دارد و لذا بايد با 
كشف، شهود، وجدان و ابزارهايي از اين دست بدست آيد. در اين مرحله  آگاهي، بينش،هاي  قدم

 سؤال و پاسخ آن رهگشاي فرد است. سوالي كه از وجود خود وي طرح شده و جوابي كه به نحوي
واند دريابد. براي اينكه قدمي در معنويات بردارد بايد آگاهي وي نسبت به كيستي و چيستي ت مي

ش يابد كه آيا وقايع اتّفاق افتاده يا قواعد و نظام هستي تصادفيست؟ يا از خود و عالم اطرافش افزاي
و تفكّر  اند؟ وقتي اين سؤال معضل فكري فرد شد براي كشف پاسخ آن بر قبل به نحوي تدوين شده

ابزار افزايش قدرت معنوي و بهبود حيات رواني فرد و تقويت عقل تفكّر  افزايد. ا نديشيدن خود مي
كند. پاسخ به اين  مجموعه اينها در طبقه معرفت نوع حيات رواني فرد را مشخص مي است. يعني

 وتفكّر  سواالت قاعدتاً از نوع سؤاالتي است كه پاسخ آن به سهولت قابل دريافت نيست لذا افزايش
كشاند. اضطرار به اين معني است كه فرد هدفي را  اي از اضطرار مي در آن فرد را به مرحلهتعمق 

بال كرده ولي به آن نرسيده است. در مقوله ما بدين معني است كه فرد دنبال كيستي و چيستي دن
خود و اين عالم بوده ولي نتوانسته پاسخ سؤال خود را دريابد. اضطرار متفاوت از اضطراب و 

درمانگر متناسب با سؤاالت ذهني وي  استرس است. آنچه كه فرد در مرحله اضطرار نياز دارد روان
درمانگر يا مربي يا راهنما در  د. وظيفه روانگرد مي ست. اينجاست كه فرد به دنبال مربي و راهنماا

اين مقطع از مسير تعالي بايد متناسب با عمق و كيفيت سؤاالت معرفت شناختي درمانپذير است. 
واند پاسخي ت نمي از درمانپذير مورد نظر ما است تر عقب مسلماً فردي كه بطور نسبي در مسير تعالي

  قانع كننده به سؤاالت او بدهد.

مراتب وجودات است كه همان  »کلمات« بهمراد « 55 فرمايند: مي ابراهيم به كلماتتحقيق ابتالي در 
 ،اخالق و نبوات و رساالت و امامات استاز كماالت نفسيه و اضافيه بر شئون انسانيت انسان مستلزم 

يرفتن) پذوديعت نهادن و  يعتود(به آنها عرضه داشتن آنها بر او است به ايداع  »ءابتال« بهو مراد 
 مستشعر و ملتذّ به آن شود و به اصل خودهرچيزي در وجود او به حيثي كه از انموذج (نمونه) 

. يابدتحقّق  ن وبرسد و به آن تمكّ اوكند تا به حقيقت  شود پس به شوق آن جوالن مي مشتاق مي
 »ءابتال«ظاهر شود او را به چيزي از غيب از او ا شّري يخير كه بنده  بهايد نموند اراده پس وقتي خدا

نمايد بر اينكه ماوراي شهود چيزي هست. پس اول به آن چيز  كند به اين معني كه او را آگاه مي مي
                                                                                                                                                                                              

مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و  حضرت حاج  55
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از حركت به  گاهيكند  ش جوالن ميدر حول ظنّگاهي شود پس  برد و مشتاق آن مي ظن مي
بيش از گاه يابد پس  ، پس شوق او شدت ميگردد او علم شود تا ظنّ مĤرب نفسش ساكن مي

كند  از حركت به آنچه نفسش اقتضاء ميگاهي كند و  حول ظنّش حول علمش جوالن ميجوالن 
به چه در اين مراتب  ،ن امر در نفس اوآايداع انموذج  د بهگرد مي شود تا علم او وجدان ساكن مي

پس بيش از جوالن سابقش حول  ،و وجدان خود شاعر باشد يا غير شاعرخود و علم خود ظنّ 
كند بيش  ، پس حول مشهودش جوالن ميدگرد مي دهد تا وجدان او به شهود وجدانش جوالن مي
شود تا متّحد شود، پس مالزم است تا متّحد به  پس مالزم متصلٌ به مي ،دياب از سابق، تا اتّصال مي

از اين مراتب بحسب شدت آن و ضعف آن درجاتي دارند و براي  دامو هر كماند  حدتش باقي ميو
خواهان و اگر متنبه ساكن شود و  ،ستهسالك در درجات بحسب تلوين او و تمكين او حاالتي 

از آنها پس ، دادهكه خداوند آياتش را به او  باشدد مانند كسي ش شو معلوم شنفسش از مظنون
ليه السالم اتمام كلمات اتمام آنها از حيث اضافه به او ع بهشرّش ظاهر شده است. و مراد  منسلخ و

ت ، و تمامياست بلكه فوق تمام ستا از حيث انفس تاماتكه او چون خود نه از حيث أنفس  است
پس معني  ،است و آن آخر مراتب و درجات است اوبه تحقّق  ن دراضافه كردن آن به تمكّ او
بر دت آموز ميرا در امر خودت يا در امر كسي كه او سلوك به آخرت تا  ذكر كن ودهد  مي

كند بداند هنگامي كه رب او  كه ارادة سلوك به خدا مي كن تا كسي يادآوريبصيرت باشي، يا 
پس يافت و  ،اي از آن و اشمام رايحه يرا ابتالء نمود به اذاقه طعم از لطايف وجودي غيب(ع) ابراهيم 

و رسيد و اتّصال يافت و  دو پاك ش از ميان رفتلذّت برد و شوق پيدا كرد و به حركت آمد و 
  »متّحد شد

معرفت همانطور كه ذكر شد شناخت يا عرفان فرد نسبت به كيستي و چيستي خود و محيط اطراف 
ميزان عقل سنجيده است. رويكرد وي در تقابل با خود و محيط اطراف خود با معيار خير و شرّ و 

اي است كه توانايي مقايسه خير و شرّ را در بشر به نحو احسن بوجود آورد. با  شود. عقل پديده مي
شود. وظيفه عقل در  افزايش آگاهي و معرفت نظام ارزشگذاري فرد نسبت به همه موارد متحول مي

يست كه او را در مسير تعالي به اين مرحله مقايسه شر و خيرّ است و انتخاب بهينه هر پديده يا رفتار
 تر رهنمون سازد. سوي هدف متعالي



  39  متكدگاه حيتصوف از د يو كاركرد اجتماع يعرفان يروانشناس

 

م يخوان ف پند صالح مييتاب شركدر : «56اندان فرمودهيل بكن شيبه ارا ر كموضوع قلمرو عقل و ف
ر ياز اول تولّد مانند سا كودكن است و يبانير پاكر جانداران به عقل و فياز انسان بر سايامت«ه ك
نجا يدر ا 57»د.گرد مي سنجي او افزونانيرد و پايگ مي شيير او هم پكبه نمو تن ف وانات است ولييح

گري، لغت عقل و ياست. د» جانداران«ي لغت يكار رفته است. كن لغت و معناي مختلف بيچند
ه روح دارند و كسنجي. جاندار عبارت از موجوداتي است انيني و پايبانيگر پاير است و لغت دكف

ن را دردست دارد و روح هم يار ماشيه راننده اختكطور ب است. همانكا به منزله راروح براي آنه
ر بدن است. روح تمام قواي بدن اعم يا روح اسير روح يا به اصطالح، بدن اسيبر بدن ما سوار است 

 شوند. بي به نام جان جمع ميكنها در مريار دارد. همه ايات را دراختكر ادرايدن و سايدن، شنياز د
وجه  يكشود. پس ما  گر هم مييه شامل جانداران دكست بليژگي تنها مختص انسان نين ويا

 كان همه جانداران مشتريه مكنوع عقل وجود دارد  يكه جان است. كم يوانات داريي با حكاشترا
ند. نقل است يوگ مي »زهيغر«شناسي به آن ه در روانك، عقلي است كن جان مشتريمه اياست. ضم

ر را از يه خكسي است؟ گفت: آنكه عاقل چه كدند يفه پرسي(ع) از ابوحن جعفر صادق ه حضرتك
دهد. ص ميير را از شر تشخيوان هم خيست. حيطور ننيدهد. حضرت فرمودند: اص مييشر تشخ

د. امام جعفر ييفه گفت: شما بفرمايذارد. ابوحنگ مي ا به او علف دهد، فرقيه او را بزند كان آنيم
ر يه هر دو خكرد يدوراهي قرار گ يكه اگر بر سر كسي است كالسالم فرمودند: عاقل هيصادق عل
تواند  ا اگر در دوراهي شر باشد، مييند. كشتر است انتخاب يرش بيه خكتواند آن راهي را  باشد، مي

ي را ين توانايوان ايه حكن است يوان هميفرق انسان و ح 58متر است.كه شرّش كند يراهي را برگز
ن انسان و يبنابرا .ر استكزه است اما در انسان عقل، قوه استدالل و تفيوان همان غريارد. عقل حند
ه مختص انسان كاما عقلي وجود دارد  59ند.كدرجه و نوعي عقل مشتر يكوان از نظر داشتن يح

ند كشتر رشد ير حجابي پنهان است. هرچه بيشود ولي جلوه ندارد و در ز است و همراه او متولّد مي
وانات در موقع تولّد به يح كشود. رفتار و در ارتر ميكرده و آشكز رشد يو بزرگتر شود، عقل او ن

ها از همان ابتداي افته از همان نوع، مثالً مادر آنهاست. مثالً مرغابيياندازه رفتار موجودات رشد
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ا بهبودي يري يادگيزان يبر مري يردن را مانند مادر خود بلد هستند و گذشت زمان تأثكتولّد، شنا
ون سال، يليوانات صادق است. اما انسان ظرف چند مين قاعده در مورد تمام حيرفتار آنها ندارد. ا

ي عقل يكه در انسان وجود دارد باز به دوگونه است: كعقلي هم  .رده استكاري يهاي بستفاوت
اي از عقال ميه آنها را نمونهكبودند  سانيكان اعراب ين است. در ميبوتهكگري عقل ين و ديبانيپا

ي از آنها يكلي زرنگ بودند. يه خكعني هشت نفر يفتند. گ مي هيا ثمانيدانستند و عقالء سبعه 
ه امام كگر آن، عقلي بود ينمونه از عقل بود ولي نمونه د يكن يه. ايگري معاويعمروعاص بود و د
عني عقلي يني است. يبانين دو عقل در پايتفاوت ار ائمه داشتند. ين(ع) و سايعلي(ع) و امام حس

ه با فهم و كبودن، بلبيند. البتّه نه به عنوان عالم به علم غيار را ببكان و عاقبت يه پاكبشري است 
ا از آن يند. آكد را چگونه نقل مييزيه و يار معاوكان يخ، پايد تارينيار بنگرد. ببكاستدالل به عاقبت 

ل را همه يمكند؟ اما كاد ميي كسي از ضحاكنامي برجاي مانده است؟  ام ظلم و جوركهمه ح
ند هنگام يوگ مي نند.كوسف را همه لعن مييشوند ولي حجاج بن  شناسند و به او متوسل مي مي

ومت كشود و از ح ا به زودي تمام مييه دنكنان پي نبردند يمرگ سي هزار نفر در زندانش بودند. ا
ل و يمك(ع) و شاگردان آنها مثل  ردند. اما ائمهكن اار ركر عاقبت كنان فيرند. ايمخلع شده و مي

ان زندگي مرگ است يه پاكن بودند. آنان باور داشتند يبانيشان پايثم در همه اعمال و لذّات معنويم
 َفَمنْ شود:  ده مييشكدگي شده و مو از ماست يه به حسابها رسكي يو رخت بردن به سراي باقي. جا

ند، يوگ مي ماكه عرفا و حكن عقل شرعي يا 60.يـَْعَمَل مثقاَل َذرٍة خريًا يـََره و َمْن يـَْعَمَل ِمثقاَل َذرٍة َشّرًا يـََره
ه كزي است يگر عقل معاد است در مقابل عقل معاش. عقل چير ديا به تعبين و يبانين عقل پايهم

اَلعقُل ما ُعِبَد به الّرمحُن واْكُتِسَب فراهم آورد (شاند و بهشت را براي او كانسان را به بندگي خداوند ب
 كوانات مشترين انسانها و حيه حتّي بكن عقل است از عقلي ين بودن، فصل ايباني. پا61)به اجلِنان
ه انسان را كند. مثل زماني كت جلوه مييتب والكني به عقل اضافه شود ميبانيهرگاه پا. است
رد. عقل هم يگ مي وان معناي انسانيلمه ناطق، حكردن كعني با اضافه يردند. كف يوان ناطق تعريح
ه كشود  ن شد، عقلي مييبانياست ولي وقتي پا كوان مشترين انسان و حيعني بيطور است نيهم

عني: هرچه ي». كّلما َحَكم ِبه العقُل َحَكم به الشَّرعُ «د. گرد مي عت محسوبيي از منابع شريكشرعاً 
سي از جناب كه كند. اما آن چه عقلي است؟ مشهور است كم ميكرع هم حند شكم كعقل ح
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ه عقل من كشان فرمودند يا نه؟ ايا عقل در امور شرعي حجت است يه آكد يشاه پرسيآقاي سعادتعل
عقل در  .ن دارنديبانيت عقل پايتب والكروان ميدام عقل؟ پكا عقل تو؟ بله عقل حجت است اما ي

عني پاي انسان را ين باشد، يد چنيردن. در انسان هم عقل باكپاي شتر به منظور فرار نعني بستن يلغت 
ا جلو، آمد. يد، گفت بيه آفركافي آمده: خداوند عقل را كببندد تا به سمت گناه نرود. در اصول 

تر از دهيه موجودي پسندكگفت برو عقب، رفت عقب. سپس فرمود: به عزّت و جالل خود سوگند 
امل به او كه را دوست داشته باشم و بخواهم نعمت بدهم تو را به طور كام. هر دهيافريخود نتو نزد 

ن است. خواجه عبداللَّه يد و آن درست خالف ايمقابل عقل آفر خداوند جهل را در 62 دهم.مي
ن يا .»ه را عقل ندادي چه داديكه را عقل دادي چه ندادي و هر كالهي هر «د: يفرماانصاري مي

اند: انسان از اول تولّد مانند ه در پندصالح مرقوم فرمودهكطور ت وجود انساني است. همانيعقل هو
رسد. حتّي اعصاب و ف و ناتوان است و هم عقلش نمييوانات است. هم وجودش ضعير حيسا

ند عقل هم كه بدن رشد ميكطور ست. اما با گذشت زمان همانيار خودش نيعضالتش دراخت
ند عقل يوگ مي هكشود. مثلي است  امالً روشن ميكنجا بستگي عقل و جسم يابد. از اييامل مكت

ج يعقل به تدر .شوند مار مييلّي است و الّا همه بكسالم در بدن سالم است. منظور از سالم، سالمت 
ه كعي بليشود. نه تنها بلوغ طب رسد و به اصطالح بالغ ميص مييند و به قدرت تشخكدا ميينمو پ

ند. خداوند مييتر، راهش را برگزا خوب و خوبيان دوراهي بد و بدتر و يه قادر است مكبلوغي 
ّ هديناه الّسبيلد: يفرما  يكم. پس اگر عقلش به سمت الهي برود يعني: ما راه را نشان دادي 63؛ِا
ه دربارهكت گر دارد. اما عقل واقعي عقلي اسياي دجهيطنت برود نتيجه دارد و اگر به سمت شينت

ه توسط آن انسان و آدم، كزي ي. همان چاَلعقُل ما ُعِبَد به الّرمحن واكُتِسَب به اجلناناند: اش فرموده
ت را از آن خداوند بداند. يت عمومي و مثل خالقيعني صفت رحمانيند. يب خداوند را رحمان مي

ند و به كدا مييامل پكدن تن عقل با بيا .ابديند و به بهشت دست ميكپس رحمان را بندگي مي
تابع روح  -عني عقل و بدن ي -ن دو يند. به قولي اكار ميكه مستقل از بدن كرسد اي ميدرجه

و اذا َسّويُته و ده است، مسجود فرشتگان شد: يه خداوند در او دمكهستند. انسان به واسطه روحي 
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دم، سجدهيردم و از روح خودم در او دمكاش آماده: وقتي 64نـََفْخُت فيه ِمن ُروحی فـََقُعوا َله ساِجدين
اي از روح خداوند است از ن سجده براي روح خداوند است. روح انسان نفخهيد. پس اينكاش ب
ن روح را يعني ايس نفس خود كعني هري، َمْن َعَرَف نـَْفَسه فـََقْد َعَرف رَبَّه ند:يوگ مي هكروست نيهم

ر هم معاني كتف .ن روح شعله و نوري از انوار الهي استيا اريبشناسد، خدا را شناخته است، ز
د يه از مبادي، معلومات جدكر عبارت از آن است كند: فيوگ مي مختلفي دارد. در اصطالح منطق

م. يگرد مي آنعلّت  اي به دنبالم. مثالً در پي واقعهيم و از معلومات به مبادي آنها پي ببرينكسب ك
ر كم. اما در اصطالح عرفان فينكر ميكنده فيافتد در آه اآلن اتّفاق ميكعي يج وقايا درباره نتاي

ساَعٍة خٌري ِمْن عباَدِة ِسّتني او ر كاند: تفه راجع به آن فرمودهكي است ير به معناكگري دارد. فيمعناي د
جود ر در وكا هفتاد سال عبادت بهتر است. منظور تفير از شصت كساعت تف يكعني: ي، َسبعَني َسنة
را روحِ يند. زكه روح ما را به منبع اصلي نفخه مرتبط ميكر در رشته و اتّصالي كعني تفيخداست. 

ردن انسان به جنبه اتّصال به كر در عرفان عبارت از توجهكن تفينفخه الهي است. بنابرا يكانسان 
ه روح، كست بليجسم ن يكن قرار انسان يبد .ر استكر توأم با ذكرو فنيمبدأ وجودي خودش از ا

ي مييرود ولي به جاامل ميكامل بدن رو به تكسنّي با ت يكر و عقل تا كت انسان است. فيمعنو
د يه انسان باكرسد. در آن موقع است املش ميكمال تكشود و به  امل بدن متوقّف ميكه تكرسد 
جاً از يبرود. تدرر خودش جلو كد با فيگر بدن چندان اثري ندارد. بايعني ديند. كبش را عوض كمر

ن يت براساس هميبشر .ر داردكه علم از فكي است ين هم معنايبرد و ا ها پي ميها به نادانستهدانسته
دانسته ه نمييه انسان اولكاري از آنچه ياري انجام داده است. بسيه اختراعات بسكر و علم است كتف

ار خود يجهان را به خدمت و اختروهاي موجود در يش روشن شده است و توانسته نيامروز برا
ر ير، برق و... به زيي مانند صدا، تصويروهايه نكم ينيب ر مييقرن اخ يكخ يدرآورد. با نگاهي به تار

 ِاّنید: يفرماه ميكشات خداوند است يي منطبق با فرماين توانايسلطه انسان درآمده است. البتّه ا
ا صفت مشبهه است و ياسم فاعل  جاِعلٌ دهم. اي قرار مي فهيخل ني، من در زم65اْالَْرِض َخليَفةً جاِعٌل ِفی

ه خداوند نوع بشر را كفه بود، بلي(ع) خل ه فقط حضرت آدمكنيرساند. نه ادوام و استمرار را مي
نم، انجام كن مييه من در زمكي را يارهاكار داري يتواني و اخت فه قرار داد. به بشر گفت تو مييخل
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ابد، يامل ميكرش تكند و جسم و فكه انسان از زمان تولّد شروع به رشد ميكطورپس همان 66دهي.
ه تمام كرسد مال به حدي ميكن يرسد. روزي امال ميكند و به كت هم رشد مييمجموعه بشر

ا يه انسان ساخته كي يزهايهمه چ .اقت ظهور امام زمان را خواهد داشتيرده و لكروها را حس ين
شه به يد هميست. نبايافي نكست اما ياست. البتّه بد نمادي  رفاه زندگي رده در خدمتكاختراع 

م و يرگزار الهي باشكم شيخوره برميكد به هر نعمتي يم. بايم و از درون غافل شويرون بپردازيب
ُسبحان د: يفرماار ما گذاشته است. خداوند در سوره زخرف ميين رفاه را خداوند دراختيه اكم يبدان

ّ ِالیاّلذی سَ  ان را براي شما يوانات و چارپاي؛ من ح67رَبِّنا َلُمْنقلبون خَّرَلَنا هذا و ما ُكّنا َله ُمْقرِنني و ا
ت كد و حريد. پس وقتي سوار شديد برويتوان ه خودتان نميكي ينند به جاكدم تا شما را حمل يآفر
رده است وگر نه كار ما گذاشته و مسخّر ما ينها را دراختيه اكي يمنزّه است آن خدا«د: ييد بگويردك

ه موقع كدم يشاه شنياز حضرت صالحعل» م.يآورم و ما به سوي پروردگارمان روي مييتوانست ما نمي
ن يه اكنيرگزاري از خداوند براي اكعني شيخواندند. ه را ميين آيل هم ايسوارشدن در اتومب

ن يم اينكه استفاده ميكاي لهيند. بهتر است از هر وسآوردار ما گذاشته است بجا مييله را دراختيوس
ا ين رفاه دائمي است يا اين رفاه را فراهم آورده است و آيسي اكه چه كم يم تا پي ببريه را بخوانيآ

ه بعد از آن چه رفاهي كم ير باشكد به فيرد پس بايگ مي انين رفاه با خاتمه زندگي ما پاينه؟ ا
 :هكم ينكر كخواهد بود. ف

 ي وطنميروم آخر ننماجا ميكبه            ام آمدنم بهر چه بودجا آمدهكاز 

 :هكم ير باشكشه متذيو هم 

 تافت بر آرامگه عاد و ثموده هميك            افروزست جهان دين همان چشمه خورشيا

گذشته و ه كده است يتاب ش بر قوم عاد و ثمود مييه چند هزار سال پكدي است ين همان خورشيا
ر بعد خودمان كد به فياني نخورد. پس باكن هم تيد زميم رفت و شايما هم خواه كتكاند. ترفته
  ».ميباش

                                                                                                                                                                                              
: شود ىمث قدسى ين حديرسد و مصداق اامل مىكعنى مرتبه انسان ين مراتب يآخر امل معنوى بهكو درصورت ت 66

ن تا تو را ك(بنده من مرا اطاعت  ْبدى َاطعِىن َحّىت اْجَعُلَك ِمْثلى او َمَثلى َحّىت َا اقوُل ُكْن َفيكون اَْنَت َتقوُل ُكْن َفيكون عَ 
 ى باش و بشود).يشود، تو هم بگوم باش و مىيگوزى مىيچه وقتى من بهكنم تا آنجا كا مثَل خود يمثل 
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  كاركرد روانشناسي عرفاني
اگر افراد در  بيش از آنكه يك روش درماني باشد روشي براي بهزيستن است.روانشناسي عرفاني 

اند.  وضعيت زيست متعارف جامعه قرار گرفتهدر عمالً  زندگاني خود دچار اختالل رواني نشوند
دهد كه  نظر قرار ميمد  اند. بهزيستن اين سؤاالت را يعني خود را منطبق با هنجار جامعه قرار داده

آيا هنجار جامعه همان چيزي است كه انسان در مراحل مختلف زندگي خويش بايد به آن برسد؟ 
 راي فرد وجود دارد كه او را در شرايط بهتري از زيستآيا بهتر از هنجار جامعه موقعيت و زيستني ب

و معنوي فعلي قرار دهد؟ آيا حصول اهداف متعارف و هنجار در جامعه منجر به خوشبختي و مادي 
د؟ و بسياري از اين دست سؤاالت گرد مي خوشحالي دائمي فرد در مقاطع مختلف زندگي وي

  قرار گرفته است.توجه  سي متعارف كمتر موردود كه در روانشناش مي مشابه در بهزيستي مطرح

، باورها، رفتارها و ها شامل طيف وسيعي از آموزه روانشناسي عرفانيهاي درمان در فرآيند ابزارها و
رسان مقاوم نموده و نحوه خروج از مهلكات  هاي صدمه ود كه فرد را در مقابل محرّكش مي ياعمال

روانشناسي عرفاني اساساً بدين ترتيب  نمايد. مصون ميحتّي  دهد و ياري ميآموزد و  را به وي مي
ها و اختالالت رواني جلوگيري كند و  كند كه از ابتالء فرد به بيماري گرشي را پيشنهاد مين

ها و فراز و نشيب زندگي  ود كه فرد به ثبات رواني دست يابد و وقوع پديدهش مي تمهيداتي را شامل
دهد  ابزارهاي خاصي به فرد مي رواني نمايد. از سويي ديگر تار اختالالبه راحتي نتوانند وي را دچ

در  رفع نيازهاي خود به تعالي معنوي سوق دهد. فرآيند تا او را به آرامش برساند و وي را در
هاي اطراف  پديدهروانشناسي عرفاني فرد بطور مستمر ارزشگذاري خود را نسبت به موضوعات و 

سبت به قبول يا رد ندهد و لذا ديدگاه وي  خود تغيير داده و نحوة نگرش خود را به مسائل بهبود مي
  يابد. و نحوه مقابله نسبت به وقايع تغيير مي

همانطور  گفت كهوان ت مي چرا تعالي معنوي اساس سالمت روان استكه سؤال  در پاسخ به اين
به هدفي كه براي آن توليد توجه  ايست باب مي راخاص  كه خراب يا قابل استفاده بودن يك وسيله

شده است سنجيد از ديدگاه عرفان اسالمي نيز براي شناخت خوب و بد يا آسيب و سالمت روان 
ايجاد كننده نوع  68. اگر طبيعتقدم اول شناسايي هدفي است كه انسان بدان منظور خلق شده است

                                                                                                                                                                                              
استبعادي نيست كه وجود خداوند در روانشناسي عرفاني از ابتدا مطرح شود هر چند روانشناسي عرفاني مبتني بر   68

← 
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بشر بوده خواه يا ناخواه هدفي از خلقت او مترتب است. اكوسيستم طبيعي در جهان هستي تراز 
هستي در تعادلي نسبت به خلق عمالً  نيروهاي موجود در هر وجودي را به نحوي نشان ميدهد كه

هست. اگر تمام موجودات خود گام برداشته است پس اين تعادل هدف پنهان خلقت انسان نيز 
داند قرار داد به نحوي كه باالترين  كه طبيعت براي او مناسب مي بتوان انسان را در بهترين جايي

گفت كارايي انسان در موضع خودش در وان ت مي رشد را در جهت تكويني وي داشته باشد
اشد ب مي رواني متنوعهاي  باالترين سطح است. بهداشت رواني و عدم وجود آن كه به معني بيماري

از اي  لقوه انسان است. هر موجودي داراي مجموعهاناشي از عدم كارايي در بكارگيري استعدادات ب
هر انسان نرمال مثالً  قوا و نيروهاست كه در بدو امر بسياري از اين قوا در كمون و خفا هستند.

ولي براي اينكه اين  ايست كه در او وجود دارد هاستعداد تحصيالت عالي را دارد لذا اين استعداد قو
مختلف هاي  ه به فعل تبديل شود و يك انسان عادي را تبديل به دانشمندي در رشتهاستعداد از قو

يند. هدف آقرار گيرند تا همان قوا به فعليت درخاص  علوم نمايد بايد قواي درون او تحت تربيتي
لقوه اچگونه استعدادها و نيروهاي بروانشناسي عرفاني نيز در امتداد همين موضوع قرار دارد كه 

از ديدگاه معنوي فرد تحت تربيت قرار گيرند كه در باالترين شكل خود به فعليت برسند. 
ولي كوتاه بودن  افراد بشر بطور مداوم از نقص به سوي كمال در حركت هستند يروانشناسي عرفان

خود بتواند از معضالت موجود در  عمر و نيافتن راهنما تضميني بر اين ندارد كه فرد در طول عمر
 خودمادي  بگذرد و به تعالي معنوي برسد. لذا همواره غالب انسانها در دوران حياتمادي  حيات
را به فعليت برسانند. لذا عرفان با  لقوه براي آنها قابل حصول استاد معنوياتي را كه بطور بنوانت نمي

ا كمال معنوي قابل حصول انسان را در دوران حيات وشد تك ميخاص  استفاده از راهنما و تعاليم
  ق نمايد.متحقّ فرد

                                                                                                                                                                                              ←  
برند  اند و از طبيعت بعنوان خالق خود نام مي ايده خداشناسي قرار دارد ولي براي آن كسانيكه هنوز بر اين باور نرسيده

  كنيم. به صرف كلمه طبيعت اكتفا مي





  
  
  

  مودفصل 
  
  

  شخصيت





  مقدمه
اشاره به در روانشناسي شخصيت  مفهوم است.بررسي قابل مختلف هاي  شخصيت انسان از ديدگاه

. مطالعه شخصيت بر دو كند مي ر، احساس و رفتار افرادهاي تفكّالگو  ويژگيدر  فرديهاي  تفاوت
 شخصيتيهاي  موجود در ويژگيهاي  تفاوت فهمبه  زمينهكند. در يك  تمركز مياصلي  زمينه

 ه بشخصيت در زمينه ديگر پردازد.  ميدر افراد  70پذيري و تحريك 69پذيري مانند جامعهخاص
تافته  هاي مختلف فرد به عنوان يك مجموعه به هم چگونگي در هم آميختن قسمتدرك 

توضيح  اهميت است كه زاز اينرو حائ درماني روانوجود نظريه شخصيت در هر نظريه  71پردازد. مي
واند ايجاد شود و به دنبال ت مي اي چه زمان يا مرحلهدر اختالل دهد كه شخصيت سالم چيست و  مي

 به ماهيت اختالل در رشد شخصيت، درمان مورد نظر توصيهتوجه  بادرمان،  فرآيند بخشآن در 
گيري  خود را از روند شكلخاص  درماني در تكميل نظريه خود ديدگاه هر نظريه روانلذا ود. ش مي

با تكيه بر نظريه شخصيت  درماني روانبدين ترتيب هر نظريه نمايد.  شخصيت در انسان توصيف مي
يرد؟ گ مي شخصيت انسان از چه ابعادي تشكيل شده يا چگونه شكل دهد كه به اين سوالها پاسخ مي

چيست و از ديدگاه آن نظريه چه خصوصياتي دارد؟ ناهنجاري يا عدم سالمت و اختالل  انسان سالم
  ؟ يردگ مي در كدام مرحله و چگونه شكل و از چه زماني

  و شخصيتفتار رگيري  شكل
لذّت و آنچه كه  جذب بهخود شهويه  قوه ش با استفاده ازيخو يانسان در جهت حفظ و دوام بقا

 ر اوب كه آنچهيا فع درد رفع و دبراي غضبيه  با تكيه بر قوهو  كند تالش مي يابد مي خوشايند يا خير
عد جسماني وي بصورت اعمال در بد رواني انسان اعاببدين ترتيب  پردازد.يم استناخوشايند يا شرّ 

گردد انسان با استفاده  فردواند موجب نفع يا ضرر ت مي عمليپديده يا د. از آنجا كه هر ياب مي روظه
بودن پيامد اعمال را سنجيده و در انتخاب فعل  خير بودن يا شرّ او هسته مقايسه كه در فكر از قو

به ن محاسب يك ماشي همانندبه  ي خودبقا رايبگفت كه انسان وان ت مي پس. يردگ مي تصميم
 پندارد و دفع هر يا بهتر ميكه مثبت  هچآنجذب هر محاسبه خير و شرّ و  اقدام بهصورت مداوم 

                                                                                                                                                                                              
69 Sociability 
70 Irritability 
71  Kazdin, Alan E. (2000) Encyclopedia of Psychology. American Psychological Association, (APA). 
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 متفاوت افراد در تعاريفهاي  منشأ بسياري از تفاوتاما  .دنماي مي داند يميا بدتر  يكه منف يزيچ
 ر ويا از خيف فرد از درد و مرض يتعر كه ستنهاآنظام ارزشگذاري  و تفاوت دراز خير و شرّ  آنان
  ند.ك مي را مشخص رّش

يرد. تجربيات هيجاني، رفتاري و اجتماعي گ مي حداقل از دو مسير اصلي شكل فردهاي  ارزشنظام 
مورد اعمال خود و همچنين مشاهده افعال ديگران در كتابخانه حافظه بصورت  فرد بطور طبيعي در

ه فكر با استناد به كتابخانه حافظه، پيامد قو د.گردن مي از رويدادهاي بد و خوب ذخيرهاي  مجموعه
مايد. هنگام ن مي ارزش ضبطبه عنوان  را دهد و آن معيار خوب يا بد قرار ميبه عنوان  افعال را
آن را  انجام گيري در مورد انجام فعل يا عملي، فرد برمبناي پيامد محتمل بر فعلي كه قصد تصميم

بازخوردي منفي اما كسي دلسوزي كرده حقّ  سنجد. براي مثال فردي كه در دارد ارزش آن را مي
آينده رفتار دلسوزانه خويش را كنترل در از وي دريافت كرده است ممكن است در موقعيت مشابه 

گفت ان وت مي . در اينجايستگيري كند كه جايي براي دلسوزي ن كند و يا بطور كلي نتيجه
  ه است.داو شبيني  جهان تجربيات فرد باعث تغيير نظام ارزشگذاري او و نيز تغيير

 او به نگرشبرخاسته از نوع  فرد بطور مستقيمهاي  از ارزش قابل توجهيقسمت عالوه بر تجربيات، 
دوست و ي، اثر واند با تحقيق و مطالعه، استمداد از مربت مي كهبيني فرد دارد جهان هستي يا جهان

را از بد و خوب،  فردريف تعا يفردهاي  ارزش دستخوش تغيير شود.تعمق  وتفكّر  صحبت يا هم
يك بصورت د. براي مثال براي كسي كه اين جهان را نده مي رييتغلذّت  درد و برد و باخت، و

به مادي  ايثار از يك منفعت ،انجامد ت ميانساني كه رشد همه افراد به رشد كلّ يندب مي وجود واحد
كه براي فردي با  در حالي .دگرد مي نفع منفعتي بزرگتر براي جامعه براي وي يك ارزش محسوب

ود. بدين ترتيب ش مي بيني متفاوت و فردمحور هرگونه از دست دادن منافع فردي باعث رنج او جهان
اين امكان بوجود ميايد متفاوت باشد خير و شرّ يا درد و لذّت با ديگري انسان از هر  تعريفوقتي 
 يبرا يك رفتار يكسانا يمحسوب شود ي لذّت گريد يبرا ماردش مي درد يكيرا كه  وقايعي كه
  . يدآنوعي ضرر به حساب به نظر برسد ولي براي ديگري  جاذب منفعت ديفر

بيني نوع نگرش فرد تغيير يافته  دهد و با تغيير جهان ش او به جهان را شكل ميفرد نوع نگر ينيب جهان
چه نند ك مي كه تعريفها  . ارزشرنديگ مي شكلمجدداً  اوها متناسب با نگرش  و سپس ارزش

در را  ما العمل رفتارها و عكس ،ها انتخاب مستقيماً وندش مي شمردهخوب يا بد  افعالييا  پديده
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فكر افراد  يو محتواتفكّر  تير ماهشرّ ب ر ويادراك خ د.نده شكل مي ي اطرافدادهايمواجهه با رو
، كه مناسب يزيفكر خود را از چ محتواي واندت مي مثال فرد يبرا .ندگرد متأثّر مي از ارزشهاز ين

 يجاناتيه از طرفي ديگر رها كند.بودن آن باور دارد شرّ  قاً بهيعميا  ماردش مي ا ناكارآمدي بيهوده
چه چيزي را او اين است كه تأثير  تحتز يدهد ن مي دادها از خود نشانيكه فرد در مواجهه با رو

واند مولّد ت مي شودبرآورد  منفي رخدادي اگرمثالً  مرد.ش مي نامطلوب و چه چيزي را مطلوب
ل به يخشم او تبدجان يه ،همان رويداد فرد نسبت به ارزشگذاريبا تغيير اما  هيجان خشم يا غم باشد

  .دردگ مي شادي

در  يرات اساسييعث تغبيني فرد از جمله تغير نگرش مادي به معنوي با ش و جهانر نگرييعرفان با تغ
شرّ  ر ويخ نسبت به وي را جاناتيو هرفتار تفكّر  به دنبال آنو وي  ادراكو  شتهگ فرد يارزشنظام 

كه  يقرار گرفته با فرد يم عرفانيكه تحت تعال يفرد نيب نياديبن يها تفاوتاز اينرو  .دهد تغيير مي
و سبك  جاناتيرفتار و ه توان در نيز مي اها رن تفاوتيو ا شود بارز ميگانه است يم بين تعاليبا ا

  .است ) توضيح داده شده1موارد در نمودار (ن يا خالصهد. ادص يشختبه وضوح فرد تفكّر 

تحقيق در خير در بيان له فرد است كه به آن خواهيم پرداخت. سه دايره پايين مبين شاك 1در نمودار 
بدان، كه انسان داراي مراتبي است و براي هر مرتبه از آن « 72فرمايند: در تفسير بيان السعاده ميو شرّ 

آن هاي  و غضب يها ة حيوانيت ماليمات شهوتمرتب زيرا، آنمراتب، شرّ و خيريست مخصوص به 
 ،از انقياد عقلعدم خروج  اب كنل اين استماليمات خيرات آن است. و مرتبة بشريت خيرهاي آن 

گاهي خير و و هكذا.  ،منافرات آن است مهه ورعلوم و اوصاف زيبا و شرماليمات آن مرتبة قلبي 
ود و نه خير. و ش مي ود و گاهي نه شرّش مي گاهي خيرو د، اشب مي شرّبراي مرتبة ديگر  اي مرتبه

شرّ ختبار به او  ،انسان باشدكه با كه شايسته نيست از آنچه است و خالص  ارب، اخت»ابتال«معني 
كند و در خير  شود كه آيا او شكر مي نظرها به اين است كه آنخير  ختبار بهتب واضح است و اامر

براي ن شكر كرد درزيرا كند  او ياد نميكند و از  ، يا طغيان ميودش مي افاضه كنندة خيربه متوجه 
لطيفة سجيني از  برايطغيان  و در خالصي هست،نفس از رذايل براي ها و  لطيفة انساني از آلودگي

   ».خالصي هستخصايل وب ين و نفس از شعلي هاي هشايب
                                                                                                                                                                                              

حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و   72
  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد نهم، انتشارات حقيقت. 
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  1نمودار 

  شاكله 
 74الالني و همكاران 73كند. ميدهنده و مهاركننده تعريف  شكلمعني  بهرا » شاكله«راغب اصفهاني 

و  76طبيعت و خلقت، 75تفاسير قرآني به سه گروه عمده طريقه و مذهب،در را  واژهاين  استعمال
                                                                                                                                                                                              

   ق.1416قلم، مفردات الفاظ القرآن، بيروت: دارال اصفهاني، راغب  73
 در نفس و ادراكات تعامل جاللوند، هندسه مهدي نيا؛ قاسم سلمان عبدالملكي؛ كريم الالني؛ علي حاجي عبداهللا  74

  . 31-51 صفحات ،1391 زمستان ،28 شماره ،9 شاكله، انسان پژوهي ديني، دوره عملكرد و ساختار
  نقل از الالني و همكاران: 75

← 
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تك آنها به درستي از عوامل شاكله  اند كه بايد گفت تك بندي كرده طبقه 77شخصيت اكتسابي
                                                                                                                                                                                              ←  

  .391، ص21ق. ج1420،  مفاتيح الغيب، بيروت: دار احياء التراث العربى عمر، بن محمد ابوعبداهللا فخرالدين الرازي،
  .144 ، ص8  ج . ق1415 ،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار الكتب العلمية محمود، سيد آلوسى،
، 15 ج  ق.1418 ت: دار الفكر المعاصر، ، بيرو التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج  مصطفى، بن وهبة زحيلى،

  . 141 ص
  .90، ص15 ، جزء4 ج .1372 ، تهران: ناصر خسرو،  مجمع البيان فى تفسير القرآن  ، حسن بن فضل طبرسى،
 ، ص2 . ج1377،   جوامع الجامع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم  ، حسن بن فضل طبرسى،

343 .  
  . 453 ، ص1 . ج ق1416 ،  االرقمالتسهيل لعلوم تنزيل، بيروت: دار االرقم بن ابى  احمد، بن محمد غرناطى، جزىابن

، 1. ج ق1417   العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ج المجيد، القرآن معنى لكشف لبيد مراح عمر، بن محمد جاوى، نووى
  .635 ص
 ، ص3ج  . ق1422 ،  ر فى علم التفسير، بيروت: دار الكتاب العربيزاد المسي  ، على بن عبدالرحمن ابوالفرج جوزى،ابن
50 .  

   .87، ص15  ج  تا.، بي تفسير المراغي، بيروت: دار احياء التراث العربى مصطفي، بن احمد مراغي،
  نقل از الالني و همكاران:  76

  . 29. ص1382 ،  تفسير علّيين، قم: اسوه ، عباس سيد حسينى، كريمى
.  ق1413 ،  ، قم: دار القرآن الكريم الوجيز في تفسير القرآن العزيز، تحقيق شيخ مالك محمودى  حسين، بن على عاملى،

  .  381 ص
  .221ص .ناجا، بيغريب القرآن البن قتيبة، بي م،مسل بن عبداهللا قتيبه،ابن

 ص . ق1419  دارالتعارف للمطبوعات، ، بيروت:  ارشاد االذهان الى تفسير القرآن ، اهللاحبيب بن محمد نجفى، سبزوارى
295 .  
، بيروت: دار احياء التراث 1 ، ج تحقيق سمير مصطفى رباب  ،  عربىتفسير ابن محمد، الدينمحيى ابوعبداهللا عربى،ابن

  .387، ص1 ق. ج1422العربى، 
.  ق1418،  دارالكتب العلميه ، بيروت:6 ، تحقيق محمد باسل عيون السود، ج محاسن التأويل ، الدينلجما محمد قاسمى،

  . 500 ، ص6  ج
، 6 ج التبيان في تفسير القرآن، با مقدمه شيخ آغابزرگ تهرانى و تحقيق احمد قصير عاملى،   حسن، بن محمد طوسى،

  .515، ص6 ج تا. ، بي بيروت: دار احياء التراث العربى
  .303 ق. ص1423 ،  العلوم، بيروت: دار  تبيين القرآن  يرازى، سيد محمد،ش حسينى

  نقل از الالني و همكاران:  77
مدرسين حوزه   ، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه الميزان فى تفسير القرآن   محمدحسين، سيد طباطبايي،

← 



 اسالم در  مباني عرفاني روانشناسي    54

  

دادن رفتار نمايد. براي  شكلهستند ولي شاكله جمع همة آنهاست به شرطي كه شخص را منتهي به 
مثال طريقه و مذهب وقتي عامل شاكله است كه الزامات رفتاري براي فرد ايجاد كند در غير اين 

دروني و نيت  صورت تنها اقرار به پيروي از طريقه يا مذهبي شاكله فرد نيست بلكه شاكله فرد آن
خود خلقت و طبيعت ند. همينطور ك ميخاص  پنهاني است كه فرد را ملزم به رفتار به اعمالي

رفتار اثر  دركنند. شخصيت اكتسابي نيز  فرد را بنا مي شاكلهكند كه آنها  مقتضياتي را ايجاد مي
و عادت  تكرار عملاش دريافته و همچنين  گذشته و بازخورهاي مختلفي كه فرد از رفتار گذشته

  دهند. نها شخصيت فرد را تشكيل ميكند كه به بياني كليه آ ملزم مي يانجام اعمالفرد را به 

 دهندة فكر فرد است و نيات دروني افراد منشاء تشكيل شاكله فردي است. از اين لحاظ شاكله شكل
لق و شاكله به خُمعادل گرفت. مفهوم شخصيت در روانشناسي از بعد رفتاري با وان ت مي شاكله را

هاي اخالقي كسب شده خود  آموزهه مقتضاي سازد تا ب وادار ميي نيز معني شده زيرا انسان را خو
ها را مبتني بر عوامل دروني  گيري رفتار انسان روانشناسي شخصيت، شكلكه همانگونه رفتار كند. 

داند تغيير رفتار نيز منبعث از شاكله فرد و شاكله  فردي (جسمي و روحي) و بيروني (اجتماعي) مي
اً سهوباشد چه ه از روي علم، اراده و اختيار چيرد گ مي بر را درفرد اعمال كليه شاكله اجتماع است. 

منطبق با مبحث انگيزش و هيجان در روانشناسي تا حدود بسيار زيادي . اين موضوع سر زنداز وي 
اي از اقتضائات و نيازهاي جسمي و روحي  است كه هرگونه فعل يا حركتي را منبعث از مجموعه

 ود وليش نمي ي براي انگيزش در روانشناسي تعريفچند مرز قطعي مشخص هر 78داند. فرد مي
دو مفهوم انگيزش در روانشناسي و شاكله در متون ديني را به هم نزديك دانست با اين وان ت مي

ود بطوري كه ش مي تفاوت كه انگيزش از مرز ناخودآگاه انسان تا حدودي به خودآگاهي فرد وارد
تر و در  حركت را درك كند ولي شاكله مخفي واند تا حدودي انگيزه صدور فعل يات مي فرد

ود ش مي لع نيست و وقتي تبديل به انگيزهناخودآگاه قرار دارد و ادراكات خودآگاه فرد از آن مطّ
يرد و سپس قوه مفكّره از گ مي انجام فعل و حركت شكلنيت  ود وش مي لعخودآگاه فرد از آن مطّ

                                                                                                                                                                                              ←  
  . 193، ص13. ج ق1417 ،  علميه قم

، 14 ج ق.1419المالك للطباعة و النشر، ، بيروت: دار 2، چ14 تفسير من وحي القرآن، ج اهللا، سيد محمدحسين،فضل
  . 216ص

  . 232، ص13 . ج1380تفسير روشن، تهران: مركز نشر كتاب،   حسن، مصطفوى،
  بيستم. چاپ ،1392ويرايش،  محمدي، نشر سيد يحيي: هيجان، ترجمه و ريو، انگيزش مارشال جان  78
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ه متخيه عاقله و در له براي حصول آن روتنوعات شكلي قوشي را انتخاب و تصميم توسط قو
  ود. ش مي صورت ضعف آن با غلبه قوه واهمه بر عقل گرفته

و تعاريف ها  برداشت بهتوجه  شاكله متفاوت از انگيزش ناهشيار در روانشناسي نيست ولي با
نزديكي » نهاد« 79مختلف از ناهشياري انطباق كامل با ناهشياري نيز ندارد. در اصطالحات فرويد

هنوز در علم روانشناسي در » خود«و » نهاد«بايد اضافه كرد كه مفاهيم البتّه  بيشتري به شاكله دارد.
تام براي قبول آن بين روانشناسان وجود ندارد و علم روانشناسي اتّفاق  هايي بيش نيست و نظريه حد

محل تشكيل شاكله است و نه » نهاد«از كيستي و چيستي خود اطالع متيقني ندارد. ولي بايد گفت 
و نيت  و آنرا دهد و شاكله انگيزش  خود آن. بلكه نهاد مقتضيات خود را به شكل شاكله بروز مي

به عبارت ديگر شاكله از  سازد. آن تصميم و آن عزم و آن اقدام و آن حركت و فعل را مي
كند.  را بنا مي» انگيزش«د گرد مي ايلكند. شاكله وقتي تبديل به ميل و تم بروز مي» نهاد«اقتضائات 

را هموار ساخته نيت  دهد. قوه مفكّره راه حصول را شكل مي» تني«انگيزش در فكر وارد شده و 
د و گرد مي متجلّي» عزم«كند  ود. وقتي فرد تصميم به اجراي تصميم خود ميش مي ساخته» تصميم«

ود. مجموعه افعال و ش مي ظاهر» حركت«و » علف«كند و  مي» اقدام«يابد. سپس  اراده او ظهور مي
د. عادات عمومي افراد در گرد مي ود عادتش د. وقتي رفتار تكرارنكن رفتار فرد را بنا مي ،حركات
دهد و  را در جامعه شكل مي» هنجارها«و به عبارت ديگر » سنن«و » رسوم«و » آداب«جامعه 

 قابل مشاهده است: 2مودار اين موضوع در ن مايد.ن مي جامعه را بنا» فرهنگ«

                                                                                                                                                                                              
79 Freud, S. (1923), The ego and the id. http://www.sigmundfreud.net/the-ego-and-the-id-pdf-
ebook.jsp  



 اسالم در  مباني عرفاني روانشناسي    56

  

نهاد

شاكله فرد

انگيزش

عزم

نيت

تصميم

اقدام

فعل

1

3

4

5

6

7

8

2

جريان تشكيل فعل در فرد و جامعه 2نمودار 

رفتار 
فردي 9

عادت 10

آداب 11

رسوم 12

شاكله 
اجتماع 13

هنجار 14

فرهنگ 15

  



  57  متكدگاه حيتصوف از د يو كاركرد اجتماع يعرفان يروانشناس

 

هم  كنند و الزام مي فرداست كه مقتضيات فطري و دروني  فطري همهمانند انگيزش  شاكله،
و شاكله نيت  در تعريفسازد.  آن را ميو عادت خود عمل باور و با انديشه و  فردكه است اكتسابي 

همان تصميم فرد است. شاكله نيت  شاكله اساس بروز رفتار است. ونيت  در رفتار فرد 80فرمايند: مي
دهد. در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده در  ت) فرد را شكل ميآن چيزي است كه فكر (ني

يـَْعَمُل «بندگان افراد بگو همه از خدا و » ُقْل ُكلٌّ ««: 82آمده است» يـَْعَمُل َعَلٰي َشاِكَلِتهِ  ُكلٌّ « 81تفسير آيه
نيت  وتي است مشتمل بر ني شاكلهكنند، يعني هر  عمل ميشاكله خود برحسب  »َعَلٰي َشاِكَلِتهِ 

بنا  شمعني كه هر كس عملش را بر نيتبه اين و طبيعت اوست. يا و مقام او حال انسان  ةدهند شكل
يت بشريتش داراي بدانكه انسان برحسب فعلمقام اوست. و فعليت نفس او شاكلة حال او و كند  مي

و براي انواع متبايني است بالقوه است، ولي برحسب باطن احد است و بر او حدي واحد يك نوع و
وقتي مثالً  ود،ش مي پس آنگاه كه بالفعل برحسب باطن نوعي .غير حد ديگرحدي است  يهر نوع

است بشود  مالئكه انواعارپايان، شياطين يا انسان كه مشتمل بر هچ انسان بالفعل يكي از درندگان،
آن صورت را پيش خود  انجام دهدمباحات معاصي و هر وقت بخواهد عملي در صور عبادات و 

آنچه كه بالفعل حقيقت آن مايد ن مي به آن فعلآن صورت قصد  مثّلي ت كند و به واسطه ميتمثل م
در حين عمل  وا و فعل است،نيت  قصد اين اين صورت و و كند. ميوجود پيدا كمال عمل است به 

رياكار وقتي است يا خودپسند كه  يانسانمثالً  يرد،گ مي عمل قرارآن مبناي و براست آن مشتمل بر
                                                                                                                                                                                              

   .اسراف و شاكله 6/2/1387سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  80
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-
esraf.mp3  

   .نيقي عاقله، له،شاك ،1/7/1391سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ 
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3  

 يمددكار-ياحترام به اجازات عرفان ،4/12/1391مجذوبعليشاه در تاريخ سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده 
   .در اعمال تيشاكله و ن رضا،

http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391-12-04-Sobhe-Jome-Ehteram-Be-Ejazat-Erfani-
Madadkari-Reza-Niyat-Dar-Amal.mp3  

اعمال و جبران خطا، توبه  يابيارز ،29/12/1393سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ 
   .تين شاكله و -يقيحق

http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393-12-29-Sobhe-Jome-Arzyabi-Amal-Jobran-Khata-
Tobe-Shakel-Niyat.mp3  

  .»كنند همه بر شاكلة خود عمل مي«. 84 ة، آيبني اسرائيل ةسور  81
ترجمه محمدآقا  8حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، جلد   82

  .330-333رضاخاني و حشمت اهللا رياضي، انتشارات حقيقت، صفحات 
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كند، به واسطة  قصد ميساخته و به آن عمل تمثّل پيش خود م بخواهد نماز بخواند صورت آن را
پس  دهد. مي زينت كند پيش مردم ممدوح است دش را برآنچه كه گمان مياين صورت نفس خو

است و آن نوع آن بالفعل و آن ست ين مشاكله اانيت  كه مشتمل بر دهد انجام مينماز را 
دهد و  خود قرار ميبه عبارت ديگر عملش را بر اساس قصد  همانند طاووس.مثالً  خودپسندي است

حقّ  شاكلةاشد. و چنين است ب مي او قصد تزئين نفس خودش را دارد كه شاكلة حال او و فعليتش
پس  و غفران، بالذّات صفات جماليه او از رحمت، جود، احسان، عفو، صفح واوالً  تعالي شأنهاول 

بالعرض قهر،  وثاني با قصد  ها و لكن گاهي برحسب قابليت عمل او در قصد اول جز همين نيست، و
رحمت و بر شاكله ها بگو كه خداوند  اين است كه: به آن )آيه( يمعنو  ود.ش مي غضب و انتقام

كنيد به نحوي كه رحمت الهي را رضا يا  عمل مي بر شاكله خودنيز  و شماكند  عمل مي احسان
د، و نكن خود عمل مييعني همه بر شاكله  »فـََربُُّكْم َأْعَلُم ِمبَْن ُهَو َأْهَدٰي َسِبيالً « د.يده مي غضب قرار

را ل ، پس كسي كه صورت عممعبر نيستبه آن است و صورت عمل  هباطني هاز امور غيبي شاكله
را  كه خدا استكسي مختار بلكه  اختيار نشده باشد، شاكلهكند ممكن است برحسب  اختيار مي
داخل بر  »فا«پس  پروردگار شما برآن كس كه راه يافته است داناترست. كه همانا .كند اختيار مي

نَسٰانِ « خصوصاً بر تفسيرمقدر است شرط شده كه جانشين جزاي چيزي  َو ِإَذآ «مذكور در قوله  »اْإلِ
نَسٰانِ  كند  و در ثاني اين منافاتي با اين تعميم آيه به جميع مواردي كه صدق مي »أَنـَْعْمَنا َعَلي اْإلِ

و از (ع)  چه مقصود بالذّات از ذكر خيرات علي ، همچنانكه شأن جميع آيات چنين است.ندارد
  ».كند باشد تعميم آن به جميع مواردي كه صدق ميبا بالتّبع او دشمنان  ورذكر شر

 »َهلُْم َنِصيٌب ِممَّا َكَسُبوا«، بزرگان آنها »ُأوَلِئكَ «: «83فرمايند ميدر تفسير بيان السعاده في مقامات العباده 
اند و از آنها  ند نصيب است، يعني از جمله آنچه كسب كردها هاز آنچه كسب كرد شانبراي

ود، و معني دهد ش نمي دنيا و آخرت است، يعني عمل عاملي از آنها ضايع »حسنه«شان  درخواست
كسب  هن بعض از آنچهما »نصيب«يا است اند  كسب كرده هچآنناشي از  »نصيب«براي آنها 

حقّ  ه اهل مذهب برآنند، و آنكتجسم اعمال اشعار دارد، چنانصحت اند است و اين معني به  كرده
اين زيرا تحقيق  ،كند دارند و عقل به آن حكم مي مي و آيات به آن اشعار  به اخبار زياد استمثبِت 
ئين برآنند نيست، و نه به اضافه اه مشّكنفس چنان ايكيفيت بر همانكه علم به صورت عرضي است 
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النوع يا صورت معلوم در عالم مثال،   و نه به محض مشاهده رب ،اند ه گفتهكبين عالم و معلوم، چنان
ود و نفس و شؤون آن به اعتبار مركب ش مي شأني از نفس است كه به آن سعه آن حاصل بلكه آن
را آن  د البدكن مي عملاش از عالم متقدرات و اجسام نوري است و هر عملي كه انسان آن را  مثالي

مترتب بر آن تصديق نمايد سپس آن را از مقام  نافعكند، و به غايت تصور  در مقام مجرّدش اجماالً
نموده و در آن مقام به تصور  هتنزّل دهد پس آن را به نحو تفصيل و جزئي اش اش به مقام خيالي عالي

 كند، سپس اراده د، سپس عزم ميوش مي حادثآن برايش  هغايتش تصديق كند سپس ميل ب
انگيزد و آن اعصاب را  و آن قوه محرّكه را بر ميكند  مايد، پس اراده قوه شوقيه را تهييج مين مي

 ج، سپس عمل در وجود متدرء را، سپس اعضارا ، سپس عضالترا ها دهد، سپس رگ حركت مي
 باصره يا سامعه به حس مشترك باز طريقد، سپس چنانچه تدريجاً حادث شد به تدريج از گرد مي
د. پس هر گرد مي ه آنچه از آن بداء شده بازد، سپس به خيال و واهمه، سپس به عاقله پس بگرد مي

، و همانا كند صعود حاصل ميبه به نزول و صورت خود را عملي در مقامات علمي براي انسان 
تصور  دانستي كه بعض مقامات علمي از تقدر و تجسم خارج نيست، پس عمل در مقام تجسم نفس

ت و براي تجسم اعمال وجه ديگري ود، پس صحيح است كه گفته شود: كه عمل تجسم اسش مي
هست و آن اين است كه خداي تعالي به عمل عبد از اجسام اخروي آنچه را خواهد ايجاد كند از 

نكه اي، يعني هستنداين ماده  تكونها و حور و قصور، به معني اينكه اعمال  نهرها و درختان و ميوه
ند نك امثال صور در عالم صغير را انشاء مي كند، و در كبير اعمال در عالم صغيرش تجسم پيدا مي

  »است. اي براي عالم صغير مانند آينهپس عالم كبير 

  بنيان شخصيت 
از هاي شخصيت وي  و بنيانانسان روان م يمهم است كه بداندرماني  روان باحثقبل از پرداختن به م

 منظَرظريه شخصيت از نانسان و و كيستي تبيين چيستي . در ودش مي فيدگاه عرفان چگونه تعريد
نگرش افراد ايجاد شخصيت و تغييراتي كه عرفان در شخصيت و تبيين و نتيجتاً  عرفان اسالمي

به چند اصل بارز كه به نحو اتّفاق ولي با تفاوتهايي مورد توجه عرفا و روانشناسان است را  كند مي
و از ر انسان است قابل درك دو ل برگرفته از حقايقي واضح و مشترك واص نماييم. اين ذكر مي

 يتعالنياز افراد به  آنها بر استناد بااسالمي به عنوان روح دين  عرفانكه  بديهيات زندگي بشر است
 ياصول نظربخشي از اين  .نمايد استفاده مياز آنها  بخشي افراد آگاهي فرآيند درو  مايدن ن ميابي را
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مطرح شده و در  يوجوددرماني  هاي روان نظريهمتون در ي است كه وجود اتاضطرابمشابه با 
  .كند مي بشر صدق يمورد ابنا

  حب ذات

 84فرمايند: ميبه معني اين است كه هر موجودي عالقمند به حفظ و بقاي خود است. حب ذات 
كه  ييها رشته يليو خ ليقب نياز ا يليو خ يروانكاو ،يشد، روانشناس دايكه بعداً پ يعلم يها رشته«

علم خودش بزرگ شد.  نيو ا دييزا يعلم كي د،ييفلسفه مرتّباً زا يعنيكم از آن جدا شد  كم
حب ذات. بطور  ةزيغر سندينو يكه در انسان هست، م ييها زهيجزء غر يروانكاو يعلما
جمادات هم  يحتّ ،يهر موجود يعنيذات  حب. حب نوع ةزيحب ذات و غر ةزيغر يجمع هدست
سخت است  يليخ زيكه فالن چ نديگو يمثالً م يمي. در شكنند يكه خودشان را حفظ م را دارند نيا

. هم حفظ نوع يكيحفظ كند، داشته باشد.  خواهد يخودش را م يعني شود ينم هيتجز وجه چيه و به
 واناتيخودش بخواهد، ح نكهيبدون ا خواهد  يم ي. هر جاندارشود يم دهينوع در جانداران د حفظ
نسلش  نكهيدارد به ا يمند عالقه نيدر واقع ا نديگو ي. مآورند ينر و ماده دارد و نسل م م،ينيب يرا م
 يا تازه يزهايچ كيرسته)  تازه، (از علومِ تازه ي. اما علمانطوريدر انسان هم هم يباشد و حتّ يباق
بدون  يهر انسان يعني نديگو يعكس حب ذات كه م مرگ به ةزيغر. مورد نيمثالً در هم نديگو يم
: ديگو يكه هست، م يكه هر روز يمعن نيبخواهد، طالب مرگ است. به ا حاًيخودش صر نكهيا

است  يا زهيغر كيعالمت وجود  ن،ي. خود ازند ياز فردا دم م شهيكار را خواهم كرد. هم نيفردا ا
كه  يزيحرف ظاهرش درست است البتّه آن چ نيا ديشا كند ياشخاص را وادار م زهيكه آن غر

 مييگو ي. مميدار نياز ا يگريد ريما تعب يبشود ول دهيكه د ستيظاهر ن شهيهم نيا زه،يغر نديگو يم
اش تمام بشود از  گذشته ةكه هر لحظه بخواهد كه لحظ ستين نيا زهيغر ني. استيمرگ ن ةزيغر نيا
 خواهند ياست كه م نيا عتشانيدر طب واناتيح ةنه! انسان و هم د،يايب ديدج ةلحظ كيبرود و  نيب

 يِخصوص اگر از وضع فعل خواسته را دارند، به نيقبل باشند و چون ا ةهر لحظه بهتر از لحظ
است  زهيغر ني. اخواهند يرا م يشاد ةرفتنِ آن لحظه و لحظ نياز ب شهيباشند، هم يخودشان ناراض

بهتر شدن را درك  نيا ها يكه بهتر شدن را نخواهد. منتها بعض ستين يچكسيه يعيببطور ط يعني
                                                                                                                                                                                              

 ،157شماره  يعرفان يها از سلسله درس يا دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 84
  . 1394 اسفند 1 خيتار ،يعرفان يبرگرفته از گفتارها

http://www.jozveh121.com/  



  61  متكدگاه حيتصوف از د يو كاركرد اجتماع يعرفان يروانشناس

 

 يليو خ ننديب يكه فقط االن را م نيب كينزد يها است. البتّه چشم يكه بهتر شدن چطور كنند ينم
 يول ستين يمدت طوالن يعني خواهند يلحظه م نيبهتر شدن را در هم نيا نند،يب يرا م كينزد

تكامل  نيا رسد، يكم به آن م و اگر در راه حق سلوك كند، كم اهدخو  يدلش م انسانكه  يتكامل
 شهيهم شود، يقطع نم ييجا كيبدتر شدن در  اياست چون بهتر شدن  ريو بهتر شدنِ در تمام مس

است كه در  يليتما كيكار در واقع  نيندارد. ا قفيقبل باشد، حدّ  ةامكان دارد كه بهتر از لحظ
است كه سالك  نيا ةدهند نشان نيهست و ا نيا شهيخصوص سالكانِ راه حق، هم به يذهن همگ

 نيبردارد. هم يقدم بعد كي خواهد، ي. در هر قدم مستديقدم با كيجا و در  كيدر  خواهد ينم
 كيرفتن به  نيكه ا كنند يم نيچون نظر به ا يعني كنند يبه مرگ م ريكه آن روانكاوها تعب يوضع
مؤمن نظر به  يرفتنِ آن، نظر به مرگش داشتند ول نيبه برگشتن قدمِ گذشته و از ب يعني گريدقدم 

علم  نجاي. البتّه در اشيتر از دفعة پ و نظر به ادامة كمال و هر لحظه بهتر و كامل  داشتهكمالش 
ود به تكامل و صعود، منحرف نش لِيم نيو ا ليتما نيكه ا شود يجهت به نفع ما م نياز ا يروانكاو

. مؤمن كارش ردينظر بگ ريما كه آنها را هم ز حِيصح اليو ام التيآنقدر غلبه نكند بر تمام تما يعني
آن  كنند، يعجله م ي. البتّه گاهدهد يرا هدر نم نيا دارد، يم را منظّم نگه نياست كه ا نيهم

 ني. اشوند ياز راه خارج م لهدر اثر عج ها يليخ يكه در خود راه باشد، بال اشكال است ول يا عجله
  »اهللا. شاء مؤمن توجه بكند، ان ديرا هم با

  انسان مشعر به شعور خود است

در طبقه حيوان موجودي به نام انسان وجود دارد كه ادراكات حسي را بطور متفاوتي با ساير 
انات به جز نمايد. در نوع حيوان انواع مختلف حيو حيوانات درون اين طبقه دريافت و پردازش مي

ها را مورد ارزيابي قرار داده و آنها را بهبود  توانند ميزان درك و فهم خود از پديده انسان نمي
بخشند ولي در نوع انسان اين امر وجود دارد يعني انسان به فهم خود فهم دارد يا به عبارت ديگر به 

ادراك خود را بيشتر و بيشتر  تواند ميزان فهم و اصطالح عرفا انسان مشعر به شعور خود است و مي
نمايد بدين معنا كه استعداد دارد خود را تعالي بخشد و وضعيت جسمي و رواني خود را از يك 
وضعيت به وضعيت باالتر ببرد كه اين پديده در ساير حيوانات وجود ندارد. پس روان در انسان 

دارد كه بر شعور خود بيافزايد.  همان روان موجود در حيوان است با اين تفاوت كه اين استعداد را
هرچند دانشهايي كه در انواع مختلف حيوانات وجود دارد در انسان (در بدو تولّد) وجود ندارد ولي 
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تواند اين علوم را كشف كرده و برخود اضافه كند. منظور از  استعداد انسان در اين است كه مي
او و بهبود زندگي مادي و معنوي او بكار علوم، كلية اطالعات و دانشي است كه براي حفظ بقاي 
شويم كه حيوانات آگاهي كافي نسبت به  ميايد. براي مثال با توجه به زندگي حيوانات متوجه مي

خوب و بد و نافع و مضر به زندگي خود دارند ولي اين دانش در كودك انسان وجود ندارد و 
آنها قرار داده شده ولي در انسان بايد الزم براي حيات در حيوان بصورت غريزي در هاي  دانش

  كسب شود. لذا از اين سبب تعالي براي انسان متفاوت از ديگر جانداران است.

  دني مطبع 

توان در عمل انسان را به عنوان يك موجودي جدا از جامعه در نظر  انسان مدني الطبع است. لذا نمي
بايد طور فطري  بهو الطبع است يعني طبيعتاً  اساس زندگي و جامعه بشر مدني« 85فرمايند: گرفت. مي

ها ديده نشده. از اولي كه  وقت انسانِ تنهايي در جنگل هيچ از خيلي قديم .با هم زندگي بايد كنند
و ها يا شهرها يا دهات كوچك يا چهار تا خيمه با هم بودند،  بشر، بشر بوده در داخل آبادي

خلقت بعضي حيوانات يا منجمله بشر را خداوند اينطور وقت بشر تنها نبوده. شايد هم اصالً  هيچ
 86 فرمايند: همينطور مي.» شان از يك زن و يك مرد يعني از دو نفر باشد مثل آفريده كه توليد

الطبع و  يا مدني است و بايد با چند نفر باشد. اختالف مدني  جمعي الطبع يعني طبيعتش دسته مدني«
شان با حفظ شخصيتشان است به اين معني كه در جامعة انساني  تگيها نحوة اتّحاد و همبس انفرادي

كند يا در جامعه براي مسائل اجتماعي، همه به نام خودش  هر كسي كه براي خودش فداكاري مي
شود ولي اين امر در حيوانات مدني الطّبع متفاوت است. مثالً وقتي براي زنبور عسل جنگي  ثبت مي

راي اينها كه كي كشته شود. ولي در بشر اينطور نيست. اين تفاوت بين كند ب پيش بيايد فرقي نمي
الطبع بر  ها است. اين مزيت را از لحاظ اجتماعي، اجتماع زنبور عسل و حيوانات مدني الطبع مدني
بندي دارد، يكي را  كنند، يك نظام ها دارند. در انسان وقتي دو گروه با هم جنگ مي انسان
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گذارند براي آب و  گذارند براي تعليم ديگران، يكي را مي اني، يكي را ميگذارند براي نگهب مي
دهد. در حيوانات هيچ كاري  نان دادن به افراد. هر كسي آن كار مخصوص خودش را انجام مي

كند كه  مخصوصِ يك فرد نيست يا يك فرد هم مخصوصِ يك كار نيست. يعني برايشان فرق نمي
كند، براي  ها فرق مي هستند. ولي براي انسان  شان مثل هم كي، همهاين زنبور كشته بشود يا آن ي

خوانيم  برشان اين فرق هست. مثالً در داستان روز عاشورا مي شان و فرمان اقل بين فرمانده ها ال انسان
كه كي آمد اجازه گرفت، بعد ديگري گفت كه من بايد به جنگ بروم، دعوا و اختالف سر اين 

روند ولي معذلك دعوا بر سر زودتر رفتن  دانستند كه همه مي تر برود، همه ميبود كه كداميك زود
بود. اينطور دعواها خاصِ انسان است، در حيوانات هرگز چنين دعواهايي نيست. در حيوانات فرق 

جداگانه نداشتند. تعداد داشتند، تلفات هم كه  كند. هركدام از اين زنبورهاي عسل، شناسنامه نمي
گفتند ده نفر تلفات، دوازده نفر مثالً مجروح. ولي انسان يك قسمتي را آنطور  ند، ميبخواهد بده

اند. مثالً اين ده نفر متخصصِ يكي از اين  نفر چه كساني بوده  گفت اين ده كند ولي بعد مي فكر مي
اگر ها   گذارد. در انسان ها بوده كه حاال ديگر نيست و در آن مكان يك متخصص ديگر مي  اسلحه

اند. در همين  شان يكي شوند يعني همه تربيتشان اسالمي باشد، ديني باشد، مثل همان جانداران مي
كرد كه در اين جنگ خودش كشته بشود يا ده نفر  مثال عاشورا كه زديم، يكي از آنها فرق نمي

ند نه به كن گويند دوازده نفر كشته شدند به عدد و رقم نگاه مي ديگر كشته بشوند و بعد فقط مي
و عدد توجه زيادتري بكنيم. اين كمال تربيت انساني  واقعيت. و ما هم بايد به همين جهت به رقم

است كه اين تربيت او را به جايي برساند كه در اين خصلت مثل حيوانات باشد. مثل حيوانات 
الب حيوانات را اجتماعي (مدني الطبع) نظير زنبور عسل، موريانه، مورچه و خيلي حيوانات ديگر. غ

ايد كه قافله دارند و با هم هستند. ما وقتي از حيوانيت به انسانيت تبديل شديم اين چيزها را از  ديده
  »دست داديم. ...

با توجه به بودن طبع مدني در بشر و خصوصيات خاص آن در جوامع بشري و تمايز آن با ديگر 
شود.  جب انحراف از روش بررسي صحيح ميگيري رفتار فرد مو جوامع اغماض اين اثر در شكل

به  هاي آن الّا و البد در تعريف بنيان شخصيت در افراد مؤثّر است. بلكه جامعه زيرا جامعه و ويژگي
بستري همراه با ساير خصوصيات ذاتي و محيطي و تربيتي در شكل دادن شخصيت فرد عمل عنوان 

تواند تنها  ها تا آن حد مهم است كه انسان نمي كند. از سوي ديگر نياز انسان به ساير انسان مي
  زندگي كند.



 اسالم در  مباني عرفاني روانشناسي    64

  

  متناهي بودن حيات مادي

ست و ين ينامتناه ين كره خاكيدر ا اش يكه زندگ است به اين حقيقت آگاه كه انسان ين معنيبه ا
اين حقيقت كه هيچ چيز در دنيا ثبات و قطعيت ندارد و . م كرديمرگ را تجربه خواه يهمه ما روز

اي نابود شود يا تغيير  هر چيزي كه در اين جهان موجود است اين قابليت را دارد كه ظرف لحظه
شود مگر وجه او.  يعني همه چيز نابود مي »ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ « 87 فرمايد: قرآن كريم مينمايد. 

  وي عليه الرحمه:يا به قول مول

  كند ايست كه تغيير مي فالجمله اعتماد مكن بر ثبات هيچ         كين كارخانه
كند كه همه چيز قابل تغيير و قابل نابودي باشد،  در محيطي زندگي مي فرديبدين ترتيب، وقتي 

اگر و . دهد ميمتمايز به او اينكه خود را براي هر نوع فقدان و تغييري از پيش آماده نمايد، نگرشي 
به آسيب مسلماً ، تنظيم نمايد ءفرض ثبات و ماندگاري كامل اجزا با ذهنيت و پيشرا نگرش خود 

  وي قطعي خواهد بود. 

  انزواي دروني 

 اكتّتعلّق خاطر دارد، ابه آنها و  كند مي گران برقراريكه با د يم روابطغركه انسان علي يعنن ميابه 
يي تنهانوعي احساس در عمق وجود خود ولي همواره  دشو و صميمي مي مايدن گفتگو ميد، كن مي
بشر لذا د و نشو »يكي« يگريبا د تواند ميبطور كامل و در تمام ابعاد نو  دو فرد بسادگيو  دارد
و به دنبال  هدونميي گران در درون خود احساس تنهايق با ديروابط گسترده و عم م داشتنغعلير
  از او بگيرد.او را  يياحساس تنهااين ه د كگرد ي ميزيا چي يكس

  اغناناپذيري

انسان در پي اهداف خود پس از  88.بشر ناسيري درنوعي احساس كمبود و وجود كند به  مي شارها
گردد تا بلكه با  شود و به دنبال هدفي برتر مي دستيابي به هدف مورد نظر رضايت براي او كامل نمي

                                                                                                                                                                                              
 .88سورة قصص، آية  87
   .افسانه عمر و اغناناپذيري 8/6/1396سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  88

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-06-08-Sobhe-ChaharShanbeh-Afsane-Omr-Va-
Eghnanapazirie-Bashar.128.mp3  
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حصول آن به رضايت تام برسد ولي پس از دريافت هر هدفي همچنان هدف بعدي را جستجو 
ي كه او را به رضايت تام از احساسكمبودي دارد.  در درون خود احساسكند. لذا همواره  مي

كند كه گويا چيزي كه  مي ءي به فرد القادائماين حس كمبود  رساند. اهداف محصل خود نمي
 را بدسترا بدست آورد و آن  آن تالش كنديافتن  يد برايبا در گرو آن است وخوشبختي او 
 يازهايبه ن ياند ارتباط دهينام يكمبود معنو يبعض كه را ين حس كمبود دائميا نياورده است.

 يت اجتماعيموقع يا آميز رابطه احترام ،عشق ،ييروابط زناشو ،آب ،از به غذايفرد مانند ن يعيطب
   .ندارد

  كمبود رفعسوءبرداشت از 

 يوردن دستاوردهاآكمبود وجود دارد كه با بدست  يهمانطور كه در باال اشاره شد در انسان نوع
در شناخت  يول كند يكمبود تالش م نيا يارضا ي. انسان اغلب برا شود ياغنا نم ينيو ع يماد

 نديگز يبرم يماد ياشتباه اهداف ن بهآخود دچار سوبرداشت شده و در جهت رفع  ازين ايمنشا نقص 
در وجود خود  عميقاً را كمبودبشر وقتي  ين معنيبد .شود يمتوسل م يامكانات ماد يابيو به دست
چيزهاي ديگر و رفع نيازهاي دست آوردن از راه ب ن راتا آكند  كند به اشتباه سعي مي مي احساس

اما چون درد را با رنج  دبر مي رنج شكمرد از د اگر رخواريكودك شمثال  يابر .مادي رفع كند
 دتريشداو درد  شكمهر چه  برد و ناه ميپگيرد براي تسكين آن به سينه مادر  اشتباه مي گرسنگي

اغناناپذيري  نحوه ارضاء در سوءبرداشت مكد. مي نه مادر رايس يشتريب ولعود با حرص و ش مي
ن كمبود يرفع ا يبرامد آدر جهاتي ناكار تمام سرمايه عمر خود راكه فرد  شود باعثتواند  مي

همسر زيبايي داشته  اگر انديشد كه شايد با خود مي انسان. مثالً در مراحلي از زندگي دهزينه كن
س پسدهد.  خود را نشان مي اغناناپذيريازدواج س از پباشد كمبود او جبران خواهد شد اما مدتي 

فرزند داشته باشد كسري نخواهد داشت. بعد از تولّد فرزند حس كمبود را در كند اگر  تصور مي
 ندو اين رو بيند ها مي و ديگر خواسته يت اجتماعيموقع ،ثروتموضوعات ديگر نظير تحصيل علم، 

داف اهخود  اغناناپذيري يارضا يفرد برالذا در هر مقطعي از عمر تواند ادامه يابد.  خر عمر ميآتا 
را در درون  اغناناپذيري يدن به مقصود بازرسبا مدتي  پس ازاما  .كند مين ييخود تع يابر يديجد
 يباعث ارضا ي مادي انساناز دستاوردها دامالزم به ذكر است كه هر ك يابد. مي شيخو

كه به نام  آنچهكه الزمة حيات وي است ولي د گرد او در حيات او ميي واقع يكمبودها
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در بسياري از مواقع ود بلكه ش نمي ارضادستاوردهاي مادي با تنها  شداد ي از آني معنو اغناناپذيري
  د.شو شدن شدت آن نيز ميافزوده يا اضطرار موجب 

  تدريجيزوال 

نوع از تنعم از مواهب مادي باقي نيست و هيچ  كه بداي ميدرصراحتاً يا تلويحاً ات خود يدر تجرب بشر
دارايي و تا و رواني بدني قواي از كليه مواهب مادي  است. گذر زمان موجب زوال تدريجي آن

شوند و بشر  يا ناگهان زائل ميدر حال زوال هستند همه و غيره جانات يهشكوه و زيبايي و لذّات و 
  حفظ كند.خود  متمادي باهاي  سال يبرارا ناشي از برخورداري آنها ي احساس شادد وانت نمي

  ادراك وجود برتر

وجود به و موجودات آن عالم  اينو در ش يدر خوو تعمق ل مأت يبا اندك كند كه بشر بيان مي
طلبد تا حقير  رد. اينجاست كه هدفي باالتر و متعالي را ميب ي مين جهان پيبرتر در خلقت ا يوجود

م زوال و فناي خود و حتّي عد مقابله با بشر در ،ناتوانيبا دريافتن ادراك . و فاني و جاهل نباشد
و  آنهاشناخت عدم  ديگران و و خويشساده جانات يهكنترل ادراك اينكه در شناخت خود و 

شود كه  ايشان ناتوان است متوسل به تفكّر و تعمق در كيستي و چيستي خود و جهان ميهاي  انگيزه
 در نقشي كليديشود. اين تفكّر  در اصطالحات عرفاء به تفكّر در آفاق و انفس موسوم است مي

خود و فرد به و نگرش  ينيب در جهانشگرف رات ييتغنشأ م و دماين ايفا مي وي امعنو يرشد و تعال
تمام موضوعات حول و حوش وي است. زيرا وقتي به ادراك عجز و حقارت و زوال و فناي خود 

د. ياب گردد و در پي آن صفات و رفتار و اعمال او تغيير مي جملة نظام ارزشي او دگرگون مي ي بردپ
پذيرد با توجه به  حاضر و ناظر بر اعمال بشر نميبه عنوان  حتّي فردي كه وجود خداوند را

قرآن كريم پيچيدگيها و نظم موجود جهان، به وجود خالقي قادر و هوشمند اعتقاد دارد. 
 و اگر آنها را سؤال كني چه كسي »َوَلِئْن َسأَْلَتُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ « 89فرمايد: مي

  ويند خدا.گ مي و زمين را خلق كرد البتّه ها آسمان

                                                                                                                                                                                              
َوَلِئْن َسأَْلَتُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت «فرمايد:  مي 9. در سورة زخرف آية 38، و سورة زمر آية 25سورة لقمان، آيه  89

ْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َولَِئْن َسأَْلَتُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَ «: 61. سورة عنكبوت، آية »َواْألَْرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ 
ُ فََأىنَّ يـُْؤَفُكونَ   ».َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اهللَّ
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يرد. شرح آيه گ مي اي از عوامل ارثي و تربيتي شكل شخصيت بشر از مجموعه ء عظامنظر عرفااز 
است يا مستأنف  حال» ُهَو الَِّذی يَصوِّرُُكمْ «« 90 نمايد: زير از تفسير بيان السعاده اين موضوع را بيان مي

داند؟ يا  است و جواب سؤالي كه تقدير آن چنين است: آيا باطن اشيا را در آسمان و زمين مي
داند، زيرا  اثبات حكم است، يعني خداوند ظواهر آنچه كه در عالم است ميعلّت  جواب سؤال از

پس او باطن اشيا و » ِفی اْألَْرَحاِم َكيَف يَشآءُ «دهد.  اوست كه در رحم مادر به شما صورت مي
داند، پس چگونه ظواهر اشيا را نداند كه در عالم موجود  اند مي چيزهايي را كه هنوز موجود نشده

مادران جسماني ندارد، زيرا نفوس حيواني و بشري، هاي  اند. و ارحام، اختصاصي به رحم شده
ود. بلكه مواد بعيده از قبيل ش لطيفة سيارة انساني است كه خطاب خدا متوجه به آنها ميهاي  رحم
هايي  شود و كيلوس و كيموس و خون ها كه غذاي انسانها مي ها و حبوبات و ميوه ها و گوشت دانه

شود، و خونهايي كه شبيه به اعضا هستند همة اينها رحمهايي براي  كه در رگها و اعضا جاري مي
نفوس حيواني و بشري و لطيفة انساني  هاي هايي كه در مراتب جنين بودنشان رحم نطفه هستند، نطفه

باشد. به  باشند، و مراتب عالي نفس انساني هركدام به وجهي رحم مرتبه باالتر از خودش مي مي
خوشبخت در بطن مادرش خوشبخت است اخباري وارد شده است، كه » بطن«همين جهت دربارة 

ولوي و قبول دعوت باطني ص خا و آن به واليت تفسير شده است، زيرا انسان تا وقتي كه بيعت
ننموده و تحت واليت تكليفي قرار نگرفته باشد، حال او حال نطفه در صلب مرد است، و پس از 

شود كه در رحم مستقرّ شده است،  اي مي دخول در واليت به سبب بيعت خاص، حال او حال نطفه
لي (ع) قسيم جنّت و نار شود مگر بعد از دخول در واليت، و لذا ع و سعادت و شقاوت ظاهر نمي

شود مگر بعد از آنكه واليت به او  شود، و كسي كه در واليت داخل نشود از دنيا خارج نمي مي
د تا اينكه يا بپذيرد و يا انكار كند، آن وقت يا سعيد گرد مي شود، و علي (ع) نزد او ظاهر عرضه مي

داوند هر گاه بخواهد مخلوقي را است يا شقّي. از امام صادق (ع) روايت شده است كه فرمود: خ
كند سپس بر  خلق كند همة صورتهائي را كه بين آن مخلوق تا آدم وجود داشته است جمع مي

آفريند تا اينكه يكي نگويد اين مخلوق شباهت به من ندارد و به  طريق يكي از صورتها نقش مي
ويرش در رحم آفريده هيچ يك از پدرانم نيز شبيه نيست. در حديث ديگري است: انسان و تص

خواهد  فرستد تا در رحمها هرچه را كه خدا مي شوند، سپس خداوند دو مالئكه خالّق را مي مي
رسند، سپس در آن نطفه كه روح  شوند تا به رحم مي پديد آرند، آنان از راه دهان زن وارد رحم مي

                                                                                                                                                                                              
 ترجمه،. سوم ه، جلدمقامات العباد يف هان السعاديب - 90
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دمند و به اذن خدا  ا ميقديم قرار دارد و از صلب مردان و زنان گذر كرده است، روح حيات و بق
كنند و جوارح و اعضا و جميع آنچه كه در شكم هر انسان قرار  براي جنين گوش و چشم باز مي

كند، بر او قضا و قدر مرا بنويسيد امر  كنند، سپس خداوند به دو مالئكه وحي مي دارد، درست مي
ويند: پروردگارا گ مي پس مالئكهنويسيد بداء را شرط كنيد.  مرا دربارة او اجرا كنيد و در آنچه مي
كند سرتان را بلند كنيد به سر مادرش نگاه كنيد، پس سرشان  چه بنويسيم، خداوند به آنها وحي مي

خورد پس به آن لوح نگاه  بينند كه به پيشاني مادرش مي كنند ناگهان لوحي را مي را بلند مي
بينند كه آيا بدبخت و يا خوشبخت  كنند و در آن لوح، صورت و زينت و مرگ و پيمان او مي مي

دهند. امام فرمود: يكي از آن دو مالئكه بر ديگري امال  است و جميع مراتب او را تشخيص مي
نويسند. و در آنچه كه نوشته بداء را شرط  كند، پس همة آنچه را كه در لوح وجود دارد مي مي
ذارند سپس او را در شكم مادر گ مي كنند، سپس نوشته را تمام كرده بين دو چشم آن مخلوق مي
شود مگر در هر  ايستانند. امام فرمود: چه بسا كه سركشي كند و بيفتد و اين معني محقّق نمي مي

سركش و ياغي. و آن گاه كه وقت بيرون آمدن كودك برسد... تا آنجا كه گفت: مالئكه بانگ 
آيد و سرش به پائين  ي سرش ميشود و پاهايش باال ترسد و وارونه مي زنند كه كودك از آن مي مي

يرد، و اين براي اين است كه خداوند بر زن و كودك خروج از رحم را آسان گ مي شكم قرار
كند... تا آخر حديث. و رفتن مالئكه به داخل رحم از راه دهان كنايه از دخول مالئكه از آن جهتي 

است و گرنه در عالم طبيعت است كه بقاي مادر به آن بستگي دارد و آن عبارت از جهت غيبي 
جهتي و سمتي براي دخول و خروج مالئكه نيست، زيرا مالئكه خارج از جهات است و محدود به 

خورد كنايه از استنباط آن چيزي  شود. نوشتن قضا و قدر از لوحي كه به پيشاني مادر مي جهات نمي
تأثير  ه در آن است (جنين) ورسد) از محلّي كه آن قو است كه بالقوه است (و بعداً به فعل مي

باشد، و شرط بداء براي اين است كه  پذيري آنچه بالقوه است از محلّ (جنين)، به سبب آثار آن مي
» َآل ِإلََٰه ِإالَّ ُهوَ «د. گرد مي خارج از محلّ تأثيرپذيرهاي  گاهي چيزي كه بالقوه باشد به وسيلة سبب

اينكه جز او خدايي نيست اين گونه به علّت  تعليل (يعني بهجمله حاليه است يا استينافيه در موضع 
تواند از تصوير  چون او بزرگ و با عزّت است پس هيچ مانعي نمي» اْلَعزِيزُ «پردازد)  آفرينش مي

و او بر طبق حكمت عمل » اْحلَِكيمُ «آنچه را كه خدا بخواهد در رحم ترسيم كند، جلوگيري نمايد. 
پردازد مگر به همان صورتي كه استعداد كودك آن را اقتضا  ترسيمي نمي كند، يعني به تصوير و مي
  »آفريند. گردد، مي كند، و طبق مصالحي كه به كودك يا به جهان برمي مي
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  شخصيت بندي  طبقه
داراي انواع فعليت بشريتش انسان بحسب ظاهر يك نوع است ولي بحسب  همانطور كه ذكر شد

» رَبَِّك َصفًّا َو ُعِرُضوْا َعَلیٰ «در شرح آية مختلف است. برخالف ساير حيوان كه انواع متعدد دارند. 
چنانچه وارد شده كه مردم « 91فرمايند: ) ميشوند متعدد بر پروردگارت عرضه ميهاي  به صف(

در قرب و بعد به  شوند واين صفها برحسب مراتب مردم درآن روز يكصدوبيست هزار صف مي
آدم برحسب ظاهر يك نوع است ولي برحسب باطن انواع متعددي  شود، چه بني خدا تشكيل مي

آدم در مرتبة خاصي برحسب افرادش صف  دارد كه داراي مراتب متعدد است. هر نوعي از بني
ديگر است. هاي  بندد و هر مرتبه و صف به نوبة خود نبي و امامي دارد كه غير از نبي و امام صف مي

همچنين  ».آدم بيست هزار نفر شدند برحسب عدد مراتب بني و برحسب صف ها يكصدلذا پيامبران 
هاي موجودات است، و همين معناي  بدان، كه بني آدم چون بالقوه جامع جميع نمونه«: 92فرمايند مي
باشد لذا هر وقت در چيزي فعليت پيدا كند برحسب باطن از جنس همان  مي» عّلم آدم األمساء كّلها«

شود. و روي همين اصل است كه گفته شده: انسان برحسب صورت يك نوع است و  چيز مي
عالم ارواح  -1برحسب باطن انواع مختلف است. و عوالم برحسب امهات و اصول سه عالمند: 

و اين بين دو عالم واقع است و آن عالم طبيعت است  عالمي كه -3عالم ارواح پاك.  -2خبيث. 
ها به منزلة شخص انساني است كه در طرف راست او عالم ارواح پاك و در شمال او عالم  عالم

ارواح خبيث قرار دارند، و انسان كه در بين دو عالم واقع است در هيچ يك از دو عالم متمكن 
است، و هيچ حكمي از احكام دو عالم بر او باز  نيست، بلكه بر حالت برزخ بين دو عالم باقي

شود، و آنگاه كه از برزخ بين دو عالم خارج گردد اگر متمكن در عالم ارواح خبيث شد بر او  نمي
باشد، و اگر در ارواح  شود كه از آنان است و از اصحاب شمال و اصحاب مشئمه مي حكم مي

اصحاب يمين و اصحاب ميمنه است. و آنكس شود كه از آنان است و او از  متمكن گشت حكم مي
شود، بلكه او از كساني است كه  كه در عالم برزخ و وسط باقي است به چيزي بر آنها حكم نمي

                                                                                                                                                                                              
حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و  91

  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد هشتم، انتشارات حقيقت. 
ان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بي 92

  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد سيزدهم، انتشارات حقيقت. 
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اميد امر خدا را دارد و اين حالت اغلب مردم است. و كسي كه حائز كماالت انسان و بر اصحاب 
السالم هستند او سابق و سبقت گيرنده است. و به عليهم ء يمين سبقت گرفته كه اينان انبياء و اوليا

كند و نه  كند، يا نه واليت قبول مي عبارت ديگر: انسان يا قابل واليت است يا اعراض از واليت مي
كند. و اعراض كنندة از واليت اگر بر اعراض خويش باقي باشد برحسب  از آن اعراض مي

ل است، و حكم قبول كنندة واليت اين است شود كه او از اصحاب شما اعراضش بر او حكم مي
كه او از اصحاب يمين است، و غير اين دو گروه اميد امر خدا را دارند. و قبول كنندة واليت يا در 
بعضي كماالت فعليت پيدا كرده كه او سابق و سبقت گيرنده است. يا چنين فعليتي پيدا نكرده كه او 

شد برحسب زندگي دنيا و نظرهاي قاصر است و گرنه از اصحاب يمين است. اين تقسيم كه گفته 
يمين، يا از اصحاب شمال، و در دنيا نيز حال آنان در نظرهاي بالغ و رسا اين چنين است، زيرا 

كنند كه او يا از اصحاب شمال يا  بينند بر انسان چنين حكم مي ها را مي كساني كه عواقب و سرانجام
پس در نظر كوتاه بينان و قاصرين در دنيا انسان چهار قسم  از اصحاب يمين، يا از سابقين است.

  .»است، ولي در نظر كاملين در دنيا و آخرت انسان سه قسم است

باشد  توان دريافت كه وصف يا صفتي كه به عنوان فعليت اخيرة انسان مي با توجه به مطالب فوق مي
شيء شيئيت « 93فرمايند: اخيره مي در تعريف و توضيح فعلّيت نوع شخصيت او را شكل داده است.

، چيزي هريخاآن است، و فعليت  هريخافعليت  شيئي، و صورت هر آن نه به مادهآن است به صورت 
براي  ».شود شود، چنانكه وجه بدن چيزي است كه به آن توجه مي است كه به آن توجه حاصل مي

ش را برآنچه كه گمان نفس خوي صورتخودپسند  انسانِمثال همانطور كه در مثال فوق ذكر شد 
خودپسندي است فعليت اخيرة او همان صفت پس  دهد. ميزينت  مردم ممدوح است نزدكند  مي

خود كه تزئين نفس خود است قرار عملش را بر اساس قصد است زيرا  مثالً همانند طاووسكه 
بندي  طبقهنسان را مبناي توان صفات ا باشد. بر اين اساس مي دهد كه شاكلة حال او و فعليتش مي مي

اي كه در اين ارتباط هست تنوع صفات است  شخصيت انسان در روانشناسي عرفاني دانست. مسئله
  كه بر اين اساس تنوع شخصيت را به دنبال دارد. 

اي  يك موجود طبيعي آميزهبه عنوان  وجود بشر در اين راستا بايد به اين موضوع اشاره كرد كه
                                                                                                                                                                                              

ضاخاني و حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا ر 93
  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد سوم، انتشارات حقيقت. 
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لفي از وجود جسمي و رواني. مراتب وجود موجودات اين هستي (آنچه كه است از مراتب مخت
 94باشند. مشهود ماست)، از جماد و نبات و حيوان تا انسان، همه داراي ادراكات مختلفي مي

تر است  هر طبقه (جماد، نبات و حيوان) نسبت به طبقه پايينتر خود متعالي 95همانطور كه ادراك
باشد. مثالً حرارت از لحاظ فيزيكي بر جسم جماد و نبات و  تر مي يآن موجود نيز متعال 96مدرك

گذارد ولي ادراك هر يك از اين سه نوع از حرارت با يكديگر متفاوت  حيوان يك نوع اثر مي
كند و از  شود ولي گربه حرارت را درك مي كند و منبسط مي است. مثالً آهن حرارت را درك مي

يابد. پس قابليت  انسان به همين نسبت در سطح باالتري بروز مي كند. ادراكات حسي آن فرار مي
باشد.  پردازش ادراكات حسي در هر طبقه از سه طبقه موجودات وجود دارد اما با هم متفاوت مي

حسي را روان آن موجود بناميم هاي  كننده يا گيرنده و پاسخ دهنده به محرك اگر نام اين دريافت
   تر از روان جماد است. تر از روان گياه و آن نيز متعالي كه روان حيوان متعاليرسيم  به اين نتيجه مي

. به عبارتي سالمت و ستاز نظر رواني ا ها انسانبندي انواع  بندي انواع شخصيت در اصل طبقه دسته
فصول مربوطه كه در  گنجد بندي مي فرد در اين طبقه روانيهاي  آسيبو همچنين بيماري و تعالي 

به آن خواهيم پرداخت.  شناسي باطني هاي مراتب كمال و تعالي و آسيب بخشدر در اين كتاب و 
هاي  بندي ها در روانشناسي متعارف متفاوت است. در طبقه بندي بندي با ساير طبقه اين نحوة طبقه

پذيرفته نوع شخصيت هنجار به عنوان شخصيت سالم  97DSM-5 مثالً تعارفماختالالت رواني 
شدت و ميزان دوري و نزديكي از آن هنجار به همان را ندارند به  شود و كساني كه نُرم مزبور مي

درماني به  اين موضوع در مكاتب مختلف روانشوند.  رنجور يا بيمار رواني تلقي مي ضعف روان
ل نُرم يا در صورتي كه در عرفان بدين شكاشكال متنوع ولي تقريباً مشابه به هم وجود دارد. 

مراحل باالتر نقص تلقي  در هر مقطع نسبت به كماالتهر فرد شود و كمال  هنجاري تعريف نمي
به عنوان ميزان و نسخة قابل » انسان كامل«گردد. ازاينرو در عرفان و روانشناسي عرفاني  مي

                                                                                                                                                                                              
سرشت دوگانه بشر و جمع صفات . 27/2/1396سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  94

   در وجود انسان.
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تعالي است يعني شخصيتي كه در باالترين مراتب كمال و  گيرد. الگوبرداري مورد استفاده قرار مي
و خود آن شخصيت نيز در حال تكامل و حصول مراتب باالتر كمال است به عنوان الگو و ميزان 

    شود. قرار داده مي

وقتي تشخيص داده شد كه شخصيت درمانپذير ناشي از غلبة كدام شناسي رواني  از باب آسيب
كه در  نمودبه درمان توان اقدام  پس ميسرنجوري كرده  صفت در وي است كه او را دچار روان

. هستند واناتيح هيشب يليانسانها خ« 98 فرمايند: . ميفصل محتواي درمان به آن خواهيم پرداخت
 نيبا امثالً تو  ويدبگ ياگر كس البتّه، مينوع هست كياز  وانيا با حمكه  كند يحكم م زيه چمه ظواهر

عقرب هزار  در صورتي كه همان. نمايد و مقابله مي شود ، برآشفته ميينوع هست كيعقرب از 
را از شكل  يوانياسكلت ح ايياو بق 99اند هكاوش كرد ي، بعضشده انسانو نهايتاً كرده  دايپشكل 

 ايچهار پا ا يست داشته ددو  ،بوده يوانيچه حقبالً كه  ندا يدهفهم با ابزارهاييو د نا هبدست آوردآن 
يا تواند بر اساس صفت غالب فرد  بندي شخصيت مي لذا يك نوع طبقه ..»... بوده يا غيرهخزنده 

هاي تفكّر،  همان فعليت اخيره وي انجام شود. در انسان فعليت اخيره قابل تغيير است و با انواع روش
تواند فعليت اخيره خود را تغيير دهد و صفت غالب  تربيت و غيره فرد ميغرقه سازي،  ،تقوا، عادت
غلبة اين تواند  ميوض نمايد. مثالً فرد بخيل با تمرين بخشش و مصرف در طي زمان بر خود را ع

صفت را بر خود كم كند يا بسته به شدت آن، آن را از بين ببرد يا ضعيف نمايد. ولي در حيوان 
شود.  صفت غالب مترادف ميمجموعه غلبة اين صفت ذاتي است. لذا هر حيواني معموالً با يك 

ها غالب است و ذاتاً اين صفت در گربه  ه مظهر حقد است اين صفت در عموم گربهيعني اگر گرب
آن را تضعيف نمود تا  توان نهادينه است. ولي در انسان صفت حقد قابل اصالح و تغيير است و مي

اينرو  ازخارج شود و فعليت اخيره او تغيير كند.  از وضعيت صفت غالب كه فعليت اخيره فرد شده
توانيم از نماد حيوانات به منزلة صفت غالب بر آنها  هاي مختلف مي بندي شخصيت براي طبقه

  استفاده نماييم. 
                                                                                                                                                                                              

اسرار  -انواع انسان  29/6/1396برگرفته از سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  98
   .علم و عقل -خلقت 

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-06-29-Sobhe-ChaharShanbeh-Anvae-Ensan-Asrare-
Khelghat-Elmo-Aghl.128.mp3   
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وجود برخي غالباً  وشوند.  معموالً در حيوان و انسان گروهي از صفات بصورت تركيبي مشاهده مي
ها را بر اساس  م انساناگر بخواهياز صفات در فرد مستلزم وجود چند صفت ديگر نيز هست. لذا 

موفقيت ها  به دليل تنوع و تعداد زياد گروهبندي كنيم، شايد  طبقهو تركيب آنها صفات مختلف 
تواند موجب ارائة  ميانتخاب نماد حيوان اينرو از ها نداشته باشيم.  بندي شخصيت در طبقهزيادي 
صفت غالب مجموعة ائمي بودن دمبين حيوانات  بررسي رفتاربندي مناسبتري شود. از طرفي  طبقه

يعني فعليت اخيره حيوان در آنهاست كه در متون به اشكال و انحاء مختلف از آنها ياد شده است. 
  است. كلّي طول عمر او بر يك نحو 

است  در خواب يكي از مواردي كه روانشناسي عرفاني به آن توجه داشته تعبير رؤياي رؤيت حيوان
يعني تجربه شده است. رؤيا ديده بة انفسي رؤيت حيوان با فعليت اخيره فرد ترادفي در جنغالباً  كه

گربه نشان از حقد در  ايباشد رؤي آن قوياگر خواب فردي تحقق آفاقي نداشته و جنبة انفسي 
توان الهام  دارد. از اين مبحث ميدر بينندة رؤيا وجود فرد است يا رؤياي عقرب حكايت از بخل 

يت را براساس صفت بارز يا فعليت اخيرة فرد در انواع حيوانات نامگذاري گرفت و طبقات شخص
شناسي صفات را از آن  كنيم و نوع گونه از اينرو از متون عرفا دربارة تعبير خواب استفاده مينمود. 

تواند الهام  مي 100هاي مرتبط با تعبير خواب در كتاب بستان السياحه گيريم. يكي از بخش الهام مي
بندي به تعداد  پردازيم. ولي بايد توجه داشت كه اين طبقه بندي باشد كه به آن مي طبقه بخش اين

  :نماييم اكتفاء مينمونه به عنوان  انواع حيوان قابل گسترش است و فقط به همين مقدار قابل حصول

 باشد. ذب و افتراكصفت  غلبة  غول  .1

 ع.يت شنيغا ا صفت شهوت حرامى بهيا باشد يصفت رغلبة   مار  .2
 ا باشد.يصفت ناموس دنغلبة   اژدها  .3

 باشد.(رياكاري) صفت سمعه   لسك  .4

 ا.يبه دنغلبة آلودگي   (سرگين قلطان) جعل  .5
 صفت بخل باشد.غلبة   (عقرب) ژدمك  .6

 صفت حسد باشد.غلبة   زنبور  .7

                                                                                                                                                                                              
، گلزار 1389حضرت حاج ميرزا زين العابدين شيرواني مستعليشاه، بستان السياحه، جلد سوم، انتشارات حقيقت،  100

 دوم و سوم.
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 صفت بخل مفرط باشد.غلبة   رتيل   .8

  بر است.كصفت تغلبة   پلنگ  .9

 ا تهور. يا جبن يظ است يصفت غغلبة   نهيبوز.10

يا ره يبكصفت جرأت باشد در فسق و فجور و معاصى غلبة   خرس.11
 مالهى. در مناهى و در يكبا بى

 ا ارتداد.يا صفت اباحت يرتى باشد يغ و و بىيصفت دغلبة   كخو.12

نات نه در كات و سكد شخصى باشد در حريصفت تقلغلبة   ميمون.13
 طاعات و عبادات.

 باشد.ر كصفت مغلبة   روباه.14

 له باشد.يصفت حغلبة   خرگوش.15

س يا خسيا سرِق يبت يا غيع يا تشنيصفت لجاج باشد غلبة   شغال.16
 ا مشَنِّعى.يا لجوجى يى يبت گويا غيدزدى 

ا صفاتى يا افراط غرور يا بهتانى يانت پنهانى يصفت خغلبة   فتارك.17
 ن صفات.يمتقارب بد

 ا دزدى.يا طامعى يق يا قطع طريصفت طمع باشد غلبة   گرگ.18

 ا شهوت حرام.يصفت غضب باشد غلبة   سگ.19

 ع اموال.يصفت حرص باشد در جمغلبة   موش.20

 صفت حقد باشد.غلبة   گربه.21

 صفت غم باشد.غلبة    قُمل.22

 صفت هم باشد.غلبة   كك.23

 باشد.چيني)  (سخنمه يصفت نمغلبة   (ساس) بق.24

 وه باشد.كصفت شغلبة   (مگس) ُذباب.25

 باشد.(سستي) صفت وهن غلبة   بوتكعن.26

 صفت اهمام باشد در امرى از امور صورى.غلبة   پشت كال.27

 صفت فرار و اختفا باشد جهت دفع مضرّت.غلبة   خارپشت.28

اناً يا صفت غلظت و غضب و احيصفت عجب باشد غلبة   ريش.29
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 بر.ك ايا ظفر يصفت شجاعت باشد 

 ا حماقت.يسالت كا صفت ياح باشد كصفت شهوت نغلبة   خر.30

 طعام باشد.   صفت شرهغلبة   گاو.31

ت از ارباب يمال و اجنبكصفت وحشت باشد از اوصاف غلبة   (بز كوهي) رينخج.32
 ا صفت جربزه. يصفت نفاق  يا غلبة مالك

  سرى باشد. ادهيصفت نخوت و ز  )سيارگوزن (با شاخ ب.33
  د ارادت باشد.يغلبة صفت اطاعت و مز  نخجير (رام).34
 باشد. صفت طاعت غلبة   اسب.35

 .(كودني) ا صفت جالفتيصفت طاقت و تحمل باشد غلبة   ليف.36
 صفت اسالم باشد. غلبة   اشتر.37

 اسالم باشد.غلبة   گوسفند.38

 اح.كر نكصرف همت است به شهوات و ف  خانگى مرغ.39

ت ير تقوكحه اقارب و ادانى و فكصرف همت است به منا  (گنجشك) عصفور.40
 شهوت.

 ر دل.كا ذيا ارسال رسل يحه كصرف همت است به منا  بوترك.41

 ا.يسه دنيصرف همت است به امور خس  الغك.42
43.د خاطر در امور دن  (زاغي) هكعت است با تردا.يصرف هم 
 ا.يصرف همت است به مال و جاه دن  سكرك.44
 صرف همت است به غسل جامه و وضو.  (مرغابي) بط.45

 غسل تن.صرف همت است به   (غاز) قاز.46

 باشد. ختهيد و معرفت آميه به توحكشعرى است  غلبة  ماهى.47

ه و ير اعتقادات رسمكه و فيدات قشريصرف همت است به تقل  خفّاش.48
 ق.يق و اهل تحقياستبعاد از حقا

ر كا و اهل عقبى و فيا و استبعاد از اوليصرف همت است به دن  (جغد بزرگ) بوم.49
 ت.كخرابى و هال

 ر حالل خوردن.كهمت است در امور معاش و فصرف   كبك.50
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 ل در معاش.يصرف همت است به ح  هويت.51

رسل و رساله و قرب جستن با  صرف همت است به ارسال  هدهد.52
 ن.يالب ا باطن و اصالح ذاتين ظاهر يسالط

 م و تعلّم علوم و معارف.يصرف همت است به فصاحت تعل  سار.53

م و تعلّم علوم يمعارف و تعلر يصرف همت است به تقر  طوطى.54
 قت.يقت و حقيطر

افت و يسب حالل و تجارت و ضكصرف همت است به   لنگك.55
 اطعام طعام.

 ر و سهر و انزوا.كصرف همت است به ذ  (جغد) وفك.56

 الطّاقه. صرف همت است به امور شاقه فوق  صعوه.57

 صرف همت است به حصول مال.  كل كل.58

 ا و مال حرام.يهمت است به طلب دن صرف  (شبيه كالغ)  واجيقل.59

 صرف همت است به مال حالل.  (قرقاول) تذرو.60

 ده و حج.يصرف همت است به اسفار بع  (پرستو) خطاف.61

رات يصرف همت است به محافظت خود از خصما و تدب  (شترمرغ)  نعامه.62
 خطب.

 د.يد و استبعاد از توحيصرف همت است به تقل  (مرغ ماهي خوار) ماريبوت.63
 قى.يصرف همت است به عشق و سماع و موس  بلبل.64

 ر دل.كه و ذيصرف همت است به طاعت و تصف  (كوكو) فاخته.65

ر و كصرف همت است به قناعت و مواظبت و مؤانست بر ذ  (شبيه فاخته) جهيموس.66
 عبادت.

 ار اطوار دل و صفاى خاطر.كصرف همت است به اذ  قُمرى.67

 روحانى و دعوت قابالن. ةيامور عالصرف همت است به   باز.68

 ان.كقت و ارشاد ساليصرف همت است به امور طر  نيشاه.69

 عت و تعلّم آداب آن.يصرف همت است به امور شر  (باز سپيد) چرخ.70

 ت اسالم.يصرف همت است بر غا  (قرقي) باشه.71
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 ى.كصرف همت است به امور مل  عقاب.72
 و سردارى قومى.است يصرف همت است به ر  (كركس) دال.73

ا معنوى و عزلت و يصرف همت است به سلطنت صورى   هماى.74
 قناعت.

ا يا طور خفى از اطوار دل ياضت يصرف همت است به ر  طاووس.75
 مراتب جبروت.

دن به ياللَّه و رس ات ذاتى و فناى فىيصرف همت است به تجّل  مرغيس.76
 عالم الهوت و مقام قرب.

بندي صفات غالب در وجود انسان است  سمبل قراردادن نام حيوانات در اين مبحث فقط براي دسته
در فصول بعد به اين موضوع خواهيم پرداخت كه چگونه و نه انطباق انسان بر حيوان يا بالعكس. 

بايد صفات را تغيير داد. يعني در درجة اول بايد فرد صفات غالب بر خود را بشناسد سپس اقدام به 
   نمايد. يا بهبود آناصالح 

قرآن و تفاسير قرآن و همچنين روايات و اخبار اين نوع سمبل اشاره كرد كه در بايد به اين موضوع 
اند.  ار دادن حيوانات مورد استفاده واقع شده و تفاسير قرآني به مفاهيم و اشارات آن توجه كردهقر

اين » َوِإْذ َقاَل ِإبـَْراِهيمُ «« 102فرمايند: اشاره نمود. مي 101سورة بقره 260توان به تفسير آية  براي مثال مي
و اشاره است به » الی«رور به يا بر موصول مج» الی اّلذی حاّج ابراهيم«جمله عطف است بر مجموع 

وجه ديگر از وجه اخراج مؤمن از تاريكي حجاب علم به نور عيان و مشاهده، يا عطف است بر قول 
كنم و  گفت من زنده مي طبق آنچه كه نقل شد كه پس از قول نمرود كه مي» اذ قال ابراهيم«خدا، 
روح است به بدن ميت، نمرود گفت  ميرانم ابراهيم گفت: زنده كردن خدا به وسيلة برگرداندن مي

                                                                                                                                                                                              
َراِهيُم َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوملَْ تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن «. 260سورة بقره، آية  101 ِلَيْطَمِئنَّ قـَْلِيب قَاَل َفُخْذ َوِإْذ قَاَل ِإبـْ

َْتِيَنكَ  ه كو آنگاه . » َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ َأْربـََعًة ِمَن الطَّْريِ َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك مثَُّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا مثَُّ اْدُعُهنَّ 
:  ؟ گفت اى  اوردهيمان ني؟ فرمود: مگر ا نىك ؛ چگونه مردگان را زنده مى  ان ده: پروردگارا، به من نش م گفتيابراه

وهى ك؛ سپس بر هر  ز گردانيز ريش خود، رير، و آنها را پي، چهار پرنده برگ ابد. فرمود: پسيچرا، ولى تا دلم آرامش 
 . م استكيه خداوند توانا و حكند، و بدان يآ مى ، شتابان به سوى تو  ؛ آنگاه آنها را فرا خوان اى از آنها را قرار ده  پاره

حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و  102
  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد سوم، انتشارات حقيقت. 
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اي، پس نتوانسيت بگويد بلي، پس ابراهيم پس از آن در خلوت از خدا  آيا تو آن را ديده
خدايا به من نشان بده چگونه مرده را زنده » َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى«درخواست كرد و گفت: 

آيا اذعان نداري كه من  »َأَوَملْ تـُْؤِمنْ «خدا فرمود: » َقالَ «كني؟ تا اينكه من جواب نمرود را بدهم،  مي
گفت من اذعان دارم و يقين » قَاَل بـََلیٰ «دهم؟  بر اين كار قدرت دارم و در آخرت آن را انجام مي

تا بعد از بيان به عيان ببينم. بدان  ِلَيْطَمِئنَّ قـَْلِيب «كنم  اين درخواست را مي» َولَِٰكن«كردم به آن 
كوشد كه به مظنون علم پيدا  انطور كه قبالً بيان شد هر ظنّ و گماني در صدد آن است و ميهم

جويد، و عيان تحقّق را جذب و صاحبش را به حركت و جنبش  كند. علم نيز شهود و عيان را مي
قضيه  گذارد تا اينكه وي را به مافوقش برساند، پس ابراهيم بعد از علم به واميدارد، و او را آرام نمي
كند و قلبم را در طلب عيان مضطرب كرده است، پس عيان را طلب  گفت: علم ما مرا تهييج مي

فاء جزاء شرط مقدر است يعني اگر آن را خواستي پس » قَاَل َفُخذْ «كنم تا قلبم مطمئن شود.  مي
نند صحب و صاحب. چهار پرنده، طير جمع طائر يا اسم جمع طائر است ما» َأْربـََعًة ِمَن الطَّْري «بگير 

، و صار يصور صارتا اينكه بر تو مشتبه نشود، يا ضم صاد و كسر آن خوانده شده از » َفُصْرُهنَّ ِإَليكَ «
با تشديد راء از باب  صرّ يصير به معني برگردانيدن است و با ضم صاد و كسر آن و تشديد راء از 

و همة آنها به معني جمع كردن است،  ،تصريه، و با فتح صاد و تشديد راء كسر آن از ضربو  نصر
مثَُّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ «ها راو قطعه قطعه نما و ممزوج گردان و سپس جزء جزء كن.  پس بكش آن مرغ

ها را چهار و برخي هفت  هاي دهگانه قرار ده برخي تعداد آن كوه سپس آن را بر كوه» َجَبلٍ 
ُهنَّ ُجْزًءا مثَُّ اْدُعهُ «اند.  دانسته َْتِيَنَك َسْعًياِمنـْ (سعي پيش » ايتان سعی«به معني » تينك سعياً » «نَّ 

: سعي كرد، سعي كردني، سعٰی، سعياً آوردن) است يا اينكه سعياً مفعول مطلق است بدون لفظ فعل 
كه فعل است حذف شده) يا اينكه حال است به معني سعي كنندگان. بدان، كه اخبار در  سعیٰ كه 

 ابراهيم مختلف است، در بعضي از اخبار است كه وقتي ابراهيم ملكوتسبب اين درخواست 
و زمين را ديد، مرداري را در كنار دريا ديد كه نصف آن در دريا و نصف ديگرش در  ها آسمان

خوردند، سپس بعضي از درندگان بر بعضي ديگر  خشكي بود كه درندگان آبي و خشكي از آن مي
خوردند، پس ابراهيم (ع) تعجب كرد و شگفتي او موجب آن  كردند و همديگر را مي حمله مي

درخواست شد. و در بعضي اخبار آمده كه خداوند به ابراهيم وحي نمود كه من از بندگان خود 
كنم، پس  دوستي اتّخاذ كردم كه اگر از من درخواست زنده كردن مردگان را بكند او را اجابت مي

ل خدا باشد پس آن درخواست را كرد تا از خليل بودن خود در دل ابراهيم افتاد كه او همان خلي
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مطمئن شود. وجه ديگري نيز پيش از اين گفته شد، و آن اينكه نمرود گفت آيا زنده كردن 
اي؟ پس ابراهيم آن درخواست را از خدا نمود.  مردگان را به وسيلة برگشتن روح به بدن ميت ديده

، در بعضي اخبار است كه چهار پرنده عبارت از كركس و در تعيين پرندگان نيز اخبار مختلف است
اردك و طاووس و خروس بودند. در بعضي اخبار ديگر هددو و وِركاب (مرغي است كه 

قوش) و طاووسن و كالغ آمده است. در بعضي ديگر خروس و  -كند  گنجشك را شكار مي
و اردك و شتر مرغ  كبوتر و طاووس و كالغ ذكر شده است. در بعضي ديگر خروس و طاووس

ها و تجزية آنها اخبار مختلف است. در بعضي از اخبار  است. همچنين در چگونگي مزج آن مرغ
است كه تفسير به مرغان در ظاهر است و تفسير آن در باطن اين است كه، چهار نفر از كساني كه 

زمين به مأموريت متحمل كالم هستند بگير و علمت را به آنان بسپار، سپس آنها را به اطراف 
هائي بر مردم باشند، و آن گاه كه خواستي آنها بيايند به اسم اكبر آنان را  بفرست تا حجت

آيند اختالف اخبار در تعيين پرندگان و  خواني كه با اذن خدا همه شان شتابان بسوي تو مي مي
ردنشان، و نيز كيفيت كشتن آنان و مخلوط كردن و تجزيه نمودن و سپس خواندن آنها و زنده ك

كند بر اينكه مقصود از  ها و اشارة آنها به بعضي وجوه تأويل داللت مي اختالف اخبار در عدد كوه
اين حكايت تنها ظاهر قضيه نيست، بلكه ظاهر آن اراده شده تا آگاهي بر باطن آن باشد و اينكه 

تاي اخير از  مقصود از پرندگان چهار گانه شيطنت و شهوت و غضب و حرص است كه اين دو
شوند، يا طول آرزو مقصود است كه متولّد از حرص است چون حرص و طول  دوتاي اول توليد مي

باشند، و مقصود از كشتن آنها  آرزو هر دو متالزمند، چون اينها امهات لشگريان نفس و جهل مي
قالني است تا ميراندن آنها از حيات نفساني است و مقصود از احياء آنها زنده كردن به حيات ع

باشد و همان  اينكه از لشگريان عقل گردند، زيرا طاووس مظهر شيطنت است كه مقتضي انانيت مي
شود كه هر آن در يك رنگ بر خود و بر ديگران تجلّي كرده او را به عجب نفس يعني  موجب مي

خودپسندي و غيره دعوت كند، و خروس مظهر غضب و كبوتر مظهر شهوت و اردك مظهر 
شود لذا نوع پرندگان در اخبار مختلف  رص است. چون اين صفات از پرندگان ديگر نيز ظاهر ميح

است. در تعيين صفات و تأويل طيور به نظم و نثر وجوهي غير از اين ذكر شده است. تعبير به طيور 
ور با وجود اينكه در چهارپايان نيز مظهر اين صفات موجود است بلكه در بعضي از چهارپايان ظه

باشد، بدان جهت است، كه نفس و لشگريانش مانند درخت  اين صفات شديدتر از طيور هم مي
اي  پليدي هستند كه از روي زمين بيرون آمده و هيچ قرار و ثباتي ندارند بلكه آنها مانند پرنده
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نشينند، پس نفس با شيطنت خودش را بر خود و بر غيرش در هر  اي مي شند كه هر آن بر شاخهاب مي
كند، و  كند و به سبب شهوت، هر آن يك نوع شهوتراني تمنّا مي ساعت به رنگ و صفتي عرضه مي

گيرد، و با حرص و آرزو، هر آن  اي است كه مار او را گاز مي با غضب در هر زمان مانند مار گزيده
در پي آرزوي ديگري است. ولي بعد از كشتن اين صفات تمام اوصاف تغيير پيدا كرده و از 

شود، كه هر جا عقل آنها را بخواند در اجابت  لشگريان عقل گرديده، و فرمانبردار و مطيع آن مي
ي از قبيل عطف مسبب بر سبب است، گويا كه گفته: تا بدان» َواْعَلمْ «دهند.  سرعت عمل به خرج مي

و » َحِكيمٌ «كند،  هيچ مانعي از مراد خدا منع نمي، »َأنَّ اهللََّ َعزِيزٌ «كه پس از زنده كردن مردگان، 
ها، و هيچ يك  ها و مصلحت دهد مگر براي حكمت هيچ كاري از ميراندن و زنده كردن انجام نمي

تعدد. يا اينكه هاي م دهد مگر از جهت مصلحت از قوا و اعضاء را سربازان جهل و عقل قرار نمي
معني آيه اين است كه بدان خداوند عزيز و حكيم است تا نگويي كه چرا امر به قتل حيوان و ايذاي 

    »آن نموده است.
  



  
  
  
  

  موسفصل 
  
  

  يروان يشناس بيآس





  مقدمه
منظور بيان مفهوم بيماري و تعيين هدف درمان، تعاريف مختلف روانشناسي، به هاي  ديدگاه

رفتار نابهنجار  يكه به بررس 103در روانشناسي مرضي اند. متفاوتي از هنجار و نابهنجار ارايه كرده
و  پردازد يم يروان تاختالال فرآيند يو بررسعلّت  نيي، تعيبند ، طبقهفيبه توص و) ي(مرض

، پنج ديدگاه اصلي را پردازد يفرد م يدر طول زندگ راتييتغ فيكه به توص 104ليتحوروانشناسي 
   :105در تعريف هنجار و نابهنجار معرفي اينگونه معرفي شده است

باليني قابل هاي  داند كه بر اساس نشانه رفتار نابهنجار را نتيجه اختاللي مي ديدگاه مرضي-1
   .تشخيص باشد

درصد افرادي كه حول و هوش  75تا  66 به اتكاي ترسيم منحني نرمال، تنها ديدگاه آماري-2
. ديدگاه آماري مورد قبول مكاتب عرفاني نيست مايدن مي ميانگين جامعه قرار دارند را هنجار تلقي

همانطور دارد. نيست هرچند داللت بر عالقة جمعي به آن رفتار دليل بر صحت آن  يزيرا رفتار جمع
ْنَساَن لَ « 106فرمايد: كه قرآن كريم مي ْحلَقِّ ِإنَّ اْإلِ ِ ِفي ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا 

لصَّْربِ  ِ سته يارهاى شاكمان آوردند و يه اكسانى كمگر است  انيدر زالبتّه انسان يعني  »َوتـََواَصْوا 
فرمايد:  . و ميردندك توصيهى يباكيگر را به شيردند، و همدكسفارش حقّ  گر را بهيدهمردند و ك
ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ «و  108»ْشُكرونَ ايَ ٰـ لالّناِس  رَ ثَ كْ أَ «و  107»وركُ لشَّ ٱ يَ ادِ بَ عِ  نْ يٌل مِ لِ قَ « الّناِس  رَ ثَ كْ أَ «و  109»إنَّ ٱْإلِ
. لذا رفتار عموم 113»ونَ لُ هَ ُهْم جيَْ رَ ثَ كْ أَ « و 112»ونَ لُ قِ عْ ايَـ ٰـ ل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ «و  111»ونَ مُ لَ عْ ايَـ ٰـ ل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ «و  110»ونَ مُ لَ عْ ايَـ ٰـ ل

                                                                                                                                                                                              
103 Berrios, G.E. (1996) The History of Mental Symptoms: Descriptive Psychopathology since the 
19th century. Cambridge, Cambridge University Press. 
104 Developmental psychology  

كتب علوم انساني پريرخ دادستان، روانشناسي مرضي و تحولي از كودكي تا بزرگسالي، سازمان مطالعه و تدوين  105
 ،  تهران.1387ها (سمت)، مركز تحقيق و توسعة علوم انساني،  دانشگاه

  .2-3سورة عصر، آيات  106
  م هستند بندگان سپاسگزار من.ك. و 13ة يسورة سبا، آ - 107
  ستند. يثر مردم سپاسگزار نك.  ا38ة يوسف آيسورة  - 108
  ان است.ي. همانا انسان در ز2ة يسورة والعصر، آ - 109
  دانند.  يثر مردم نمك. ا187ة يو سورة اعراف آ 28ة يسورة سبا آ - 110
  دانند.  يثرشان نمك. ا55ة يونس، آيسورة  - 111
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 توان دالّ بر صحت آن دانست. جامعه را نمي

برحسب محيط اجتماعي كه در آن زندگي را رفتار بازخوردهاي يك فرد  ديدگاه فرهنگي -3
 .دنماي مي كند هنجار يا ناهنجار تلقي مي

يان ل به يك الگوي فرضي كه توسط رهبران، مرب، هنجار را از طريق توس114نگر ديدگاه آرماني -4
 .كند د تعريف ميگرد مي يا سياستمداران تعيين

عات خود و جهان بيرون ظرفيت سازش با توقّ ةبهنجاري را به منزل ديدگاه سازگاري محيطي -5
  115مايد.ن مي براي بازيافتن تعادل از دست رفته پيشين توصيف

غيرمستقيم آن رچند بطور آسيب رواني نيست ه درمان يعرفانمستقيم روانشناسي بايد گفت هدف 
اين است كه در  يعرفانروانشناسي و متعارف تفاوت بين روانشناسي  دهد. را تحت درمان قرار مي

كه منجر به  شده باشدبيماري دچار به نوعي فرد كه يرد گ مي مد نظر قرارهنگامي درمان  اولي
فتار و افكار خود مثالً فرد وسواسي تا هنگامي كه با ر. اختالل كاركرد در زندگي فرد شده است

همة افراد در مسير  يعرفانانشناسي رودر ولي  .شود تلقي مي مساعدلي ندارد وضع رواني او كمش
ظاهراً كاركرد شوند و بايد هركدام را به مرحلة باالتري از تعالي سوق داد چه  تعالي ملحوظ مي

. از طرفي زيرا هر مرتبه نسبت به مرتبة مافوق در نقص است ي داشته باشند و چه نداشته باشندسالم
تمركز فكري غالباً  وي نيست زيرا در مسير طبيعي كمال، بودن نيز دليل بر بيمار رنج رواني خود فرد

. براي مثال مادري كه شود ميميسر ن و زحمتبدون رنج  جديد الزم براي دستيابي به بينش
را بطور كه پسرش خانه  تا قيل از زماني ،ه پسر نوجوانش داردي با هبيمارگونشديد و وابستگي 

اش  نمايد احتمال بسيار كمي دارد كه تمركز و انگيزه الزم براي تغيير سبك دلبستگيترك دايمي 
  پيدا كند.به فرزند را 

                                                                                                                                                                                              ←  
  نند.ك يثرشان تعقل نمك. ا4ة يسورة حجرات، آ - 112
  ثراً جاهلند.ك. ا111ة يسورة انعام، آ - 113

114 Perfectionism 
115  Dobson, K. S. (Ed.). (2009). Handbook of cognitive-behavioral therapies (3rd ed.). New York: 
Guilford. 
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ن شوند مبي درج و بررسي مي 116DSM-5رواني كه در كتب مرجع نظير هاي  انواع آسيب
هاي مختلفي دارند و براي  هايي هستند كه معلول علل مختلف بوده و هركدام از آنها ويژگي آسيب

آنچه در مبحث  يرند.گ مي نظريات درماني خاصي در نظر درماني روانهركدام مكاتب مختلف 
شناسي در روانشناسي متعارف  با آسيب نظر است در كلّمد  شناسي در روانشناسي عرفاني آسيب

 بايد و است آسيب باعثكه  چهآن ،روانشناسي عرفاني نظام نظر ازفاوت است. به عبارت ديگر مت
 به عنوان آسيب ذكرمتفاوت با عموم مواردي است كه در روانشناسي متعارف از آن  كند تغيير
  . است شود مي

رنجوري  بر نوع اختالل يا ناهنجاري يا روانبطور مشخص  درماني رواندر روانشناسي متعارف 
شود. ولي در روانشناسي عرفاني انسان بصورت يك موجود يكپارچه متشكل  درمانپذير متمركز مي

و معنوي سوق داد كه مادي  نظر قرار دارد كه بايد او را در مسيري از زندگيمد  از جسم و روان
وق مجموعه اختالالت عارض شده به سمت سالمت كه تعادل در مسير تعالي درمانپذير است س

   داده شود.

  آسيب شناسي مباني 
عدل و به مفهوم قرار گرفتن در رفتار مبتني بر از ديدگاه روانشناسي عرفاني، سالمت به معني 

و معنويات، عدل يا ماديات  كلي بندي طبقهمسيريست كه هر چيزي در موضع خود واقع شود. در 
و معنوي بشر بصورت مادي  زندگانيبه هر دو سمت توجه  روي و اعتدال در مسيريست كه ميانه

وي دستخوش مادي  كه نه آنچنان به معنويات بپردازد كه زندگي يمتعادل صورت پذيرد. بدين معن
انسان فقط توجه  بپردازد كه زندگي رواني او آسيب بيند. وقتيماديات  اختالل گردد و نه آنچنان به

عد معنوي زندگي خود از بعمالً  ي خود شوددر زندگمادي  هاي ورده كردن پديدهآمعطوف به بر
 ود و بلعكس اگر فقط به مواهب معنوي در زندگي خود بپردازد دنياي او دچار اختاللش مي غافل
و ابعاد معنوي زندگاني رواني بصورت مادي  د. پس انحراف از اين مسير تعادل بين زندگانيگرد مي

است و اگر مادي  به سمت معنويت باشد آسيب ود. اگر انحرافش مي عدم تعادل يا آسيب تعريف
رواني در  شناسي آسيب د. پسگرد مي باشد آسيب رواني پديدارماديات  به سمتتوجه  انحراف

                                                                                                                                                                                              
 .1395، ناي: ابن سنشري، عباس يليل ،يروشن چسل رسول، ترجمه DSM–5 يبر مبنا يروان يشناس بيآس 116
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ي  رفتار در حياتؤس ةاز نحو عرفان اسالمي همگي منتجيا معنوي فرد است و همانطور كه گفته ماد
وند ولي در عمل در هم ش مي انتزاعي تفكيكو معنوي فرد هرچند به صورت مادي  شد حيات

و تعليمات عرفاني در همين است كه چگونه مجموعه مركب از ها  پيوسته هستند. ظرافت آموزه
  و رواني نگردد. مادي هاي  به نام انسان را راهبري نمايد كه دچارآسيبماديات  معنويات و

ت فرد بود. در ذيل اين ييت و معنويكلي تعادل ميان ماد بندي طبقهموارد ذكر شده در باب 
اشد. اين دو نوع انحراف به ب مي هر صفت خود نيز داراي تعادل و انحراف از تعادل ،بندي طبقه

ماديات  معناي افراط و تفريط در خصوصيات رفتاري است. هر صفتي خود داراي انحراف به سمت
 يك صفت پسنديده تلقيبه عنوان  و انحراف به سمت معنويات دارد. براي مثال انفاق يا بخشش

ود ولي افراط در آن به مفهوم بخشش كل مايملك فرد به ديگران است. اين افراط در انفاق ش مي
كننده دچار اختالالت اساسي شود. از سويي ديگر تفريط  فرد انفاقمادي  ود كه حياتش مي باعث

براي خود فرد است. يعني خود  حتّيماديات  كردننكردن و مصرف  در صفت انفاق به معني جمع
جويد. هر دوي اين انحرافات از تعادل انفاق كه به مفهوم  ياتي كه تملك كرده بهره نميفرد از ماد

عبارتي ديگر، ه اشد. پس بب مي بخشش مقدار مناسبي از دارايي به ديگران است آسيب رفتاري
خارج از اين مسير تعادل اختالل و رواني انسان در طي نمودن مسير تعادل است و مادي  سالمت
  ود. ش مي تلقي

روش روانشناسي عرفاني نماياندن اين راه تعادل و سالمت به فرد است يعني روانشناسي عرفاني با 
راهي براي فرد  ةو معنوي، نقشمادي  از دستورات مختلف در سطوح مختلفاي  استفاده از مجموعه

مسير منطبق با تعادل و سالمت وي باشد. مجموعه اين كند كه اين  در طول زندگاني او تعيين مي
شروع شده و به  غيره معامالت و ،ازدواج ،دستورات از دستورات شريعتي از آداب نظافت

 خيال تحت عنوان دستورات طريقتيتصحيح از دستوراتي كه منجر به تربيت فكر و اي  مجموعه
تنها وان ت نمي فردمادي  ختگي حيات رواني وبه درهم آميتوجه  ود. و همانطور كه گفته شد باش مي

يا فقط معنوي مادي  به دستورات و تعاليمي اكتفا كرد كه به نحوي نامتعادل باشند. يعني يا فقط
اشد جمع صورت و معنا يا به كالمي ديگر ب مي باشند. هنري كه در شيوه تربيتي عرفان اسالمي

مسير  فرد را آموزش داده كه بتواند دراي  نهبه گو كه و معنوي استمادي  اجتماع دستورات
هاي  و معنويات است قرار دهد. نمونه اين موضوع را در شيوهماديات  سالمت كه همان تعادل بين
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 ينيم كه در تعليم پيروان خودب مي المالس الم و حضرت عيسي عليهسلا تربيتي حضرت موسي عليه
ع) بيش از (و زندگاني معنوي داشتند. دستورات موسي مادي  متفاوتي بر زندگانيتأكيد  وتوجه 

داد. و بالعكس  نظر قرار ميمد  او رامادي  قرار دهد حياتتوجه  آنكه حيات رواني فرد را مورد
در حد اغماض بود. تكامل تاريخي مادي  به زندگانيتوجه  بود كهاي  به گونه )ع(دستورات عيسي 

و مادي  شد كه تعادل بين حيات )ص(د ور دستورات حضرت محمتربيتي منجر به ظههاي  اين شيوه
  گرديد.  ذخاشيوه آموزشي اتّبه عنوان  رواني

به هر نوع اشياء، افراد، صفات، و روابط موجود  117اساس آسيب رواني دلبستگي و وابستگي عميق
ماندگار  كه هيچ چيزي در دنيا . يكي از اهداف عرفان، عارف بودن فرد بر اينستجهان استدر 

در بسياري از كتب  نمايد. با اين نگرش منطبق مي نيست و الجرم فرد، انتظارات خود را عميقاً
د. در واقع، نگاه ندان خوريم كه رنج و بال را براي تعالي فرد مفيد مي عرفاني به اين نگرش بر مي

ادي را كه در زا نگاهي متفاوت با رويكردهاي نوين است. عرفان رويد عرفان به رويداد آسيب
داند بلكه حوادث  شود را في نفسه يك رويداد منفي نمي اطالق مي 118روانشناسي نوين، به آن تروما

انسان در طول زندگي بطور طبيعي  داند. اي از مراحل سلوك مي و رخدادهاي زندگي فرد را مرحله
هاي فردي و محيطي،  تاويابد. افراد بسته به تف فنا بينش و وقوف مي حتميو قدم به قدم، به حقيقت 

يرد كه گ مي ند و تنها هنگامي آسيب رواني شكلگرد مي به درجات متفاوت با اين حقيقت مواجه
  اين حقيقت امتناع نمايد.  قبولفرد از پذيرش و 

 كند، اگر وقوف نداشته باشد كه آن چيز ذاتاً گذاري رواني مي هنگامي كه فرد بر چيزي سرمايه
نتواند آمادگي نسبي را براي تزلزل احتمالي پايگاه رواني در خود ايجاد است و  پذير اضمحالل

سازي و مواجهه به منظور درمان  نمايد، در معرض آسيب قرار دارد. بدين ترتيب همانطور كه غرقه
رود، روبرو شدن افراد با رويدادها نيز از ديدگاه عرفان داراي  مرضي به كار ميهاي  وسواس يا ترس
گذاري نامناسب خود واقف  اي كه فرد را به سرمايه باشد، مواجهه ي خودكار ميخاصيت درمان

تغيير و بهنگام سازي خودكار، فرآيند  سازد. رويدادهاي زندگي به صورت يك مواجهه يا غرقه مي
دهند و رنج ناشي از آن رويداد در واقع فشار رواني، ترس و  را انجام مي كردن نظام ارزشي فرد

                                                                                                                                                                                              
ا منوط به آن دانسته و هويت خود را با آن تكيه رواني فرد بر چيزي بدين گونه است كه فرد اصالت وجود خود ر 117

 كند. تعريف مي
118 Truma 
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شود. ازين جهت  كه فرد هنگام از دست دادن پايگاه رواني خود، به آن دچار مياضطرابي است 
د و فرد بواسطه مواجهه با فقدان، وارزش شمنجر به تغيير تواند در فرهنگ عرفان  است كه فقدان مي

تواند به شخصيت معنوي اصيل خويش نزديكتر گردد. در روانشناسي نوين هنگامي كه فرد با  مي
 توان دهند ولي در رويكرد عرفاني مي شود تشخيص بيماري مي ركرد روزانه مواجه مياختالل در كا

  نوعي احتمال مثبت در زايش رواني و بيداري فرد محسوب نمود.آن را 

اند يا در  لذا دسته اول درمانپذيران كساني هستند كه موضوع هويت دنيوي خود را از دست داده
سته دوم كساني هستند كه ترسي پنهان مبني بر از دست معرض خطر از دست دادن آن هستند و د

دادن هويت دنيوي خويش دارند كه عوارض هر دو گروه در رفتار آنها به عنوان آسيب رواني بروز 
  كند. مي

كند بر چيزي كنترل پيدا كند كه  يرد كه فرد تالش ميگ مي مواجه و غرقه سازي در مواقعي صورت
ز موجودي كه واقعاً ترس ندارد يا تالش براي نابود كردن ميكربي در واقعيت وجود ندارد. ترس ا

گذاري رواني فرد بر موضوعي فاني، اين  كه بيماري در اثر آن بوجود نخواهد آمد. در واقع سرمايه
كند و هنگامي كه  واقعيت را در بر دارد كه فرد هويت خود را در حضور و وجود آن تعريف مي

مورد  امربيند. فرد هنگام مواجهه با نابودي  فرد وجود خود را در خطر ميوجود آن به مخاطره بيفتد 
دنبال  برد و ثانياً گذاري پي مي مشابه براي سرمايه تموضوعا و امر، اوالً به عدم قابليت آن خود نظر

كه در اصطالحات عرفاني  گذاري ارزشمند و قابل اعتماد باشد. د كه براي سرمايهگرد مي موضوعي
با واقعيتي روبرو گشته كه  درمانپذيريادآوري و تأكيد بر اين اصل كه  به خاع و لبس مشهور است.

تأكيد بر واقعيت فاني دنيا  ،در ماهيت دنيا در جريان است و همه افراد بشر در معرض آن قرار دارند
ه اوالً احتمال بااليي داشته و قابل است. وقتي به فرد يادآوري شود كه با موردي مواجه شده ك

شود. ولي عدم  كردن واقعه جلوگيري مي باشد، از شخصي كامالً عمومي مي بيني بوده و ثانياً پيش
توان تكيه كرد يا ارزشها  شود كه پس به چه چيز مي دنيوي باعث اين سؤال ميهاي  پديدهاطمينان بر 

مرحله با شناخت و كنكاش ظريف در باورهاي  در دنيايي كه كامالً متغير است چيست؟ در اين
  .رسد وجود وجودي متعالي مياصل  هبيمار ب ،دروني

شناسي در روانشناسي عرفاني و روانشناسي متعارف  تفاوت نگرش به آسيبدربارة بطوركلي 
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مزاحم عرفان نبود. اما  اديز گفتند، يالنّفْس م كه به آن علم ميقد يشناس روان« 119فرمايند: مي
 يشناس اوقات مزاحم عرفان است. روان يكار عرفان است و هم گاه هم كمك د،يجد يشناس روان

دخالتش در  يباشد ول ديمف يليخ تواند يم يحاالت عرفان هيو توج حيتوض يبرا ديجد يو روانكاو
مربوط به  نديگو يم ونيپرسشناسان به آن د بنابر آنچه كه روان ياست. افسردگ غلط يمسائل عرفان

 رياست كه در مس يحالت مييگو يكه ما م يقبض ياست ول يروان يماريب يو نوع يحالت روان كي
حالت رفع  نيا ديمجموعه مسائل نما كيكه اگر توجه به  شود يم جاديسالك ا يسلوك برا

آن مبدأ  يحركت به سو رياعتقاد داشته باشد و در مس ييبه مبدأ يكه اگر كس يمعن نيبه ا شود يم
كه  يعنوان مثال اگر كس . بهرسد يصورت از همان مبدأ به او كمك م بشود درآن يدچار ناراحت

افراد از جانب خداوند مقدر  يموضوع بپردازد كه چون خطا نيبه ا ديآ يم شيپ شيحالت قبض برا
در  يول برد يو آنگاه آنها را به جهنّم م دهيهمه افراد گناهكار را آفر نيا خداوندپس چرا  شود، يم

كه خداوند  شود يم داياو پ يفكر برا نيا جيتدر اگر توجه به آن مبدأ داشته باشد به ريمس نيهم
آن فكر  كند، يم زيو تم ديشو يتوجه، آن فكر را م نيلذا ا گذرد، يبخشنده است و از گناهان درم

 يماريدر ب اما .گردد يبرم يعاد يو آنوقت او به زندگ كند يم زيبلكه آن را تم برد، ينم نياز ب را
 نشيكه آفر ييكه اصالً اعتقاد به مبدأ كند يرا فراهم م يمعاش شخص موجبات يزندگ يافسردگ
تا درمان  كند يحلّ مشكالت و مسائلش هر چه جستجو م ي. او براكند ينم داياز اوست، پ زيهمه چ

اگر  يآورد ول يرو يكه به خودكش شود يموضوع باعث م ني. اكند ينم دايكند، پ دايپ يراه حلّ اي
كه دارد به كمكش  يافكار ريسا د،يايب شيسالك، پ ،يعارف، صوف يحاالت و مسائل برا نيهم
درمانش  يهست ول يروان يو افسردگ يدر قبض عرفان يآثار مشترك ب،يترت نيا به. ديآ يم

 ».متفاوت است.

  راه راست 
شود. در شرح راه  اصطالحات ديني و عرفاني تحت عنوان راه مستقيم ذكر ميمسير تعالي در 

َ «« 120فرمايند: مستقيم در تفسير آيات سورة حمد مي َراطَ  اْهِد هرگاه سالك در موقع » اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّ
                                                                                                                                                                                              

 15 ،يخودكش ةصد و نودم، دربار ةاز جزو ييها دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 119
  /http://www.jozveh121.com . 1388 بهشتيارد
حاج حضرت  ترجمه و حواشى، با هفت سوره السعادة انير بيترجمه مقدمه تفسكتاب رهنماي سعادت،  120

← 
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وجودي و رعاياي كشور هستي او بسوي او هاي  قرائت خود به مقام حضور برسد بناچاري كثرت
كنند او نيز بناچار  خواهند و حقوق خود را طلب مي خود را از او ميهاي  شده و نيازمنديكشانيده 

وجودي خود هاي  كند زيرا براي برآوردن نيازمنديميتوجه  بدانها و بعداً به كثرات عالم خارج
ن ود كه در كارهاي ايش مي نمايد و در آن هنگام ملتفتتوجه  ناچار است كه به كثرات عالم خارج

به كثرات غالباًگرفتار افراط و تفريط است و از آن كمتر انفكاك دارد و اين دو نيز توجه  عالم و
اشند از اينرو به درگاه خدا تضرّع نموده و از او درخواست ب مي مانع و دوام حضور و لذّت وصال

ويد خداوندا ما را گ مي به اغيار حفظ كند وتوجه  كند كه لذّت وصال را براي او باقي داشته و از مي
در همه حال به راه راست راهنمائي كن هم در معامالتي كه با قواي داخلي وجودي و اعضاء داريم 

اند و ما را از افراط كه  و هم نسبت به كثراتي كه خارج از وجود ما بوده و در عالم كبير قرار گرفته
 وسط آن قرارده زيرا افراط كه جنبه عيسويت و تفريط كه جنبه موسويت است نگاهدار و در حد

گذشتن از راه پس از وصول بدان است ما را از شهود جمال تو پس از آنكه آن را به ما عطا 
كند و تفريط نيز كه كوتاهي در رساندن خويش به راه باشد ما را به حضور در  اي منع مي فرموده

  رساند. پيشگاه تو نمي

ت از نماياندن راه است خواه آنكه به مطلوب برساند يا به معني راهنمائي است و آن عبار »هدايت«
متعدي  »الم«يا  »الی«يك نرساند و خواه بخودي خود يا بتوسط   فقط به راه برساند يا آنكه به هيچ

) به معني راه است و در اينجا هم »زراط«معجمه ( »زاء«يا با  »سني«و  »صاد«با  »صراط«شود. كلمه 
يعني راه  »مستقيم«قرائت شده است و راه ظاهري معلوم است و معني راه  »سني«و هم با  »صاد«با 

در وسط باشد يا مراد همان كامالً  راست هم ظاهر است و راه مستوي (ميانه و راست) آنست كه
و مستوي راهي است كه بر نزديكترين خط بسوي  »مستقيم«است و گاه هم مراد از  »مستقيم«

) مسافتي است كه بين مبدء حركت و و نهايت آن »اينی«حركات مكاني (مقصود باشد. و راه در 
باشد خواه آنكه راهي هم در روي زمين ساخته شده باشد يا نه و در حركات وضعي نيز مراد از راه 
همين است و مسافت و حدود آن در اين دو حركت (اَيني و وضعي) پيش از حركت هم موجود 

  است.

                                                                                                                                                                                              ←  
 . انتشارات حقيقت.1378رضاعليشاه، انتشارات حقيقت، چاپ اول جديد،  ن تابنده گنابادىيسلطانحس
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اشد كه ب مي كه عبارت از مراتب مختلفه كم و كيف 121ي جوهريولي در حركات كيفي و كم
جوهريه كه متعاقب يكديگر براي هاي  ود و مراتب صورتش مي عارض بر جسم متّحرك در آن

ود، مسافت وجود ندارد نه پيش از حركت و نه بعد از حركت بلكه وجود ش مي جوهر متّحرك پيدا
به حدود مراتب مختلفه يك امر متّصل را كه  آن فقط در ذهن است كه بواسطه رسيدن متّحرك

تصور  رسد در خود ايجاد و اي بين آن مراتب در آن وجود ندارد و همه آن يكي به نظر مي فاصله
نمود همان مراتب كم و كيف و جوهر است تصور  وانت مي كند و راهي كه در آن وجود دارد و مي

 توسطي عين قوه عدم آنها است و ظهور آن عين انقضاي آن 122كه وجود آنها مانند حركت
                                                                                                                                                                                              

احتياج به موضوع نداشته اند به اينطور كه هر موجودي اگر در وجود خارجي خود  حكماء ممكن را ده قسم نموده 121
باشد جوهر است وگرنه عرض و جوهر پنج است: عقل و نفس و جسم و صورت و هيوال. عرض هم نه قسم است كم 

گويند و حركت  و كيف و وضع و اَين و جِده و متي و فعل و انفعال و اضافه كه آنها را با جوهر مقوالت دهگانه مي
شود و در  ف و وضع و اين و جوهر است و در فعل و انفعال و متي واقع نميشود و آن كم و كي در پنج تا واقع مي

شود. و حركت در كم و كيف و وضع و اين مورد خالف نيست و ظاهر است، حركت در  اضافه وجِده بالتبع واقع مي
معني مكان  كم مانند نمو اشياء و حركت در كيف مانند گرم شدن آب سرد و داناشدن نادان و حركت در اين كه به

است مانند حركت از محلي به محل ديگر و حركت در وضع مانند حركت سنگ آسيا. ولي حركت در جوهر مورد 
اند ولي متأخّرين از اشراقيين مانند مرحوم صدرالمتألهين و پيروان او قائل به  خالف است حكماي سابق منكر آن بوده

رود و به ادله عقليه ود حركتي دارد و آن به آن رو به كمال ميحركت جوهريه هستند و معتقدند كه جوهر نيز براي خ
كنند. عرفاء نيز از سابق و صدر اول اسالم طبق مكاشفات و به استناد به آيات و اخبار همين  و نقليه بسياري استشهاد مي

ند كه خداوند در قرآن باشعقيده را داشته و معتقدند تمام ذرات عالم مرتباً در خلع و لبس و در سير بسوي كمال مي
توان بر حركت زمين كه عقيده اهل كه به ظاهر آن مي» السحابِ مرَّ تَمرُّ يوه جامدةً تَحسبها الْجِبالَ وتَرَى«فرمايد مي

شود و مانند  هيئت و نجوم امروز است دليل گرفت و از نظر معني و تأويل هم بدان بر حركت جوهريه استدالل مي
  فرمايد:و مولوي مي آن،

  هر دمي مرگي و حشري داديم                   تا بديدم دستبرد آن كرم
  و در جاي ديگر گويد:

از جمادي مردم و نامي شدم
مردم از حيواني و آدم شدم

 

 
وز نما مردم زحيوان سر زدم
پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم

 

  و نيز فرمايد:
  شتابد در علو همچون نهال مي                ذره ذره عاشقان آن جمال    

  و شرح اين موضوع خيلي مفصل و خارج از حدود اجمال اينجا است.
كنند يكي بودن متّحرك همواره در بين مبدء و منتهي يعني بطوريكه حكماء حركت را بر دو معني اطالق مي 122

← 
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اشد. ازينرو مطلب بر بسياري از فالسفه مشكل شده چون در هر حركتي بايد موضوعي كه ب مي
كند محفوظ باشد ولي در اين سه حركت مخصوصاً حركت كمي و جوهري موضوعي  حركت مي

طبق آنچه در  123يه بنابراين كه جسم تعليميماند زيرا در حركت كمكه در آنها محفوظ باشد نمي
ود جسم ش مي فلسفه ذكر شده از جسم طبيعي انتزاع شده و بواسطه تبدل او كه در حركت پيدا

همينطور است  د وگرد مي و به تبدل جسم طبيعي نيز موضوع متبدل ودش مي طبيعي نيز متبدل
كه  124گر در حركت جوهريهجوهري مختلف به تعاقب يكديهاي  موضوع وارد شدن صورت

                                                                                                                                                                                              ←  
ه آن و آن بعد از رسيدن بدان در آن حد هريك از حدود مسافت كه فرض شود متّحرك در آن پيش از رسيدن ب

كند اين را حركت توسطيه گويند و ديگر خارج شدن متّحرك در هر آن از نيست يعني هرآني با حدي تطبيق مي
اي به نقطه ديگر كه آن را حركت قطعيه گويند و فرق اين دو اينست كه اولي امري است كلّي كه از حركت  نقطه

 .ي خودش در خارج وجود ندارد ولي قطعيه وجود خارجي داردشود ول خارج انتزاع مي
اند جسم طبيعي جوهري است كه  اند يكي جسم طبيعي و ديگر تعليمي و گفته حكماي سابق جسم را دو قسم گفته 123

ممكن است در آن سه بعد طول و عرض و عمق را فرض نمود و البتّه اين جسم از اقسام جوهر است و جسم تعليمي از 
له كم و از اعراض است و آن كميتي است كه در سه جهت طول و عرض و عمق كه براي جسم طبيعي مفروض مقو

 است سريان دارد.
اين را نيز بايد بدانيم كه هريك از مكونات اين جهان از جماد و نبات و حيوان از اول تكون و  ه:يت جوهركحر 124

خود در حركت است تا به كمالي كه شايسته نوع يا شخص او پيدايش خود در كم و كيف بلكه در صورت جوهري 
زيرا حركت عبارت است از بيرون » كون در ترقّي است«باشد برسد و اين است معني آنچه معروف شده كه گويند 

آمدن از قوه به فعل بتدريج و از بين رفتن تدريجي قوه و تبديل آن به فعليت و اين خود معني ترقّي است و چون 
از انواع مكونات از ابتداي پيدايش خود بتدريج از قوه و استعداد رو به فعليت و كمال اليق به نوع خود  هريك

رسند لذا از نظر طبيعت و فطرت بر راه راست  روند و اگر عائق و مانعي در بين نباشد به كمال منظور خود مي مي
است يكي حركت طبيعي و استكمالي مادي كه در آن باشند جز انسان از انواع حيوان كه براي او دو نوع حركت  مي

باشد در حركت است اگر عائقي در بين  قسمت او نيز مانند ساير حيوانات بر راه راستي كه اليق نوع و شخص او مي
پيدا نشود. يك حركت استكمالي ديگر نيز از وجهه نفساني و روحي دارد و در آن نيز تا موقعي كه براي او استقالل 

باشد در حركت است.  و فكري نيست و در اختيار خود استقالل دارد، باز بر راهي كه اليق شخص و نوع او ميروحي 
شود و  ولي وقتي كه براي او استقالل در اختيار پيدا شد و هنگام آزمايش و تكليف رسيد در آن هنگام دو راه پيدا مي

رود و فعليتي ناشايست و مخالف با نوع در بين  است مي گاه هست كه از قوه رو به فعليتهايي كه شايسته نوع انسان
دهد تا به آخرين مراتب كمال نوعي كه عبارت از مقام اطالق و واليت كلّيه و علويت  حركت براي او دست نمي

  علي است به شرحي كه قبالً مذكور داشتيم برسد و البتّه اين افراد خيلي نادر و كمند.
قوه به فعليات اليق خود در حركت است و در راه واقع است ولي در بين گرفتار  و بسياري از اوقات هست كه از

← 



  93  متكدگاه حيتصوف از د يو كاركرد اجتماع يعرفان يروانشناس

 

  ماند.موضوعي نمي

اين است كه موضوع بنحو اجمال هم در حركت كميه با كم غير مشخصي در ضمن حقّ  ولي
كميات وارده و هم در حركت جوهريه با يك نحو صورت غير متعيني در ضمن صور متوارده بر 

 اشد و بواسطه يكب مي و پنهانموضوع بواسطه يك تعين شخصي كه در همه اين تعينها وجود دارد 
 اشد محفوظ است. زيرا در فلسفهب مي كه داراي يك كم غير معين يا صورت غير متشخصماده 
ويند اتّصال وحداني همرديف با وحدت شخصي است زيرا اگر بين اشياء يا حدود يا كيفيات گ مي

  كنند. يا كميات مختلفه اتّصال تامي باشد حكم يك چيز را پيدا مي

واند بدان پي ببرد و بفهمد و ت نمي و چون راه راست انساني دقيقترين چيزها است بطوريكه هر بينائي
واند بدون لغزش به يك طرف آن را ت نمي تيزترين و باريكترين راهها است بطوريكه هر سالكي

ترين امور است كه درك آن براي هر صاحب ادراكي ميسر نيست و  بپيمايد و همچنين پنهان
شخاص هم در حركت و سير بر آن بحسب فطرت و طبيعت و بواسطه اسباب و علل و معدات ا

اشند ازينرو ذكر شده كه راه باريكتر از موي و تيزتر از شمشير و بسيار ب مي خارجي به اختالف
  كنند. تاريك است كه راهروان به قدر روشنائي خودشان در آن حركت مي

نساني است صور مراتب انسانيت انسان بوده و به فعليات مختلفه و چون فعلياتي كه شايسته مقام ا
اند و فعليات شايسته انساني  اشند احاطه شدهب مي اي از دوزخ افراط و تفريط كه هركدام از آنها نمونه

در هر مرحله كه پيدا شوند صاحب خود را از حاالت افراط و تفريط كه هركدام صورتي از مراتب 

                                                                                                                                                                                              ←  
شود در اين هنگام بيرون آمدن او از قوه بسوي فعليات بر راه راست انساني  فعليتها و مراحلي كه شايسته او نيست مي

رود كه خداوند در كالم خود به  باشد مي نيست بلكه گاهي راه او بكلّي كج شده و بسوي غير فعلياتي كه اليق او مي
َمالِ  َوَذاتَ  اْلَيِمنيِ  َذاتَ  َونـَُقلِّبُـُهمْ «فرمايد  اين دسته از سالكين اشاره مي . ) يعني آنها را به 18سوره كهف، آيه » (الشِّ

  گردانيم. طرف راست و چپ مي
غير هاي  م وارد گرديده و فعليتكج و غير مستقيهاي  گاه هم هست كه انسان بكلّي از راه راست خارج شده و به راه

گردد و اگر  تر از دد و دام و اهريمن مي پذيرد در اين صورت اگر در آن فعليات به آخرين حد رسيد پستاليق را مي
مراد مسخ البتّه شود ( ماند و مسخ مي در بين راه از حركت ايستاد به همان صورت فعليتي كه در آن وقوف كرده مي

خ صوري نزد حكماء مورد اشكال است و مسخ عبارت از تبديل صورت انساني به صورت معنوي است زيرا مس
 حيواني است چنانكه نسخ تبديل صورت انسان به انسان ديگر و فسخ تبديل آن به نبات و رسخ تبديل به جماد است.).
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رساند ازينرو در خبر رسيده  ند بيرون آورده و به يكي از صور مراتب بهشت مياشب مي مختلفه دوزخ
كند و پلي است كه بين بهشت و  كه صورت انساني راه مستقيمي است كه بسوي نيكي راهنمائي مي

  ) روي جهنم كشيده شده است.»صراط«دوزخ كشيده شده و نيز رسيده كه راه (

اشد و بيرون آمدن از قوه و استعداد به فعليات ب مي ه راستو چون گام زدن در راه انسانيت كه را
انساني مستلزم اين است كه طريق افراط و تفريط را نپيموده و حد وسط بين اين دو را در همه حال 
و همه چيز مراقب باشد و در اعمال بدني و احكام شرعي و همچنين اعمال قلبي كه عبارت از 

اشد و همچنين در اوصاف عقلي و عقايد ديني حد ب مي روح اخالق نفساني و حاالت عارضه بر
وسط را داشته باشد و الزمه دارا بودن حد وسط آن است كه بر طريق حقيقي قدم گذارد ازينرو 

روي و توسط در اعمال و احوال و اخالق و عقايدي كه بايد همواره مراعات نمايد  صراط به ميانه
  تفسير شده است.

يعني  125»ُتْسرُِفوا َوَال  َواْشَربُوا ُكُلوا«مال ظاهري مانند خوردن و آشاميدن كه فرموده روي در اع ميانه
بخوريد و بياشاميد و زياده روي نكنيد كه دو كلمه امر اشاره به اباحه خوردن و آشاميدن يا 

منع صريح  التسرفوااشد و كلمه ب مي استحباب يا وجوب آن برحسب موارد مختلفه و منع از امساك
 یِإلَ  َمْغُلوَلةً  َيَدكَ  َجتَْعلْ  َال «فرمايد  روي در بخششها كه در اين باب مي از افراط است و همچون ميانه

يعني نه دست خود را به گردن بند كه بكلّي باز نكني و نه آن را  126»اْلَبْسطِ  ُكلَّ  تـَْبُسْطَها َوَال  ُعُنِقكَ 
 يـَْومَ  َحقَّهُ  َوآُتوا«فرمايد  اره صدقات واجبه و مستحبه ميبكلّي بازكن كه چيزي در آن نماند و درب

او را هنگام درو كردن بدهيد و زياده روي نكنيد و درباره نماز يا حقّ  يعني 127»ُتْسرُِفوا َوَال  َحَصاِدهِ 
َا ُختَاِفتْ  َوَال  ِبَصَالِتكَ  َجتَْهرْ  َوَال «فرمايد  درباره همه عبادات بدنيه مي يعني نه  128»َسِبيًال  َذِلكَ  بـَْنيَ  َوابـَْتغِ  ِ

  نماز خود را خيلي بلند بخوان و نه خيلي پنهان و كوتاه بلكه راهي را بين اين دو طلب نما.

توسط در احوال نيز مانند توسط بين جنبه جذب محض و سلوك صرف و بين قبض و بسط روحي 
شَرَه و خمود يعني حد وسط بين  روي بين روي در اخالق همچون ميانه و بين ترس و اميد، و ميانه

                                                                                                                                                                                              
  . 31سوره اعراف، آيه  125
  . 29سوره إسراء، آيه  126
  . 141سوره آنعام، آيه  127
  . 110سوره إسراء ، آيه  128
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باكي و ترس  افراط در شهوت و بازداشتن كامل خود از آن كه آن را غفلت گويند و توسط بين بي
كه آن را شجاعت گويند و توسط بين جربزه و بالهت كه آن را حكمت نامند و توسط بين ظلم و 

 روي در اعتقاد به تنزيه و دور داشتن يانهانظالم كه آن را عدالت گويند. و توسط در عقايد همچون م
از مخلوقات بطوريكه باعث محدوديت او شود يا تشبيه نمودن او به مخلوقات و او را همچون حقّ 

تعالي شود كه هردوي اينها باطل و حد وسط آن صحيح حقّ  آنان دانستن كه باعث قول به جسميت
و امامت به همان مرتبه جسماني آنها يا  است و مانند توسط بين منحصر كردن مقام پيغمبري

باالبردنشان به مقام خدايي و اعتقاد به الوهيت آنها كه هر دو باطل است و توسط بين قول به معاد 
آن و مراتب دوزخ و هاي  جسماني فقط يا معاد روحاني محض درباره معاد و طبقات بهشت و لذّت

  »جمع بين هر دو است.حقّ  آن كههاي  سختي

ه ين تنزيت بيگنج جامعحصول اهللا  ين الكينور چشم و منظور سالكه « 129د:نفرماي ديگر ميجاي  در
داشتن به پاك بودن و توجه  تنزيه به معني«. ه مقام جمع استكباشد  يد ميح و تحميه و تسبيو تشب

از نواقص و نقايص، و تحميد و تسبيح نيز همان معني را دارد و تشبيه يعني اقرار به حقّ  دور بودن
و غير  ةحقيقيه و همة صفات عاليه پسنديده مانند علم و قدرت و حيومتّصف بودن به صفات ثبوتيه 

آنها و كمال در جمع بين تسبيح و تحميد و تنزيه و تشبيه است به همين جهت در قرآن مجيد در 
سبحان هللا و حبمده، وان من شیء آياتي كه از تسبيح نام برده شده به تمحيد هم اشاره شده كه غالب 

  »و غير اينها. اال يسبح حبمده

  بيان عدل 
گرديم كه از لحاظ فلسفه عرفاني به مفهوم عدل است. عدل  با اين تفاسير پس به تعريفي برمي

ظلم برعكس آن است يعني قرار دادن شيئ در شود به قرار دادن شيء در موضع خود و  تعريف مي
و رواني قرار مادي  غير موضع خود. پس اگر عدل را معيار اساسي در حركت انساني در زندگاني

دهيم انحراف از اين مسير انحراف از تعالي اوست. پس تعالي وي در بيشترين حركت او در مسير 
ت كه تا روان انسان به سمت نمو و تعالي باشد. ولي واضح اس رشد و نمو وي در جميع جهات مي

                                                                                                                                                                                              
حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، رضاعليشاه ثاني، قرآن مجيد و سه داستان اسرارآميز عرفاني، انتشارات  129

  .84 -85، صفحات 1365حقيقت، چاپ سوم، 
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هدف اصلي به عنوان  او نيز كارا نخواهند بود. پسمادي  خود حركت نكند مراتب ديگر
توان تعريف نمود كه تعالي ارتقاء روان فرد در مسير مستقيم مبتني بر عدل  روانشناسي عرفاني مي

شود  لسفي هدف تعالي نسبي تعريف مياست كه بيشترين رشد را براي او فراهم آورد. از لحاظ ف
تر است  يعني هر فرد متعالي نسبت به وضعيت قبلي خود كه از تعالي كمتري برخودار است متعالي

اگر بخواهيم به گنجد.  ولي بيان اينكه انتهاي تعالي در كجا قرار دارد در ذهن فعلي ما نمي
توان گفت كه بشر با تكيه بر دو  يكند بسنده كنيم در سطوح اول م عالمتهايي كه بشر درك مي

تواند جهت خود را در حفظ و تداوم بقاي جسمي و  نما مي ت همانند يك قطباحساس درد و لذّ
  رواني خود تشخيص بدهد. 

واضح شد كه همچنان كه زندگي فيزيكي براي بشر وجود دارد همراه با آن نوعي بعد رواني نيز 
ن دو حيات را به سمت تعالي ببريم بايد اقتضائات آن را وجود دارد. براي اينكه هركدام از اي

اي از اين دو  برآورده نموده و الزامات هريك را مهيا سازيم. همانطور كه ذكر شد انسان آميزه
و روانيست كه هيچكدام از آن دو قابل تفكيك از ديگري نيست يعني اگر بخواهيم مادي  حيات

و رواني وي را ارتقاء بخشيم. تعالي مادي  بايد هر دو حياتانسان را در مسير تعالي حركت دهيم 
طوالني يا اعوجاج و ديرتر رسيدن به به عنوان  مسيريست مستقيم كه انحراف به چپ يا راست از آن

مرحله باالتر است. كلمه راه مستقيم به معني قرار گرفتن بر مسير عدل است يعني قرار گرفتن بر 
 130آن قرار گيرد. از لحاظ رياضي اين موضوع در اصطالح مسير بهينهموضعي كه هر فرد بايد در 

كند. پس  يعني مسيري كه حداقل طول و زمان را براي رسيدن به مقصود تعريف مي .شود بيان مي
اي شكل داده شود كه بتواند در كمترين زمان و مسير  و معنوي انسان بگونهمادي  بايد آميزة حيات

هاي بهزيستن را تعريف كرد  و روحي خود برسد. پس بايد شيوهمادي  حياتاي باالتر از  به مرحله
درماني  انسان حيات رواني او را تعالي بخشد. لذا روانمادي  ها با توجه به حيات كه اين شيوه

و معنوي مادي  اي از دستورات رواني باشد بلكه بايد از تعامل حيات تواند منحصر به مجموعه نمي
   ت و با استفاده از هر دو انسان را به سمت تعالي سوق داد.انسان مدد جس

نمايد همان راه مستقيم و منطبق بر  به سوي كمال توصيه مي روشي كه عرفان براي پيشبرد انسان
همراه داشته باشد. منظور ه عدل است كه هر فعلي در تعادل طبيعي خود بهترين كارايي را با خود ب
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در هر مقطعي از زندگاني حصول اهداف همان مقطع به نحوي كه  از تعادل طبيعي اين بود كه
اهداف حاصل شده منطبق بر طبيعت بشر در آن زمان بوده و از افراط و تفريط بدور باشد است. اين 
موضوع داللت بر اين دارد كه آسيبها در طول زندگاني براي هر فرد در مقاطع سنّي مختلف 

  باشند. متفاوت مي

بين دو قدم  ةاثر قدم يا فرج »ةخطو «و « 131فرمايند: ميشيطان  خطواتبيان السعاده در در تفسير بيان 
ناشي از آن و اتباع  كاسدخياالت و خطورات فاسد و هواهاي  »خطوات شيطان«به مراد است و 

كه خوردني را  است اين و در خوردناست از غير وجه آن  شدههاي او در خوردني تحصيل  گام
بر ائمه ع ابتّاغافل از  ي است ياهدبر ائمه  معانديا  ضاللت بر ائمهبخورد حيني كه خورنده تابع 

 استخورنده است از ذكر خدا غافل از تبعيت و  يهداست يا تابع بر ائمه  ائمه ضاللتو  يهد
و ابقاء بر مركب روح براي  تي براي بدنبراي محض اشتهاي نفس از غير مالحظه امري از خدا و قو

 خدا و بر و متذكّر باشد عبادت و بالجمله خورنده وقتي مسلمان حقيقي يا مؤمن به ايمان خاص
و  ،خورنده بر امر او تعالي و مباح كردن او تعالي براي تقويت ظهرش و بقاء بدنش براي عبادت

هاي آن باشد و خوردني از آنچه شريعت مباح كرده باشد،  تفريح نفسش به سبب وصول به حظ
 خطوات«و اگر غير آن باشد خوردن او به اتباع  ،است »شيطان خطوات«از غير اتباع بر او خوردن 
كننده بر ملك زاجر  كننده و تضعيف كننده بر شيطان اغوا است و تغذيه او تقويت »شيطان

اند كه خوردن با تشتّت بال مورث تفرقه در خاطر است، و با  زدارنده) باشد و همانا ذكر كرده(با
جمعيت خاطر استت آن مورث طمئنينه و جمعي«.  

باشد.  وجودي از خارج از خود فرد مي در بيان فوق خوردن يا أكل به معني دريافت كردن ذي
اي است كه فرد آنها را با دهان جسماني  هاي جسماني نظير خوراك و اطعمه و اشربه دريافت

شوند. اين  كند يا ساير مواد مادي است كه به نحوي از طرق مختلف به بدن او وارد مي دريافت مي
نظير اصوات و امواج و نور و بو و  تر لطيف دار يا هاي ناشي از مواد جرم تواند شامل دريافت مواد مي
شوند و  بندي مي گي تحت عنوان فاكتورهاي جسماني طبقههاي مغناطيسي و غيره باشد كه هم ميدان

ها  توانند منشاء اثرات رواني و تغيير حاالت فرد گردند. همراه با اين ورودي هركدام از اينها مي
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دارد. اين حاالت كه همه در طبقه فاكتورهاي  حاالت و روحيات متنوعي را نيز فرد دريافت مي
اثر ادراكات حسي فرد هنگام دريافت فاكتورهاي مزبور توسط  تواند ناشي از گنجند مي رواني مي

ها،  ها، شنيدني مدارك پنجگانه وي يعني بينايي، شنوايي، المسه، بويايي و چشايي باشد. كليه ديدني
ها هركدام از اجسام و افعال و اعمال و غيره هركدام تأثير  ها و چشايي ها، بوييدني كردني لمس

  گذارند. رواني فرد ميات خاص خود را بر ادراك

ْلَعْدلِ «« 132فرمايند: مي عدلبيان در تفسير بيان السعاده در  ِ ُْمُر  عدل ميانه و وسط قرار   »ِإنَّ اهللََّ 
گرفتن و رعايت اعتدال بين دو طرف افراط و تفريط در همة امور است، و به اعتباري نهادن هر 

يابد كه تفاصيل اشياء با مراتب و مقامات آنها و  ميتحقّق  چيزي در جاي خودش است، و هنگامي
دقايق استحقاق آنان هركدام برحسب تعيناتشان شناخته شود، و هرچيزي را بنا به آنچه كه برحسب 
اقتضاي طبيعتش در تكوينيات و مقتضيات افعالش در تكليفيات استحقاقش را دارد عطا كند. عدل 

كننده تهديد و  معروف و نهي از منكر است و براي اعراضمقتضي سياستها، اجراي حدود و امر به 
باشد در حاليكه به  آورندة ترغيب است كه اين معناي شأن صدر از جهت خلقي آنها مي براي روي

نور رسالت و نبوت و به سبب اتّصاف و اتّصال به آن دو نور روشن شده باشد. لذا در اخبار ما عدل 
ون نبوت و رسالت در زمان تخاطب مخصوص آن حضرت به محمد (ص) تفسير شده است، چ

(ص) بوده است از اينرو عدل به نبوت و رسالت، نهادن هر چيزي در جاي خودش، اعتدال و 
احسان يا به اين معني است ،  َو اْإلِْحسانِ روي بين افراط و تفريط در همة امور تفسير شده است.  ميانه

ي رساندن و ايصال نيكي است با قطع نظر از استحقاق، و كه انسان صاحب نيكي گردد يا به معنا
اضافة به غير اعتبار شده  َو ِإيتاِء ِذی اْلُقْربیمناسب اين جا همان معناي دوم است، زيرا در عدل و 

است، و نيز مرتبة احسان بعد از عدل است، و آن استحقاق در اعطاء اعتبار شده است. و احسان به 
شأن روح و قلب است و آن شأن واليت است و لذا در اخبار به علي (ع) اين معني از جهت روحي 

َو باشد.  تفسير شده و تفسير آن به واليت از حيث اتّصاف به آن يا از حيث اتّصال به آن صحيح مي
به نوعي  ِذی اْلُقْربیتخصيص بعد از تعميم عدل و احسان به اعتبار متعلّق است، زيرا  ِإيتاِء ِذی اْلُقْربی

اعم از قرابت روحاني و جسماني، در عالم  ِذی اْلُقْربیشمول زيادتي و برتري مخصوص شده و م
كبير و صغير است، چنانچه متعلّق عدل و احسان اعم است از چيزي كه در عالم كبير و عالم صغير 
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ده است و وارد ش ِذی اْلُقْربی باشد، چون تنها كسي كه مستحقّ اداي امانت خالفت است اصل مي
فحشا عبارت از ، َعِن اْلَفْحشاءِ   َو يْنهیكه مقصود ادا كردن خالفت است از امامي به امامي ديگر. 

كاري است كه عقال يعني اصحاب شرع آن را بد بدانند، در مقابل عدل قرار گرفته و تعدي و 
حقّ  موجب آن برمنكر كاري است كه به ، َو اْلُمْنَكرِ غير در آن اعتبار نشده است. حقّ  تجاوز بر

بغي ،  َو اْلَبْغی. ديگري تجاوز شود و اهل شرع آن را قبيح دانند. ضد معروف مقابل احسان قرار دارد
 ِذی اْلُقْربی تجاوز و دست دراز كردن بر حقوق مردم يا خروج از اطاعت عقل و تسليم نشدن بر

  »به ائمه هدي (ع). اْلُقْربیِذی  ، خصوصاً بنابر تفسيرِذی اْلُقْربیِايتاِء  است در مقابل

  هاي رواني شناسي آسيب علّت
همانطور كه ذكر شد هدف روانشناسي عرفاني كمك به فرد در مسير تعالي مادي و معنوي او 

نمايد همان راه مستقيم و  باشد. روشي كه عرفان براي پيشبرد انسان به سوي كمال توصيه مي مي
فعلي در تعادل خود بهترين كارايي را با خود به همراه داشته منطبق بر عدل است بر اين پايه كه هر 

باشد. همچنين تجلي و نمود  هاي رواني مي باشد. بدين ترتيب خروج از عدل سرمنشاء ايجاد آسيب
اي است كه در  بندي شده هاي طبقه در رفتار و روان آدمي همان گناه» خروج از عدل«قابل مشاهده 

شود و به  د. حال سؤال اين است كه چرا انسان از عدل خارج ميمباحث فوق به آن پرداخته ش
آسيب رواني شناسي  نمايد. از لحاظ روانشناسي اين مبحث علّت سمت ارتكاب معاصي حركت مي

  گردد.  درماني توجه خاص به آن مبذول مي هاي روان شود كه در تمام نظام گفته مي

توان يافت كه منافع خود را ناديده  مسلماً هيچكس مخالف تعالي خود نيست و هيچ فردي را نمي
گيرد. پس اگر كسي رفتاري برخالف تعالي خويش انجام دهد حكايت ازين دارد كه دانش او بر 
منفعت ظاهري و معنوي خود كافي نيست. اين نبود دانش يا به عبارتي ديگر جهل فرد نسبت به 

در تحقيق اينكه تمام گناهان عالي خود علّت اصلي ارتكاب گناه در كالم قرآن و عرفاست. مسير ت
را خلق  عالم عقول كلّي كرد خلق آنچهتعالي اول  اوبدان، كه « 133 فرمايند: به دليل جهالت است مي

 مطلق بر آن تعبير از اسماء اليق و آنكه از آن به قلم و مالئكه مقرّبين و كتاب مبين و غير  كرد
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 عرضي كه در زبان حكما به ارباب انواع و ارباب طلسمات و به ارواح و عالم عقول سپس ،شود مي
، سپس »اً مدبّرات امر «محفوظ و كه به لوح  سپس عالم نفوس كلّي شود ناميده مي »ّصافات صّفاً «

و لوح محو و اثبات و به عالم (بالدار) به قَدر علمي  »ذوی االجنحه«عالم نفوس جزئي كه به مالئكة 
از  سفْلي باشد يا ي، سپس عالم اجسام علْوشود ملكوت عليا و به عالم مثال و اشباح نوري ناميده مي

 همان سپس عالم ارواح خبيثه ،شود اشباح ظلماني و َقدر عيني ناميده مي آنها و به عناصر و مواليد
شود و  عالم ملكوت سفلي ناميده مي بهد و نشو ميملحق  هاشياطين و جنّ و ارواح بشري كه به آن

 ،كه عالم مثال نوري فوق عالم طبع استهمانطور اين عالم بحسب رتبة وجود تحت عالم طبع است 
اند كه نزد آنها  آن را انكار كرده و اجسام مجرّدقائل به اشباح نوري اين عالم را بسياري از حكما و 

مشّائين مثال نوري را انكار  ها پيروان صاحب اشراق هستند، وشود و آن به عالم مثال ناميده مي
و اما  صرفمادي  است يا صرفموجود ممكن يا مجرّد همانا ظلماني و گفتند: از  اند چه رسد كرده

از حيث اشتغالشان به فقه شأن آنها  پسمتكلّمين و فقها و اما  پس وجود ندارد،ماده  متقدر مجرّد از
صحت و فساد شرعي،  حيثافعال بندگان است از  فقه زيرا موضوعنيست  امثال اينكالم بحث از و 

ر اهل شهود بشهود  دليل بر وجود دو عالمو  است، اتيمسلّممأخوذ از  و موضوع كالم عقايد ديني
مطابقت و كننده  اذيت بخش و در خواب لذّتخلق و رؤيتشان  عامة رؤياهايعالم و اين دو 

بر آنچه در  مطابقمحقّق در عالم تو را شهود آنها نه  اگر و است، واقع رضي اوقات بدر بعرؤيائشان 
 كند آنچه اذيت مي نوري ازمثال  د وش است آرايش نميواقع محيط به آن بر آنچه طابق  اين عالم
شاهد بر وجود ر اهل خي تصرّفات اهل شرّ در اين عالم مثل تصرّفاتو  ،مثال ظلماني است دليل بر
 اطروو اشراف آنان بر خمغيبات  اطّالع اهل شرّ برو ظلماني و احاطة آن به اين عالم است،  مثال

و شواهد سنّت بر وجود اين عالم ات كتاب و اشاردهد،  به آن شهادت ميمانند اطّالع اهل خير 
ت و اسماء اس شأنه تعالياو  اتعوالم تجليچون  و ،ما را به آن باز كرده انخداوند چشم ،بسيار است

 ات لطفيِو اشباحش از تجليآن  ارواح هعوالم نوري باو سابق است خلق  هاسماء قهرياو بر  لطيفة
او قهري  واسماء لطفي  هدر عالم مثال نوري باو  ات نوري خالصتجليچون  و ،استاو خالص 

كه لطف  ثيحيي نمود به تجلّ او هاسماء قهريه تجلّي نمود پس عالم طبع موجود گشت، سپس ب
تعالي  او اتتجليچون  ديگروجه  به لي موجود گشت، وعالم مثال سفد پس شبا مقهورتحت قهر 

د متوقّف شد و آنچه از آن براي كثافت آن و اظالم آن نفوذ نكرد پس اين منتهي به عالم طبع ش
 نوريرديد، اين عالم گ ي برايمثال مانند انعكاس نور از آينه پس آن عكستجليات را منعكس كرد 
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مثال شد پس آن حاصل تحت  ظلماني م ظللّاين عالو از كثافت  نازل نوريصاعد بازاء مثال 
به اين  و ،هاست  و جنّ و عفريتها  ابليس شياطين و براي و اين مثال ظلماني محلّ گرديدظلماني 

زمين آن ه ود و بش صحيح ميهاي آن  و جميع موذيحيات آن  و دركات آن و حميم و جحيمعالم 
 وارد شده در شريعت مطهره ي از آنچهچيزو حاجتي براي ما به تأويل  ،شود و طبقات آن تمام مي

ائين و مشّوارد شده همانطور كه  و شياطين و غير آن معاد جسماني و جنّ امثال آنچه دربارهاز  نيست
دون تحقيق و تفتيش از صادق باز  تقليد و شنيدنبه محض  و از حكما آن را انجام دادند، نواشراقي

بر انكار او دو ، چنانكه شيخ الرئيس به آن در معاد جسماني نيست يياكتفا هشدد وار حقيقت آنچه
شأنشان تفتيش و تحقيق نيست به آن قانع شدند،  كساني كهمقلّدها و همانطور كه  قانع شدعالم را 
 ، وشود براي اهل تحقيق و بصيرت باز مي باب از آن هزاركه گوئيم: اين بابي از علم است  بلكه مي

سنّت و بطور اقتفاء بر سنّت حجاب  كشفبدون  اتاهل اهللا از اهل مكاشفه در بيان اين باب به اشار
اصحاب  اتّباع بر است بهدر آن تحقيق و تفضيل  و احدي از آنان به آنچه اند، اكتفا كرده سيرة كتاب

قدرت ماده  تجرّدشان از رايب علويم سفلي مانند اهل عالم براي اهل عالو  نياوردند، وحي و تنزيل
 بواسطهات و براي عنصري ،ندستكه خوا يتصرّف يعني ات استصر و عنصرياو تصرّف در اجزاء عن

اينجا از ها جهت قبول از آنهاست بدون ابا و امتناع، ونة آماد دو اين رؤساي آنها بر آنچه ون ثنوي
پس و تصرّف اهل آن دو را در عالم عناصر مشاهده نمودند،  نمودندوهم  عالم را كشف كردند

است، و از اينجا زنادقه از هنود چون  نور و ظلمت يا يزدان و اهريمن عالم دو مبدأ براي گفتند: كه
مشاهده  عالم سفلي از ملكوت كشف كردند و تصرّف اهل آن را در عالم عناصررا  رؤساي آنان

براي ارواح خبيثه مانند  براي اينكهنگذاشتند، فرق و بين ارواح خبيثه و طيبه نمودند وهم كردند 
 براي كسي كه ارواح طيبه را مشاهده نكند از ظهور ظلمت آن مانعي عرضنوراني ارواح طيبه 

اعمال به طريق اتّصال به عالم ارواح متعدد است، طريق انبياء و رياضت پس گفتند كه  هست،
راه شرايع الهي و اين نزديكترين  برمخالفت به رياضت  طريقاست، و راه رترين اين دو وشرعي 
آن و خصوصاً  شربخون ريختن و ريختن در اين باب  اعظم اعمالكه  دارند پس رأي مي ،است

و از  دهند قرار ميريزند و آن را در خمره  پس خون مي ،ن و زنا خصوصاً با محارم استاخون انس
محصنه و با زنان  وشانندن مي از آن در طريق آنان داخل شود او كه يكسبه و  وشندن آن مي

 كنند هتك ميا ه مزبلهبه تعليق آنها در  را كتب آسماني كنند، و زنا مي ازواجدر حضور  )داررشوه(
بين صادقند، لكن آنها به ارواح است و آنها در اينكه آن اعظم اعمال در وصول  و غير آن از شنايع
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كه  يابند نميدرو  قصر نمودندمغالطه كردند و ارواح را در ارواح خبيثه  طيبهارواح ه و ارواح خبيث
ها  و امثال اين مغالطه .با اشرار است در جحيمدر آتش و دخول  )سوختنها اصطالء (اتّصال به آن

، دانند آورند حسن مي مي تر پس آنچه آن را قبيحفراوان است  ايضاً براي اصحاب ملل و اديان
حاكم در  واز سفاهت و پستي حفظ نمايد.  ما را و كوري نگهدارد وآن خداوند ما را از سرگرداني 

عين تعقّل و ادراك است، و حاكم در  حقيقتش حقيقت متحقّقآن همان عقل است كه  علويعالم 
حديث عقل و و  ،عين جهل است حقيقت متحقّقحقيقتش  عالم سفلي همان ابليس است كه آن

كه  ينه جهل استدو  ايناز صادق (ع) در كافي اشاره به  مروي ش، و جهل و لشگريانشلشگريان
نمونة دو  طينت اشاره بهامتزاج دو انسان از و اخبار خلقت  ندارد،حقيقتي است كه  اي هعدم ملكآن 

جهت عمل بد كند پس به هركس كه  پس طرف است تصرّف دوو حيثيت قبول آن بر عالم 
عمل خوب و هركس  ،ستتسخير اون جهل و هما كهحكومت ابليس است  وآن ظلماني بودن 

 يو خير ي نيست مگر به جهلو حكومت عقل است پس شرّآن جهت نوراني بودن كند پس به 
 جهالتباشد مگر به  بدي نمياين است كه  بر بيان »جبهالة«تعالي:  اوعقل پس قول  به نيست مگر

 و كسي كه اوو مقتداي ما  ي مااز موالو  بر فعل بد،د ييقت نهجهل يعني مگر به تسخير عامل آن بر 
كّل « ست جعفر صادق (ع) استارواح ما از انفاس قدسي او اوراقو  ستماهاي  مانند روح در بدن

 »ذنب عمله العبد وان كان عاملًا فهو جاهل حني خاطر بنفسه فی معصية ربّه (الی آخر احلديث)
در پس او جاهل است حين خاطر به نفس خود چه عالم باشد اگر آن كند و بندهكه گناهي (هر

 تقييد به بدون مبالغه و بطور مفرد »سوء«لفظ و در ايراد  ))تا آخر حديث(معصيت پروردگارش 
و او هاي  بديدارد، استعداد توبه به عدم ابطال فطرت  است به اينكه كسي كه يلطيفات جهالت اشار

آن  است، و اينكه قليل مفردهكند  فطرت آن را محو ميآن در جنب آنچه از  پس اگرچه زياد باشد
 جهالت عرضيآن مصدر  براي اينكه ،است غيربالغه ضعيفباشد پس آن  قبحدر  بالغاگرچه  و

 بر آنمغاير  آن سبب آن جهل است كه لكن باشدانسان  اين چه نفسراگو  آن اينكه مصدر است و
  .»اشدب نمي براي اواستعداد توبه او بطور كل  كهآناست به خالف 

در ادامه علّت شناسي آسيب رواني از ديدگاه عرفان بايد گفت كه دانش فرد نسبت به صحيح يا 
دارد  غلط بودن عمل چنانچه در زمان ارتكاب فعل بر او واضح باشد وي را از ارتكاب به گناه بازمي

كند آگاهي فرد را نسبت به بد بودن  بروز هيجانات سعي ميولي در مقام ارتكاب عمالً قوه واهمه با 
كند تا در آخر  هاي مختلفي مي فعل اغماض نمايد و حتّي براي توجيه آن استناد به داليل و استدالل
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توان تا حدود زيادي منطبق  هاي توجيهي قوه واهمه را مي فرد راضي به ارتكاب فعل گردد. استدالل
و  136آلبرت اليس 135هيجاني رفتاري -ويكردهاي درمانگري عقالني در ر 134با خطاهاي شناختي

  دانست.  137درمانگري رفتاري شناختي

بدان، كه انسان بين عالم جن و « 138فرمايند: مي بيان خبط و جنون از مس شيطاندر اين ارتباط در 
كه شيطان و عالم مالئكه قرار گرفته و قابل تصرّف ارواح بد و خوب است، و قول امام (ع) 

اشاره ». ندك ه او را نهي ميكاي دارد  ند، فرشتهك ه او را اغوا ميكهر انساني شيطان دارد «فرمايد:  مي
به همين معناست. پس هر گاه انسان به حد رشد رسيد، عقل كه مناط تكليف و تدبير است براي او 

ن دو از نظر شود و اسباب غلبة هر يك از آ حاصل شد مورد تصرّف مالئكه و شيطان واقع مي
اسباب داخلي و خارجي بسيار است. مانند اختالف ذاتي استعدادها و تخيل مخيالتي كه به هر يك 

رساند و كمك رساندن به مركب نفس از استعمال غذاهاي مباح يا مشتبه، و  از دو نوع كمك مي
لت و غذاهاي خوردني كه با يادآوري و اطمينان خاطر و احساس امنيت خورده شود يا با غف

هاي ظاهري،  پراكندگي، و مانند ادراك كردن مدركاتي كه موافق همه است به سبب ادراك كننده
و مجالست و همنشيني با نيكان يا با اشرار، و اشتغال به اعمال نيكان يا بدكاران و غير اينها. تصرّف 

ز شيطان صادر يا با شيطان در اغلب مردم به سبب غلبة شيطان بر آنان است به نحوي كه افعال آنان ا
شود، بدون اينكه آنها اين موضوع را حس كنند، و آن با باقي ماندن عقل  مشاركت شيطان انجام مي

كند  باشد. گاهي شيطان چنان بر بعضي غلبه مي است كه مناط تدبير آنان و يا خدمتگزار شيطان مي
خود قوي باشد شعور  برد، در اين صورت اگر وي به لحاظ قلب خود و مدركات كه عقل را مي
شود و  افتد، گاهي صورت جنّ بر او ظاهر مي ماند و گرنه به حالت غش و اغماء مي براي او باقي مي

خبري باشد و  اين در حالي است كه عقل از بين رفته است چه شعور باقي مانده باشد يا در حال بي
آن آگاهي ندارد. گاهي ابتداء از  شود و اگر هم ظاهر شود، او به گاهي نيز به صورت جنّ ظاهر نمي

گويد و اگر از او  دهد، و گاهي در برابر پرسش و استنطاق، از امور غيبي مي امور غيبي خبر مي

                                                                                                                                                                                              
134 Cognitive distortion 
135  Rational – Emotive Behavioral Trapy (REBT) 
136  Ellis, A., & Grieger, R. (Eds.). (1986) Handbook of rational-emotive therapy  (Vols. 1–2). New 
York: Springer. 
137 Cognitive Behavioral Trapy 

حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و   138
  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد سوم، انتشارات حقيقت. 
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دهد خواه احساس به آن داشته باشند يا نداشته باشند. گاهي مناسبتي بين او و  خبري بپرسند خبر مي
هاي عالم طبيعت را در آن  بيند و صورت را مي آيد، به نحوي كه عالم ارواح ارواح خبيث پديد مي

دهد. يا اينكه بعضي  كند بدون اينكه عقلش زايل شود پس خبر از آينده و امور غيبي مي مشاهده مي
دهد، آن وقت شخص مغرور  شود و خبر آسمان و زمين را به او مي از شياطين و جنّ بر او ظاهر مي

ه عالم ارواح يكي است و راه رسيدن به آن متعدد است، به اين عالم و اهلش شدند، گمان كردند ك
هاي غير شرعي و ارتكاب اعمال نافي با  ترين راه وصول به آن طريق رياضت و اينكه نزديك

هاي الهي است، از قبيل خونريزي و به خصوص خون انسان و نوشيدن آن، و زنا كردن و  شريعت
ي، و اينكه شهرت دارد كه آنها قرآن و ساير هاي آسمان مخصوصاً با محارم و هتك حرمت كتاب

آويزند، صحيح است. و گاهي از آنان  ها مي هاي آسماني را در جاهاي كثيف و زباله دان كتاب
شود. و از باقر (ع) در بيان آنچه كه ذكر  انواع خوارق عادت و اخبار غيبي و اخبار از آينده ظاهر مي

گر اينكه همة جنّ و شياطين، پيشوايان گمراهي و گذرد م شد آمده است: هيچ روز و شبي نمي
كند،  كنند، در مقابل، همان عده از مالئكه امام و پيشواي هدايت را زيارت مي ضاللت را زيارت مي

كنند و  رسد در آن شب مالئكه از آسمان بسوي ولي امر هبوط مي حتّي وقتي كه شب قدر فرا مي
ت كه خداوند خلق نموده است، اين شياطين پيشواي تعداد مالئكه به تعداد عدد شياطيني اس

شود، آن وقت او  گويند تا صبح مي كنند، و آن قدر دروغ و افترا به او مي گمراهي را زيارت مي
گويد من چنين و چنان ديدم بطوريكه اگر از ولي امر بپرسد او خواهد گفت شيطان به تو چنين  مي

كنند و گمراهيش را به او ياد آوري  راي او تفسير ميو چنان خبر داده است و در ادامة مطلب ب
كند ولي اگر بخواهند كسي را به راه خودشان وارد  نمايد، اينان كسي را در طريق خود وارد نمي مي

كنند  كنند بعد از گرفتن ميثاق و عهد و پيمان به نحوي كه پيش آنها مقرّر است، به اين كار اقدام مي
واع تصرّف مالئكه و غلبة آنها و مولوي دربارة غلبة شياطين و مالئكه و همچنين است مطلب در ان

 گفته است:

 عقل خود شحنه است چون سلطان رسيد
 چون پري غالب شود بر مردمي
 هر چه گويد او، پري گفته بود
 چون پري را اين دم و قانون بود

  

  

 شحنة بيچاره در كنجي خزيد
 گم شود از مرد وصف مردمي

 ن سري گفته بودزين سري، نه زا
 كردگار آن پري خود چون بود
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باشد،  انكار فالسفه از وجود اجنّه و شياطين و تأويل وجود آنان درست نيست و قابل شنيدن نمي
چون اين افكار در مقابل مشهود است. از صادق (ع) است كه رسول خدا (ص) فرمود: وقتي مرا به 

ز توانست ا خواست بلند شود از بزرگي شكم نمي آسمان بردند گروهي را ديدم كه يكي از آنها مي
جايش بلند شود گفتم يا جبرئيل اينها چه كساني هستند؟ گفت: اينها كساني هستند كه ربا 

شوند مگر مانند كسي كه از مس شيطان ديوانه شده است، و آنان در راه آل  خوردند و بلند نمي مي
گويند پروردگارا كي قيامت سر  شوند و مي فرعون هستند كه صبح و شب بر آتش عرضه مي

شود تا اينكه شيطان او را  خورد از دنيا خارج نمي در خبر ديگري است: كسي كه ربا مي رسد. مي
خورد در دنيا جز مانند ديوانه نيست، زيرا افعال و  ديوانه كند. يا مقصود اين است كسي كه ربا مي

اد اقوال ديوانه خارج از ميزان عقل معاش است، و افعال و اقوال رباخوار خارج از ميزان عقل مع
اي است كه از  اين ربا خوردن آنان به سبب مغالطه» َذٰ ِلكَ «است. پس فرق مهمي بين آن دو نيست. 

َنـَُّهمْ «آنان واقع شده است، يا اين عقاب براي آنان به واسطة مغالطه است.  بدين گونه كه آنها ربا » ِ
ابر قيمت بازار، جايز است را با خريد و فروش مقايسه كردند چون ديدند كه فروختن چيزي به دو بر

پس اين بيع را در زيادي و گراني قيمت از قيمت بازار با بيع ربوي (ربا خواري) در زياد شدن 
   »عوض از اصل مال مقايسه كردند و به روا بودن ربا رو آوردند.

ه است. اي كه در وجود انسان قدرت تقابل با قوه واهمه را دارد قوه عاقل بايد اضافه نمود كه قوه
باشد. قوه  طبيعت قوه عاقله دورانديشي است و هدف آن برقراري و حفظ ثبات و سالمت فرد مي
است.  139عاقله مصلحت فرد را براي بلند مدت مد نظر دارد و در عمل مخالف رفتارهاي تكانشي
ود فرد و قوه عاقله ناشي از دور انديشي فرد است و نيرويي است كه با توجه به ثبات و سالمت وج

  تواند در مقابل قوه واهمه قد برافشاند. مي مصلحت وي در بلند مدت

  شناسي  آسيب
از اي  مجموعهوند. بطور كلي آسيبها ش مي نديب و باطني طبقهظاهري هاي  به دو دسته آسيب آسيبها

ديگران ود با عمل به آن فرد به خود يا به ديگران يا به خود و ش مي صدمات رفتاريست كه موجب
 يا باطني داشته باشند كه در دو طبقه ظاهري وانند ماهيتيت مي آسيبهادو صدماتي وارد سازد. اين  هر

                                                                                                                                                                                              
139  Immediate Gratification 
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در اصطالحات ديني مورد بررسي قرار خواهيم داد. آسيب را  هاآن ظاهري و باطني شناسي آسيب
هرچند همه مردم نگرش خاصي نسبت به مفهوم گناه دارند ولي در  اند. گناه يا معصيت ناميده شده

معنوي به  يامنطق عرفان مفهوم گناه ارتكاب اعماليست كه با انجام آن شخص آسيبهايي جسمي 
ورد. همه گناهان به مفهوم خروج از راه مستقيم است و به نحوي به مفهوم آ خود و ديگران وارد مي
و هر انحرافي از راه مستقيم همانطور كه  اشدب مي غير موضع خودشدر  ئظلم يعني قرار دادن شي

اگر مصاديق بارزي تحت عنوان حتّي  گفته شد يا افراط در فعل و يا تفريط در آن است و هر دو
 ود گناه تلقيش مي كند يا مانع گناه نداشته باشد بدليل اينكه فرد را از مسير مستقيم به تعالي دور مي

  ود. ش مي

ود. اثم به بدي ش مي ئه و امثالهم ذكرگناه در مفهوم كلماتي مثل اثم، معصيت، ذنب، سيدر اصطالح 
ود و معصيت به معني نافرماني كردن است.ش مي معني ضرّو م ئه نيز همان مفهوم گناه را ذنب و سي
ارتباط با كمتر است. همه مفاهيم و اصطالحات در بيشتر يا به ترتيب بدي آن شدت  دهد كه مي

تعادل در  كه چنانچه فردي از حد يگناه با ميزان عدل و راه راست قابل سنجش هستند. بدين معن
فعلي عدول نمايد خواه ناخواه دچار نوعي بدي گشته كه منجر به آثاري سوء در جسم و روح او يا 

است كه فرد ديني  در مفاهيمهمان گناه روانشناسي عرفاني ود. لذا آسيب در ش مييا هر دو  ديگران
يك به عنوان  ود. وقتي گناه تبديل به رفتار غالب گشت و عادت شدش مي مرتكب آن

الگوي رفتاري تكرار شونده در اغلب يك بصورت و  ودش مي ظاهري رفتار رنجوري يا اختالل روان
   كند. ميمهم عملكرد فردي و اجتماعي وي نيز نمود پيدا هاي  و در حيطه مايدن مي موقعيتها بروز

  ظاهريهاي  آسيب
تاري آن مشهودتر است و در ظاهري مشتمل بر آن دسته معاصي هستند كه نمود رف هاي آسيب

يعني خروج از آن  اند. چارچوب اصطالحات ديني تحت عنوان دستورات شريعتي تشريح شده
  اشند:ب مي زيرهاي  دستورات به مفهوم ارتكاب معصيت است. گناهان شرعي شامل گروه

 آداب عبادي فردي.در ارتباط با خطاهاي عبادي:   -1
 از دستورات بهداشتي در زندگي فردي.اي  مجموعهدر ارتباط با نظافتي: هاي  مباالتي بي  -2
براي و حقوقي دستورات رفتاري قواعد و از اي  مجموعهدر ارتباط با سوء رفتار در نكاح:   -3
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 مديريت زندگي خانوادگي.
 نحوه تعامل با جامعه.در ارتباط با ف در معامالت: خال  -4

هركدام از انواع موارد در قواعد شريعتي تحت عنوان احكام پنجگانه (واجب، مستحب، مباح، 
هستند يعني بعضي از رفتارها براي فرد الزاميست، برخي  يخاصهاي  مكروه و حرام) داراي ويژگي

 اشند.ب مي ديگر ممنوعاي  ممدوح، اجراي برخي از آنها در اختيار فرد است و برخي ناپسند و دسته
يا اباحه در هركدام از معاصي يا افعال يا كراهت حرمت يا وجوب يا استحباب شدت  برتأكيد علّت 

افعال مسلماً  بر آنها بيشتر است.تأكيد  ت با آن دسته افعاليست كهپسنديده متفاوت است و اولوي
ود كه از وقوع آسيب به فرد در طبقه رفتاري چهارگانه فوق ش مي واجب و مستحب باعث

ود. ش مييا هر دو  جلوگيري كند و ترك اين افعال موجب آسيب رسيدن به خود فرد يا ديگران
  ه در ترك واجبات را بحسب نوع فعل دارد.همچنين ارتكاب منهيات همان آثار مشاب

عبارت ديگر معاصي در اصطالحات فقهي تحت عنوان معاصي كبيره و صغيره ه آسيبها يا ب
اصرار اما  ردب نمي صغيره عبارت است از چيزي كه فرد را از عدالت بيرون وند.ش مي بندي طبقه

 معصيت صغيره تبديل به معصيت كبيره ود و نتيجتاًش مي كردن بر آن موجب خروج از عدالت
د گرد مي القطهر چند معاصي كبيره در لسان فقها تعابير متنوعي دارد ولي به گناهاني ا 140د.گرد مي

مقرر شده است و مرتكب آن مستحق تنبيهكه در شريعت مقد اشد.ب مي سه اسالم براي آنها حد  

بزرگ بيان اين امر است كه فرد بايد خود را از رهنمودهاي عرفا در جلوگيري از ارتكاب معاصي 
ه داري قدرت قو از ارتكاب به معاصي كوچك نگهدارد. اين خودداري تحت عنوان تقوا و خويشتن

بح گناه در نظر وي زياد باشد زيرا ود كه قُش مي كند و از سويي ديگر باعث عاقله او را بيشتر مي
غالباً  ا گناهي كمي بزرگتر تفاوت كمي دارد و فردارتكاب به هر گناه از لحاظ كوچكي و بزرگي ب

ود مگر اينكه گناهان كوچكتر را مرتكب شده باشد. لذا ش نمي بطور ناگهاني مرتكب گناه بزرگ
شناسي گناهان  علّت فرمايند كه نبايد هيچ گناهي را كوچك شمرد. اين امر در حيطه عرفا دستور مي

  بزرگ قرار دارد.

                                                                                                                                                                                              
، صفحات 1389حاج ميرزا زين العابدين شيرواني مستعليشاه، بستان السياحه، جلد دوم، انتشارات حقيقت،  حضرت 140

1017-1014. 
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از پنجاه نوع گناه مشخص در ظاهر اي  عرفا مجموعهسلسلة بزرگان طاب و اقاز مستعليشاه حضرت 
د تا فرد از گرد مي كه عدم ارتكاب به آنان موجباند  تصريح نمودهبطور خالصه شرع را 
اگر « 141 اين موارد از قرار ذيل است:خالصه ناشي از ارتكاب معاصي مصون بماند. هاي  آسيب

و  يره مصون و از ذلّات مناهيره و صغيبك يس از معاصكند آن كر صد گناه نيبه اعتقاد فق يسك
خدا و مقرّب درگاه و محبوب حضرت اله. خاص  ةموال و بند يرون است. و اوست وليب يماله

  ن موجب:يمنجمله پنجاه گناه آن به ظاهر شرع تعلّق دارد. بد

                                                                                                                                                                                              
، صفحات 1389حضرت حاج ميرزا زين العابدين شيرواني مستعليشاه، بستان السياحه، جلد دوم، انتشارات حقيقت،  141

1017-1014. 
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ه كه د فاسديبه حضرت سبحان و عقا كشر -1
 مان است.يمحلّ ا

 زدان.يم كر حيقتل انسان به غ -2

 ره.يفه و پارسا و غيفحش گفتن به زن عف -3

 م.ير امر خداوند عظيم به غيتيل مال كا -4
 اب به زنا.كارت -5

باري آن را  ده استركه واجب ك يفرار از جنگ -6
 .تعالي

 ن.يعاق والد -7
 ردن با مردان.كلواطه  -8

 ربا و سود خوردن. -9

 نمودن. يقيالطّر و قطّاع يدزد -10

 ردن.كسحر و جادو  -11

 شهادت دروغ دادن. -12

 شدن. يد از رحمت الهيناام -13

 خمر خوردن. -14

 گوشت مردار خوردن. -15

 خوردن. كگوشت خو -16

 گوشت سگ خوردن. -17

  .باشند شتهكه به نام خدا نك يوانيگوشت ح -18
 آورد. يآنچه مست خوردن -19

 رّمه نمودن.كعبة مكاستخفاف  -20

 شدن بعد از هجرت. ياعراب -21

 ستن.كش )ع ( عت اماميب -22

 رشوت گرفتن. -23

 قمار باختن. -24

 م دادن.كل كيوزن و  -25

 اعانت ظالمان در ظلم نمودن. -26

 ردن.كحبس حقوق مردم  -27

 مال را در حرام صرف نمودن. -28

 ر سازها نواختن.يطنبور و سنتور و سا -29

 را خوردن. يروزة واجب -30

 ات نادادن.كز -31

 را نمودن. يصالة واجب كتر -32

 ر حج نمودن.يتأخ -33

 ردن.كعداوت مؤمنان  -34

35- ردن.ك يقرمساق يعني يادقو 

 نمودن. يرات الهياعتراض بر تقد -36

 ردن.كبا اهل بدعت معاشرت  -37

 ع نمودن.يال خود را ضايع -38

 فحش و دشنام دادن. -39

 در مجلس فسق و فجور بودن. -40

 بستن. )ص( افترا بر خدا و رسول -41

 .)لهو( ردنك ينرد و شطرنج باز -42
 ه مستحق مدح نباشد.ك يسكردن ك مدح -43

 مستحق مدح باشد.ه ك يسكردن ك مذمت -44

 ردن.كها  يامر بر بد -45

 ها نمودن. ييكاز ن ينه -46

 ردن.كبر مسلمانان جور و ستم  -47

 ح مردم نمودن.يب و قبايتجسس معا -48

م گرفتن سحر و جادو و شعبده و امثال يتعل -49
 ها. آن

 .يتعال يمن بودن از عذاب باريا -50

در تعمق  فرد با اشد ولي هرب مي زياد و خارج از حوصله اين مقالتوضيح حكمت موارد فوق بسيار 
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واند به زندگي فردي يا ت مي ابد كه ارتكاب هركدام از موارد فوق چگونهي موارد فوق درمي
  صدمه وارد نمايد.و جامعه اجتماعي وي 

  باطنيهاي  آسيب
رذيله نام دارد كه از انواع معاصي باطني در عرف عرفا و در اصطالح حكما اخالق ذميمه و افعال 

رساند و آثار اين آسيبها در جامعه به افراد  آسيبهايي هستند كه صدمات عميقي از درون به فرد مي
ذميمه و خوي لق ود و چنانچه بر اين معاصي اصرار ورزد باعث نهادينه شدن خُش مي ديگر نيز منتقل

كه در بخش جزا و تنبيهات  ندستهد. اين افعال ذميمه داراي اين خصوصيت گرد مي در فرد
د و نگرد مي ود و از حيطه حقوق شرع فراتر رفته وارد حيطه اخالقش نمي دستورات شريعتي واقع

از لحاظ حقوقي در قالب معاصي شرعي  ندا بدليل اينكه مستقيم در افعال خالف و جرم وارد نشده
دارد زيرا اخالق دروني فرد است اهميت بسزايي  ود ولي در مباحث روانشناسي عرفانيش نمي وارد

  دهد. كه رفتار بيروني او را شكل مي

 رزايحضرت حاج م اي از موارد مذكور در كتاب بستان السياحه براي توضيح اين موارد خالصه
ه در عرف ك يباطن يان معاصيدر ب. كنيم را در اين باب ذكر مي شاهيمستعل يروانيش نيالعابد نيز

ه كنماند  دهيپوش« 142 فرمايند: مي نديله گويمه و افعال رذيآن را اخالق ذمما كعرفا و به اصطالح ح
ه كع گناهان يه جمكله است. بليمه و افعال رذي، اخالق ذمين معاصيتر ات و بزرگكاعظم مهل

له دور دارد و يخود را از اخالق رذ يسكمه مندرج است. و اگر يور شد در ضمن اخالق ذمكمذ
ره مصون و به رموز يره و صغيبك يع عقال از معاصيجماتّفاق  نسپارد، بهده يوهكق افعال نيطر

له مهجور يمه دور و از افعال رذياز اخالق ذم يسكرا چون ينوز طهارت مقرون است. زكعصمت و 
 ياز و يه ذلّات معاصكنه بر وفق آن ملياو شود، هرآة كها مل گردد و عدم اقبال و اقدام بر آن

از آن  »اَلسَّْلماُن ِمنَّا َاْهَل البَـْيتِ «ه خبر كس گناه سر نزند كار از آن ياخت يار و بيابد و با اختيصدور ن
 ه سلمان معصوم باشد.كد ياند. پس با به نص قرآن معصوم )ص( تيه اهل بكدهد. چه  ينشان م

ا و يمخصوص انب يفطراما  .يليتحص يگريو د يفطر ييكه عصمت بر دو قسم است: ك، بدان
                                                                                                                                                                                              

صفحات  ،1389مستعليشاه، بستان السياحه، جلد دوم، انتشارات حقيقت، حضرت حاج ميرزا زين العابدين شيرواني  142
1035-1019. 
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ه آن كود. بلش نمي اضات و وفور مجاهدات حاصليثرت عبادات و رك. و آن به ) استع ( اياوص
 ايا و اوصيدهد. و اگر عصمت انب يه خواهد، مكت به هر ين عناياز ع يتعال يه باركموهبت است 

ن سخن پسند اهل يل عصمت معصوم نباشند و ايه قبل از تحصكمود ن مي ود، الزمب مي يليتحص )ع(
به حسن متابعت  »یفَِانَُّه ِمنّ  یَفَمْن تَِبَعن«مه يركة يم آكح ه بهكآن است  يليتحصاما  و ست.يق نيتحق
ه عبارت از كارجمند ة اضت و وفور مجاهدت به مقام بلند و مرتبيثرت عبادت و ركو  يو وص ينب

ز يآن ن يلّكبه حسب اما  ار استيبس يرسد. اگرچه گناهان باطن يباشد، انسان م يليعصمت تحص
 ها مقرّب درگاه است: آن كپنجاه و تار

ر شمردن و به نظر يشان را خوار و حقي. و مراد از آن بر بندگان خدا فسوس داشتن و ااستهزا -1
  143اوردن است.يدرن

  144رموقع.يرموضع و بخشش غي. و مراد از آن بذل اموال است در غاسراف -2
ه در معرض آفات و اصناف زوال ك يخارج يايردن است به اشك. و مراد از آن مباهات افتخار -3

  145نباشد. يو اعتماد يآن وثوق يباشد و به ثبات و بقا يدر عقب و
ن ينات. و اك. و مراد از او تمنّا و آرزوست مطلق. خواه از جمله محاالت باشد و خواه از ممامل -4

                                                                                                                                                                                              
لنَّاِس ملَْ َميُْت َحىتَّ «بار آمده كالم كه در كام گردد. چنانك ه مستهزئ البتّه دشمنكاند  بزرگان گفته 143 ِ َمن ِاْستَـْهَزَء 

لَّةِ يـََتَصدََّق النَّاُس َعَلْيِه َو قيَل املُْسَتهزُِء َملْ  لذِّ ِ  .»َميُْت ِاّال 
ِانَّ « طان خواندهيگر برادر شيى ديو در جا ِانَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْسرِفنيَ ه فرموده: كتعالى دشمن مسرف است چنان حق 144

َر ِىف السَّْرفِ «ه ك. و حضرت رسول خدا فرموده »اْلُمَبذِّريَن كانـُْوا ِاْخواَن الشَّياطنيِ  اسراف را جود و سخا ه ك. و هر »ال َخيـْ
  رم شمارد، كر را بذل و يپندارد و تبذ

  .»ال محاليزهى تصور باطل زهى خ«
ْلَكفاِف َخٌري ِمَن السَّْعِى َعَلى اْالْسرافِ «ه كبزرگى گفته  ِ  .»اَلرِّضا 

 مال حق را جز به امر حق مده       از انفاق به كاى بسا امسا
ش او روان، و او يملون بر اسب راهوار سوار و جاهلِ چند از پس و په مردى جاهلى در لباس كنقل است  145
ش گفت: اى جوان اگر افتخار بر جامة اطلس يهوشى بگذشت. آن درو پوشى صاحب رفت. ناگاه بر ژنده نان مىكفخر
د است نه بر يز بر اسب عايى، آن نينما نى، آن فخر بر لباس الحق است نه بر تو. و اگر مباهات بر اسب مىك با مىيو د

ز الحق تو نشود. و اگر افتخار تو بر ين فخر نياند، ا ش و پس تو روانيه پكن جاهالن چند است يتو. و اگر فخر تو بر ا
 ز الحق پدران است نه بر تو.يآبا و اجداد است، آن ن

 از فضل پدر تو را چه حاصل؟       رم پدر تو بود فاضليگ
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ة ثر شجركاصل ا له است وير اخالق رذيباكمه و از ين صفت از اعاظم صفات ذميت نباشد و ايرا غا
 مه است.يذمة ثيخب

گران بر آن يادت باشد و ديچه بر صاحبش ز ردن است از بذل آنك ك. و مراد از آن امسابخل -5
به اما  ه به قدر ماالبد خود بخوردكاول، آن ه چهار مرتبه دارد:يردة ثين خصلت خبيمحتاج باشند. ا

 يزيچ يگريه اگر دكبدهد. سوم، آن يسكنه به اج بخورد و يه نه به قدر احتكگران ندهد. دوم، آنيد
ت ين مرتبه غايبه او بدهد هم برنجد و ا يزيچ يگريه اگر دكبدهد، برنجد. چهارم، آن يسكبه 

  146بخل است.
ردن است، خواه در كع يز را ضايننمودن و عمر عز . و مراد از آن اوقات خود را صرفبطالت -6

 ع گذاشتن است.يدام همت نگماشتن و هر دو را ضاك چيطلب معاش و خواه در طلب معاد. در ه

س نباشد و از آن اظهار كز در آن يه آن چك يسكاست بر  يزي. و مراد از آن گفتن چبهتان -7
 ند.يز گوين صفت را افترا نيس شود. اكالحق آن  يرسد و ضرر يخلل

ن. و تمامت يشخص مع يكا يز يچ يكهمت است به طلب  ي. و مراد از آن صرف همگتعشق -8
ن يا شخص واحد جهت سلطان شهوت. و عوارض اياوقات خود صرف نمودن بر آن شئ واحد 

 عاجل و آجل رسد. كه به حد تلف نفس و هالكت دنائت بود. و گاه باشد يمرض در غا

تفوق  يم از خود شمردن است. اگرچه بر وك گران رايردن و دك ي. و مراد از آن برتربركت -9
  147ن صفت را در مردم دشمن دارد.ياحق تعالي  باشند. داشته

ب مردم دادن است. و خود را به ظاهر دوست نمودن يردن و فرك ي. و مراد از آن چاپلوستملّق -10
 و به باطن دشمن بودن است.

ابره آن را كده نباشد و به مي. و مراد از تهور، اقدام نمودن است بدانچه نزد خردمندان پسندتهور -11
 ش بردن.يپ

                                                                                                                                                                                              
ِر الَبخيَل ِحباِدٍث َاْو واِرثٍ «فرموده:  )ع( ايسرور اول 146  .»َبشِّ
َاىب واْسَتْكبَـَر َو  «طان فرموده: يو در حقّ ش »ِانَّ الَّذيَن َيْسَتْكِربُْوَن َعْن ِعباَدتى َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم داِخرينَ «د: يه فرماكچنان 147

 )ص( افران است. و از حضرت رسول خداك ةويش "باركابا و است"ه كشود  مه مستفاد مىيركة ي. از آ»كاَن ِمَن الكاِفرينَ 
ْلِبه ِمْثقاَل َحّبٍة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِكْربٍ «ضاً فرموده يو ا«. برَ وضَعه اللَّهكمنْ تَ»ه كمروى است  . خالصه »ال َيْدُخُل اجلَنََّة َاَحٌد ىف قـَ
  بر باشد.كه مقدار خردلى در دل او كسى كشود  ه داخل جنّت نمىكث آن است يمضمون حد

 ردكبه زندان لعنت گرفتار        ردكل را خوار يبر عزازكت

ِ َصَدَقةٌ «ضاً فرموده: يا  .»اَلَتَكبـُُّر َمَع املَُتَكربِّ
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ه حذر از آن محمود ك يزيردن است از چكو مراد از جبن ضد تهور است. و آن حذر  .جبن -12
 ده نبود.ينباشد. و نزد عقال پسند

بود  يركند. و آن قوت فيز گوياست در حد افراط. آن را سفَه ن ي. و مراد از جهل نادانجهل -13
ط بله يخوانند. و در حد تفر يآن را گربز ياده بر آنچه واجب باشد. بعضيا زيدر آنچه واجب نبود 

  148خلقت. ين قوت باشد به ارادت نه از رويل ايند و آن تعطيگو
 صادر شود يسياز خس ييكاناً نيطبع بودن است. و اگر اح يو دن يهمت . و مراد از آن دونحقد -14

اند حقد،  گفته يند. بعضكت يانجامد و به فساد سرا يمان گردد. و سرانجام او به بدينادم و پشالبتّه 
 ور بودن است در باطن. نهكي

گران را بود به يه دك ييكگران نمودن. و هر ني. و مراد از حسد همت بر ازالت نعمت از دحسد -15
 149خود خواستن است.

ب شدن است بر كا مرتير استحقاق يگران به غيردن است بر دك ي. و مراد از آن برترحماقت -16
تر  يكتر و نزد بيند به فجور قركش يدر آن مبالغه به كعقال نباشد. چندان ة ديه پسندك يامور

  150باشد.
                                                                                                                                                                                              

  مروى است: (ع) اياز سرور اول 148
ْبَل املَْوِت َمْوٌت ِالَْهِله َو ِىف اجلَْهِل قـَ
َتةٌ  ْلِعْلِم َميـْ ِ َو ِان ِاْمَرٌء ملَْ ُحيَى 

 

 
ْبَل اْلُقُبوِر قـُُبورٌ َو  َاْجساُدُهْم قـَ

فـََلْيَس َلُه َحىتَّ اَْلُنُشوِر ُنُشورٌ 
 

 

و  »َو ِمْن َشرِّ حاِسٍد ِاذا َحَسدَ «حق بردن امر فرموده.  را از حسد حساد، پناه به )ص ( حضرت رسول تعالي حق 149
م و ين ذمايتر حيه حسد قبك. بزرگي گفته »َجتَْعْلنی حاِسداً  اَللَُّهمَّ اْجَعْلنی َحمُْسودًا َو ال«ص فرموده:  پناه حضرت رسالت

 ل است.ين رذايتر عيشن
  از حسد آلوده گردد خاندان       ن جسم و جانيران شود اياز حسد و

نند؟ گفت: بلي، آن بال حسد است. ارباب كه بر مبتالي او رحمت نكداني  ي مييچ باليه هكدند يي پرسياز دانا
مه است، حسد خورندة حسنات يله خورندة اعضاي سلكه آكچنان  اند. هم ه نمودهيله تشبكمرض آقت حسد را به يطر
َُْكُل النَّاُر احلََطبَ «ه كفرموده  )ص( م. جناب رسالت مĤبين قويد ُكُل احلََْسناِت َكما  ي از دانشمندان يك. »َاحلََْسُد 

َو َاوَُّل َذْنٍب َعَصی اهللََّ ِبه ِفی اْالَْرِض  )ع( ِبه ِفی السَّماِء َو ُهَو َحَسُد ِاْبليٍس ِالَدمَ  َاحلََْسُد َاوَُّل َذْنٍب َعَصی اهللََّ «ه كسلف گفته 
تَـَلهُ   تر رسد. شيان حسد به حاسد بي. ز»َو ُهَو "َحَسُد اْبِن اَدَم ِألَخيِه َحتَّی قـَ

 در استرنج  به و زخودك نمك حسود را چه       سيكازارم اندرون يه نك توانم آن
اُر َو ِانَّ اَكْيَس الَكْيسآِء َا ْلتُّقی«فرموده،  )ع( ين بن عليت منقبت حسيحضرت وال 150  يعني »َاْمحَُق احلَُمقاِء الُفجَّ

 اند. ارانكرين مردم پرهيدترين خلق اهل فجورند و رشيتر احمق
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حتاج. و در آن ولوع نمودن. ياده از واجب و مايزهاست زيدن چي. و مراد از حرص، طلبحرص -17
  151ت نباشد مگر مرگ.يش شتابد. و آن را نهايابد بيش يه بك و چندان

ن يتر كن صفت مهليباطل. و او ابطال حقّ  قيرت عجز نفس است از تحقي. و مراد از حرتيح -18
  152الم مخبر صادق و استاد مشفق.كقان است بر يمان و فقد ايل است. و اصل آن از عدم ايرذا
عارض شود. و  يا از فوت مطلوبي ياز فقد محبوب هكبود  ي. و مراد از حزن اندوه نفسانحزن -19

و حسرت بر فقدان و فوات آن. و  يو شره به شهوات بدن ينات جسمانيسبب آن حرص باشد بر مع
ن شناسد. و وصول به كمحسوسات و ثبات لذّات را مم يه بقاكرا حادث شود  يسكن حالت يا

 مطالب و حصول مفقودات در تحت تصرّف ناممتنع داند. يجملگ

ا جلب يگران يدن است به ديد نمودن. و بدان سبب ضرر رسانكير و ك. و مراد از خدعه مخدعه -20
  153خود.نفع است به 

 يضرور يت در طلب آرزوهاكن شدن است از حرك. و مراد از خمودت ساخمودت شهوت -21
 يار باشد نه از روياخت يه عقل و شرع بر اقدام او رخصت و اجازت داده. و آن خمودت از روك

 نقصان خلقت.

ردن است در آنچه عقالً و شرعاً رخصت تصرّف در آن ك ياعتماد يانت بي. و مراد از خانتيخ -22
                                                                                                                                                                                              

ابُ َو ال َميَْالُء َجْوَف اْبِن اَدَم ِاالَّ «ث قدسي آمده يه در حدكچنان 151  .»الرتُّ
 گور كا خايند كا قناعت پر ي       ادار رايچشم حرص مرد دن

ُ� َحمُْرومٌ «ه فرموده: كابنده باشد. چنانيص همواره نايو حر ه حرص در ك. در اخالق ناصري آمده »الرِّْزُق َمْقُسوٌم و َاْحلَري
 قوم عجم غالب باشد.

ن مرض را يي عالج اياسات سوفسطايتاب قكه استعمال علم منطق و خاصه كاند  ن مرض گفتهيما در عالج اكو ح 152
 دارد حق آن است: ر معروض مييند. فقك مي

 چ نگشوديز استعمال منطق ه       زد راه ننموديه اكس را كهر آن 
د. و به ابيرت نجات يت حكهالة ردن و اعتماد نمودن بر قول مخبر صادق داند تا از ورطكن يقيش را از يخو يدوا
ِبٍس ِاّال فی ِكتاٍب مُّبنيٍ «م كح  د.ياستعالج نما »ال َرْطٍب َو ال 

َِْهِله«فرموده: ه كچنانر است يه ضرر غكشود  علّام مستفاد مي كالم ملكاما از  153 . و »َو ال َحييُق اْلَمْكُر السَِّئی ِاّال 
تر باشد. و  شير زنان از مردان بكمدعاست. م يمقو »فيهِ َمْن َحَفَر ُجّبًا ِألَخيِه َوَقَع « فرموده: )ص( حضرت رسول

 »َكذِلَك ِكْد ِليُـْوُسَف ما كاَن ِلَيْاُخَد َاخاهُ «فه يشرة ي. اما از آ»ِانَّ َكْيَد ُكنَّ َعظيمٌ «ر زنان را اعظم فرموده و كم يتعال حق
وسف يحضرت ه كچنان؛ يگريبر ده جلب نفع خود باشد بدون الحاق ضرر كباشد  يد  گاهكيه كشود  مفهوم مي

 نبود. )ع(  عقوبين و اسباط يامي به ابن يآن ضرر در ن نمود. ويامي ق نسبت به برادر خود ابنيصد
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ن منجر يتر دارد. مال حال خا شير بيالم تأثكال و يثه در مال و عين صفت خبيباشند. و ا ز نداشتهيجا
  154شد.كت كاج شود و به فاليبه احت

. و مراد از آن ترس و هراس به خود راه دادن و دل بر آن نهادن است. و خوف از توقّع خوف -23
ا يه نفس بر دفع آن قادر نباشد. و توقّع و انتظار به نسبت كند كتولّد  يا انتظار محذوري يروهكم

ا از امور يا از امور عظام بود ين حادثه يه وجود آن در زمان مستقبل باشد. و اكبود  حادث تواند
ر يا فعل غيا فعل صاحب خوف بود ينات را كن. و ممكا مميبود  يا ضرورير يسهل. و بر هر دو تقد

ن ياز ا يزيه عاقل به چكد يست. پس نشايعقل ن ين اقسام مقتضايا دام ازكچياو. و خوف از ه
 ف باشد.ياسباب خا

ه در نزد عقال و دانشمندان پست و كسه نمودن است ي. و مراد از آن طلب امور خسيدون همت -24
 باشد. يه طلب او مذموم و ردك ييزهايس باشد. و خواستن چيخس

 ويكد و فاعل را نيگران را پسند آيبخواهد تا دردن است به آنچه كا عمل ي. مراد از راير -25
 ان پندارند.يكشمارند و او را از ن

ق عبوست. و سخن گفتن است به ي. و مراد از آن معاشرت نمودن است با مردم به طرسوء خلق -26
 .يو ناهموار ييرو ردن است به ترشكالمه ك. و ميو تلخ يتند
 ردن است بهكشان را متّهم ينمودن و ا يخرّمگران، يحال د ي. و مراد از شماتت بر بدشماتت -27

 ده و هرگز بدو نخواهديد گرديشان عايا يريتدب يده از بيشان رسيه بدك يه آن بدك آنتصور 
ز يه بدو نكان دارد كه از قضا و قدر است و امك ين نموديقي، يردكتصور  د. چه اگر بر خوديرس

 برسد.

ه شح حرص كاند  گفته يردن است. بعضكرون نياز دل بنه كيور شدن و  نهكي. و مراد از آن شُح -28
 مفرط است.

ه بر كد يرا بر وجه انتقام. عاقل با يريظلم غتحمل  ف نمودن است بهيلك. و مراد از آن تميض -29
 د نخواهدگشت.يتر عا ميتر و عظ بزرگ يه به ضرركد تا داند يام ننمايانتقام اقدام و ق

ه مطلق طمع مذموم كبل ير ضرورتياست به غ ردنكدرخواست  يزي. مراد از آن چطمع -30
  155است.

                                                                                                                                                                                              
 .»َاْخلاِيُن خاِيفٌ «اند:  گفتهه كچنانف باشد. يوسته خاين پيوخا .»َاْخلِيانَُة َجتُُّر الَفْقرَ «: فرموده )ص( رمكه رسول اكچنان 154
 ار است.يار است. و ذلّت با طمع يطمع اخبار بسو در مذمت  155
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ا مفقود را يد ي؛ خواه مطلوب گم شده عوض جويوي. و مراد از آن جستن آرزوست از دنطلب -31
ا و اسباب آن در يمذموم است. چه دن يويد در هر حال طلب دنيجو يوياز اسباب دن يزيا چيد يجو

 مثال است. يع عمر بييمعرض فنا و زوال است. و در جستن او تض

ه سزاوار نباشد. و طلب اسباب معاش كس كردن است بر آن ك. و مراد از ظلم جور و ستم ظلم -32
  156س ظالم نفس خود باشد.كن يئه نمودن. و چنياز وجوه س

ثر آن دروغ باشد. و ضررش به كنند و اكتصور  ر،يه در غك يزيگمان به چ ي. و مراد از وظن -33
  157د گردد.يعا نيجانب
باشد و به  يسكه در كرا  يردن است هنرك يده و مخفيد نون. و مراد از آن پوشيتشد. به هضنّ -34
گونه از آن نقصان  چيباشد و ه ياموزند باقيردن. اگرچه اثر آن هنر هم چنان تمام بكم نيتعل يگريد

 رد.ينپذ

ه استحقاق كپندارد  ياذب بود در نفس و خود را مستحقّ منزلتك. و مراد از عجب ظنّ عجب -35
  158باشد. ن نداشتهآ

. و يوينمودن است در امور دن ييباكيو ناش يصبر ي. و مراد از عجالت شتاب و بعجالت -36
 ه مطلوب نفس اوست.كل اسباب يتحص

                                                                                                                                                                                              
ُهْم ظاِملٌ ِلنَـْفِسه«قوله تعالي:  156 ن مردم باشد. و يتر ء به ما وضع له نباشد. و ظالم شقي و ظلم به معني وضع شي .»َفِمنـْ

ار مذمت يه از شعلة آن عالمي بسوزد. حق سبحانه و تعالي ظلم و ظالم را بسكگاهي ظالم چنان آتش ظلم برافروزد 
َو ال تـَرَْكُنوا ِاَلی الَّذيَن َظَلُموا «كه گر فرموده يي ديو در جا »َاال َلْعَنُة اهللَِّ َعَلی الظَّاِلمنيَ «ه كي فرموده ينموده و در جا

ا ال تـَُردُّ «است . از حضرت رسول خداص مروي »فـََتَمسَُّكُم النَّارُ  َّ الم بزرگان آمده: كر . و د»ِاتـَُّقوا َدْعَوَة املَْظُلْوِم فَِا
 .»اَلظُّْلُم َاوَّلُُه ِاْعراٌض َو اِخُرُه ِاْنِقراضٌ «

 ردكادگار يو كعادل گذشت و نام ن       ظالم بمرد و قاعدة زشت از او بماند
ار باشند. كار باشد و مردمش ستميه و عادل متوسط. و ظلم در عجم بسيما مكار مال باشد و مظلوم يظالم همواره بس

ن دور و يو سالط يكو تاج كتر كاري ملويده و به خدمت بسيثر معمورة عالم گردكه در اكدارد  ر معروض مييفق
  ن باب يران بر ظلم است. در ايومت اكاد حيه بنكده. بليران ندياري عشري از اعشار ظلم ايچ ديده، در هيرس يكنزد

 »سخن دارم ولي ناگفته اولي است«
 رمكا . و حضرت رسول» اَيـَُّها الَّذيَن اَمُنوْا اْجَتِنُبوا َكثريًا ِمَن الظَِّن ِانَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِامثٌْ «فرموده:  ينه يسبحانه و تعال حقّ 157

ُكم َوالظَّنِّ فَِانَّ الظَّنَّ ِكْذبٌ «فرموده:  )ص( ّ  .»ْيئاً ِانَّ الظََّن ال يـُْغنی ِمَن اَحلقِّ شَ «ه كگر فرموده يد ييدر جا يتعال ي. و بار»ِا
ُ ِبَعْبٍد َخْريًا َبصََّرُه ِبُعُيوِب نـَْفِسه«فرموده:  )ص( حضرت رسول 158 در خود  ييكن شدن و گمان نيالحق خودب .»ِاذا َاراَد اهللَّ

 است. يت شقاوت آدميمه را خوب شمردن، غايل ذميبردن و خصا
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 ييكرده باشد و توقّع نك يه اعتماد بر وكس كدن است بدان ي. و مراد از غدر بد رسانغدر -37
ال و مودت و ياستعمال آن در مال و جاه و عار است. و يثه را وجوه بسين صفت خبيباشد. و ا داشته

  159ست.يمحمود ن يچ ملّتيوجه من الوجوه به نزد خردمندان ه چيافتد. به هاتّفاق  رهميغ
گران تفوق يخود در نظر بزرگ دانستن و از آن بر د ياياوصاف و اش ي. و مراد از وغرور -38

 يرا عاجز پنداشتن است. زهگران يمال شمردن و دكش را در آن امور به يجستن و قدرت خو
 مغرور گردد. يو اسباب ظاهر يماالت صوركمغرور شود و بر  يفان يزهايه بر چكاحمق نادان 

ت ير موقع، و آزار و اذيدن است به غيردن و گزند رسانك. و مراد از آن خشم ظاهر غضب -39
ادات و ه با جمكشود  يغضب بر بعض اشخاص چنان مستول ير موضع. و گاهينمودن است به غ
  160رد.ينباتات خشم گ

ه از آن ك آن يردن است. به معنكر يشان تقريت. و مراد از آن در عقب مردم صورت حال ابيغ -40
  161ند.يز گوين صفت را غمز نيشان الحق شود. و ايبه ا يگفتار، بد

ان دروغ يفر و صمت بهتر از بكه كاند  ان گفتهي. و مراد از آن دروغ گفتن است. داناذبك -41
ر بود بر ينطق است. و غرض از نطق اعالم غة وان اول به واسطيز و شرف انسان بر حيتم است. چه

 162باشد. يت انسانياست، پس دروغ مبطل خاص ين معنيا يد. و دروغ منافيوگ مي چه آن
                                                                                                                                                                                              

اَْلَوفاُء «فرموده:  )ص( اي. و سرور اول»اْلِقيَمِة ِبَقْدِر َغْدرِهِلُكلِّ غاِدٍر ِلواٌم يـَْوَم «ت شده: يروا )ص( حضرت رسول از 159
 .»ِألَْهِل الَغْدِر َغْدٌر ِعْنَداهللَِّ تعالی َواْلُعْذُر ِألَْهِل الَغْدِر َوفاٌء ِعْنَداهللَِّ َتعالی

ْلمآِء فَِاذا َغضَب  اَْلَغضُب ِمَن الشَّْيطاِن َو ِانَّ الشَّْيطاَن ِمنَ «است:  يپناه مرو از حضرت رسالت 160 ِ ا ُيْطَفی النَّاُر  النَّاِر َو ِامنَّ
ْليَـتَـَوضَّأ  .»ِخيارُُكْم َمْن َيُكوُن َبطُئ الَغَضِب َسريُع اْلَفی َو ِشرارُُكْم َمْن َيُكوُن َسريُع الَغَضِب َبطُئ اْلفی«ضاً فرموده: يو ا »َاَحدُُكم فـَ

ُكَل حلََْم َاخيِه َمْيتًا َفَكرِْهُتُموهُ َو ال «: نموده يبت را نهيغ يتعال حق 161 َ حسن  »يـَْغَتْب بـَْعُضُكم بـَْعضًا َاحيُِبُّ َاَحدُُكم َاْن 
ان خاص و يران مين صفت در تمامت اينند اگرچه اكتر  شيبت زنان بيالواقع غ ي. ف»اَْلغيَبُة فاِكَهُة النِّسآء«گفته:  يبصر

بت باشد الّا ماشاءاللَّه. مرادم از ماشاءاللَّه مجلس مردودان يه در آن غك مگر آننشد  دهيد يه مجلسكعام متداول است. بل
 است. يتعال يا و مقبوالن خداياهل دن

ِت اهللَِّ ُاولئَك ُهُم اْلكاِذبُونَ : «ان را مذمت فرمودهيتعالي دروغگو زديا 162 ِ ا يـَْفَرتی اْلَكِذَب الَّذيَن ال يُؤِمُنوَن  و جاي  »ِامنَّ
ُكْم َواْلِكْذَب ِألَنَُّه يـَْهدی ِاَلی الُفُجوِر «: فرموده )ص(  رمكو حضرت رسول ا »َلْعَنَت اهللَِّ َعَلی الكاِذبنيَ «ر فرموده: گيد َّ ِا

ٌب ِمْن اَْبواِب النَّارِ «ضاً فرموده: يو ا .»َواْلُفُجوُر يـَْهدی ِاَلی النَّارِ  ُكْم َوالِكْذَب َوالِكْذُب  َّ ُسِئَل رسول اهللَّ در اخبار آمده:  .»ِا
اَْلِكْذُب «اع فرموده: يحضرت سرور اول .»اَْلُمؤِمُن يـَْزنی قاَل نَِعم قيَل اَْلُمْوِمُن َيْسِرُق قاَل نـََعْم قيَل اَْلُمؤِمُن َيكِذُب قاَل ال«

ْلِكْذِب ملَْ َيْسَمع ِصْدقُُه َو قيَل « مده:الم بزرگان آك. و در »ال ُمُروََّة ِلَكُذوبِ «: ضاً فرمودهيو ا .»َحْيُض الّرِجالِ  ِ َمْن ُعِرَف 
 .»اْلِكْذُب َمجَّاُع ُكلِّ َشرٍّ َو َاْصُل ُكلِّ َذمٍّ 
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رفع نظام عالم و  يه مقتضكباشد  ييفسادها يردن بود. و غرض از وكزه ي. مراد از آن ستلجاج -42
 163له است.ين اوصاف رذيتر ن صفت تباهيآدم باشد. و ا ياختالل اوضاع بن

به طرف اوست و خواهد حقّ  هك يسك ردن است باك. و مراد از آن جدل و بحث مجادله -43
نشاند و آن محق را باطل سازد. و حقّ  يرسك الم باطل خود را بهكشتن را محق گرداند و يخو
 ن و آرام دهد.كيسبب خود را تس نيبد

  164او دل با زبان راست نداشتن و به ظاهر دوست و در باطن دشمن بودن است.. و مراد از نفاق -44
ر جهت و عداوت ي. و مراد از مقت دشمن داشتن و خصومت نمودن است با مردم به غمقت -45
 ر سبب.يردن است به غك

 يننده در نظر مردم وقعك ام نمودن است. و مزاحيه قك. و مراد از آن بر اقوال و افعال مضحمزاح -46
  165د.ندار
نند. و كنده سؤال يه از گوك آن ين بدان رساند بيه سخن اكاست  ينيچ . مراد از آن سخنمهينم -47

  166ند.يز گويت نيله را سعاين صفت رذيرد. و ايدر گفتن منّت پذ
ردن است از خلق و كشه نيردن است در امور. و در آن اندك يشرم ي. و مراد از آن بوقاحت -48

 گانه.يش و بيا ننمودن است از خويخالق. و ح

 دن و انبساط نمودن.يمأخذ گفتن است جهت خند ياصل و ب يمراد از آن سخنان ب .هزل -49

و  يات الهيغا يات بيوس بودن از عنايست. و مأ»هو«د شدن از رحمت ي. و مراد از او نومأسي -50
  .ياوست. سبحانه و تعال ياز الطاف نامتناه

                                                                                                                                                                                              
 هنكهاي  ند خانهكران يه وك       ي رساند سخنيزه به جايست                     163
َْلِسَنِتِهْم ما َلْيَس فی«د: يفرما تعالي مي حق 164 ِ َعالَمُة النِّفاِق «ه كت شده يص روا و از حضرت رسول »قـُُلوِِمْ  يـَُقوُلوَن 

َاُعْوُذ «: ضاً فرمودهي. و ا»رَ َثالثٌَة ِاذا َوَعَد َخَلَف َو ِاَذا اَمتَن خاَن َو ِاذا َاْحَدَث َكِذَب َو فی َروايٍَة ِاذا عاَهَد َغَدَر َو ِاذا خاَصَم َفخَ 
ِانَّ اْلُمناِفقَني ِفی الدَّْرِك اْالَْسَفِل ِمَن «تعالي در مذمت اهل نفاق فرموده  . و حضرت باري»القِ ِبَك ِمَن النِّفاِق َو ُسْوِء اَالخ

 .»النَّاِر َو َلْن َجتَِدَهلُم َنصرياً 
َُْكُل النَّاُر اْحلَطََبةَ «ه كبار آمده كالم كه در كچنان 165 َبَة َكما  ُكُل اهلَيـْ َ وي از يني و دنيان ديو بسا باشد از آن ز .»اَْلَمزاُح 

 .»اَْلَمزاُح ِاْسِتْدراُج الشَّْيطانِ «ه كد گردد. حضرت رسول در مذمت مزاح فرموده يگري عاير آن به ديمال و جاه و غ
ال «: ت شدهيروا )ص( رمكا از حضرت رسول .»َمهَّاٍز َمشَّاٍء ِبَنميٍم َمنَّاٍع ِللَخْريِ ُمْعَتٍد اَثيم«د آمده: يالم مجكو در  166

 »اَلَنمَّاُم َلْيَس ِمْن اُمَّتی«ز از آن حضرت مروي است ين. و نيچ شود در بهشت سخن عني داخل نميي »َيْدُخُل اْجلَنََّة منََّامٌ 
 ست.ين از امت من نيچ عني سخني



  
  
  
  

  چهارمفصل 
  
  
  درمانفرآيند 





  مقدمه
 ،پردازد كه در طول جلسات درماني و در حين درمان ميمطلب هاي درمان به توصيف اين  يندآفر

د: نويسن مي هاي درمانفرآيند در تعريف 167نوركراس و پروچاسكاكند.  پذير چگونه تغيير مي درمان
و آشكاري هستند كه افراد براي تغيير دادن هيجانات، افكار،  پنهانهاي  فرآيندهاي تغيير، فعاليت«

در حوزه  .»دهند تر زندگي انجام مي يا الگوهاي كليخاص  رفتارها يا روابط مرتبط با مشكلي
بطور روزافزوني در حال ازدياد است تعداد  درماني روانهاي  همانطور كه تعداد نظريه ،درماني روان
اي  به لحاظ نظري و با بررسي مقايسهاما  بوجود آمده است.نيز درمان هاي  شماري فنون و روش  بي

كلي  راهبردهاي تغيير در غالبوان ت مي هاي درمان رافرآيند اصلي درماني روانهاي  نظريه
توانند در نتيجه  مي درمانگران معتقد هستند كه افراد بسياري از روان 168.بندي و متمايز ساخت دسته

 هايهمواره يكي از اهداف و ابزار باال بردن آگاهيافزايش آگاهي تغيير كنند. بدين ترتيب 
درمان سعي دارد با تكيه  فرآيند درمانگران مكاتب مختلف در طول تاريخ بشر بوده است. اين روان
تري را  بتواند پاسخ مناسبشياري فرد اطالعات موجود او را از موقعيت فعلي افزايش دهد تا بر ه

 روانشناسي واند مربوط به خود درمانپذير باشد كه در اصطالحاتت مي انتخاب نمايد. اين اطالعات
و رويدادهاي  اطرافدر ارتباط با  اگر اطالعات از سويي ديگر گويند. مي 169»بازخورد«به آن 

مانند  هايي در كنار درمانگري ود.ش مي گفته 170»آموزش« فرآيند به اين باشد فرد محيطي زندگي
كنند گروهي ديگر از  ميتأكيد  هاي ذهني و دروني فردفرآيندبر  كه عمدتاً روانكاوي

 براي مثال دارند.تأكيد  وف هستند بر تغييرات محيطيمعر 171كنشيهاي  درمان ها كه به درماني روان
كنند  ميتأكيد  يا كنترل وابستگي روي تغيير محرك شرطي رفتاريهاي  در درمان هايي كهفرآيند

بخش و  هاي آگاهيفرآيند نگر معتقد است كه تركيب رويكرد يكپارچهاما  از اين جمله هستند.
بدين ترتيب كه با هدف اصالح عملكرد  .تر گرددمؤثّر تر و واند منتهي به درماني كاملت مي كنشي

 نظريه روانشناسي عرفاني رادروني و بيروني فرد همزمان بر محيط درون و بيرون او تمركز نمود. 

                                                                                                                                                                                              
هاي روان درماني، ترجمه يحيي  هاي روان درماني، نظام پروچاسكا، جيمز، اُ؛ جان سي نوركراس، نظريه 167

  . 1395سيدمحمدي، ويراست هشتم، نشر روان، 
168 Prochaska, J. O. (1979). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis. Chicago, Dorsey. 
169 Feedback 
170 Education 
171 Action therapies 
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وجودي و هاي  كه همزمان با اينكه همانند روان درمانينگر دانست  يك درمان يكپارچه وانت مي
از سوي ديگر با دستورات و تكاليف  مايدن ميتأكيد  بخشي آگاهي فرآيند بر عميقاًگرا  انسان

اصالح و  محيطيهاي  او به محرك مختلف سعي در كنترل و اصالح محيط فرد، كنترل وابستگي
  مايد.ن مي مختلف تمركزهاي  در موقعيت ويهاي  العمل عكس

هاي تغيير نوع درمان بايد با هدف درمان و فرآيند درمان وهاي  مسلم است كه در كليه روش
همچنين خصوصيات درمانپذير منطبق باشد. اين موضوع در روانشناسي عرفاني كه منتج از 

تربيت و از مسائل مهم در  يكي. نجدگ مي »انطباق تكليف با تكوين«دستورات قرآنيست در عبارت 
است. هرچه  انطباق تكليف با تكوينا ي بشر يات فطريبا خصوصدستورات تربيتي تطابق تعالي بشر 

ش خواهد يآنها افزا يارائكباشد  فرد داشته يعيو طب يات فطريبا خصوص يشتريانطباق بتعاليم 
 تربيتعمال ا يمنف راتياهش تأثكمثبت و  يرگذاريأثش تيافزا يبه معن يياراكش يافزا افت.ي

در نظر گيرد كه فشار رواني اي  به گونهانطباق تكليف با تكوين بايد جمله خصوصيات فرد را است. 
د در غير اينصورت ممكن است خصوصيتي را در يو جسماني بيش از انداره به درمانپذير وارد نيا

آموزش تعليم، مطلوب نيستند. غالباً  وي تغيير دهد ولي موجب بروز خصوصيات ديگري گردد كه
يا  تربيت. اگر دباش يم براي فرد و جامعه اطراف او يمنف ومثبت  اتريتأث يدارا زمانهمو تربيت 
 واندت مي مسلماً باشدداشته  انهريگ سخت يا ديشد ،حادتغيير يا درمان ماهيتي  فرآيند يبطور كلّ

 اي براي معنوي سازنده يا يماداثرات  ديگري ايجاد كند عليرغم اينكه و روانيمادي هاي  بيآس
هاي  از انسان يسطوحمسلماً  ،د باشديهات شديتنب ي. وقتهمراه بياورده باز افراد جامعه  اي ديگر هعد

ن موضوع به يد و اشون يم تنبيهشتر از جرم خود ين بين بيدر ا كنند قوانين را رعايت نميه كجامعه 
همين موضوع در مورد صدور دستورات كلي تربيتي براي افراد آنهاست. حقّ  ردنكع يضا يمعن

  بسيار حائز اهميت است. 

 اقدام به تحت تربيت قرار دادن افرادخاص  بطور كلي روانشناسي عرفاني در دو مقطع عام و
مايد. جمله اين دستورات در ن مي براي عموم صادر مايد. در نوع عام دستورات درماني خاصين مي
مكتب روانشناسي مطرح است. خاص  شريعتي بطور عام و در دستورات طريقتي به طورد عقوا

اي از دستورات كلي و در سطوح ديگر با  عرفاني كه افراد را در سطوح مختلف با مجموعه
دهد عمالً به اين موضوع توجه دارد كه  تحت تعليم خود قرار ميخاص  اي از دستورات مجموعه
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ات عمومي و كلي مفاد دستورات را بيان نمايد كه عموم درمانپذيران از آن چگونه در مقطع دستور
  مند گردند. بهره

درمانپذير را به سوي تعالي رهنمون خاص  در مقطع ديگر مربي يا درمانگر با اعمال تجويزات
خصوصيات جسمي و روحي  سازد. لذا در اين بخش نوع درمان براي هر فرد متفاوت و در حد مي
 هاي درماني همگي در چارچوبي قرار دارند كه عدالت بين حياتفرآيند اشد. تمام اينب مي وي

دو در مسير تعالي فرد رعايت  و معنوي هرمادي  و رواني فرد دچار اختالل نشود و عدالتمادي 
  شود.

بر حسب اختالف  يانتين هر ديام و قوانكبقا و دوام اح: «172نديفرما يط ميام با محكتناسب احدر 
ات موجود باشد آن يه مقتضك يشود و تا موقع يان و اشخاص، مختلف مكط و زمان و مياوضاع مح

ط تناسب موجود يم و محكن حيه بكاست  يود و چه نسخ موقعش نمي ن برقرار است و نسخيد
عت و يطبانت اسالم بالتّمام موافق با ين ديست. و چون قوانيح نينباشد و با وجود تناسب نسخ صح

ه بالتّمام موافق كست و آنچه ين يانسان ياز آنها مخالف وجهة فطر يكچيفطرت و عقل است و ه
باشد. چه  ير قابل نسخ و انقراض مير است، لذا غير ناپذييفطرت است (مانند اصول و اخالق) تغ

نباشد،  يات زمان و اهل آن تناسبيام و مقتضكن احيه بكاست  يم انقراض موقعيه گفتكهمانطور 
ر است يير قابل تغيه غكم عقل را كان مخالفت ندارد و حكات زمان و ميانت اسالم با مقتضيد يول
ر آنها بر حسب يض و غيح و مرياصناف مختلفه مانند مسافر و حاضر و صح يند و براك يد مييتأ

شخاص ه در قرآن است نسبت به اكمدح و ذم  يات احوال آنها دستورات داده است. و حتّيمقتض
 يرساند، ول يت را مير آنها خصوصكند و ذيه نسبت به حاالت است، چه اشخاص فانكنشده بل

ام و امور قابل كل احين قبيشود و ا يآن احوال باشد شامل م يه را داراكم دارد و هر يحاالت تعم
اسالم ز راجع به خود يباشد و آن ن ياسالم قابل ضعف و فتور م يستند. منتها دولت صورينسخ ن

  »ن است.يه راجع به مسلمكست بلين

اشد ولي ب مي درماني روانهاي  ساير شيوه هاي درمان در روانشناسي عرفاني مشابه بافرآيند بسياري از
 به اينكه هدف روانشناسي عرفاني تعالي فرد است و كليه وجوه زندگاني فرد را در برتوجه  با
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 ها و متعارف متفاوت است. در اين مبحث به برخي از شيوه درماني روانهاي  يرد با شيوهگ مي
 اشند ولي درب مي هاي عامفرآيند پردازيم كه هاي بكار گرفته شده در روانشناسي عرفاني ميفرآيند
درمان بسيار است هاي  درمانگر معنوي تنوع روش براساس تشخيص مربي يا روانخاص  هايفرآيند

  گنجد. نميكه برشمردن آنها در اين مقال 

بندي  را در دو گروه فرآيندهاي ارادي و فرآيندهاي غيرارادي طبقه يدرمانشايد بتوان فرآيندهاي 
نمود. فرآيندهاي ارادي هشيارانه است و عمالً با كوشش ظاهري فرد قابل انجام هستند. ولي 

مايد تا انحراف ن ست و او را كمك ميافرآيندهاي غير ارادي استعانتي است كه خارج از اراده فرد 
  خود را از مسير تعالي اصالح نموده و به عدل و اعتدال در مسير تعالي بازگردد. 

  در فرد دن نظام ارزشيشبهنگام 
تواند مسايل او را پاسخ دهد او با استفاده از  گردد و نمي زمانيكه نظام ارزشي فرد دچار تناقض مي

بيني و  نظام ارزشي خود يعني تغيير جهانكردن  173و بهنگامخود شروع به تحليل و تغيير تفكّر  قوه
تغيير در تفسير تجربيات ثبت شده پيشين نموده تا به نتايج متقني برسد. تغيير به اين صورت خواهد 

نمايد و  بود كه با بررسي رويدادهاي حال و وقايع موجود در كتابخانه حافظه، به عمق علّتها دقّت مي
كشد. در اين فرآيند، يافتن هر علّت زيرين  ت پيشين به چالش ميمنطق خود را در تفسير تجربيا

اي  ها برسد و دريابد كه همواره فلسفه نسبت پديده شود تا او به نگرشي جديدتر موجب مي
تواند نگرش قبلي را نفي كند يا كامل  دارتر براي تفسير آنها وجود دارد. نگرش جديدتر او مي ريشه

نظام ارزشگذاري وي متحول شده و حتّي چيزهايي را كه قبالً شرّ نمايد. لذا در اين فرآيند 
داند يا بلعكس. اين فرآيند حركت به سمت تعالي و كمال در ابناي بشر  دانست حال خير مي مي

مختلف زندگي او هاي  است. همانطور كه بوضوح در زندگاني فرد از بدو كودكي تا دوران
دهد كه  لزامات و اقتضايات جديدي را در فرد شكل ميكنيم، تغيير قواي جسماني ا مشاهده مي

كند. مثالً در بدو كودكي كه  ها ايجاد مي جديدي را در ذهن او براي تحليل پديدههاي  مالك
اقتضا خوردن غالب است، مالك اصلي فرد براي ارزشگذاري و جذب خير و دفع شرّ دستيابي به 

يابد. در  يافتن جفت مناسب اولويت ميعنوان به  خوراك لذيذ است ولي در دوران بلوغ ارزشي
                                                                                                                                                                                              
173 Update 



  125  متكدگاه حيتصوف از د يو كاركرد اجتماع يعرفان يروانشناس

 

به عنوان  يابد جايگاه اجتماعي، ثروت و قدرت بر او سنين باالتر كه مجدداً قواي جنسي كاهش مي
رود درك جديدي از  يابد و وقتي قواي بدني بطور كلي رو به اضمحالل مي ارزش غالب سلطه مي

شود. لذا نگرش او به خود  بطور عام براي او پيدا مي مفهوم فنا، از بين رفتن، نابودي و از دست رفتن
اي متمايز از مراحل  شناسي وي در مرحله بيني او يا هستي عبارت ديگر جهانه و محيط اطرافش يا ب

  گيرد. قبل قرار مي

اي باشد كه متحمل انواع ناكاميها، دردها و اضطرابات  اگر اقتضايات جسمي و رواني فرد بگونه
ها در نظام  در علّت پديدهتعمق  وتفكّر  وخامت وضعيت و موجوديت فرد، ميزانگردد، بدليل 

گردد.  ها مي العلل آن ها و علّت دنبال تفسيري مناسبتر از پديدهه ارزشي وي شدت يافته و فرد ب
چراكه درد و ناكامي پديده ايست كه بصورت مستمر وي را در رنج و خطر از دست دادن تماميت 

كند  داده و او را به مرحله اضطرار نسبت به موجوديت خود كشانده است. پس تالش ميهستي قرار 
ترين  هاي موجود در كتابخانه حافظه خود را دريابد. اين اضطرار فرد را به اصلي تا علّت اصلي پديده

  رساند. سوال درباره موجوديت خود او يعني كيستي و چيستي خويشتن مي

  فردتغيير شاكله 
 آندر به روح توجه  هات به تن و روح است، برعكس حيوان كه استعدادآميخته از توج بشرطبيعت 
انسان توانايي ادراك به ادراك خود را دارد و از لحاظ  ،تيسن مشعراست و به شعور خود  كمتر

داند چه  يعني حيوان مياست. بين او و حيوان بوجود آورده  را رفتاري اين تمايز بزرگترين تفاوت
و  ي رفتاريها يه. لذا حيوان بطور غريزي تمام روبايد بكند چهواند بداند كه ت مي انساناما  بايد كند

 تولد قرار داده شده است. ولي انسان در بدو آندر ذهن از بدو خلقت علوم الزم براي زندگيش 
 ببرد. بهپي زندگي هاي الزم براي  هجاهل است و بايد با توانايي شعور خود به دانش و رويكامالً 
 به ادراك و نيست خود شعور به مشعر يا. ندارد شعور خود شعور حيوان به 174:اندفرموده كه عبارتي
  .ندارد خود ادراك
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بر اين اساس تكليف بشر از ساير موجودات متفاوت است، حيوان به دليل فوق احتياج به تشريع 
آماده و در او نهادينه شده و حيوان طبق آن به اين ا و براي او مهي قبالً ندارد و شريعت رفتاري وي

نمايد. ولي بشر احتياج به اين دارد كه رفتار خود را تنظيم و تدوين نمايد. براي  شريعت عمل مي
تشريع يا قانونگذاري وان ت نمي تدوين رفتار اال و البد بايد هدف معلوم باشد. در غير اينصورت

كيفيت استنباط و ادراك قانونگذار است. اگر قانونگذاري يا  نمود. هدف تشريع معموالً منتج از
وند. يعني آنچه كه ش مي تشريع توسط افراد جامعه صورت گيرد معموالً هنجارهاي اجتماعي تشريع

به توجه  ود. بشر خاكي معموالًش مي اشد قانونب مي مورد عالقه فرد و نتيجتاً عموم افراد و جامعه
شهويه  ريزه حيات، خوددوستي و خودگرايي را به او آموخته، نتيجتاً قوايتمايالت تن دارد زيرا غ

كند. پس آنچه كه ماليم تن است و آنچه  او آنچه كه ماليم است جذب و منافر را دفع ميغضبيه  و
بين  بشر به فكرت پايانتوجه  ود. اين تشريع با ميزانش مي د و قانونگرد مي كه مغاير تن است تشريع

كند و هرگاه  كند، هرآينه هرگاه عمر خود را در زوال بيند بعد معنوي تشريع را بيشتر مي ر مياو تغيي
  پردازد.  ود به گسترش خوديت خود ميش مي ات جسماني در او زيادلذّ

 ةشاكل ديباشد، با ريخ شهيهم ديكه با تياز ن ريغ« 175فرمايند: تغيير شاكله را به اين بيان شرح مي
تفكّر را  نيخدا باشد و ا يما برا يكارها ةكه هم ميو بدان ميعادت كن يعني م؛يكن تيخود را هم ترب

كه مردم، همه، بندگان خدا و مصنوعات خداوند هستند. خدمت به مردم  ميبر خود مسلّط كن
: به خداوند دييگو يخدمت به خداوند است. شما م ثلم ن،يمؤمن يعنيخصوص به همفكرها  به

در  نيخدمت به مردم، خدمت به خداوند است. ا ست،يمحتاج به خدمت نخدا كه  د،يخدمت كن
مسلّط  تيخود بر ن و خودبه شود يم نطوريشما هم تيدر ذهن شما بود، ن يذهن شما باشد، وقت

شاءاهللا  تر) هستند. ان بندگان خاص خدا (خاص نيمردم بندگان خداوند هستند. مؤمن ة. همديشو يم
  »ما شود. ةو جزء وجود و شاكل ميرا در ذهن خود هضم كن نيا ميبتوان

كند و اين نگرش از  اي به عالم و خلق پيدا مي با ورود به مراتب بندگي و ايمان فرد نگرش ويژه
 فكر و مبداء بهست روح عالقه كه ايمان« 176فرمايند: مي ود.ش مي درون منجر به تغيير شاكله فرد
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ها  آاليش از و بود قدردان و نگاهدار بايدست خدايي امانت و الهي بزرگ ناموس آن و انجام و آغاز
 به و باشيم موصوف آن به شده گذاشته ما بر كه ايمان و فقر نام كه نمائيمهمت  بايد داشت. پاك
 ثبت جان فطرت صفحه در كه را ازلي عهد كه بكوشيم بايد .كند صدق ما بر كه شويم معرفي نيكي
 به كردن تازه از بعد افتاده فراموشي طاق در دنيا در نفس فريب به و دهد مي گواهي عقل و شده

 آن و رفتار بيعت شرايط به و ننمائيم غفلت خدا توفيق به و باشيم پاسدار تكليفي پيمان و عهد توسط
 با: درجست عبارت سه اين در كه را دستورات خالصه هماره و دهيم قرار كار هر در پيشرو را

 خاطر در كوچكي، و خدمت به ديني برادران با خيرخواهي، و شفقت به عموم با بندگي، به خداوند
 خواستن ياري فرياد نيك رفتار و گفتار و پندار به و بسنجيم آن با و سازيم آن مطابق را عمل داشته

 كردار و برسيم مقصد به كه بكوشيم و كنيم اجابت را بزرگان» هللا یمن انصاري ال« دعوت و
 قدم اراده عزم با نداده راه خود به كفرست حكم در كه يأس و ساخته خود سرمشق را گذشتگان

   ».زنيم

  فرآيندهاي ارادي
اي است كه عمالً با كوشش ظاهري  همانطور كه ذكر شد فرآيندهاي ارادي فرآيندهاي هشيارانه

فرد قابل انجام هستند. در اين فرآيندها فرد با كوشش و مجاهده و عادت دادن خود به اعمال و 
تا از كند  نمايد و بطور ارادي خود را ملزم مي اقوال و رفتارهاي خاص اقدام به تغيير شاكله خود مي

انحراف خود از مسير تعالي اقدام و به عدل و اعتدال در مسير تعالي بازگردد. در اين ارتباط به 
، تمركز حواس، تصحيح خيال، كاوش درون (مراقبه و محاسبه)، تلقين (تذكّر و تفكّر)مواردي نظير 

كنترل وابستگي و  مديريت خود (تسلّط بر نفس)، هاي رفتاري (اعمال شريعتي و طريقتي) تمرين
  پردازيم.  مي هجرت) -(خلع و لبس 

  تلقين (تذكّر و تفكّر)
مبحث تلقين بسيار گسترده و متنوع  177هاي درمانگري است. مشترك در نظام هاي روشتلقين از 

كند تا كلية  هايي كه خود فرد از لحاظ روحي براي بهبود خود به خودش القاء مي است. از مشوق
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  نجند.گ ها در وجود خود همگي در اين مبحث مي تمركز براي يافتن علّتدستورات ذكر و فكر و 

 لحظه هر كه لهمتخي هقو با قوه مفكّره همراه. كنندمي تعريف »شيء گرفتن نظر در«را  حكماء فكر
 و دهدمي تغيير مختلف هايگونه به را شده گرفته نظر در اَشكال است شكن صورت و ساز صورت

مي خلق را فرضيه و گمان و حدس سپس و ظنّ و و تعبيرات تشكيك تغييرات اينكند.  تفسير مي
 لهمتخي قوهمسلماً  .يردگ مي صورت لها تحو در دانسته و آيدمي بوجود ذهن در خالقيت و كنند

 انسان وقتي. است كوتاه شديد تموجات به دليل آن اثر عمق و ميزان ولي است كننده لمتحو اگرچه
 سؤاالتي طرح با همراه ئيش نظاره اگر. يردگ مي شكلتفكّر  سير تكويناً نگردمي ايپديده يا ئيش به
ثبات نسبي و رسيده  واحد فكري شكل به زودتر باشد مشابه و كيستي چيستي، چرائي، نوع از
 تقويت براي تدوين يا تكليف مرحلة در. كندمي هدايت خاصي مسير به را لهمتخي و قوة يابد مي

 طريق بدين تا فرمايندمي تعليم سالك به فكر و ذكر قالب در را يخاص دستورات الهي اولياء فكر،
  . نمايند در او شكل داده و تشديد راتفّكر  جهت و عمق وشدت 

ود كه در عرفان به ش مي ر در كيستي و چيستي خود و جهان پيرامون، موجب حالتي در انسانتفكّ
يند. در اين حالت ب نمي يعني حالتي كه وجود خود را برتر از موجودات ديگر ويندگ مي آن خشيت

به فرد خاص  حالت خشيت نوعي نگرش 178ود.ش مي اهميت موجودات پيرامون نيز براي او مطرح
براي خود بود حال منافع را براي خود  دهد كه اگر در قبل فقط به دنبال جذب منافع و دفع مضار مي

در عمل موجب كاستن  فرآيند اين و كند را از خود و ديگران دفع مي خواهد و مضار و ديگران مي
جا بايد به اين موضوع  گيري جزيي برسيم، در همين ود. اگر بخواهيم به نتيجهش مي از خودبيني فرد

كند. پس  اشاره كرد كه خودبيني فرد است كه نوع نگرش او به خود و جهان پيرامون را تعريف مي
ست كه جهان هستي را با فيلتر ا عينكيبه عنوان  انانيت فردكه كنيم  گيري مي خالصه نتيجهبطور 

  فهماند. خاصي كه معيارهاي ارزشي خوديت وي است به فرد مي

ر عبارت از آن است كند: فيوگ مي دارد. در اصطالح منطق يمختلف ير هم معانكّتف« 179فرمايند: مي
                                                                                                                                                                                              

تواضع و  -  يكمال و تعال ريمس 26/6/1396سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  178
  ي.فروتن
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 يا واقعه يدر پمثالً  م.يببر يآنها پ يمباد م و از معلومات بهينكسب كد ي، معلومات جديه از مبادك
اما  م.ينك ير مكنده فيافتد در آ يماتّفاق  ه اآلنك يعيج وقايا درباره نتايم. يگرد مي آنعلّت  دنبال به

تـََفّكُر اند:  ه راجع به آن فرمودهكاست  ييمعنا ر بهكدارد. ف يگريد ير معناكدر اصطالح عرفان ف
در رشته و تفكّر  يعنيدر وجود خداست. تفكّر  ، منظور١٨٠ساَعٍة خٌري ِمْن عباَدِة ِسّتني او َسبعَني َسنة

است.  ينفخه اله يكرا روحِ انسان يند. زك ينفخه مرتبط م يمنبع اصل ه روح ما را بهك ياتّصال
نرو يخودش از ا يأ وجودجنبه اتّصال به مبد ردن انسان بهك در عرفان عبارت از توجهتفكّر  نيبنابرا

ر و كت انسان است. فيه روح، معنوكست بليجسم ن يكن قرار انسان يبد .ر استكر توأم با ذكف
 امل بدن متوقّفكه تكرسد  يم ييجا به يرود ول يامل مكت امل بدن رو بهكبا ت يسنّ يكعقل تا 

 يعنيند. كبش را عوض كد مريه انسان باكرسد. در آن موقع است  ياملش مكمال تك ود و بهش مي
 يها پ ها به نادانسته جاً از دانستهير خودش جلو برود. تدركد با فيندارد. با يگر بدن چندان اثريد

كه  يعموم فيتعر« 181فرمايند: همينطور مي ..»..ر داردكه علم از فكاست  يين هم معنايرد و اب مي
 يمعنا ني. استيكه ظاهر ن يبه امر ،يهياز امر ظاهر و بد ريس يعنياست كه فكر  نياز فكر كردند ا
انجام  يبا تفكّر ميكن يكه م ييهست. همه كارها زيما ن يمعمول يفكر در زندگ نيعام فكر است. ا

چرخ و  نيزمان و گردش ا و نياگر به زم يخارج ي. در زندگميكن يفكر م اش جهيو به نت ميده يم
هست،  يا گرداننده كيكه  ميرس يم جهينت نيبه ا م،يكه در آن است فكر كن يفلك آسمان و نظم

: ديفرما يشده است. چنانكه م اديجاها از فكر،  ياريقرآن هم در بس در فكر است. يكل يمعنا نيا
. فكر دهد يتفكّر را م يمعنا نيكه در قرآن ذكر شده، در واقع همهم   َأَفال تـَْعِقُلون َأَفال تـَتَـَفکُرون؟

 رود ياز دستتان در م ديرياست، اگر خودتان آن را به دست نگ يا مانند رشته ،يانسان مثل سلسله نخ
به همان نحو كه  د،يآ يدنبال هم م شهيهم يطاني. افكار و وساوس شرديگ يو آن شما را در دست م

 نيشدند. ا رونيبود، از بهشت ب سيكه خود ابل شان سياو، به دنبال رئ ارانياعوان و  طان،يفرزندان ش
طور  نيهم شا آمد، دنباله يوسواس ايفكر نادرست  كي يوقت يعنين به رمز و اشاره است، داستا

                                                                                                                                                                                              ←  
  .در مجلس عمومى فقرا بيان شده است 79/4/1متن گفتارى كه در تاريخ  .1382تهران ، حقيقت، انتشارات 

  عت تفكر از شصت يا هفتاد سال عبادت بهتر است.يك سا 180
پندصالح، قسمت دوم،  فهي، از شرح رساله شر124جزوه ، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 181

  .1386اسفند  2و  1376مرداد  9  يها خيجمعه در تار مجالس شب اناتيب قيبرگرفته از تلف
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. اصوالً ديكه خداوند در قرآن فرموده است، تفكّر كن يموارد ةدر هم ديبا نيبنابرا.شود يكشانده م
كه فرمودند حتماً هر روز  نيسلوك همه به هم مربوط است. هم طيمربوط به عبادات و شرا لِيمسا

   »تفكّر انسان شود. ةياست كه ما نيا ياز قرآن خوانده شود برا يصبح قسمت

از همه  شيكه ب ياز لغات يكي، »اهللا« ةبعد از كلم ديعرفان است. در قرآن شا يستون اساس ذكر،«
 اريو... كه در قرآن بس یِذکر ، َتذَکروا، تذکرمثل:  يكار برده شده ذكر و مشتقّات آن است، كلمات به

است كه  ليدل نيكردن و به هم يزيچ اي يكس ادياست  ادي يبه معنا يآمده. ذكر از لحاظ لغو
در قرآن  ايشما  ري: ذكر خنديگو ي. مثالً در عرف عامه مديآ يم هيال مضاف كيبا  شهيذكر هم

�يکه  ميالرَّح  الرَّْمحنِ  اهلل  ِبْسمِ : ديفرما يم دى ِذکُر َرْمحَِت رَبِّک َعْبَدُه زَکرِ  ع  يذكر معان .ايرَبَُّه ِنداًء َخفِ   ِاْذ 
هستند.  ادي يو همه مأخوذ از معنا كنديبه هم نزد يدر قرآن دارد كه تمام آن معان يمتعدد يلغو

از  ياديكتاب  نيدر ا ديگو ي. خداوند ماْلکتاِب ُموسى یَواذْکْر فِ . مياْلکتاِب ِاْبراه یَواذْکْر فِ مثل: 
 در. ديفرما يم انيكردن را ب ادي نيا ليآن هم دل ةكن. در دنبال غمبرانيپ گريو د يو موس ميابراه
َّ َاْخَلْصناُهْم ِخباِلَصٍة ِذکَرى الدَّار: ديگو يم ييجا  ديفرما ي. مميآخرت خالص كرد ادي يآنها را برا ِا

 يعنياز مخلص است. مخلص  ريشدند. مخْلَص غ» مخْلَص«آنها  يعني ميآنها را خالص كرد» ما«
خودش پاك و خالص كرده  ياست كه خداوند او را برا يمخْلَص كس يكه اخالص دارد ول يكس

  182»كن. ادياز آنها  ديگو يخداوند م ليدل نياست. به هم

 اي يو ذكر جل يبه ذكر خفبنا بر اصطالح، ذكر را « 183فرمايند: دربارة انواع ذكر بطور مختصر مي
خدا را  ادي يگرياست كه شما از د نيمثل ا ي. ذكر لسانكنند يم ميتقس يو ذكر لسان يذكر قلب
و هم خودتان  دييگو ينباشد هم خودتان م يكس يوقت يول ديصفات خدا را بشنو د،يبشنو

ذكر  اي ياست كه ذكر قلب يگريذكر د ،يلساناز ذكر  ري. اما غشود يم يذكر لسان ني. اديشنو يم
اوراد و  نيهم يدارد. ذكر جل تيارجح يبر ذكر جل يذكر خف البتّه است كه ذكر مؤثّر است. يخف

 هيتك يوارده هم بر ذكر خف ثيقرآن و اخبار و احاد اتيآ ي. بعضميخوان ياست كه م ييدعاها
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كن تا من تو را در مأل و به  ادي: من را در دل ديفرما ياز قول خداوند م يقدس ثيدارد؛ مثالً در حد
،  اي: ذكرُ رحمت ربك عبده زكرِديفرما يدر قرآن م ينب يايزكر ةدربار ايكنم  ادي يصورت علن

 يعني ايخدا را صدا زد، ندا كرد؛ نداء خَف يوقت ايربه نداء خَف ي. اذ نادايذكر رحمت خداوند به زكر
 يذكر نيا كرد،و پنهان خدا را صدا  يصورت خف بلند خدا را صدا نزد، بلكه در دلش به يبا صدا
 يشود، خطرات انيكه آشكارا ب يهر عبارت نكهيا ياست برا شتريباشد، اثرش ب يصورت خف كه به
است كه در ذكر آشكار،  نيآن ا گرياست و خطر د يبيفر خطر آن احتمال تظاهر و عوام كيدارد 

 نيو به هم دآن ذكر را رها كن شود، يدر طول روز حواسش پرت م نكهيا ليانسان به دلممكن است 
 ».شوند يبه ذكر مشغول م يا حواسشان پرت نشود در گوشه نكهيا يبرا ياست كه برخ ليدل

 انسان روزمره زندگي متداول سؤاالت به پاسخ و ادراك براي سلولهايي مغز در كه همانگونه مسلماً
 حل آنها وظيفه كه دارند وجود انسان كيستي و چيستي به پاسخ براي نيز سلولهايي دارد وجود
 را بوها يا هاطعم ارزيابي وظيفه مغز در سلولهايي مثال براي. است عالم و انسان خود خلقت معماي

 با ارتباط در مغز به زبان از رسيده عالئم سنجش دار عهده مغز در كه سلولي اگر و دارند عهده به
 شده چشيده خوراك كه دريابد واندت نمي انسان ننمايد عمل خود وظيفه به است شيرين خوراك
 كه دارند وجود مغز در سلولهايي. دارد تعميم ادراكات كليه مورد در اين امر. خير يا است شيرين
 سؤال اين باشند ضعيف سلولها اين اگر و كنند بررسي را عالم فرد و اين چيستي و كيستي موظفند

هاي  سلول كه حالتي همانند درست! ؟كيست و  چيست انسان و عالم اين كه ماندمي پاسخ بي
 سلولها اين توانايي عدمعلّت  .باشند نداشته مغز در را شيريني تمييز توانايي شيريني تميزدهنده

 را سؤال اين به بيشتري در پاسخ توانايي حتماً شوند تقويت آنان اگر و باشد آنان ضعف واندت مي
 كيلوگرمي چند وزنه معمولي حالت در كه دست ماهيچههاي  سلول همانند درست. داشت خواهند

 چندين وزنه وانندت مي سلولها همان شود داده ورزش دست به اگر ولي كنندمي بلند سختي به را
. وندش مي تقويت خودخاص  ورزش با همينطور نيز مغزيهاي  سلول. نمايند بلند نيز را كيلوگرمي

 قوي بسيار حافظه نتيجتاً و آورند مي فشار خود حافظه به بيرون جهان تصوير داشتن براي نايبنا افراد
 بوشناسي بخش بوها آزمايش بر زيادتفكّر  و ممارست بدليل عطرشناس كارشناسان. كنندمي پيدا
 توانايي بياميزند هم با را مختلف رايحه و عطر دهها اگر كه ايگونه به كنندمي تقويت را خود مغز
  . دارند را آنها تك به تك تمييز
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قوة از متفاوت واهمه ةقو ساز صورت صورت، نوع به تمايل بدون و جهت بي متخيله. است لهمتخي 
 به را چيز همه خواهدمي يعني. كندمي دنبال را خود نفع سازي صورت اين از واهمه ولي است
 هقو اين وقتي. كنند مي ابليس به تعبير آن از لذا بكشاند استفرد  خوديت كه خاصي سوي و سمت
 عقل يعني او وجود رحمان تسليم انسان وجود ابليس شد انسان در عاقله هقو تسليم واهمه يعني
 صورت متعاليات باقي و هنر و اخالق و علم شكوفائي رسيد وجود سلطنت به عقل وقتي و. ودش مي
م يرك پردازند. در قرآن يار مكر افيهمواره به تنو ياء الهياء و اوصيو اول اءيه انبكن است يا. يردگ مي
د. ينما ين جهان ميدر اتفكّر  ه به انحاء مختلف انسانها را دعوت بهكوجود دارد  ياديار زيات بسيآ
ن آسمان يا به ايآ«د: يفرما ي، و م»ه چگونه خلق شده استكد ينك يا به شتر نگاه نميآ«: 184ديفرما يم

ست يدر آن ن يافكچ شيم و هيا م و آراستهيا ردهكه چگونه آن را بنا كنند ك يبر فراز سرشان نظر نم
منظر در آن  م و از هرگونه نباتات خوشيندكبلند افهاي  وهكم و در آن ين را گسترديو زم
ت كپربر يآب ،ه به خدا بازگردد و از آسمانك يا هر بنده ياست برا يركنش و ذيم. بيديانيرو

ده تا يچ برهم يها بلند با خوشههاي  م و نخليديانيرو يدروشدن يها م و بدان باغها و دانهيفرستاد
ه كن روش همانطور يا 185».ميردكن مرده را زنده يرزق بندگان باشد و بدان آب، سرزم

  187اشد.ب مي ه منشاء تحوالتكل پندارهاست يند تبدك يبازگو م 186وريآ كم

 ورزش بايد خاصي انواع طريق از فقط فكر چرا ولي. شود تقويت بايد فكر شد گفته كه همانطور
 عالم اينخود و  كيستي و بهتر از چيستي درك آنها وظيفه كه سلولهايي برسد؟ نتيجه به تا شود داده
علّت  .وندش مي تقويت ه واهمه (تقوا)خودداري انسان از اوامر قو با است توحيد ديگر عبارت به يا
 و كشانيد تسليم بهو عاقله  مفكرّه هقو فشار به را واهمه هقو كردن خودداري با بايد كه است اين آن
 و شيطنت و خوديت مظهر واهمه هقو. است ايمان مقام و در شدن تسليم معني به اسالم از مفهوم اين
سلطه شود كوچكتر و كوچكتر خوديت هرچه. است انسان وجود در رحمان مظهر عاقله هقو 

                                                                                                                                                                                              
ِبِل َكْيَف ُخِلَقت«، 17 سوره غاشيه، آيه 184  .»َأ َفال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ
َلْم يـَْنظُُروا ِإَىل السَّماِء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـَنَـْيناها َو زَيـَّنَّاها َو ما َهلا ِمْن فـُُروٍج َو اْألَْرَض َمَدْد«، 6-11سوره ق، آيات  185 ها َو َأ فـَ

يٍج.تـَْبِصَرًة َو ِذْكرىَأْلَقْينا  بَـْتنا فيها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َ بَـْتنا ِبِه َجنَّاٍت   فيها َرواِسَي َو َأنـْ ِلُكلِّ َعْبٍد ُمنيٍب َو نـَزَّْلنا ِمَن السَّماِء ماًء ُمبارَكًا فَأَنـْ
ِسقاٍت َهلا َطْلٌع َنضيٌد.ِرْزقاً ِلْلِعباِد َو أَ    .»ْحيَـْينا ِبِه بـَْلَدًة َمْيتاً َو َحبَّ احلَْصيِد.َو النَّْخَل 

186 - Robert Morrison MacIver (1947), The Web of Government. The Macmillan company. 
  .  1389، تحوالت اجتماعي از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيژن بيدآباد،  187

http://www.bidabad.ir/doc/tahavolate-ejtemaee.pdf 



  133  متكدگاه حيتصوف از د يو كاركرد اجتماع يعرفان يروانشناس

 

 را انسان باشد خوديت با تقابل مستلزم كه ريتفكّ لذا. دگرد مي بيشتر و بيشتر انسان وجود در رحمان
 كردن موظف ديگر عبارت به. خود از جلوگيري يعني خوديت با تقابل و. كشاندمي عقل رشد به

 محرمات ترك و واجبات به در ابتدا عمل تقوا اين. نمايد عمل شريعت چارچوب در اينكه به نفس
 قرار خودداري و تقوا حيطه در نيز فكر و كندمي سرايت نيزتفكّر  به باالتر مرتبه در ولي است
  . كشاندمي ترمز به را واهمه هقو تموج يعني. يردگ مي

 فرو جهان اين عالم و تن عالم نظم رفتگ مي قرار كار دستور خوديت با مستمر و صرف تقابل اگر
 و حرام احكام خمسه از دامنه با اعمال از اي عليهم السالم حيطه الهي انبياء را شريعت لذا. پاشيدمي

 ولي است كمتر نتيجه حصول سرعت هرچند و دادند قرار واجب و مستحب تا مباح و مكروه
  . اشدب مي بيشتر آن كمال و جامعيت

 به كه است قلبي فكر و ذكر از استفاده انسان درون در تقوا اين تعميم براي الهي اولياء دستورات
 درك وظيفه كه سلولهايي كه ودش مي سبب فكر جمعيت. نمايندمي متوجه مبدأ را فكر دستور
 صورت به فكر اين. شوند تقويت و شوند داده ورزش دارند را عالم اينخود و  چيستي و كيستي
 آن چيستي و كيستي به همواره عالم اين و اشياء و خود بررسي با افراد يعني دارد وجود نيز تكويني

. رسدمي تكليفي فكر و ذكر به آن كمال مراحل در تكويني فكر و ذكر اينمسلماً  و كنندمي فكر
 وجود آنها تربيتي سلسلة صحت شرايط چنانچه و دارد وجود شرايع تمام در تكليفي فكر و ذكر
 نه اين و است مستقيم كه است راه يك راهها تمام بين منتهي بود؛ خواهد نيز اثر به قرين باشد داشته
  . ندارند راه مقصود به راهها باقي كه است اين

. دگرد مي پديدار انسان وجود در لطافت معنوي غالب و مكاشفات يافت دست تمركز به فكر وقتي
 روانشناسي در فكر قدرت. ودش مي درك و ديده دش نمي ديده و درك حال به تا كه چيزهايي آن

هاي  قدرت افزايش در را فكر تمركز اثرات 189هيپنوتيزم و 188منيتيزم. است شده تأييدكامالً  امروز
 خواب از نمايشي هاي استفاده كه آنجا تا. ندا نموده اثبات بيماريها درمان و بدني و ذهني

كامالً  هيپنوتيزم طريق از.. . و درد بدون زايمان و 191هيستريكهاي  بيماري معالجة و 190كاتالپسي
 خودداري ديگر عبارت به يا تقوا. نيست مكشوف آنها »علمي«علّت  هنوز اگرچه هستند معمول
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 و افعال از ايمجموعه از خودداري به ملزم را خود كه انساني. است فكر تقويت اسباب كردن
 عمل و نمايد فكر تا كندمي خود را مجبور عمل هر به اقدام و شروع هنگام در نمايدمي كردار
. كند خودداري آن انجام بايد از يا دهد انجام را آيا آن كه بسنجد و نمايد ارزيابي را خود مدنظر
  .است انسان رفتار بر خودداري يا تقوا از نازلترين آثار اين

 سلطة مقدمات عبارتي به و است عقل به انسان وجود عالم اختيار و اراده تحويل مقدمة فكر تمركز
 نعص اين كه است كلّي عقل نازلة انسان وجود در كه عقل چون و. افتاد خواهداتّفاق  وجود بر عقل
 راه اين از علم و انجامدمي جهان رموز بر احاطه به انسان وجود در عقل سلطنت لذا آفريده را هستي
 قِ ريشه از تقوا و آيدمي بوجود تقوا اثر علم در فرمايد مي كريم قرآن كه همانگونه. آيدمي بدست

 شما يعني 192 َو اتـَُّقوا اهللََّ َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ : فرمايدمي قرآن .است كردن خودداري و كردن ترمز معني به
 علم به عالم كه معلوم سازنده بهتر،كه آنچه از يعني. بياموزد علم شما به خداوند تا گيريد پيش تقوا

بترسيد از َو اتـَُّقوا اهللََّ « 193اند:فرموده ين آيهادر شرح . دهد علم تعليم فردي به است معلوم ساختن
آموزد. و خداوند به شما علم مي َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ خدا در ضرر زدن يا در همة اوامر و نواهي خدا. 

عطف قرار بدهيم، چون در كالم معطوف عليه وجود ندارد،  »واو«را  »واو«ممكن نيست امثال اين 
ود گرفت چون ش نمي نيز »َمعَ «است، و به معني  يا از باب اينكه معني عطف از آن اراده نشده

لنبّني لكم و نقّر يف «اند مانند استيناف قرار داده »واو«مضارع بعد از آن منصوب نشده، لذا آن را 
كل الّسمك و تشرب الّلنبو مانند  االرحام و مقصود از قراردادن آن جهت  »تشرب«، با رفع »ال 

ابق آن نيست كه از حيث معني از قبل خود منقطع است پس معني استيناف از حيث ارتباط لفظ به س
كل الّسمك و تشرب الّلنب« در مثَل بر نهي از جمع بين خوردن ماهي و نوشيدن شير با هم  »ال 

 »واو«ود مگر اينكه ش نمي مرفوع باشد، و خواه منصوب، و اين معني استفاده »تشرب«است، خواه 
ود اگر بعد از آن مرفوع باشد چنانكه در حالت رفع ش نمي د آن مقدرباشد ولي بع »َمعَ «به معني 

در اين آيه نيز هست، زيرا اين عبارت پيشي علم بر تقوا را  »واو«ود. و همين مثال ش مي تقدير گرفته
با نصب  »يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ َو «يا گفته شود:  » اتـَُّقوا اهللََّ َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ «كند، اعم از اينكه گفته شود:  بيان مي

ت غايت با مورد غايت. و چون ت و همراهي است، به گونة معيمفيد معني معي» واو«يا رفع. پس 
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» واو«ود از آن جهت گفتند ش مي منصوب »َمعَ «به معني  »واو«مابعد آن منصوب نيست چنانكه در 
بر مضارع مرفوع داخل شود كه در  است كه »حتّي«براي استيناف است. در واقع اين مورد مانند 

براي استيناف است با اينكه در آنجا با ماقبلش مرتبط است. و چون  »حتّي«ود كه ش مي آنجا گفته
تقوي با جميع مراتبش پشت كردن به نفس است كه معدن جهل است و روآوردن به سوي عقل 

چنانكه در قول خداي تعالي اشد، لذا تقوي مستلزم علم و ازدياد آن است ب مي است كه باب علم
اگر تقواي خدا را داشته باشيد خداوند براي شما فرقان (قدرت فرق و تشخيص) قرار مي«است: 
 كسي كه از خدا بترسد خداوند راه نجات (از گرفتاريها) را براي او«يا قول خداي تعالي:  194».دهد
   »195».دهدرد روزي ميب نمي شايد، و او را از جائي كه گمانگ مي

 و) اكتسابي( يا حصولي بخش دو به ود وش مي گفته» حضور شيئ نزد عالم«تعريف، علم به  در
 حصولي علم از تر جامع حضوري علم در قوانين كيفيت. دگرد مي بندي طبقه) لدني( يا حضوري

 نيز قابل رسمي تعلّم و تعليم متعارف اَشكال به تحصيل طريق از اكتسابي يا حصولي علم. است
د. قرآن كريم گرد مي همانطور كه ذكر شد از متابعت مربي پديدار حضوري علم ولي است حصول

». بدارد دوستتان خدا تا كنيد يپيرو من از داريد دوست را خدا اگر بگو« 196فرمايد: مي
 هك دلست تن شورك زكمر و ستياله رحمت زشير گاهيجا و يخدائ نهيگنج دل: «197فرمايند مي
 و اعضاء بود غالب دل بر آنچه هك بود دل مراقب ديبا. ستكمل نيتلق و طانيش وسواس نيب شهيهم

                                                                                                                                                                                              
ً ، 29سورة انفال، آية  194   .  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتَُّقوا اهللََّ َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقا
 َو َمْن يـَتَِّق اهللََّ َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً َو يـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسُب.، 2-3سورة طالق آيات  195

  »حتُِبُّوَن اهلّلَ فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اهللُّ  ُقْل ِإن ُكنُتمْ «: 31سوره آل عمران، آيه   196
  .1318 ارديبهشت اول صالح، چاپ پند شريفة گنابادي، رساله صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج حضرت  197

   http://sufi.ir/pandesaleh.php مختلف در سايت تصوف ايران موجود است:هاي  شرح و ترجمه پند صالح به زبان
 گنابادي در سلطانعليشاهي اللّهي نعمت سلسله وقت ارواحنا فداه قطب مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج حضرت

  .اند را شرح كرده كتاب اين هفتگي بطور سال چندمدت  طي
  صوتي در سايت مزار سلطاني:هاي  فايلشرح اين فرمايشات به صورت 

http://mazaresoltani.com/audio-pandesaleh.php  
  تصويري در سايت مزار سلطاني:هاي  شرح اين فرمايشات به صورت فايل

http://mazaresoltani.com/  
  توان از اين لينك دريافت نمود: همچنين متن پياده شده از نوار را مي

http://jozveh121.com/main_page.jsp?link=pandeSaleh 
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 متوجه دستور به ديبا را دل خطاست هر هيما و جان دام ايدن يبستگ چون و اوست فرمان ريز قوا
 يكي هموم و رفع وساوس و اليخ يندگكپرا هك آورد مطلق بيغ به رو خود بيغ از و نمود بيغ

 اخالق آن يجا به و برود استيدن يدوست دهيزائ هك دهيوهكن اخالق و شود زهكيپا نفس و گردد
 اري گاهيجا دل و باز گشوده خداوند هك يدر تا گردد افزون خدا ادي به انس متدرجاً و ديآ دهيپسند
 بنده ادي و گرداند دهيپسند را اعمال و زهكيپا را اخالق و خاضع را بدن و خاشع را دل خدا ادي .شود
 و رهاند يم موهوم يهست از را انسان باالخره را بنده اوست ادي مستلزم هم و خدا ادي نشانه هك راحقّ 
 هر در ديبا را مأخوذ ركذ .ستين يخداپرست هست تيانان هك مادام چون رساند يم يواقع يهست به

 به هم عالم در و شود دايهو هم يزندگان و ردارهاك در آن آثار هك داشت مواظبت ارك هر و حال
: هك غذاست خوردن موقع در جمله آن از است شده شتريبتأكيد  يموارد در خصوصاً بماند ادگاري
 غذا هنگام خدا ادي و دارد تيعموم يول شده ذبح مورد به ريتفس گرچه »کلوا مما ذکر اسم هللا عليه«

 بدنست در غذا آن تا و ودش مي بهتر هضم باطن به روح و حرارتتوجه  بواسطه و شتريب را لذّت
 دايپ خدا ادي هنگام در هك يطفل هك مقاربتست حال گريد. ابدي يم قيتوف بهتر و دارد ركذا مكح

 بيغ عالم بهتوجه  هك دنيخواب وقت گريد. گردد باهوش و صالح و مؤمن و خلقت تمام شود
 حاالت بروز چه نديب هك خواب و دارد ركذا مكح خواب در بخوابد هك خدا ادي به چون است،
 حال هك ستيداريب اول گريد. بود خواهد صادقه يايرؤغالباً  خارج يايقضا چه و باشد او يروح

 يارهاك هكبل و گردد ادتريز قيتوف روز آن در هك جوارحست و قوا بهتوجه  و عالم نيا به بازگشت
 و جسته معصوم چهارده انوار به توسل و مظهر و مبداء بهتوجه  يداريب اول و د،ينما شرفتيپ هم او

 به را هرچه يداريب و دنيخواب موقع چون و باشد داشته ديام خداوند از ايدن و نيد و دل شيگشا
 بتواند تا و باشد متوجه و دينما عادت خدا ادي به وقت دو نيا در روح ماند محفوظ بسپارند ذهن
 بكمر به هكبل نديننش ركف يب و ركف .باشد ديعقا ركمتذ مرگ وقت هك نگردد خدا ادي از غافل يآن
 انتظار دهيگرد مطلق بيغ متوجه خود بيغ چهيدر از و ابديدر را عالم قيحقا هك دينما ريس ركف

 هر و همراه ذره هر با هك را موال و . انتظار»هللا لقاء دون للمؤمن راحة ال«: هك باشد داشته جان فرج
 تا ديبجو دل در دارد نيمؤمن يها دل به خصوصاً تيعنا و تيترب نظر و ستيراه او يسو به را يدل
 هك دل در انتظار نيا و گردد جذب تيجنس به و بشناسد ديفرما ظهور چون خارج در هك ابديب

 ظفر ابكر قيال را خود دينما يمول يرضا وفق بر هم را عمل و باشد ديبا خارج در انتظار با همراه
 عهيش يمرب نيبهتر شود ظاهر او در ياري استعداد و گرداند هيعل اهللا صلوات محمد آل قائم انتساب
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  ».هست و بوده

و نظر، عبارت از انتقال از معلوم تفكّر  فكر و »َويتَـَفكَُّرونَ «« 198فرمايند: مي بيان فكر و مراتب آندر 
حاضر، به مجهول است، چنانچه علم فقه عبارت از علم ديني است كه از آن به علم ديگري انتقال 

ود، و علم نزد دانشمندان جز اين، معني ديگري ندارد، چنانكه فكر نزد آنان سير كردن ش مي حاصل
از مبادي معلوم است به مقاصدي كه براي انسان مطلوب است، يعني مقاصدي كه در آخرت نفع 
بدهد. فكر به اين معني از واالترين عبادات و بزرگترين عامل نزديكي به خداست و در مدح فكر به 

يك ساعت بهتر از عبادت تفكّر  ن معني اخبار زيادي وارد شده است. از جملة اخبار اين است كهاي
شصت سال است. براي اين فكر مراتب و درجاتي است برحسب اختالف حاالت اشخاص. يكي از 

كند، و از آنجا به فاني شدن سازنده و تفكّر  يندب مي اي كه آن مراتب اين است كه دربارة ويرانه
ود كه اين نفس همانند ش مي ود، و از آنجا متوجه به فاني شدن نفس متفكرش مي كنين آن منتقلسا

اند، و از آن به آماده شدن نفس براي بقاي بعد از فنا  همان كساني است كه سازنده و ساكنين بنا بوده
ود كه كيفيت ود كه الزم است متوسل به كسي شش مي ود، و از آنجا متوجه به اين فكرش مي منتقل

اشد، ب مي آن آمادگي را از او استعالم كند. يكي ديگر از مراتب تفكر، فكر كردن در آفرينش بدن
بدني كه مركب روح است، فكر در چگونگي ارتباط اجزا و اتّصال اركان بدن به نحو كه انسان از 

اشد، و تعلّق آن ب مي در نفستفكّر  مند شود. يكي ديگر از مراتب تفكر، بدنش به بهترين وجه بهره
 منتقل بهتفكّر  پذيرد. و از اين ميتأثير  ذارد و از آنگ تأثير مي نفس به بدن به نحوي كه در بدنش

هايي است كه در نظم نفس و بدنش و قوا و اجزا، هر  ود، و آن مصالح و حكمتش مي ديگريتفكّر 
كه همان كامل شدن جان و تن  كند دو به وديعت نهاده شده است، و آن نفس به غايتي بازگشت مي

فكر كردن تفكّر  اشند. يكي ديگر از مراتبب مي اوست، و آن دو، آسمان و زمين در عالم صغيرش
َوٰ ِت َواْألَْرضِ « آسمان در تأثير  در عالم كبير است و اينكه ارتباط آسمان و زمين و» ِفی َخْلِق السَّمَٰ

در وضع آسمان و زمين، و در تفكّر  چگونه است، و نيز ها آسمان پذيري زمين ازتأثير  زمين، و
وضع ستارگان آسمان و اختالف آنها در كوچكي و بزرگي و روشنائي، و در حركت از جهت 
كندي و سرعت و در مناطق از جهت شرقي و غربي بودن، و مستقيم بودن و بازگشتن و ثابت بودن، 

ن به نحوي كه الزم شود طلوع و غروب ستارگان در وضع زمين نسبت به مناطق ستارگاتفكّر  و نيز
                                                                                                                                                                                              

حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و   198
  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد سوم، انتشارات حقيقت. 
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و تعاقب شبها و روزها و تخالف آن دو در كيفيت از جهت كوتاهي و بلندي، و تعاقب فصول 
در اينكه هر تفكّر  نمايد. وتفكّر  چهارگانه است. و نيز انسان بايستي در بهره برداري از اين اوضاع

 رساند. و د و به او نفع ميگرد مي و زمين به انسان بر ها آسمان يك از اين حكمتها و دقايق صنع در
در اينكه انسان كه غايت همة اين امور است، از جهت بدن بقا ندارد و حيات حيوانيش نابود تفكّر 

در اينكه غايت و مقصود از زندگي، بهره مندي انسان از زندگاني حيواني تفكّر  شدني است، و
ر از اين زندگي باشد، و بايد پس از اين زندگي يك حيات ديگر ناپايدار نيست. پس بايد مقصود غي

تر  تر از اين زندگي دنياست يا عذابي شديدتر و باقي تر و كامل تر، تمام وجود داشته باشد كه شريف
رد و درخواست ب مي كند و به او پناه تر از اين عذاب باشد. پس به درگاه خدا تضرّع مي و كامل

تر برساند در  ذاب بعد از اين حيات حفظ نمايد، و اينكه او را به حيات كاملكند كه او را از ع مي
َذا« ويد:گ مي همين موقع است كه و زمين و  ها آسمان پروردگارا اين مخلوقات از »:رَبـََّنا َما َخَلْقَت هَٰ

و  باطل نيافريدي كه به هيچ غايتي منتهي نشود و هيچ حكمت» بَِٰطالً «آنچه كه در آن دو است، 
تفكّر  ويد. يكي ديگر از مراتبگ مي مصلحتي در آن درج نشده باشد، چنانكه دهري و طبيعي آن را

 اين است كه انسان در اعمال و اقوالش فكر كند كه از چه مصدري صادر شده و به چه غايتي بر
د گرد مي ود يا به غايت غير انساني برش مي د تا از كارهائي كه از مصدر غير الهي صادرگرد مي

اشد كه از چه مصدر و بسوي چه ب مي هاي ذهني و خياالتش انديشهتفكّر  احتراز كند. يكي ديگر
اشد كه از چه سرايي است (سراي ب مي نمودن در صفات و اخالق خودشتفكّر  غايتي است. ديگر،

و زمينها در عالم  ها آسمان خداوند درهاي  در آيات و نعمتتفكّر  سعادت و يا شقاوت). ديگر
در صفات اضافي و خصوصاً جباريت خداي تعالي و اينكه چيزي از تفكّر  صغير و كبير است. ديگر

ود، و اينكه هر ش مي ود مگر اينكه بهتر از آن و يا مثل آن دادهش نمي موجودات اين عالم گرفته
نانكه در مورد حال انسان ود، چش مي اي كه نسخ يا فراموش شود بهتر از آن يا مثل آن آورده آيه

رسد، و هر آن از  ود و به انسانيت ميش مي ود كه از همان اول از مادة غذا تشكيلش مي مشاهده
يرد تا آن وقت كه بالغ گ مي تر به خود تر و شريف ود و صورتي كاملش مي لباسي و صورتي خالي

زه گرفته شده باشد، و در ذكر است كه از صاحب اجاتفكّر  شود و به حد رشد برسد. ديگر
چيزهائي كه ذكر به دنبال دارد مانند واردات، استبصارات، وجدانيات، ذوقيات و مشاهدات. و به 

 اين معني مولوي رحمهم اهللا اشاره كرده است:

 راه آن باشد كه پيش آيد شهي          فكر آن باشد كه بگشايد رهي
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كه مصطلح صوفيه است و آن عبارت از تمثّل  فكر كردن در فكري استتفكّر  يكي ديگر از مراتب
 ود به نحوي كه در آنچه كهش مي شيخ سالك نزد اوست و آن از قوت اشتغال به ذكر او ناشي

يند غير از او چيزي را نبيند، و به نحوي كه تدريجاً بر تصرّفات او در ملكش و در ملك عالم ب مي
ها است، و آن سكينه و آرامش است كه  يت طلبود. اين فكر غايت غايات و نهاش مي كبير مطّلع

وزد و براي آن صورتي است مانند  قرين به نصر و تأييد است، و آن بادي است كه از بهشت مي
ا«صورت انسان، و آن امامي است كه در عالم صغير ظاهر شده است.   ».و اشرقت االرض بنور رّ

(و » و يوم تبّدل االرض غري االرض«آن است، (زمين را با نور پروردگارش روشن ساخته) اشاره به 
روزي كه زمين به زمين ديگر تبديل شود) نيز به ظهور آن اشارت دارد، و شيخ كامل رحمهم اهللا 

  به همين معني اشاره كرده است. 

 قد زميان برفراشت رايت اهللا نور           كرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور

و ابتغوا اليه « همين معيت (همراهي) است، و حقيقت» كونوا مع الصادقني«و منظور از قول خدا 
 همين ظلّ (سايه) است. و نيز مولوي فرمايد:» كيف مّد الظلّ « همين وسيله است، و بيان» الوسيله

 الظلّ نقش اولياء استمد  كيف
 گمان تر بيددامن او گير زو

 اين دليل اندر اين وادي مرو بي
  

  
 خورشيد خدا استكو دليل نور 

 تا رهي از آفت آخر زمان
 گو چون خليل الاحب االفلين

  

َنكَ « خدايا تو از شناخته شدن به وسيلة امثال ما و رسيدن افرادي چون ما به ساحت جاللت  »:ُسْبحَٰ
 كنند، و بر آنان عالم ظلمت و نور ظاهر ميتصور  كنندگان منزّه هستي، و منزّهي از چيزي كه تصور

چشند  هاي دار سرور را مي بهشت و راحتيهاي  نعمتهاي  دار فتنه و غرور و لذّتهاي  د، رنجوش مي
  »فهمند كه انسان برزخ بين جهنّم و بهشت است. كنند، آن وقت مي و مشاهده مي

بطور خالصه در غرقه شدن فكر و سوار شدن بر فكر و حدودي كه از لحاظ تفكّر قابل تعريف 
بيند  وقتي انسان غرق در فكري باشد به هر چه مواجه شود همان پنداره را مي« 199فرمايند: است مي

                                                                                                                                                                                              
 اريغرقه شدن در فكر و در اخت. 22/6/1396در تاريخ سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه  199

   گرفتن آن.
http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-06-22-Sobhe-ChaharShanbeh-Gharghe-Shodan-Dar-
Fekr-Va-Dar-Ekhtiyar-Gereftan-An.128.mp3  
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  ». لذا بايد تالش كرد تا بر فكر مسلط و بر آن سوار شد و فكر را در اختيار خود گرفت

(مشخصاً در آيين هندو  200»راتمان«يا » منطر« در اصطالحات مكاتب مختلف تصوف از ذكر به عنوان
ذهن در تمركز فكر است. در خاص  برند كه حالت نام ميو مراقبه  201ر به مديتيشنو از تذكّو بودا) 

لذا جداگانه  202شود. تر است و شامل كلية وجوه رفتاري نيز مي عرفان اسالمي مراقبه بسيار گسترده
  پردازيم. به آن مي

به اين  هاي مختلف عرفاني و مشخصاً عرفان اسالمي بيش از اين بايد اضافه نمود كه در رشته
شود كه القاء ذكر فقط بايد توسط فردي كه مجاز به تعليم آن است تعليم شود  موضوع تصريح مي

ما درك  ياست كه قاعدتاً با حواس ظاهر يمطلب سرّ،« 203فرمايند: وگرنه اثر ندارد. در اين باب مي
است و اختصاص به خودش  ياختصاص ريدل شخص با خداوند و آنچه در آن مس ة. رابطشود ينم

هم نقل  اَنـُْفِس اْخلََالِئق يحتّ اي، الطُُّرُق ِإَىل اهلِل ِبَعَدِد َأنـَْفاِس اْخلََالِئقآمده كه  ثيحد در دارد، سرّ است.
خدا دارد. وجه  يسو به يخدا به تعداد مردم است؛ هر كس راه خاص يسو به قيشده است. طر

وجه  ني(ع) است. ا يهد ةو ائم ي(ص) و عل غمبريپ تيه والخاص، تمسك ب يها راه نياشتراك ا
 ييها سالك تفاوت كيدارند. ممكن است راه  يخاص قيراه و طر كيمشترك همه است. اما هر 

 كي نيا . چرا كه اوالًديبگو يگريبه د ديهرجهت راه خودش را نبا به يداشته باشد ول يگريبا راه د
 نكهيا يعنيبه طرف است  دهيقع ليو به عالوه مثل تحم شود يم ياز جانب او تلقّ يخودخواه ةنحو
كند. پس  دايخودش هم ركود پ شود يكار باعث م نيراه درست است. ا نيفقط هم ميگو يمن م

از  رياصطالح آن ذكر را، اگر غ سرّ و به آن انسان با خداوند است. يشخص ةرابط ،يسرّ بطور اساس
. كند ياگر از جانب همان مأمور داده شود اثرش را م يكه مأمور است، بدهد، اثر ندارد ول يكس

 نهيس به نهيخدا س يسو به قيطر .شود ينم صورت نيرايدر غ شود، يم  یَفَمْن تَِبَع ُهداچون مشمول 
خود  نديگو ينم يول نديگو يرا م يذكر خف ،يذكر قلب دياست، چنانكه در كتب عرفا فوا دهيرس

                                                                                                                                                                                              
200 Mantra 
201 Meditation 

تمركز،  ةصد و نودم، فصل دربار ةاز جزو ييها دهيگز ، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 202
  /http://jozveh121.com. و تسلّط بر خود زميپنوتيه وگا،ي شن،يتيمد
رفع شبهات با  ربارةصد و نودم، د ةاز جزو ييها دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 203
مهر و آبان  يشرح پندصالح در جلسات فقر قيتلف ه،يو تق كتمان سرّ  (قسمت سوم)، حفظ راز، اناتياز ب ييها دهيگز

  /http://www.jozveh121.com. 1387 نيو فرورد 1376
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اثرش  ديكه در نوشته آ يامور قلب ني. آنچه از ارود يم نياثرش از ب نكهيا يبرا ست،يچ يذكر خف
را  شي) آن حالت معنوديآ ي(كه درنم ديآاگر به نوشته در ده،يرس نهيس به نهيس مي. چون از قدرود يم

حالت  كيرِ در آن، آن را بخواند و در اثر تفكّ ي. البتّه ممكن است كسدهد يخود از دست م خودبه
است كه  يكس ة. اثر آن ذكر در اجازستين يدر خود آن نوشته اثر يبشود ول دايپ شيبرا يمعنو

  »كلمات مثل هم هستند. ةهم لّااوست وا ةمجاز به دادن ذكر است. اثر در گفت

  كاوش درون (مراقبه و محاسبه)
مديريت و هاي تربيت خود مراقبه و محاسبه است. بدين ترتيب كه فرد در مقام  يكي ديگر از روش

و رفتار خود را كشف و در صدد نيت  ارزيابي عملكرد خود برآمده و رفتار خود را سنجيده و نقص
 تذكّر ونمايد. بدين ترتيب اين مراقبه و محاسبه كه به  آيد و جبران مافات مي اصالح خود برمي

  د. گرد مي د مكانيزمي براي اصالح رفتار تلقيگرد مي همراهتفكّر 

هاي درمانگري تحت عنوان كاوش و تحقيق در عالم درون  هاي مشترك در نظام از ويژگي مراقبه
در كيستي و چيستي خود از مراحل اول سلوك عرفاني تفكّر  كاوش درون و 204ود.ش مي خود ذكر

 در آفاق و انفس آغازتفكّر  يابد. اين شيوه با ه انحاء مختلف ادامه ميآغاز و تا انتهاي عمر ب
د. به عبارتي در ابتدا بصورت تكويني و بعد بصورت تكليفي سالك به كندوكاو درون و گرد مي

عمق وجود بخشهايي از به و اين عالم در كيستي و چيستي خود تعمق  پردازد و با برون خود مي
  سياري در قرآن كريم به اين موضوع تصريح دارند. رد. آيات بب ميپي  خود

هاي  تمرينكه  تحقيقات نشان داده است 205است. درباره مراقبه، مطالعات علمي زيادي انجام گرفته
هايي  هيگيري در ناح تغييرات قابل اندازهو  دنده مراقبه آگاهي در هشت هفته ساختار مغز را تغيير مي

  آورد. مراقبه مي همدلي و فشارهاي عصبي ارتباط دارد بوجوده با حافظه، حس خود، كاز مغز 
ي كهاي شناختي و فيزيولوژي ي داراي فايدهكد اعصاب فيزيعالوه بر ايجاد حس آرامش و تمد

مغز در حجم قشر خاكستري  همچنين  206ماند. ه در طول روز با فرد همراه ميكاشد ب مي ديگري نيز
                                                                                                                                                                                              
204 Grencavage, L. M., & Norcross, J. C. (1990). Where are the commonalities among the therapeutic 
common factors? Professional Psychology: Research and Practice, 21, 372–378. 
205  EOC Institute. https://eocinstitute.org/meditation/   
206  James Carmody (2011) Mindfulness Meditation Training Changes Brain Structure in Eight Weeks. 
The Center for Mindfulness at University of Massachusetts Medical School. 
http://www.iricss.org/fa/NewsRelease/News/Pages/891108_Meditation_Brain_Structure.aspx  
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 مراقبه باعث رشد مغز و اي در مراقبه ندارند ه هيچ سابقهكساني كگران باتجربه، بيشتر است از  مراقبه
پارچگي احساسي مرتبطند در كو يتوجه  هاي ه با قسمتكقشر مخ هاي  د. نواحي از چينگرد مي

ماده  مراقبه ضخامت بخش و اشدب مي تر ضخيم كنند كه بيش از ده سال است مراقبه ميكساني 
 هنگامي كه زمان زيادي به مراقبههمچنين  208.دهد مغز را افزايش مي 207ستري و سفيدكخا
دهد و فرد در روي آوردن به ديگر  ذرد، مغز الگوهايي از احساس ايمني در جهان را بروز ميگ مي

زيرا افراد با مراقبه تسلط  .تر بوده، و كمتر گوش بزنگ و هراسان است ها راحت كسان و موقعيت
مراقبه از نوع عشق و توجه باعث كاهش انزواي  .دهند بيشتري در نيمكره چپ مغز خود را نشان مي
دهد كساني  تصويربرداري مغز نشان مي 209د.گرد مي اجتماعي و افزايش هيجانات مثبت اجتماعي

، نگراني، اي بيهودهكه با فكرهدهند قادرند بخشهايي از مغز خود  كه بطور مرتب مراقبه انجام مي
شبكه حالت  مغزو  210خاموش كنند.را پيوند دارد  دلواپسي، اسكيزوفرني و ديگر اختالالت رواني

فعالي و اضطراب پيوند  و بيشتوجه  ي مانند كاستيترا كه با حواس پرتي و اختالال 211پيش فرض
  كند. ف ميمتوقّرا دارد 

شوند در سمت چپ قفسة  دردي همانند كساني كه مبتال به سكتة قلبي ميگاهي  212اين حاالت در
 (Angina)» صدري آنژين«د و درد به دست چپ هم كشيد. اين درد عالمت وش مي احساس سينه

اين رشته بر اين متخصص شود. پزشكان  ده مياميننيز  (Chest Pain)» درد قفسة صدري«است كه 
سكمي در آنژيوگرافي يكه برخي از افراد درد قفسة سينه را بدون شواهدي از ا 213عقيده هستند:

دهند كه به عنوان  قلب در طي اكوكارديوگرافي ضمن استرس نشان مي قلبي و يا اختالل عمل

                                                                                                                                                                                              
 هاي ارتباطي مغز نقش دارند. سيستم» سيم كشي«ماده خاكستري در پردازش اطالعات، و ماده سفيد در  207

 ي ماساچوست.كبيمارستان روان پزش  208
  ي. نقل از:پژوهشكده علوم شناختي، بركل ،ايفرنيدانشگاه كال ،بزرگتر دهيفا يتامس، مركز علم مونيسا انايليام 209

http://psychology999.blogfa.com/?p=32  
  .Science Daily، دانشگاه بيل. به نقل از خبرگزاريها، بروئر يا  جودسن 210
  گويد كه به تكليف برگرديد و در حال، حاضر باشيد. قسمتي است كه به ما مي 211
  مراقبه. رتباط بادر ا يحاتتوضخي برارائة درال نوري خانم دكتر نازيو زاده  يدكتر ابراهيم عباس آقاير از تشكبا  212
 نيد به:نگاه ك 213

Stuart D. Rosen; Eraldo Paulesu; R. J. S. Wise; Paolo G. Camici (July 2002). Central neural 
contribution to the perception of chest pain in cardiac syndrome X. Heart (British Cardiac Society) 
87(6):513-9. DOI: http://10.1136/heart.87.6.513  
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شود كه در واقع درد قفسة سينه در اين افراد به علّت تغيير درك سيستم  قلبي نيز گفته مي Xسندروم 
باشد كه منجر به احساس  ) از سيگنالهاي ورودي به مغز ميRight Insulaعصبي مركزي (قسمت 
  شود. فراد ميغيرطبيعي درد در اين ا

درد در قسمتهائي از بدن بدون علل فيزيكي ممكن است  از لحاظ طبي و روانپزشكي احساس
 Alexithymiaطريق جسم باشد. افرادي كه دچار  ازسمبلي از بيان يك تضاد رواني و دروني 

هستند قادر به بيان احساسات دروني خود در قالب كلمات نبوده و جسم آنها بيان كنندة 
ردهاي جسمي ممكن است در ارتباط با باشد. تظاهر اين احساسات در قالب د احساساتشان مي

معصيت مرتكب شده، كفّارة يك گناه و يا سركوب خشم باشد و بسياري افراد از اين گروه كه 
تواند راهي در  درد مزمن دارند بر اين باورند كه سزاوار رنج هستند. از ديدگاهي ديگر درد مي

يا تضعيف يك حس ناخوشايند جهت به دست آوردن عشق و محبت، تنبيه و يا جبران گناه و 
كند او نيز عشق و  دروني عمل كند. و گاهي هم تظاهري از يك عشق دوجانبه است كه بيان مي

به علّت اختالل در فعاليت قسمتي از مغز  Alexithymia. بنابر يك فرضيه 214درد دارد
(Mediofrontal cortex and anterior cingulate) 215تواند باشد نيز مي .  

توانند زمينة مساعدي را براي  شواهد فراواني در حمايت از اين ديدگاه كه عوامل روانشناختي مي
اشتهائي فراهم كنند به دست آمده است ولي از لحاظ روانپزشكي چگونگي عمل اين  ابتال به بي

. از ديدگاه روانشناختي، يك توضيح ممكن اين است 216ها هنوز نامشخّص استعوامل و ماهيت آن
ايستد. همينطور در مورد بيخوابي  كه هيپوتاالموس در قسمت جلو مغز از عمل طبيعي خود باز مي

د كه فعل و انفعاالت جذب كلسيم در مغز را تغيير توانند دخيل باش طوالني عوامل رواني زيادي مي
ماهيت اين عمل شناخته شده نيست كه چگونه فرد براي يك مدت طوالني نظير د ولي هنوز ده

                                                                                                                                                                                              
  نگاه كنيد به: 214

Sylvie Berthoz, Eric Artiges, Pierre-François Van de Moortele, Jean-Baptiste Poline, Stéphanie 
Rouquette, Silla M. Consoli, Jean-Luc Martinot (2002). Effect of Impaired Recognition and 
Expression of Emotions on Frontocingulate Cortices: An fMRI Study of Men With Alexithymia. 
American Journal of Psychiatry, June 2002, 159 (6), 961-967.  
https://doi.org/10.1176/appi.ajp.159.6.961 

  نگاه كنيد به:  215
Harold I. Kaplan; Benjamin J., M.D. Sadock; Jack A., M.D. Grebb  (1994) Kaplan and Sadock's 
Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences Clinical Psychiatry. Williams & Wilkins, 1994. 

  . 1380نگاه كنيد به: روانشناسي سالمت، آنتوني جي كورتيس، ترجمة فرامرز سهرابي، انتشارات وراي دانش،  216
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هفته نياز به خواب ندارد و عوارض بيخوابي هم در وي ظاهر نيست. براساس بررسيهاي انجام  ندچ
آزمايش را در مورد  50بيش از  1978كه در سال - (Horne) 217شده توسط محققيني نظير هورن

ليت زياد مغز باعث افزايش دماي آن شده و موجب افزايش سوخت و ساز فعا -بيخوابي انجام داد
شود. در خالل خواب موج كوتاه  شود و بدين ترتيب نياز مغز به خواب موج كوتاه زياد مي مغز مي

% سطح 75يابد و به حدود  هم نسبت سوخت و ساز قشر مغز و هم جريان خون آن كاهش مي
ه ذكر است كه در خالل اين سطح از خواب افراد به همة محرّكات كند. الزم ب بيداري افت پيدا مي
گردد.  دهند و اگر در اين حالت از خواب بيدار شوند گيجي و منگي عارض مي واكنش نشان مي

بر در اثر تمركز شديد فكر كه همراه با فشار  هك رادبرخي افالبتّه اين موضوع در مورد حاالت 
. فرضيات ديگري نيز برخالف نظرية پيشين بر شود ميبرعكس  سلولهاي مغزي است همراه است

اين باورند كه تمركز فكر سبب استفاده از همة انرژيهاي فكري شده و از اتالف آن متأثّر از 
كند. لذا با صرف خواب و غذاي كم مدتي طوالني بدن نياز به  پراكندگي حواس جلوگيري مي

 ارد. اين فرضيه بيشتر با پديدة فوق تطبيق دارد.دريافت خواب و غذا ند

دانندكه نهايتاً منجر به تمركز فكر و افزايش بازدهي و  تغيير حاالت را ناشي از مراقبه مي برخي 
گردد. از لحاظ پزشكي براساس  عملكرد مغز و سيستم عصبي و همچنين افزايش قواي بدني مي

اي از  اي به حالت تغييريافته در مراقبه فرد با انجام آئينها و تمرينات ويژه 218هاي انجام شدهبررسي
رسد. اين تمرينات عبارت از مهار و تنظيم تنفس، محدود كردن دامنة توجه به  هوشياري خود مي

حواس و معطوف كردن آنها به يك نقطه، حذف محركّهاي خارجي، اتّخاذ وضعيتهاي خاص بدني 
اي ذهني و متمركز نمودن فكر بر آن. نتيجة اين اعمال رسيدن به حالتي دروني و  و تشكيل انگاره

ذهني است كه با حالت معمول تفاوت دارد و به نحوي فرد در آن حالت به آرامش رواني دست 
را  (Self-awareness)رسند و خودآگاهي  هاي شديد به حاالت عرفاني مي يابد. برخي با مراقبه مي

گيرند. سابقة  شوند و در هوشياري و شعوري فراتر قرار مي خود مي دهند و از خود بي از دست مي
هائي از آن وجود دارد. بودائيها،  گردد و در همة اديان نمونه اين گونه مراقبه به دوران باستان برمي

آدابي شده كه ، يهوديان و مسيحيان همگي متوني دارند كه در آنها صحبت از انهندوها، صوفي
                                                                                                                                                                                              

  نگاه كنيد به: 217
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Introduction to psychology. Harcourt Brace Jovanovich. 
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  مراقبه هم جزئي از آنان بوده است.

و از ماهيت تغييرات از بررسيهاي آزمايشگاهي اطالعات بسيار كمي در مورد مراقبه به دست آمده 
رسد اطالع چنداني در دست نيست.  هوشياري كه فرد پس از مدتها آموزش و تمرين به آن مي

اين پديده شده كاهش چشمگيري در سرعت تنفّس، مصرف هائي كه دربارة  تقريباً در تمام بررسي
شود و جريان  . سرعت ضربان قلب كم مي219اكسيژن و دفع دي اُكسيد كربن مشاهده شده است

و  220يابد كند و ميزان اسيد الكتيك در خون كاهش مي اي پيدا مي خون وضعيت پايدار تثبيت شده
ند. تغيير در امواج مغزي حاكي از آن است كه ك هم تغيير مي (EEG)فعاليت الكتروانسفالوگرام 

سطح برانگيختگي قشر مخ در حين مراقبه كاهش يافته است. همچنين اثبات شده كه مراقبه به 
كند و اعتماد به نفس در فرد را تقويت  افرادي كه دچار احساس مزمن اضطراب هستند كمك مي

تواند به ورزشكار كمك كند تا به  قبه ميبر اين باور است كه مرا نيزكند. روانشناسي ورزشي  مي
  حداكثر توانائي خود برسد. 

را  (Parapsychology)هاي فرارواني موضوع رشتة فراروانشناسي  پديده روانشناسانبسياري از 
دانند كه به دو دستة ادراكات  مي 221هاي اختياري يا اضطراري هاي مختلف مراقبه ناشي از گونه

 224بيني ، غيب(Telepathy) 223شامل دورآگاهي (Extrasensory Perception) 222فراحسي

                                                                                                                                                                                              
  افتد. البتّه در اوائل هنگام تمركز برعكس اين حالت اتّفاق مي 219
  نگاه كنيد به: 220

Dillbeck, M. C., & Orme-Johnson, D. W. (1987). Physiological differences between transcendental 
meditation and rest. American Psychologist, 42(9), 879–881.  
https://doi.org/10.1037/0003-066X.42.9.879 

كند تا خوديت وي گم شود.  اي متمركز مي مراقبة اختياري غالباً با انجام تمرينات آغاز و فرد فكر خود را به نقطه 221
هائي مانند ترس، عشق يا حاالتي نظير جذب به هر نوع جاذبي سبب تمركز حواس  در مراقبة اضطراري عوارض پديده

  شود. ز قوة واهمه ميو نتيجتاً رهائي ا
  تحريك شدن بر اثر محرّكهاي خارجي بدون هرگونه تماس حسي شناخته شده. 222
اي كه براي ارتباطات حسي وجود  انتقال انديشه از فردي به فرد ديگر بدون استفاده از هرگونه مجراي شناخته شده 223

  دارد.
224 ي فرد و بدون آنكه حواس شناخته شدة وي تحريك آگاهي به وقوع اشياء يا وقايع خارج از حيطة ادراكات حس

  شوند.
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(Clairvoyance)225، پيشگوئي (Precognition) 226حركتي -و پديدة روان (Psychokinesis) 
  . شوند بندي مي طبقه

در  ييتوجه خاص و منحصر است به ذكر و فكر. در جا يمعنامراقبه در عرفان به « 227فرمايند: مي
 ،ياعم از كار ادار ديكن يكار كه م يعنيبود،  اريدست به كار و دل با  ديكه با نديفرما يپندصالح م
متوجه محبوب باشد،  تواند يدر همان كار دلتان م د،يكن يم يكار كتابت، هر كار ،يكار صنعت

و تمام  ديكه كارتان را هم كنار بگذار دهد يدست م قيتوف يگاه يذكرتان باشد. ول همتوج
كردن، در واقع به  نيكم يعنيمراقبه  ي. ولنديگو يرا مراقبه م نيوجودتان متوجه ذكر و فكر باشد. ا

، در حال خائِفًا يتَـَرقَّب: ديگو يقرآن م ،يدر مورد حضرت موس نكهيبودن. كماا يزيحالت مراقب چ
  »مراقبه. نديگو يرا م نيبود. ا زيمراقب همه چترسان رفت و 

ه معني مراقبت از خود در انجام يا ترك هر فعل است. بدين ترتيب كه فرد طور كلي بمراقبه ب
همواره درصدد مديريت و كنترل خود باشد كه چه سخني را بگويد يا نگويد و چه عملي را انجام 

مرتبط  صورتذهن  ،به قواعد روانشناسيتوجه  دهد يا ندهد كه مورد رضاي پروردگارش باشد. با
لذا در هر اقدامي مراقبه خودبخود حاضر شده و محكمه وجدان به و كند  با هر خيال را حاضر مي

نمايد. بدين ترتيب شاكله بتدريج به اوامر و نواهي وجدان خو گرفته  آن امر يا از آن نهي ميانجام 
  سازد.  آنها را ملكه خود مي

هر ذيحقي توسط سالك است. حضرت سجاد (ع) در حقّ  مراقبه مراقبت در اعطايدر بيان ديگر 
فرمايند:  مي وند.ش مي شمارند و حقوق آنان را يادآور گروه از ذيحقان را برمي 228رساله حقوق پنجاه

                                                                                                                                                                                              
  اي در آينده كه از طريق هيچگونه استنباطي قابل انتظار نباشد. آگاهي و درك وقوع واقعه 225
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  باشند.
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 برتوآن را  رعايت خودحقّ  عنوان به مقدس ذات آن كه يستحقّ تو بر خداوند حقوق بزرگترين
 درجه در و ودش مي متفرع و منتشر آن ازديگر  حقوق و است حقوق اصل كهحقّي  ،نموده واجب
 پس .ودش مي شامل راو ت پاي كف تا سر فرق از حقوق اين كه اشد؛ب مي خودت بر خودتحقّ  دوم

حقّ  و پايتحقّ  و دستهايتحقّ  و زبانتحقّ  و گوشتحقّ  و چشمتحقّ  رعايت متعال خداوند
 اعضا اين از و اشدب مي تو اعمال و افعال سبب ،هفتگانه اعضاي اين كه ،را عورتتحقّ  و شكمت

. است كرده واجب تو بررا  نمائي مي استفاده آرزوهايت و اميال به رسيدن براياي  وسيلهبه عنوان 
حقّ  و نمازحقّ  پس داد قرار را حقوقي تو عهده به نيز تو كردار و افعال براي از متعال خداوند سپس
 تو از كه كارهائي و افعال ساير همچنين واشت ذگ تو گردن بر را قربانيحقّ  و صدقهحقّ  و روزه
 آنگاه. است شده جعل متعال خداي طرف از كه است حقوقي تو هعهد بر را همه ودش مي صادر

 و اشندب مي تو بر الرعايه واجب و الزم حقوق داراي كه كساني از دارد تو بر تو غير كه را حقوقي
 بعد ،پيشوايانحقّ  ،آن واجبترين پس است نموده واجب تو برآن را  رعايت و حقوق آن خداوند
 حقوق ساير اصل و ريشه شد ذكر كه حقوقي اين .اشدب مي نزديكان حقوق بعد و زيردستان حقوق
 بر خداوند كه پيشواياني حقوق پس. ودش مي منتشر آن از و برگشته حقوق اين به هاحقّ تمام و است
تو پيشواي كه كسي حقّ ،است قسم سه ،است نموده واجبآن را  رعايت و است اشتهذگ تو هذم 
 در تو پيشواي كه كسيحقّ  بعد و است علم در تو پيشواي كه كسيحقّ  بعد و است حكومت در

 يا رعيت حقوق. آيد مي حساب به تو پيشواي كند اداره جهتي از راو ت كه هركسي و است ملك
آن  رعايت خداوند كه است قسم سه نيز قراردارند تو سرپرستي تحت انحاء از نحوي به كه كساني

 كسي و داردحقّي  تو بر دارد قرار تو حكومت و سيطره تحت كه كسي ،است نموده واجب تو بررا 
 لتكفّ تحت كه كسي و. است عالم رعيت جاهل كه زيرا داردحقّي  تو بر يردگ مي فرا علم تو از كه
 حقوقي برتو همه هستند تو مملوك كه كساني يااي  نموده ازدواج او با كه زني مثل دارد قرار تو

 انسان نزديكان و اقارب تعداد ةبانداز ،است زياد آنان حقوق پس هستند؛ تو رحم كسانياما  .دارند
 سايرحقّ  بعد و خواهرت و برادرحقّ  و فرزندانتحقّ  و پدرتحقّ  و مادرتحقّ  خداوند و

 در شحقّ رعايت و است تر ممقد است تر قريب كه هر پس ،است نموده واجبرا بر تو  نزديكانت

                                                                                                                                                                                              ←  
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_40_resaleye_hoghoogh_mordad_azar_1385.pdf 
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_41_resaleye_hoghoogh_azar_dey_bahman_1385.pdf  
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 نوكرت و غالمحقّ  بعد و كند مي احسان تو بر كه ستوت ولي و موالحقّ  بعد. دارد قرار اولويت
حقّ  بعد واند  نموده احسان تو به نسبت كه كسانيحقّ  بعد و نمائي مي احسان او به تو كه هست
 نشين هم يا مجلس هم كه كسيحقّ  بعد و است نماز در تو امام كه كسيحقّ  بعد و نماز براي اذانگو

 قرض او به كه كسيحقّ  و مالحقّ  و شريكحقّ  و رفيقحقّ  و همسايهحقّ  سپس. اشدب مي تو
 كه كسيحقّ  و دارد معاشرت تو با كه كسيحقّ  واي  گرفته قرض او از كه كسيحقّ  واي  داده

 و خواهد مي مشورت تو از كه كسيحقّ  و اشيب مي او عيمد تو كه كسيحقّ  و اشدب مي تو مدعي
 كسي حقّ و اي نموده راهنمائي را او كه كسيحقّ  سپس. خواهي مي مشورت او از تو كه كسيحقّ 
حقّ  و ،است كوچكتر كه كسيحقّ  و است بزرگتر كه كسيحقّ  و هست كرده راهنمائي راو ت كه

 يا بدي كه كسيحقّ  و ،خواهي مي چيزي او از تو كه كسيحقّ  و خواهد مي تو از چيزي كه كسي
 گفتار بدي يا خوبي آن آنكه از اعم ،خطا روي از يا عمد روي از چه ،است رسيده تو به او از خوبي
 با نبرد و جنگ حال در كه مسلمانها غيرحقّ  و ،عموم بطور مسلمانها همهحقّ  بعد ،رفتار يا باشد

فرمايند:  و مي.» افتد مياتّفاق  و آيد مي پيش كه پيشĤمدي و حادثه هر حقوق بعد و ،نباشند مسلمانها
 خارج احوال از حالي هيچ در حقوق اين از و است كرده احاطه ارو ت كه استحقّي  پنجاه اين

 بر متعال خداوند از كمك و مساعدت طلب و آن اداي براي تالش و حقوق اين رعايت نيستي؛
ان و حقوق آنها عبارت از موارد ذيل است كه اين ذيحقّ.» است واجب تو برحقوق  اين رعايت

  مندرج است:و توضيحات آن شرح آن در رساله حقوق 
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محاسبه در ارتباط با سنجش عملكرد فرد است. هر فرد اعمال انجام يافته خود را با ميزانهايي 
الح رفتار سنجد كه آيا اعمال مزبور منطبق بر موازين الزم بوده يا خير تا در صورت نياز به اص مي

 يآن هر هك بود خود اعمال و احوال مراقب ديبا پس« 229فرمايند: ميخود در آتيه از آن بهره جويد. 
 را ردارك و گفتار و پندار نموده حساب از قبل را خود حساب و دينما بلند سر نفس شود غفلت هك
 هك ساخت منور مانيا و تيوال نور به را خود باطن دهيسنج موال يرضا زانيم به عقل يترازو در

 كپا است  جهنم زبانه نمونه هك زشت يها خلق از و اركآش انسان در بهشتند نمونه هك يكن اخالق
 و ستين سريم آن از يزيگر و ريگز هك بدن يفنا و يعيطب مرگ و آن زوال و ايدن ركف و .گردند

 به و ردب مي دل از را ايدن حب جيبتدر رفت جهان از يته دست و گذشت و گذاشت را همه ديبا
 همه بر قتيحق مرگ دم چون و دهد يم قوت را خدا ادي و اندازد يم ديجاو يزندگان توشه ركف

 دل دراز و دور يها آرزو طبعاً و اندازد يم يمول يلقا شوق به را راهرو مرگ ادي دگرد مي اركآش
 دارد نظر در را خود اعمال و اخالق و باشد مشغول خود به شهيهم ديبامؤمن  چون ود. وش مي زدوده

 دايپ خدا به بازگشت و توبه حال بوده خود پندار و گفتار و ردارك از مانيپش دهيد را خود يها يبد
 وسوسه و بازست سك همه يرو بر و شهيهم هك بهشت يدرها ازست يدر توبه در هك دينما يم
 عفو شمرده متيغن را دم و .دارد دور اري داريد انتظار به وست نيمك در هك مرگ ركف به را طانيش
 بر و ناتريب هرچند و دينما يمحقّ  به انابه و بازگشت گذارده نفس يرو به يپا دهيد را رمك و

 برآرد جان درون از» ربنا ظلمنا انفسنا« ازين و راز و شود شتريب حال نيا گرددتر  آگاه محبوب عظمت
 و خود ي فنا هك ينيوكت لُبس و خَلع و ديگو دل از» ال اله اال انت سبحانك اين كنت من الظاملني« و
 انابه و توبه حال نيا در هك ودش مي اطالق آن بر  ينام و دارد يظهور مرتبه هر در استحقّ  به يبقا

 بقاء و فناء و يتولّ و يتبرّ و اتكز و صالت و اوست ظهور بسمله و استعاذه مرتبة در و شود گفته
  ».اوست اتيتجل مراتب تفاوت به

براي رفع صفات رذيله نيز عالجهايي است كه در كتب اخالق ذكر شده « 230فرمايند: ميهمچنين 
لي مؤثّر است. مقصود از محاسبه هم اين است كه خود ياست. و به طور كلّي ممارست و محاسبه خ

شخص رفتار خود را بسنجد و دقّت كند و آنچه مخالف دستور شرع مطهر به جا آورده كوشش 
. يعني پيش از آنكه خداوند و حاِسُبوا قـَْبَل َاْن ُحتاَسُبوابعداً ترك نمايد كه فرموده است:  كند كه

                                                                                                                                                                                              
  .1318 ارديبهشت اول صالح، چاپ پند شريفة گنابادي، رساله صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج حضرت 229
  .12حضرت حاج سلطانحسين تابنده، تجلي حقيقت در اسرار فاجعه كربال، انتشارات حقيقت، فصل  230
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مالئكه به حساب شما رسيدگي كنند خودتان رسيدگي كنيد. كه مرتبة نازلة آن نسبت به اعمال 
است آن  قالبيه و باالتر از آن محاسبة در اخالق است، و مرتبة عالية آن كه از صفات عالية سالّك

ذكر او در احوال و اعمال مراقبت داشته و رفتار خود را با رضاي خدا حقّ  بهتوجه  است كه در
بوده از حقّ  تطبيق نموده و محاسبة خياالت نفسانية خويش را داشته باشد، كه اگر در دل به ياد غير

نظر سلوك مرتبة مادون همين آن استغفار كند و در آتيه بر مراقبه بيفزايد. و محاسبة اخالقي نيز از 
قسمت است، ولي از نظر تزكية نفس و اصالح باطن شايسته است كه محاسبه داشته باشد تا نواقص 

به واسطة ممارست بر اخالق خود  231اخالقي را از خود دور كند. چنانكه بنيامين فرانكلين آمريكايي
مريكا نام او مشهور و از بزرگان اخالق را به مرتبة فضيلت اخالقي رسانيد، به طوري كه در اروپا و آ

  »رود. به شمار مي

  تصحيح خيال
دانستند. خيال  فرمايند: در روانشناسي قديم خيال را با وهم متفاوت مي دربارة تفاوت وهم و خيال مي

ولي وهم در امكان ما نيست.  آن است كه در امكان ما هست ولي در حال حاضر در دست ما نيست.
ه معني غرق نشدن در خيالي است كه در امكان ما هست. يا به عبارت ديگر تصرف در خيال ب

تمام نيروهاي معنوي منجمله خيال  تصرف در خيال اين است كه خيال خيلي از واقعيت دور نشود.
   فرمايد: مي 233مولوي 232 را بايد تحت تصرف نيروي عاقله قرار داد.

 آدمي را فربهي هست از خيال
 ناخوشيور خياالتش نمايد 

 راو در ميان مار و كژدم گر ت
 را مونس شودو مار و كژدم مر ت

  

  

 گر خياالتش بود صاحب جمال
 گدازد همچو موم از آتشي مي

 با خياالت خوشان دارد خدا
 يمياي مس شودكان خيالت ك

  

                                                                                                                                                                                              
231 Benjamin Franklin )1706-1790 ،در ص 1343). اين موضوع در جلد دوم راه نو، كاظم زاده (منطبعة برلين (
  ذكر شده است.  45
تفاوت  -ال يتصرف خ - يآزاد 25/9/1394سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  232

  .همت بلند - اليوهم و خ
http://mazaresoltani.net/download/mp3/94/1394-09-25-Sobhe-Chaharshanbe-Azadi-Tasarouf-Khiyal-
Tafavout-Vahm-Va-Khiyal-Hemat-Boland.mp3  

 مثنوي، دفتر دوم.مولوي،  233
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يا خوشي و  كند از لحاظ روانشناسي خيال فرد است كه زيبايي و زشتي را در نظر بيننده تفسير مي
 غلبه داشته باشد. براي مثال اگر مردي خيال شهواني در وي دهد ناخوشي را بر شخص توضيح مي
بيند. حال آنكه اين دلفريبي براي ديگر مردان نسبت به همان زنان  زنان را بسيار زيبا و دلفريب مي

ود كه براي او ش موجب ايجاد صورت خيالي از مشهود مييعني نيروي پنهان قوة شهويه نيست. 
  فرمايد: مولوي ميدلرباست. 

 از جمال يوسف، اخوان در نفور
  

 از خيال بد مر او را زشت ديد
  

  
 ليك اندر ديده يعقوب، نور
 چشم فرع و چشم اصلي ناپديد

  

گردد و مسير اعمال  خياالت مختلف موجب حركت فرد بسوي آن صورت تصوير شده در ذهن مي
 نمايد به اينكه: ادامه همين موضوع مولوي اشاره ميدهد. در  او را تغيير مي

 چون نيابد صورت آيد در خيال
 از خياالت تو مي آيد بال
 گه خيال فرجه و گاهي دكان
 گه خيال مكسب و سودا گري
 گه خيال نقره و فرزند و زن
 گه خيال كاله و گاهي قماش
 گه خيال آسيا و باغ و راغ
 گه خيال آشتي و جنگها

 از سر اين تخييلها هين برون كن
  هان بگو الحولها اندر زمان

  

  

 شاند آن خيالت در وبالكتا 
 چون خيالت فاسد آمد جا به جا
 گه خيال علم و گاهي خان و مان
 گه خيال ماجرا و داوري
 گه خيال بوالفضول و بوالحزن
 گه خيال مفرش و گاهي فراش
 گه خيال ميغ و ماغ و ليغ و الغ

 نگهاگه خيال نامها و ن
 هين بروب از دل چنين تبديلها
 از زبان تنها نه، بل از عين جان

  

تواند از  لذا چنانچه جلوي خيال گرفته شود و حيطة جوالن آن توسط خود فرد محدود گردد مي
بر گفتار و كردار باالتر رفت  وقتي مراقبه از مراقبتبروز بسياري از رفتارها جلوگيري نمايد. 

تأثير  ود كه اين مراقبه بطور مستقيم بر شاكله فرد و تربيت شاكله فردش مي مراقبت بر پندار عارض
 آن كه تصوف فيتعر دردر پاسخ به سوالي كه آيا كند.  ذارد و نهايتاً رفتار او را مديريت ميگ مي

 از هك است يزيچ ركذ« 234فرمايند: مي ست؟يچ ركف و ركذ با اليخ نسبت و اند گفته اليخ حيتصح را

                                                                                                                                                                                              
 مقاالت مجموعه: ايران اول، عرفان بخش مدرن، دوره در عرفانى تابنده، سلوك نورعلى دكتر حضرت حاج 234
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 توجه ديبا منتها خداوند، يسو به ميرب مي خود اراده با را اليخ ر،كذ قيطر از ما و است ياراد اول

 اي ما و ندارد وجود هك يزيچ تصور يعني اليخ ست.ين موهوم يمعنا به اليخ نجايا در هك مينك
 به مينك ليتبد را اليخ يوقت است. اليخ نيا م.يرست مي وجودش از اي و ميهست وجودش به مند عالقه

 است. اليخ حيتصح نيا ندارد. هم ترس و دارد وجود هك ميوش مي يزيچ متوجه يعني خداوند، رِكذ

 يبرا ركذ ... است. اليخ حيتصح همان نيا م،ينك الوجود واجب متوجه موهومات از را اليخ يعني
 اصطالح به يول ندارند ركذ هك هستند هم يسانك اما خداوند. به نسبت است اليخ و ركف زكتمر

 برد؛ جاذبه قانون به يپ و ردك ركف افتاد درخت از بيس يوقت هك وتنين اسحاق مثالً زنند. يم حدس

 قانون به يپ يول افتد، يم درخت از بيس هك دنديد يم يليخ هم ما اجداد و شما و من هك يدرصورت

 او، توجه مورد يمعن آن و زكتمر آن بود، مسائل ليقب نيا يرو زشكتمر وتنين چون اما نبردند؛ جاذبه

 در 235ند.ك يم القاء ما بر را ركف نيا خداوند هك مييوگ مي عرفان در ما يول رد.ك القاء او به را ركف نيا

 القاء را بهجاذ موضوع او به باشد، الشيخ هك بود دهيآفر ذهنش در خودش هك ييخدا هم وتنين مورد

 معتقدند يبرخ هكنيمااك بشود. رد وتنين جاذبه هينظر ندهيآ در هك است نكمم ليدل نيهم به رد.ك

 و دارند دافعه هم به نسبت ماه و نيزم هك يمعن نيا به است دافعه هكبل ندارد وجود جاذبه يروين
 لذا ماند؛ يم وسط نيا نيزم و خورد يبرم ديخورش دافعه به يول نندك دور را گريهمد خواهند يم

 وجود جاذبه ايآ هك ميندار يارك ما حاال ندارد. يمعن جاذبه قانون و ندارد وجود جاذبه نديوگ مي

 توجهش، مورد يمعنا آن و بود موضوع نيا يرو زشكتمر وتنين چون مييوگ مي يول ندارد اي دارد

 يبرا نونكا هك ييها روش از ييك رد.ك القاء او به را جاذبه قانون خودش، يخدا همان بود، او يخدا
  »است. 236شنيتيمد شده، متداول مراقبه و زكتمر

 شنيتيمد در االن اي ودش مي گفته وگاي در مثالً هك يكسب به مراقبه ايآ كه ودش مي سؤال ادامه در

 خدا عنوان به را يموهوم زيچ يك آنها منتها بله،« فرمايند: مي است؟ مؤثّر اليخ حيتصح در نديوگ مي

 يالوجود واجب آن به يعني مينك يم وصل خدا به سمانير يك با را زيچ همه ما يول رنديگ مي نظر در
 نديوگ مي و اند گرفته راديا تيعلّ اصل وجود در فالسفه از يبرخ البتّه است. زيچ همه علّت و اصل هك
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 نطوريا افتد، يم اتّفاق واقعه فالن بشود نطوريا اگر اي ديآ يم جوش به درجه صد در آب هكنيا مثالً

 لذا افتاده، اتّفاق هم نارك در بار چند واقعه دو نيا چون هكبل باشد، آنها انيم يعلّ رابطه يك هك ستين

 هم با خربزه و عسل خوردنِ هكنيا مثالً اي است. آن علّت زيچ نيا هك ديا گفته عادت ليدل به هم شما

 يجسمان ياالتكاش و ديا خورده هم با را خربزه و عسل بار سه دو چون هك است نيا يبرا شده، ينه
 با هك بعد دفعه ديشا يول است بد هم با آنها خوردن اند گفته نيا بنابر است، آمده وجود به شما يبرا

 تيعلّ اصل ركمن گريد يقيطر به زين ميقد انيسوفسطائ فتد.ين اتّفاق موضوع نيا شوند، خورده هم
  د:يوگ مي يعرفان ينشيب با يمولو البتّه بودند.

  237ام ييش سوفسطاياز سبب سوز           ام ييدايش من شياز سبب ساز

 يربط من به اصالً و ستندين نه و هستند اسباب نه ديوگ مي و زند يم نارك را ها حرف نيا همه او واقع در
   »ناسم.ش مي است، خداوند همان هك سبب يك فقط من ندارد،

 اراده با را اليخ ذكر، قيطر از و است ياراد اول از كه است يزيچ ذكر« 238فرمايند: مي ديگر جاي در

 ما و ندارد وجود كه يزيچ تصور يعني اليخ .اليخ موهوم يمعنا به نه منتها م،يبر يم خداوند يسو به

 خداوند ذكر به را اليخ يوقت يول است اليخ نيا وجودش، از ميترس يم اي وجودش به ميمند عالقه اي

 است اليخ حيتصح نيا ندارد. هم ترس و دارد وجود كه ميشو يم يزيچ متوجه يعني مينك ليتبد

  »است. اليخ حيتصح همان نيا م،يكن متوجه الوجود واجب به موهومات از را اليخ يعني

  تمركز حواس 
معناي آن ذكر و معناي  كه در تمام حاالت يرتصوبه عنوان فكر و ذكر به معني يادآوري در بيان 
در كه است مثل اسب سركشي  كه ابتدا 239نمايند آن است فكر را تشبيه به اسبي رموك مي معنويت

اسب فرار  بايد گرفت تارا آن ن دهنه براي تسلط بر آاي دارد.  افسار و دهنهمنتها  نيستاختيار فرد 
تشبيه يك اسب بسيار خوب و سركش را به مثابه ر كو فيك اسب مهربان و خوب . ذكر را به نكند
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كم ولي  ستا در مراحل اوليه ذكر جدا و فكر جدافرد باشد. هر دو بايد در اختيار نمايدند كه  مي
. و از جملة شوند و در درجه آخر ذكر و فكر به هم پيوسته و يكي مي شوند كم به هم نزديك مي

خداوند كه تعليم  تدريجاً با كمك ذكر ه چه بكنيد تاك دهد كه تعليم مياست اين درويشي خواص 
 است يسركش اسب ال،يخ« 241فرمايند: مي 240د.نتصرف كن اًرا تمام فرد ، ذكر و فكر وجودشود مي

 يعني  قافله و كند مهار را سركش يها اسب نيا كه داده قدرت او به و داده دستور عقل به خداوند كه
 چرا پس است بد اليخ اگر است. بد مطلق بطور اليخ گفت شود ينم نيبنابرا ببرد. بتواند را فكر  ةاراب

 او امر تحت ما نكهيا نه ما، امر تحت يول باشد ديبا اليخ !م؟يباش االتيخ رياس شهيهم ما كه ديآفر خدا

 اش همه ال،يخ راگ است. اليخ بر تسلّط نيهم سلوك يها تين ها، هدف كارها، از يكي كه ميباش

 عرفان، يول است مضر اليخ آن باشد، يرعقليغ ،يرشرعيغ يآرزوها خام، يآرزوها به مربوط

 يشيدرو بدهد. قرار ما ارِياخت در را اليخ كم كم كه شود يم موجب فكر، و ذكر به توجه و يشيدرو
 .دهد يم فكر و ذكر دهد، يم شما به يقلب ذكر بدهد، نشان را ساختمان برد يم رديگ يم را شما دست

 در را نيا .دينكن غفلت هم برون از اما كند، يم روشن شما يبرا باشد، يدرون اليخ كه ساختمان

  ».برند يم يلمع ةبهر ل،يتخ از كه هستند نيا ةنمون ن،يمخترع اند. گفته هم يروانشناس

 و حواس تمركز است، روح تمركز شده، متداول االن كه هم زميپنوتيه« 242فرمايند: مي ديگر جاي در
 يسع يشيدرو در ما كه است يخاص مطلب كي متوجه نباشد، چه و باشد باز او چشم چه است. دقّت
 نظر در را هست جهان در كه ييها بت نيا يعني م؛يبگذار خداوند ذكر يرو را تمركز نيا ميدار

 هستند ياستادان البتّه عنوان. نيا به نه يول هست يشيدرو در زميپنوتيه جهت نيا از او. فقط م،يرينگ

 ها كسالت يليخ رفع و يجراح در اند آمده حاال دهند، يم هم ميتعل كه ام دهيد من را آنها از يبعض

 يجراح عمل و كند يم زميپنوتيه را طرف داشت يقو زميپنوتيه كه آن يجراح در اند. كرده استفاده
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 غمبرانيپ نيب در گفتم بدهد. شفا اصالً است يقو آنقدر اگر كند يم زميپنوتيه نكهيا .دهد يم انجام را

 نهايا ةهم .ستين بد مطالعه نظر از هرجهت به .دهم يم شفا من دييايب مردم گفت: فقط يسيع هم

 عرفان در منتها هست. هم تصوف و عرفان در حواس تمركز نيا و است حواس تمركز جاديا هدفشان

 يكن دايپ تمركز كنم. دايپ حواس تمركز نكهيا يبرا كنم، يم يشيدرو به توجه دارم من نديگو ينم
 را يقدرت چيه باشد خداوند متوجه ما ذهن و فكر تمام نكهيا يبرا خورد؟ يم تو درد چه به چه؟ يبرا

 كي به حواس تمركز اصطالح، به وحدت، نيا« 243فرمايند: مي ارتباط همين در .»ندينب خداوند جز
 د؛يجد يمتدها نيا از يبعض را، حواس تمركز نيا البتّه، .كند يم روشن را فكر ز،يچ كي به نقطه،

 (اگر يا دهيفا ضمن كار آن كنند، يم آنها كه يكار آن يول دارند نهايا امثال و زميپنوتيه شن،يتيمد

 خودمان ديبا كه است يخال يفضا ذهنش، فكرش، انسان، نكهيا يبرا دارد. هم يمضرّات باشد) داشته

 موش است. ها موش ةصحن است، يخال يوقت تا .يخال انبار كي مثل .ميبگذار آن در يزيچ كي

 ما اگر .شود يم هم استفاده قابل آنوقت م،يكرد آن به را مان توجه و ميكرد منظّمش ما يوقت و ديآ يم

 يخال خالء، كي به و ميبردار نيا از را، حواسمان تمركز را، حواسمان گفتند، نهايا كه يقيطر نيهم
 و فقر نيا يول كند ينم يكار اصالً و شود يم آشنا خالء با ما فكر تمام خود م،يكن توجه يبودن
 ادي و نام )گذارد يم روني(ب هست فكر در آنچه يجا به ش،يجا به يول كند يم يخال را ذهن ،يشيدرو

 از رود يم بعد و گذارد يم يخال كند، يم يخال نكهيا نه يعني جهت نيا به .گذارد يم شياج به را خدا

 تمام از را، ذهن كه يا لحظه همان .گذارد يم نيا يجا به دارد، يم بر يزيچ يگريد انبان

 خودش همانوقت رو،ين همان كند، يم پاك كه ييروين همان كند، يم پاك يماد يها يآلودگ

 م،يببر ذهن از را زيچ همه ادي كه است نيا يبرا ذكر است. نيا حكمتش فكر و ذكر .شود يم نيجانش

 چيه و ميباش موفّق شاءاهللا ان .ميكن نشيگزيجا را خدا ادي ذكر، همان د،يگو يم ذكر دارد كه يهمان
  »نكند. غافل خدا ادي از را ما يزيچ

 كه است يزيچ انسان فكر م؟يكن فكر چه در كه فكر و ذكر به راجع است شده يسؤال« 244فرمايند: مي
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 در معموالً يول باشد ارشياخت در فكرش يمقدار كي كه هست يكس كمتر البتّه .ستين ارشياخت در

 از .كند يم مشغول را تو او وگرنه كن مشغول را نفس كه هست يگريد عبارت .ستين مردم ارياخت

 به را افسارش اول يتوان يم اگر يعني كن، مشغول است. فكر هم يكي و زبان يكي فسن يزهايدستاو

 و بوده يهدف متوجه حواسشان ةهم اند دهيرس ييجا به ظاهر عالم در كه ييعلما بده. خودت دست
 (ع)يموس حضرت يزندگ در است. آمده فراهم خودش بوده، نطوريا چون داشتند كه يا  خواسته

 حامله همسرش نداشتند، آغل گوسفندانش آمد، يم باران شد. جمع اجياحت همه آن كه ام گفته بارها

 نيا حل در حواسش تمام نبود، آتشزَنَك كنند، روشن نداشتند آتش كرد يم حمل وضع داشت بود،
 يآتش من :ديگو يم كه شد يمتجلّ او بر آتش صورت به خدا كرد، يم جبران آتش و بود مشكالتش

 آنها يبرا فقط نه البته آورد، آتش آن از و رفت .اورميب شما يبرا آتش آن از بروم دياربگذ نميب يم

 دل زبان (مثالً زبانتان و دييگو يم ذكر كه يضمن در يعني فكر و ذكر گفتم كه نيا ما. ةهم يبرا بلكه

 نيا افسار .كند يم كار خودش يبرا فكرتان است، ييمعنا متوجه )مييبگو ديبا هم ظاهر زبان البتّه و
 ديبا ذكر يمعنا همان در .ميبرو هم با ديباش داشته فيتشر جا نيهم دييبگو و ديريبگ ديبا هم را فكر
 است، جداگانه يمعنا ذكر و ذكر از جداگانه فكر يگاه منتها باشد. آن يمعنا به شما توجه ديكن فكر

 فقط فكر نيبنابرا است. نفر كي به مربوط دو هر و شود يم توأم ذكر يمعنا با معنا آن آنصورت در

 يدعا سجود و ركوع در مثالً ميدار كه يحركات ميخوان يم نماز يوقت است. ذكر يمعنا به توجه همان
 را حركات نيا خود چون و مينباش متوجه ديشا ما حركات نيا خود يمعنا در نهايا امثال و دست

 د،ييبگو ركوع در را  َوِحبَْمِده اْلَعِظيمِ  رَبِّی ُسْبَحانَ  عبارت كه گفتند كنند كينزد شيمعنا با خواستند

 حمد ما و است ميعظ خداوند كه ديايب ادماني نكهيا اب باشد ديبا توأم ميكن يم ما كه حركت نيا يعني

 ناچار كه باشد ركوع هيشب كه ميبكن يعاد يزندگ در كه يحركت هر واقع در نيبنابرا .ميكن يم را او

 يبرا باشد توأم ذكر زبان حركت با گفتند را فكر نيا ديآ يم خاطرمان به معنا آن ارياخت يب م،يشو خم
 در كه فكر يعرفان يمعنا« 245فرمايند: مي ديگر جاي در همينطور .»ديايب انانس ادي به شهيهم نكهيا

 سالكان كه است نيا يبرا .ميبرس يقلب ذكر يمعان به ظواهر از تفكّر، با كه است نيا است، ذكر مقابل

َ  فرمود: كه يهمانطور دارد. يجا دلشان در خداوند كه كنند احساس كم كم ذكر، نيا به توجه با  َا

 دل در يول گنجم ينم آسمان و نيزم در من فرمود: اي دالنم شكسته نزد من ،قـُُلوبـُُهم اْلُمْنَکِسَرةِ  ِعْندَ 
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 يمعان به موهبت نيا باشد. داشته را موهبت نيا نكهيا يبرا كند آماده را دل ديبا ريفق دارم. جا مؤمن
 يموارد از نيا و شود يم بحث اديز هيفكر صورت ةمسأل مورد در نجايا در است. شده گفته يمختلف
 فهم رد؛يگ يم قرار اديز اشكال مورد طشيتفر و افراط طرف دو هر نكنند، توجه آن به اگر كه است

 يمعان يتداع .نديگو يم يمعان يتداع آن به كه دارد يبستگ يروانشناس يكلّ ةقاعد كي به مسأله نيا
  »بخواند. ذهن در را يگريد يمعنا ،ييمعنا كي يعني

تمركز  يعني خواهد يم تيعبادت با ارزش باشد، خلوص ن نكهيا يبرا« 246فرمايند: در جاي ديگر مي
. يزن يباشد كه م يحرف نيتمام حواست، دنبال ا نكهيا يعنيكه تمركز حواس هم  خواهد يحواس م
هم  شنيتيد: منديگو يم ها يتمركز بعض ني. البتّه در ايپرست يم يباشد كه دار ييخدا نيدنبال ا

تمركز  يول ديكن دايتمركز حواس پ ديكه اگر بتوان ديكن نيرا تمر شنيتياست بله، مد نطوريهم
 شنيتيمد نيبشود. در تمركز حواس، مثالً در همجمع  يموضوع كي يكه حواست رو يعنيحواس 

 يرا. نه! ما تمركز حواسطمان يرو ،يچيه يچه؟ رو يمنتها رو شود يهم حواس، جمع م
جز خدا.  م،ينيرا نب يگريد زيچ چيما الزم است كه ه يبرا يدر راه خدا. چنان تمركز م،يخواه يم

ورزش دست،  دانم ينم د،يها دار ورزش خوب است. شما ورزش صبح كيمثل  شنيتيمد نيبنابرا
 زيبرود پشت م يخوب است كه همه جا انجام بدهد مثالً، كس نكهينه ا يخوب است ول نيپا ا
 ديكار مف نكهيا يكند برا نياست كه كارش را تمر نيا يبرا نيا  ورزش كند، نه!  الًاش مث اداره

 يذكرتان، رو يخوب است كه كمك كند به تمركز حواس رو نقدريهم ا شنيتيداشته باشد. مد
دعا  م،يخوان يقرآن م  . مثالًديباشد و ذهن را توسعه بده شهيهم ديو فكر هم با ذكرذكر و فكرتان. 

 ميرو يم ميشو يزود بلند م د،يآ يقطره باران كه م كيهمانوقت  م؟يكن يبه چه دعا م يول ميكن يم
د يتمركز كرد نهايا يصفات خداوند، بعد از آنكه رو ةم، قدرت، علم همنا يدر اتاق، نه! تمركز رو

 ميكن يصفات را فراموش م نيا ةرا خداوند داد، اصالً هم قشياهللا توف شاء و ان ميكرد دايپ اقتياگر ل
 گريآن صفات د ةچه هست، هم ستين ادمانياصالً  يخداست، هر صفت يخداوند، رو يتمركز رو

است كه  يا مرحله يآخر ةمرحل ني. البتّه امياهللا بتوان شاء باالتر است كه ان ةمرحل كي ني. اروند يم
 است يعاد باًيتقر مطلب كي نيا شده، صحبت قبالً« 247 اند: همينطور فرموده.» رسند يفقط بزرگان م
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 تمركز .شود يم شتريب حواسشان تمركز كنند توجه شتريب چه هر را ذكر و رنديگ يم ذكر كه فقرا يبرا

 پرت حواسمان نديگو يم همه هستند. دنبالش همه ها، شيدرو از ريغ كه است يزيچ كي هم حواس

 تمركز نكهيا يبرا است ينيتمر كي طرف كي از نيا .رود يم طرف آن طرف، نيا حواسمان است،

 قرار بشر ةاراد يوقت باشد. متمركز حواس يعني »حواس تمركز« مييگو يم ما ... .شود جاديا حواس

 دايپ توسعه ها نهيزم ةهم در حواس تمركز نيا .شود يم انجام باشد، كامل حواسش تمركز كه گرفت

 آن باشد حواس تمركز كه ميگذار يم حواس را اسمش ما آنچه حواس، ديگو يم يشيدرو يول كرده

 انجام اند گفته كه يطيشرا به توجه با را ذكرتان نقدريا يعني ... داشت. نگه بند در شود ينم را حواس

 كي يرو ديبا انسان حواس كه ميگفت كه را فكر دوم، مسأله .نرود گريد يجا فكر گريد كه ديبده
 از  اراده چون انسان .رود يم بخواهد جا هر خودش شود، ينم بند در كه فكر آن كند، فكر يزيچ

 ياثر دو نيا ق،يطر نيا به ... .دارد يم نگه را او دارد، قدرت يقدر كي شده، داده او به خدا جانب
 حواس نكهيا يبرا البتّه باشد. متوجه حواس نكهيا يكي حواس، تمركز يكي دارد: ذكر كه است

 اثر ... ديبده تمركز را حواس اگر شما باشد، داشته ادتريز زور اي قوت كه نشود زيچ كي متوجه

   .»دارد كه يگريد

   )يو طريقت يشريعت اعمالهاي رفتاري ( تمرين
هاي رفتاري  تمرين 248.درماني است هاي روان هاي قابل قبول در نظام هاي رفتاري از شيوه تمرين

 در تربيت ديني و عرفاني است. در كليه آداب عبادي كه به سالك تعليم هاي مؤثر از روشهمچنين 
و خاص  هاي ماهام هفته و وند اين خصيصه بارز است. آداب عبادي مختلف در طول روز و ايش مي

در مقاطع مختلف در عمر انسان هركدام به نوعي مشخص شده كه حتّي  در مقاطع زماني از سال و
  منطبق با حاالت و شرايط جسمي و روحي سالك است.

هنر و ادبيات نيست و و هاي تجريدي  و عرفان اسالمي تنها آموزهتصوف  همانطور كه ذكر شد،
واجب آن مقدمة  آن شريعتتحقّق  محتواي عملي و كاربردي خيلي وسيعي است كه براي داراي

ق شد و ظاهر انسان منطبق با قواعد و است. يعني وقتي رعايت دستورات ظاهر شريعت در فرد محقّ
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يابد كه به سمت معاني دستورات ديني حركت كند و لذا  د، استعداد مييضوابط ظاهري دين گرد
 انسان آغازدر ود. در اين مرحله تخليه و تزكيه و تحليه و تجليه نفس ش مي طريقتوارد مرحله 

رد. قواعد عمومي شريعت كه در مرحله اول ب مي او را به حقيقت انسانيت مسيرود و طي اين ش مي
به معني و باطن توجه  يابد و ود بلكه الزام بيشتري نيز ميش نمي مرحله نه تنها ساقط عام بود در اين

د. بر اين اساس بايد گفت تمام شريعت همراه با تمام دستورات گرد مي دستورات به آن اضافه
اسالمي هستند. در اين ارتباط تصوف  طريقت محتواي تربيتي و آموزشي سالك در عرفان و

ن مطالب يتر حال واجب نين و در عيتر از ساده ييك 250قتيعت و طريتالزم شر« 249فرمايند: مي
ات بر همه يادامه ح يلزوم آب برا يعنياج به آن بدون گفتن مشخّص است. يه احتكاست؛ مثل آب 
د ياللَّه با قول حضرت شاه نعمت قت هم بهيعت و طريح ندارد. درباره شرياز به توضيمعلوم است و ن

 :گفت

دانستن علم دين شريعت باشد
ور جمع كني علم و عمل با اخالص

  

  
قت باشديطر يچون در عمل آور

قت باشديحقي حقّ بهر رضااز 
  

ن يمنظور از االبتّه  ود.ش مي قت رهنمونيحق ن علم و عمل همراه با اخالص، انسان را بهيجمع ب 
 ياند وقت گفته.. ..يطرز زندگ يعنيعت يست. شريه رفتن نيآموختن، مدرسه رفتن و حوزه علم

د در عمل يخواه يم يس وقتكبالعد و ينك يشود، عملتان را قو يمانتان قويد اعتقاد و ايخواه يم
 ...ن دو الزم و ملزومند و مرتبط.يد. اينكم كرا مح ياعتقاد يد مبانينك يد، سعينكدا يق پيتوف
ند و متقابالً اعتقاد هم ك يم يه اعتقاد را قوكاست  يانجام اعمال يعنيعت قدم اول است ين شريبنابرا

ند و بعد از آن عمل يآ يو با اعتقاد جلو م ياز افراد با مطالعه و بررس يدنبال دارد. بعض عمل را به
 ج بهيتدر رار در آن بهكبا انجام اعمال و ت يندارند ول يگر اعتقاد چندان قويد ينند و بعضك يم

 يريقت راه و مسيراه. طر يعنيقت يطراما  و.. ..ودش مي يپردازند و اعتقادشان قو يو مطالعه متفكّر 
 يا ژاپني ينيچ يكاگر از مثالً  عت است.يشر يقت معنايد. پس طرين الگو رسيه بتوان به اكاست 
اگر  يفهمد ول ينم يزياند، بخواند، چ خط و زبان خودش نوشته ه بهكه قرآن را يآ يكم يبخواه
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ه را يآ يعنياند  ردهكعت را اجرا يفهمد. هر دو نفر شر يعرب زبان آن را بخواند مطلبش را م يك
د و ينكعت عمل يد و به شريفتين اگر راه بيده است. بنابراينفهم يگريد و ديفهم ييك ياند ول خوانده
د، قدم در يشو يكاند نزد شما قرار داده يه براك ييد به الگوهاينك يد و سعينكتفكّر  آن يدر معنا

قت يقت و حقيعت، طريقرار، شر نيقت. بديود حقش مي ن دويد و مجموعه ايا قت گذاشتهيطر يواد
 یالشَّريعُة َاقوالرم(ص): كقول رسول ا گر قرار دارند و بهيديكمل هم بوده و هر سه در عرض كم

  .»251یواحلَقيقُة احوال یوالّطريقُة َافعال

اصطالح ابالغ احكام  جنبه شريعت؛ به يپيغمبر دو جنبه داشت: يك« 252فرمايند: در همين زمينه مي
كه بعد از انجام  يراه بردن آن كسان يجنبه طريقت؛ يعن يو يك دش مي كه آيات قرآن بر او نازل

 اين دو جنبه در پيغمبر جمع بود.البتّه  دستورات شريعت لياقت داشتند تا در راه خدا سلوك كنند؛
كردند و براساس همان قوانين موجود نظر  يقانون تشريع نم يبعد از پيغمبر، ائمه شارع نبودند يعناما 
ُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ فَاتَِّبُعوندر آيه ... دادند يم  253ُحيِْبْبُكُم اهللَُّ َو يـَْغِفْرَلُكْم ُذنُوَبُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر رَحيمٌ   یُقْل ِاْن ُكنـْ

ُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ ويد: گ مي احكام شريعت و هم احكام طريقت را با هم آورده است. در اول آن ؛ ِاْن ُكنـْ
ويد: خدا گ مي چه. يبپرسيد كه خدا را دوست داشتن يعن يدوست داريد. از فقيهاگر خدا را  ييعن

 يرا كس» اگر خدا را دوست داريد«ود دوست داشت؛ خدا را بايد عبادت كرد. عبارت ش نمي را كه
ُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ كند كه  يكند. او احساس م يكه اهل طريقت باشد، درك م ين چه؟ بعد كه ا ييعن ِاْن ُكنـْ

در غيرمسلمانان هم مسلماً  فرمايش را كرد، چون اين آيات قرآن خطاب به همه جهانيان است و
 ي(ع) به محبت خيليخصوص در مسيحيت كه عيس به –دارند  يهستند كه خدا را دوست م يكسان

فرمايد: اگر خدا را  يآنها هم م يپس برا -فرمود: دين من دين محبت است  يداشت و متوجه 
ويم انجام دهيد. اينجا هم شريعت است هم گ مي آنچه كه من يداريد، پيرو من باشيد؛ يعن دوست
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كرديد خدا شما را دوست  يمرا پيرو يوقت ي؛ يعنُحيِْبْبُكُم اهللَُّ فرمايد:  يطريقت است. در ادامه آيه م
ين پاداش اين يك محب يا يك عاشق باالتر يكه برا ياست، به اين معن يدارد. اين درجه باالتر يم

 ...».است كه طرفش او را دوست داشته باشد

  بر نفس) اقتدار( مديريت خود
 درماني مديريت خود است. از اين اصطالح در هاي روان در غالب نظاماهداف كلي درمان  يكي از

بدين معني كه انسان بتواند بر كليه شود  نام برده مي »نفستسلط بر «تحت عنوان روانشناسي عرفاني 
 ط باشد و آنها را در مسير تعالي خود بكار برد. اصوالًمسلّ خود و افكار ها غرائز و هواها و خواسته

مد در تربيت انسان است. تا آكاربسيار هاي مشكل ولي فرآيند مديريت خود و خويشتنداري از
را همچون خود غالب شود انواع هيجانات رواني او  يهيجانافكار و رفتار كه فرد نتواند بر  زماني

ثباتي در زندگي ظاهري و  كشاند كه باعث ايجاد انواع بي برگي در بستر باد بدين سو و آنسو مي
كه همان اجراي راط مستقيم صد و او را از مسير تعالي كه گام برداشتن در گرد مي رواني فرد

ي و باطني عدالت به معني وضع شيئ در موضع خود يا به عبارت ديگر اعتدال در كلية امور ظاهر
داري به فرد آموزش  هاي خويشتن دارد. در روانشناسي عرفاني از طرق مختلف شيوه مي است باز

د به دستورات عبادي و آنها را در دو دسته تقيوان ت مي اشند وليب مي ود كه بسيار متنوعش مي داده
اي  اي به مجموعه ود تا فرد بگونهش مي از افعال حرام گنجانيد. هر يك از اين دو دسته سبب دوري

از اعمال و رفتار عادت كند كه در طول زمان بصورت بخشي از شخصيت او در خواهند آمد. در 
عمل كرده و ديگر ارتكاب مناهي براي او ساده نخواهد  بازدارندهبه عنوان  عادت براي اواين نتيجه 
  شود. عادت بر اين امر موجب تغيير شاكلة فرد مي 254.بود
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 انجام دستورات. - عتيبر خود و طب

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-04-18-Sobhe-YekShanbe-Tatbighe-Niyaz-Tasalot-
Bar-Khod-128.mp3   
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از آن  يها بعض خود انسان يحفظ كرد. گاه یٰ از هو ديرا با نفس« 255فرمايند: در همين ارتباط مي
كه  يو از آن حد كنند يسوءاستفاده م دهينفس آفر تيحفظ موجود يكه خداوند برا يزيغرا

تجاوز از حق  ةشهوت جنب يعني شود يصورت اسم آن شهوت م ني. در اكنند يمجاز است تجاوز م
اند كه آداب غذا  خوردن است، در منابع مختلف آورده ز،يرااز غ يكياست. مثالً  ياله ةفيو وظ

به عرفان  يربط نهايا ميفكر كن نكهيخوردن به چه صورت باشد؟ چقدر بخورد؟ چه بكند؟ نه ا
 نيبه هم م؟ييكه همراه آن ذكر بگو ستيامثال آن جزء وجود ما ن ايندارد. چرا! مگر غذا خوردن 

كه دارد  يتجاوز از آن حد يانسان الزم است ول يبرا اصلدر  زه،يداشتن اعتدال غر حساب، نگه
 به ميدرآور خودمان تسلّط تحت در را االتمانيخ اگر« 256فرمايند: مي ديگر جاي در ».ستين حيصح

 .ميبشو مسلّط اليخ بر كه اندازه هر به يعني .ميكن يم دايپ قدرت م،يدرآور تسلّط تحت كه اندازه هر
  ».ميبكن كار هر ميبتوان م،يبشو مسلّط خودمان بر يعني هم اليخ بر شدنِ مسلّط

د كه به معني خودداري از ارتكاب وش ميياد  »تقوا«از خويشتنداري در ادبيات ديني تحت عنوان 
 به حيوانات صفات همگي كه است اي مجموعه انسان« 257فرمايند: در اين ارتباط مي اشد.ب مي مناهي
 كه بكوشد خود تن زيان و سود و بد و نيك براي آنها مانند كه 258شده آفريده او در كمال نحو
 را صفات واندت مي كه دارد عقل و فكر قوه عالوه به نمايد دفع را رنج و آسيب و كند آسايش جلب
 و وادارد كار به را آنها روح ترقّي براي و باشد خود نفس بر مسلط و نگاهدارد اعتدال حد در

 بايدمؤمن  پس. نمايد جلوگيري نكوهيده اخالق از و سازد آشكار خود در را پسنديده اخالق
 به وادارنده كه نفسانيه ملكات كه باشد خود دروني اخالق تهذيب و نفس اصالح مراقب هماره
 در اخالق علماي و گردد ناپسند هم عمل باشد بد اگر و گردد نيك عمل باشد نيك اگرست عمل

                                                                                                                                                                                              
صد و چهل و نهم، پرسش و پاسخ  ةاز جزو ييها دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 255

  .1380خرداد  3 خيتار انات،ياز ب ييها دهيبا گز
http://www.jozveh121.com/  

 ،يعرفان ياز جزوه پنجاه و چهارم، گفتارها ييها دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 256
  .1388خرداد  1 خيتار

http://www.jozveh121.com/  
  .1318 ارديبهشت اول صالح، چاپ پند شريفة گنابادي، رساله صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج حضرت 257
 -تورات  -جسم و روح  يهمگام. 7/4/1396سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  258
   درون. واناتيح

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-04-07-Sobhe-ChaharShanbeh-Hamgamie-Jesm-Va-
Roh-Torat-Heyvanate-Daron-128.mp3   
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 از خواندن به بلكه اخالق كتب خواندن به . ولياند داده دستورات و نوشته مفصل خود كتب
 بلند ديگر سر شود كوبيده كه نفس سر هر و نگردد پسنديده اخالق داراي مجيد قرآن و احاديث

 ايشان كمك و بزرگان باطن از استمداد با اراده عزم به بايد شيطان و نفس با مجاهده اين بلكه كند
مؤمن  اتصاالً و است السالم عليه علي علويت شأن كه است ينمؤمن دل در كه واليت لطيفه آبياري و
 كه نيست او غير وجود در كاركن و كشاند مي علم و تجرّد نور به طبع عالم و جهل تاريكي از را
 شده عنايت كه فكر و ذكر ذوالفقار به و گيرد انجام ايماني محبت و شوق جذبه با» یاال عل یالفت«

 زائيده كه دنيا دوستي خرده خرده كه نموده خدا ياد به را دل اُنس و بستگي زده نفس ريشه به تيشه
 كرده پيدا نفس بر اقتدار كه گردد كمست زشت ا اخالق مايه و خطا هر ريشه و خودسري و انانيت

 ميزان كه مولي پسند ندهد دست حال اين تا و برود بين از تا كند جلوگيري آن ظهورات از بتواند و
 و پسندد مي» اشداء« موردي و كند فرق موارد در رفتار و تكليف كه چرا نگرددست اخالق نيكويي
 خدا جاي دل آنكه جز نگردد معلوم ناقص هوش و عقل به روي ميانه و باشند» رمحاء« بايد ديگر جاي
  ».گردد است  تن بر حاكم كه دل بر حاكمحقّ  و شود

» تقوی« و« 259 فرمايند: در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده مي تحقيق معني تقوا و مراتب آندر 
يا به محرّمات نسبت داده سخط او  به خدا يا به و وقتي هستند» ةوقاي«دري از امص» تقاة«و » تُقیٰ «و 

كماالت يا كماالت مضرّ حصول  از آنچه منافي ياتحفّظ از آن  پس مراد، شودق طالايا  شود
 اسالم و آن بعد اسالم و بعضقبل آن بعض است؛  عديدهمراتب آن براي و . است انسانيستحاصله 

آن پس نخستين مرتبة  .ذاتي ء تامفنا تا آن مراتب هباست و بعض آن بعد ايمان  است،ايمان  قبل
آن،  دوم. و ر استمقام استغفاانزجار از مساوي نفس و دواعي منافي بر عاقله آن است و آن 

در فرار آن رجوع سوم و  مقام توبه است. و آن ،فراراست به  طلب خالصي از آن و آن انصراف از
اسالم  برمقدمه  ،اين سه . ومقام انابه است خلق او است، و آنبين و  او بين اوو وسايل  ء خدابه خلفا
 َ «:تعالي استكرده  هايشان اشاره تبا ام و به آن به گفتار حكايت خود از قول بعض انبيائش است
سوي او توبه سپس آمرزش بخواهيد را اي قوم، پروردگارتان ( 260»ِإلَْيهِ  تُوبُواْ  مثَُّ  رَبَُّكمْ  اْستَـْغِفُرواْ  قـَْومِ 
يا بر دست نبي (ص) انسان ، و وقتي اشاره به مرتبة سوم دارد» اليه«)، و تقييد توبه به قول او كنيد

                                                                                                                                                                                              
حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و  259

  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد اول، انتشارات حقيقت. 
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 از مرتبة چهارماو را قبول كرد  و نواهي او اوامراو از  هاحكام قالبي او اسالم آورد و ازع) خليفة او (
پنجم  و براي او حاصل شود.اوست  و نواهي او اوامر قول او به امتثالمخالفت تحفّظ از  كه آن اتقو

لت و طلب بواطن آن و روح آن و طلب كسي كه بر بواطن آن دالظاهر اوامر انزجار از وقوف بر 
كند است. و اين دو بعد اسالم و قبل ايمان است، و اين تقوا همان تقواي عوام است و به وجهي  مي

ود. و ش مي 261به تقواي عوام از حرام و تقواي خواص از شبهات، و تقواي خاصان از مباح تقسيم
نمود و به  وقتي طالب، كسي كه او را به روح اعمال داللت كند را يافت و بر دستش توبه خاصه

بيعت خاصه ولويه ايمان آورد و به باطن خود و بر رذائل خود و خصائلش مستبصر گرديد مرتبه 
ود و آن تحفّظ از رذائل به استكمال خصائل است. و وقتي قلب ش مي ديگري از تقوا براي او حاصل

ود و در اين ش مي شاو از رذائل تطهير و به خصائل تحلّي يافت امامش تمثّل يافته و داخل بيت قلب
كند كه در وجود دو  كند پس گمان مي هنگام در وجودش فاعلي الهي و فاعلي شيطاني مشاهده مي

ود و وجودي براي نفسش و وجودي براي ش مي اله است پس در ورطه اشتراك و ثنويت واقع
 كند كه او در وجودش حالّ شده پس در ورطة يند و گمان ميب مي شيخش داخل در مملكتش

 واقع يند پس در ورطة اتّحاد ب مي ود، يا همان وجود واحد ذات خود و امامش راش مي حلول واقع
ود، و اگر توفيق او را مساعدت كند و از نسبت افعال به شيطان تقوا كند و فعل را مطلقاً از ش مي

هللَّ «رحمان در مظهر آلهي يا شيطاني ببيند و معني  شود  آن ملتذّ به وابد بي را» ٰالحول والقوة اّال 
مرتبه ديگري از تقوا همان تحفّظ از نسبت افعال به غير خدا و خروج از اشراك فعلي به توحيد 

به خدا افعال، نسبتش  مانندوصاف وجودي به اينكه ا متفطّن شدفعلي براي او حاصل شود. و وقتي 
كلّ مظاهر اوصاف خدا هستند  كهاين و استظهور و قبول  به تعالي او به غيرو  ،وجوبو صدور به 

 كرد و يافت و به آن ملتذّ شد مرتبه ديگري از تقوا همان تحفّظ از حاصل را» احلمدهللَّ «ي نو مع
   ».رؤيت نسبت اوصاف به غير او تعالي برايش حاصل شود

توان تقواي قلب را در بيان سادة آن به جلوگيري ورود  ميمرتبة باالتر تقوا، تقواي قلب است. 
خطورات و تعلقات در انسان دانست بطوريكه قوة واهمه نتواند سركشي كند يا دل نتواند به آنچه 

َذِلَك َوَمْن «سورة حج  32در شرح تقواي قلب ذيل آيه كه خداوند مباح ندانسته تعلق خاطر يابد. 

                                                                                                                                                                                              
 انيشيء و ب كي ياقسام موجود برا يفاياست از اسلوب بالغي و بديعي است و صنعت تقسيم به بالغتدر  ميتقس 261
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اينكه بيشتر آنها  بودن شعاير از تقواي قلوب با« 262فرمايند: مي»  َفِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ يـَُعظِّْم َشَعاِئَر اهللَِّ 
ست كه قلب داراي دو وجه ين ااعتبار اه بشاغل (مشغول كننده) از خدا است ت ااز كثر بر قلوب

شود و  مياز او صحيح اين دو وجه سلوك  هو بدارد وحدت ه كثرات و وجهي ب هاست، وجهي ب
شده كه شاره به آن ا» فَاتَِّبُعونی َحيبُِّبُكُم اهللَُّ « و تعاليقول ا به سلوك او بهد. و شو قع مياواز او جذب 
او م اوامر التزا هاهلش جز ب ربآن، و اعطاء حقوق  حقوق به اهلاعطاء ت و اكثرباشد  از او مي تقوا

ُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ «تعالي:  وقول ا ن بهآجذب  هب وت ممكن نيست. ادر كثر اوو نواهي تعالي  اشاره » ِاْن ُكنـْ
تعظيم شعاير  پس ،التفات به ما سوي اهللاترك ت و اكثر باشد به طرح از او ميتقوا  كه به آن دارد

ملكي و هاي  ه قالباو (ع) است بو اولياء او انبياء  و وو نواهي قالبي و قلبي اخدا اوامر  همانكه 
  ».و طرح ما سواي حضور از تقواي قلوب است، نه اشتغال به حضور فقط گيهمآنها ملكوتي 

 سرّ به بسته و جوارح نهست قلب به راجع طريقت و واليت امر« 263فرمايند: ميدر باب اقتدار بر نفس 
 آنچه بلكه درنيايد لفظ به آن اصول و نشده نوشته كتب در و رسيده سينه به سينه و، سر نه است
 نتيجه نوشته بر عمل وليست شخص فرمان و امر در اثر چون و. گرددتر  پنهان شود نوشته و گفته

 گرفته عهده در و شده كتمان به امر را خصوصاً آنچه. داشت محفوظ بايد را ديانت اسرار و نبخشد
 نهد فراتر قدم و نمايد گذر آن از پير پيروي به بايد چون عقايد و حاالت از شد وارد بر دل آنچه و

 ايمان و حال حفظ بايد و دهد قرار مأخذ نبايد آن از گذشتن از بعد را حال آن و آورد زبان به نبايد
 بار بوده برادران اوثق از مستوحش و دارد منظور خود گفتار و رفتار در را مسلمين مال و جان و

 و ندانست بود سلمان دل در كه را آنچه ابوذر كه نگذارد نيستند او مرتبه در كه ديگران بر را خود
 و سرزند او از غلوآميز گفتار نبايد يافت دل در اگر بزرگان از باطني نمايش و. دانست مي نبايستي
 خالف بر خود نگاهداري و بوده بزرگان رويه و فطري كتمان و تقيه اين و سرپيچد اطاعت از مبادا
 و كند مي قوي را اراده عزم و استقامت و نفس بر اقتدار و تربيتست و مجاهده و رياضت نفس ميل

 امر و اثرست زوال و نفس سستي و ذلّت موجباند  ناميده اذاعه كه آن عكس و آورد عزّت كتمان
 و رفت لزوم عدم مورد درحتّي  و داشت دريغ خود سرّ غير از و شمرد محترم بايد را دين بزرگان

 غير تقيه موارد و نمود حفظ را مال و جان و داشت پنهان و پوشيدهقبال  بايد هم را دارايي و آمد
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 امر به مسلمين است از دفاع و اسالم ترويج براي كه منكرست از نهي و معروف به امر و جهاد مورد
 ديانت و اسالم ترويج و حفظ براي و خدا راه در را مال و جان و خود از گذشت و مقتضي زمان در

 ».است ينمؤمن و خود آبروي و مال و جان و ايمان حفظ غير داشتن

  )هجرت - خلع و لبس كنترل وابستگي (
درماني و باالخص  هاي روان يكي از فرآيندهاي درماني در بسياري از نظام 264كنترل وابستگي

است كه دوام  يكاصل متّ نيبر ا يكنترل وابستگ يروش درماناست.  265فردنگر آدلر يروانشناس
ممكن  ابدي رييتغ جينتا نيآن است، و اگر ا جياز نتا يبعض سوياز آن شدن  تيت تقورفتار به علّ
 . كند دايپ رييتغ زياست رفتار ن

اي انسان تعلقاتي به مايملك خود دارد كه در هر دوران از زندگي او متفاوت است.  در هر مرحله
 ل به سمتعالقه او متماي چنانچه فرد تعلقات خود را كنترل ننمايد نهايتاًمادي  در زندگي طبيعي و

 دهد كه هر نوع تعلقي ود. روانشناسي عرفاني آموزش ميش مي د و از معنويات دورگرد ميماديات 
 .او باقي نماندهاي  واند از فرد جدا شده و در حيطه مايملكت مي واند فاني باشد و هر نوع داراييت مي

ولي به آنها دل نبست تا هنگام از موزد كه بايد تمام ابزارهاي زندگي را استفاده نمود آ لذا به وي مي
و اجتماعي بشر است و مادي  زندگي ةقات الزمدست دادن آنها دچار افسردگي و غم نشود. تعلّ

در آن را  د. پس بايدگرد مي فردمادي  قات بطور كلي موجب خسارت به زندگيحذف تعلّ
ب بر تعلقات اين است مايند حفظ نمود. دستور غالن مي چارچوب قواعدي كه حكماي الهي تعريف

كه دانسته شود تمام نعمي كه انسان از آن برخوردار است امانات الهي هستند كه بايد از آنها مراقبت 
ينيم ب مياسالمي و عرفاني  نموده و سپس به صاحب اصلي آن برگردانده شود. در دستورات عديده

مورد بخشش در  تورات كافي دردسحتّي  .كه چگونه بايد از داراييها استفاده نمود و بهره برد
ملحوظ است. وجوه اين دستورات آنقدر كامالً  داده شده كه رعايت حد اعتدال در آنها  دارايي
عام و ع است كه در مورد كليه اقالم داراييها دستورات متنودرك اين  فرآيند وجود دارد. در خاص

ناچيز عبور كرده و نسبت به داراييهايي هاي  قات به داراييود كه بايد از تعّلش مي هموضوع فرد متوج
                                                                                                                                                                                              
264 Contingency Control 
265 Adler, A. (1927). The practice and theory of individual psychology. New York, Harcourt, Brace. 
Carlson, J., Watts, R. E., & Maniacci, M. (2005). Adlerian therapy: Theory and practice. Washington, 
DC, American Psychological Association. 
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در مرحله بعد همان علقه را بايد از وجود خود خلع و علقه  .تر هستند علقه داشته باشد كه اساسي
بس يا به معني از تن بيرون آوردن و لع و لُتحت عنوان خَ فرآيند بس شود. اينلَتري را م متعالي

است كه بايد لباس ژنده را از تن بيرون كرد تا بتوان  پوشيدن مشهور است و معني عرفي آن اين
  لباس نو و زيبايي را به تن كرد. 

براي مثال بايد صفات ذميمه را از وجود  .عمال استخلع و لبس در كليه صفات انسان بارز و قابل ا
هر خلع و لبس در  فرآيندنمايد.  حملخود خارج نمايد و در عوض صفات حميده را بر خود 

اين مراتب به مفهوم خالي  .ستتجليه ا، تزكيه، تحليه و تخليههاي  داراي گامه از سلوك فرد مرحل
 تكردن از صفات زشت، پاك كردن زشتي از خود، آراستن صفت در خود و زينت دادن آن صف

براي مثال دوست داشتن همسر بنيان تشكيل خانواده است و عامل اصلي برقراري  اشد.ب مي در خود
ود عالقه بين زن و شوهر رقيق ش مي اشد ولي زمانيكه خودخواهي طرفين شديدب مي اشوييروابط زن

 ناميده 267به نبرد قدرت 266د كه در اصطالحات زوج درمانيگرد مي شده و تبديل به كشمكش
قات دو از متعلَّ ود كه عليرغم اينكه آنش مي در روانشناسي عرفاني به زن و شوهر توصيه ود.ش مي

هر دو امانات الهي هستند كه بايد از يكديگر پذيرايي نمايند. يعني مراقب باشند كه  يكديگرند ولي
اين را يك  و موجودي كه به وي به امانت سپرده شده مراقبت نمايندبه عنوان  خود را /زوجهزوج

با  ع خويشصرف تمتّ نبايد فقط به اشند وليب مي از همع هرچند مجاز به تمتّ وظيفه الهي بدانند و
همانطور كه در قرآن ن اين است كه همه تعلقات بايد كديگر رفتار نمايند. مفهوم اين مثال مبيي

َوهلِلَِّ َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض ِلَيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا « 268اند با اين هدف غائي سنجيده شود: فرموده
ْحلُْسَىن ِمبَا َعِمُلوا َوَجيِْزَي الَِّذيَن  ِ ن است از آن يو هر چه در زم ها آسمان و هر چه دريعني  »َأْحَسُنوا 

اند  ردهكى يكه نكفر دهد و آنان را كياند  اند به آنچه انجام داده ردهكه بد كسانى را ك البتّهخداست 
مالكيت  عها از باب امانت در اختيار ماست واتهمه اين م لذا بايد درياقت كه .ى پاداش دهديكبه ن

  .و بدي و خوبي رفتار ما در ارتباط با آنها مستحق جزا است به خداوند است متعلقاصلي 

ود كه امانت ش مي تصريحموضوع به اين در قالب عقد معين عاريه در تعاريف حقوقي امانت 
مرگ پس دهد و همه ما هنگام بازبه امانت دهنده  )را آن مثليا (امانت را  عينف است گيرنده مكلّ
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267 Power Struglle 
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گردانيم.  برمي هاخود را به صاحب اصلي آنمادي هاي  و داراييها  كليه نيروها، قوا، ادراكات، حس
269فرمايند: مي مايد.ن مي لكسب اين نگرش نحوه تعامل فرد با كليه موجودات اين عالم را متحو 

 يجسم را خوب نگهدار نيا ديسالمت هم با اميدر ا نياست. بنابرا يجسم نزد تو امانت اله نيا«
 يبخورد. نگهدار نديب يكه مثالً شخص هر چه م ستيمعنا ن نيبه ا يكن يالبتّه خوب نگهدار ،يكن
 يروين كيروح مثل  ؟يرا نكرد نيمساعد است كه روح نپرسد چرا ا تيكه برا يبه نحو يكن

كه  يدر همه هست، كس روين ني. ادهد يو شفا م كند يكار م روين نيدر بدن هست كه ا يمعنو
در  چكسياعالن بزند چون ه نكهيشفادهنده باشد. البتّه نه ا تواند يكجاست، او م روين شناسد يم

است  يمثل طناب محكم روين نيا مييگو ي. ما مدهم يمن شفا م ديكه بگو ميدياز بزرگان ند خيتار
مطلب به  نياست، به دست خدا و فرشتگان خاص خداست. هم بيسر آن در عوالم غ كيكه 

  » اند. هم استفاده كرده ها يليگفته شده، خ يعبارات مختلف

عالوه بر اين براي جلوگيري از تفريط و سوء استفاده دستورات متقني نيز داده شده كه موجب 
تالل در روابط شرايط بوجود آمده سوء استفاده كرده و موجب اخ نگردد يكي از طرفين از

هاي  در اين ارتباط وظايف زن و شوهر هركدام به تنهايي مشخص شده و مسئوليت زناشويي گردد.
ن است كه همه اين دستورات از لحاظ طبيعي منطبق با غريزه و آنان در قبال زندگي زناشويي معي

ان تحميل نشده است. اشد و اضافه بر طبيعت آنها چيزي بر آنب مي فطري آنانهاي  منطبق با مسئوليت
اشد و تا وقتي از مرز خاصي عبور نكرده باشد كه مستوجب ب مي اينگونه دستورات همگي ارشادي

 ضمان گردد فرد مختار است كه آنها را بپذيرد يا نپذيرد ولي پذيرفتن آنها او را در مسير زندگي
يِن َقْد « 270:اند دهد. بهمين دليل فرموده حركت ميبه سمت تعالي و معنوي او مادي  َال ِإْكَراَه ِيف الدِّ

 . وار شده استكراهه بخوبى آشيست و راه از بيچ اجبارى نين هيدر د يعني »تـََبنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ 
  نيست.در اتخاذ آن روش اكراه و اجباري كه است  »روش» «دين«معني كلي 

زندگاني  امورات كليةدستورات حكيمانه كه در شرايع اديان مختلف باالخص اسالم در  اصوالً
و مادي  مطرح شده از عمق و ظرافت عقالني خاصي برخوردار است كه هر دو وجه زندگاني
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د. هيچيك از قواعدي كه ابناء بشر نماين مي معنوي افراد را به تنهايي و در تعامل با يكديگر تعريف
اند هنوز نتوانسته است اين ظرافتها و وجوه حكيمانه را با خود به  مختلف زمين ابداع كردهدر مناطق 

دچار افراط يا تفريط غالباً  موضوعه انسان ود كه قوانينش مي تمامي همراه داشته باشد و مشاهده
  . اند نسبت به يكي از متعاملين شده

به گستردگي حيطه مورد نظر توجه  ولي بارواني است  الوه بر اينكه خود يك شيوه درمانتصوف ع
تربيت و اعتالي انسان و تصوف  بشر است. هدف غايي نآن بيشتر شبيه به روشي براي بهزيست

ود بسيار ش مي رساندن او به مقام انسان كامل است. خصوصيات تعريفي كه براي انسان كامل بيان
سمت كمال است كه روان انسان را از گسترده است ولي آنچه كه قابل طرح است مسير حركت به 

حيواني به ادراكات عقالني انساني حسي  مراتب جمود فكري و ادراك جزئي نباتي و ادراك
هايي از معنويات را بر فرد گشوده كه قابل درك همگان  حركت داده و از آنجا به بعد دريچه

ر است و در مراحل بعدي به ها در بدو امر از محتواي شهود و تماشا برخوردا نيست. اين دريچه
ود و فاعليت فرد را در راستاي فاعليت جهان هستي و همسو با آن قرار ش مي فاعليت در امور منجر

د. اين مراتب در نوش مي دهد. به عبارت ديگر تمام قواي بالفعل آدمي در اين مرحله بالقوه مي
ود. رسالت در مقام ش مي امامت بياناصطالحات عرفاني و ديني با عناوين رسالت و نبوت و خلّت و 

عقل است و نبوت در جايگاه قلب و امامت در مقام روح است. در قوالب تعريفي و اصطالحات 
ود. هجرت به معني حركت از مقام و جايگاهي به ش مي ديني اين مفاهيم در چارچوب هجرت بيان

قابل برداشتن است.  گامر مقام و جايگاهي ديگر است. در مراتب نفس انساني اين هجرت در ه
و سپس  نمودهيابد و قصد ترك آن را  ر خود را سنجيده و معيوب بودن آن را درمياوقتي فرد رفت
كه در اصطالحات كند  د به مرحله ديگري از رفتار بهبوديافته حركت مياينم اقدام ميبه ترك آن 
 اگر يشخص« 271فرمايند: يح ميموضوع را با ذكر مثال توضاين  .شود گفته ميهجرت  عرفاني به آن

 ،يمعمول شخص نه هالبتّ كتد يم حس را خودش وجود حاالت از مرحله دو بشود قيدق اش يزندگ در
 گاهيجا و خدا ساخت دل آن كه هست يدل دست نيا از ريغ كه نكند حس بسا جه يعاد شخص

 حاال و بوده، شما بدن مال يوقت كي ناخن آن .رديگ يم را آن شود، يم بلند ناخنتان يوقت .خداست
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 و يحاالت يعني ، ددار را حالت نيا هم انسان خود .ديگر فضوالت يا بدن چرك همينطور ،خير
 از كيچيه ، است انسان مانده باقي كه يمابق نآ .دندازايم دور و دكن يم جدا خودش از را ييزهايچ

 بدن يروحان يها جنبه مورد در تيوضع نيهم .ستين شما جزء ديانداخت رونيب كه ييزهايچ نآ

 به كه ييحرفها و يافكار آن د.يبكن را كار نيهم ديبا هم ناخودت يروح و يروان يكارها با هست،

 د،يكن ادداشتي خودتان اتيح زمان در .ديكن جمع آخرتتان صندوق رد را دورخ مي شما خرتآ درد

 خير اي كرده نيمع زهايچ آن براي را فهيوظ نيهم خداوند ايآ كند يم تياذ را شما ييزهايچ چه دينيبب

 كه است يفكر همه يناپاك و يپاك ،يبد و يخوب ميكن مي درك نجايا از ؟دارد هم يگريد يكارها

 نه است خور درد به خودش يجا در دهيآفر خداوند آنچه .ديكن اصالح را فكرتان .ميده يم آن به ما

 نيا خداوند .باشد مطلوب كه ديبگذار خودش يجا در را يزيچ هر ديكن يسع .خودش يجا ريغ در
  ».ميبده صيتشخ بد از را خوب كه داده قرار ما دسترس در را آنها همه و كرده را خلقتها

َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِيف اهللَِّ ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا « 272در تفسير شريف بيان السعاده در ضمن مبحثي در شرح آيه
َيا َحَسَنًة َوَألَْجُر اْآلِخَرِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ َلنـُبَـوِّئـَنـَّ  نـْ َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِيف اهللَِّ ِمْن «: 273فرمايند مي» ُهْم ِيف الدُّ

ن آهمانا كساني كه بعد از آنچه ظلم كردند در [راه] خدا هجرت كردند، تنزيل  »بـَْعِد َما ظُِلُموا
و به او و بعد او به مدينه هجرت كردند و كساني كه قبل ا بادربارة رسول خدا (ص) و كساني كه 

كساني كه قريش آنها را بعد  ومشركين آنها را اذيت فراوان نمودند حبشه هجرت كردند بعد آنكه 
رسول خدا (ص) هجرت نمودند  هآزار دادند و سپس بند و كرد حبسهجرت رسول خدا (ص) 

رسالت و واليت  يا امام و رسول (ص)است و همان  »اهللِّٰ طريق فی «» فی اهللِّٰ « وقول امعني است و 
و طاعت خداست.  يا دررضايت خدا در ابتغاء خدا، يا يا در طلب به آن دو و طريق موصل است 

سي كه آن غير او از كبلكه  دربارة او نازل شده نيستكسي كه مورد آيه به چون تنزيل مخصوص 
 خود ود كه از وطن صوريش مي يانكسبر همه آيه شامل  آن است تعميم داردصف ومتّصف به او 

اذيت اقران و  و زمانانقالبات آنكه به  بعدخدا هجرت كند  نبي يا ولي هبرا ابتغاء دين خدا 
 هجرت كند خود طن شرك نفسانياكسي كه از موهر نتأويل آ وند وش مي اذيتتصرّفات شيطان 

                                                                                                                                                                                              
ى به آنان يويكا جاى نين دنياند در ا  ردهكدگى در راه خدا هجرت يستمده پس از كسانى كو . 41سورة نحل، آية  272
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القلب و امامه الّروح والكّل  هيرسوله العقل و نب یال ئاتيالسّ  املهاجر من هجر«(ع): گفت چنانكه . است
خود قلب  و نبيخود عقل  رسوله مهاجر كسي است كه از بديها ب( »مظاهر اهللّٰ  و اهللّٰ  قطري و اهللّٰ  نيد

هاي  هجرتو  هستند.ا خدمظاهر و طريق خدا و  دين خدا هو همكرده هجرت خود و امام روح 
 واقع سالم صدراال دار هاز دار شرك نفساني بمتعاقب مترتب هستند زيرا هجرت در اول  گانه سه
عيان روح. وبه عبارت ديگر هجرت الار سپس از آن به ديمان قلب اال دارود سپس از آن به ش مي

 واو قبول احكام قلبي  نبيسپس از آن به ود، ش مي واقعرسول و احكام قالبي وي  هشرك ب ازدار
َيا«و او قبول واردات روحي  به ولي آن سپس از نـْ كنيم،  بنا مي دنياآنها را در البتّه  »َلنـُبَـوِّئـَنـَُّهْم ِيف الدُّ

با در صورت براي مهاجرين همانطور كه  يا حالي خوبسراي خوب   نيكو، »َسَنةً حَ «اي  خانه
رسول (ص) واقع شد وقتي كه اهل مدينه آنها را مأوا داده و عزيز داشتند و همانطور كه براي جعفر 

در باطن براي هر كس  آنان را مأوا داد و آنان را عزيز داشت، ونجاشي واقع شد وقتي و همراهانش 
 و تحاسد انينفسيرد از تنازع قواي گ مي دار صدر مأوابه قتي كه از دار نفس اماره هجرت نمود و

نه  و »َوَألَْجُر اْآلِخَرةِ «اين اجر دنيوي است ين و ايذاء مؤذيان و هكذا سالمت دارد، و سداحمت
، دانستند است اگر مي بزرگتر» َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ  َأْكبَـرُ «جنت رضوان  لقاي رحمان و و آن ،اجرآخرت

كساني كه دند، يا اگر ش نمي سست ردند ياك هجرت را اختيار ميالبتّه  دانستند اگر مردم آن را مي
مبادرت آن  پس بهدانستند  ميآنها كاش يا دند ش مي خوشحالبه آن دانستند  ميت كردند هجر
  »دند.ش مي كردند يا پس به آن خوشحال مي

  فرآيندهاي غيرارادي
او را كمك ست و ااستعانتي است كه خارج از اراده فرد درماني فرآيندهاي غيرارادي اشاره شد كه 

 نمايد تا انحراف خود را از مسير تعالي اصالح نموده و به عدل و اعتدال در مسير تعالي بازگردد. مي
 درمانگر يا مربي شود. تأثيرات روان ها در روانشناسي عرفاني به طرق مختلف ديده مي اين استعانت

هاي دروني  مكانيزمي، برهان رب، ، عشق و عالقة وافر به راهنما و تأسي و الگوبرداري از مرببر فرد
كسب آگاهي، آثار مجالس عرفاني، مصاحبت از جملة اين موارد است كه هركدام خوف و رجاء، 

غالباً اين فرآيندها شود.  به طريقي موجب اصالح فرد و بازگرداندن او به مسير كمال و تعالي مي
در اين  شوند. او را سبب ميكله تغيير شا خارج از حيطة اختيار و كوشش مستقيم فرد است كه
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خوف و رجاء، برهان رب، آگاهي بخشي، مجالس ذكر و تذكّر،  ارتباط به مواردي نظير
همچنين در  پردازيم. ميفردي (معاشرت و مصاحبت)  الگوبرداري (حب و تربيت) و يادگيري ميان

اين فرآيندها خواهيم درمانگر و درمانپذير به وجوه ديگر برخي از  فصل مربوط به رابطة روان
   پرداخت.

  خوف و رجاء
تشويق افراد براي احتراز از بدي و حركت  انذار به معني برحذر داشتن و همچنين ترغيب به منظور

است. وقتي باور فرد به درجه تكرار شده به سمت خوبي در مقاهيم ديني و متن قرآن بسيار زياد 
خاص  وعده و وعيد كه توسط آنان به عموم مردم يا بطورقبول سخنان انبياء و اولياي الهي رسيد از 

اين احساس همان خوف مايد. ن مي ترس ياود به ترتيب احساس شوق ش مي منين دادهؤبه مسلمين و م
مواقع انجام فعل  بصورت زنگ خطر هميشه در فردي در وجود ا هاز لحاظ ذهني قوو رجاء است كه 

د. اين مكانيزم نماي را ترغيب مي اوا شرايط امكان عمل نيك كند و در مواجهه ب منع ميرا  ويبد 
خوف و رجاء چون همواره با فرد همراه  .هاي اساسي در تربيت افراد است دروني يكي از شيوه

كننده دروني در وي عمل نموده و رفتار فرد را در گام نهادن در بديها  يك كنترلبه عنوان  واست 
  ود.ش ميها مشوق  و در خوبي مانع

خداوند دو بال به انسان داده است كه با آن دو پرواز كند و اعتدال خود را در پرواز « 274فرمايند: مي
 كيكار كرد،  يگرياز د شياز آنها ب يكي ايدو بال شكسته شد  نيو اگر هر كدام از ا ديحفظ نما

از حد باشد،  شيدو بال عبارتند از: خوف و رجاء. اگر خوف ب نينوع انحراف است و ا
 رهيكه از گناهان كب نجامديو حرمان ب أسيو چه بسا به  كند يرا تلخ م يو زندگ ستكننده ا ناراحت

كه به  دينما يم جاديدر انسان ا ياز حد باشد، غرور شيب يبه رحمت اله دياست و اگر رجاء و ام
  ».كند يم هيو فقط به آن رحمت تك شود يم اعتنا يب يدستورات اله

بدان، كه انسان، « 275 فرمايند: خوف و رجاء در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده مي در شرح
                                                                                                                                                                                              

خوف و رجاء،  ةصد و نودم، دربار ةاز جزو ييها دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 274
  /http://www.jozveh121.com. 1376 وريشهر 6 خيتار
حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و  275

← 
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قوة قبول فنا و بقا و  نياز اول استقرار نطفه خود و مادة وجودش در مقرّ آن ب وانيبلكه مطلق ح
فطرت  به يواقع است، و هر موجود ادهياستنزال (طلب تنزّل) و استكمال (طلب كمال) و نقصان و ز

و استنزال خود و نقصانش  ودآن راغب، و از فناء خ اديوجودش در بقاء خود و استكمال خود و ازد
به شعور  اي وانات،يباشد مانند اكثر انواع ح طيشاعر به شعور بس يموجود ياست، و وقت زانيگر
راغب در  زان،يخود گر اتيعدم غفلت از مناف نيح ضاًيمانند افراد انسان، بحسب شعورش ا يبيترك
خود غافل نباشد. و  ماتيخود و مال اتياست كه از مناف يخود است، و كامل او كس ماتيمال
و  فهيو طلب و خوف و رجاء و خ زيو رغبت و گر ميكه از آن مذكور غافل نباشد دائماً در ب يكس

از وجود  يبيشعور ترك انسان بحسب يتضرّع و فرار و التجاء و توبه و انابه و تبرّا و توالّ باشد. و گاه
است و  ديناام يو گاه ودش مي رورمغ يخود و كمال وجود خود و نقصان آن غافل است و گاه

خوف و رجاء است و كمال همان  نيسلوك ب رويممدوح همان س راي[هر] سه مذموم هستند، ز
همانطور  ابد،ين يفزون يگريكه احد آن دو بر د يثيبودن) خوف و رجاست به ح ياستواء (مساو

   ».كه در خبر است

برهان رب  
داده الم را بصورت شرح در سوره يوسف در قرآن كريم مراحل سلوك حضرت يوسف عليه الس

اي تشريح  ت او بوده است واقعهاي از سلوك آن حضرت كه قبل از مقام نبو . در مرحلهشده است
: 276فرمايد يرد و در قرآن كريم ميگ مي الم در خلوت با زليخا قرارالس شده كه در آن يوسف عليه

َا َلْوَال َأْن رَأَ  َوَلَقْد َمهَّْت ِبهِ « بر يعني زليخا خواست با يوسف بياميزد و به قصد  »بـُْرَهاَن رَبِّهِ  یَوَهمَّ ِ
ماشت اگر برهان رب خود گ مي تت گماشت و يوسف هم بر اين اختالط همهم اختالط با يوسف

الم هنگام يوسف عليه الس كه در آنفرمايند  شرح ميرا نديده بود. در تفسير اين آيه مفسرين 
رشد خود يعني حضرت يعقوب عليهصورت ملكوتي م ن اويند و از ديدب مي لالم را متمثّالس 

ريزد. گ مي كرده بود اوي مهياختالط با تودرتويي كه زليخا براي هاي  سرافكنده شده از اتاق
افتاد و لذا اتّفاق  المالس ت يوسف عليهنبوحصول مقام قبل از اتّفاق  همانطور كه گفته شد اين

                                                                                                                                                                                              ←  
  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد نهم، انتشارات حقيقت. 
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در تفسير بيان السعاده در شرح آيه فوق  افتد.اتّفاق نيز  استبعادي نيست كه براي هر سالك ديگري
َا َلْوَال َأْن «يعني زليخا خواست با يوسف بياميزد و قصد زنا داشت.  »َوَلَقْد َمهَّْت ِبهِ ««فرمايند:  مي َوَهمَّ ِ
ا« و جملة »بـُْرَهاَن رَبِّهِ  یرَأَ  لوال أن رأی برهان «است، گويا كه گفته باشد: » لوال«در معني جزاء » هّم 

ا ست، يعني ب مي يعني اگر نبود كه يوسف برهان پروردگارش راديد به آن امر همت» ربّه هلّم 
كه ترك همت از جانب يوسف به سبب ديدن برهان پروردگار بود نه از امر ديگري از قبيل  اين

ا«عنّين بودن و ضعف، يا مانع ديگر. تقديم جزاء  تحقّق  جهت ايهامي است كه در» ّمهت به و هّم 
نب زليخا مفقود بود، همت است تا مشعر به اين باشد كه مقتضي از جهت بشريت قوي، و مانع از جا

اي بودند  بلكه اقتضا از جانب زليخا شديد بود و مانع ديگري هم وجود نداشت، زيرا هر دو در خانه
كه كسي وارد شود و آنها را ببيند وجود نداشت و اين نهايت  كه خالي از اغيار بود، و احتمال اين
ص است و مبتني بر تقدير تقديم اند: كالم خدا در اين آيه مشخّ مدح يوسف (ع) است. بعضي گفته

كه  و تأخير عبارت نيست. و معناي آيه چنين است: و همت كرد يوسف به زليخا اگر نبود اين
داد. آنان  كرد، يا آن را انجام مي يوسف برهان پروردگارش را ديد هر آينه عزم بر آميزش مي

است كه اصالً اختيار در آن گويند: همت عبارت از شهوت فطري و رغبت اضطراري و خطور قلبي 
مدخليتي ندارد. در صورتي كه اين مبني از نظر لغت و عرف از مفهوم همت بعيد است، چون متبادر 

آن و رغبت اختياري به آن، و آن از عصمت انبياء و تصور  از همت هيجان نفس بر فعل است بعد از
 277يزي است كه مشعر به عدم تقديرحرمت آنها بعيد است. و در اخبار وارد شده است كه همت چ

                                                                                                                                                                                              
شود كه در كالم لفظي استعمال شود كه معني حقيقي و مجازي  در اصول لفظي اصالت حقيقي به آن گفته مي 277

داند كه كدام معني (حقيقي يا مجازي) مراد متكلم شناسد ولي نمي دارد و شنونده نيز معني حقيقي و مجازي آن را مي
شود. در اصالة  اصل بر ارادة معني حقيقي گذاشته مياي هم بر معني مجازي نيست در اين حالت بوده است و قرينه

اي بر اين احتمال نباشد عدم تقدير احتمال مخفي ماندن بخشي از كالم گوينده وجود دارد و در تقدير است ولي قرينه
اصل بر عدم تقديراست و آنچه در كالم گوينده آمده تمام مراد وي بوده و چيزي حذف نشده و در تقدير نيست. 

ة عموم وقتي است كه در كالم، لفظ عامي استعمال شده و احتمال تخصيص آن وجود دارد ولي دليل و قرينه اصال
آيد كه آيا معني عام را اراده  قطعي به وجود مخصص موجود نيست، لذا در مقصود و مراد گوينده ترديد به وجود مي

براي لفظ مطلق (بدون قيد ذكر شده و شامل همه  كرده يا خاص را در اينجا اصل اراده معني عام است. اصالة اطالق
افراد جنس خود است) است كه در كالم ذكر شده باشد و قرينه مطلق و قيد مسلم در كالم نيست ولي شنونده احتمال 

دهد كه متكلم لفظ مطلق را مقيد ساخته، در اين حالت اصل بر عدم اعتبار احتمال تقييد است. اصالة ظهور وقتي  مي
رود كه مراد متكلم معنايي خالف ظاهر لفظ  لفظ يا عبارت در يك معني ظهور عرفي دارد و احتمال مي است كه

  است اينجا اصل بر ارادة معني ظاهر است. 
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كه معناي آيه چنين  و تأخير است وليكن بين دو همت زليخا و يوسف فرق گذاشته است و اين
است: كه زليخا به آميزش با يوسف همت نمود، و يوسف به فرار كردن همت گمارد، يا تصميم به 

كه يوسف تصميم به دفع يا به  كشتن زليخا گرفت در صورتي كه زليخا او را مجبور كند، يا اين
وعظ و پند زليخا گرفت، كه اگر نبود ديدن برهان پروردگارش برحسب بشريتش با او آميزش 

اند كه  عليهم السالم دارند گفتهء كرد. گروهي از كساني كه اعتراف به جواز از خطا بر انبيا مي
اي از  سب كوچكترين بندهاند كه منا يوسف تصميم به آميزش گرفت، و اين گروه سخناني گفته

اند  هاي آنان سزاوار و شايسته ذكر نيست. و به امام باقر (ع) نسبت داده بندگان خدا نيست، و گفته
كه او از اميرالمؤمنين (ع) نقل كرده كه يوسف همت كرد تا بند شلوار زليخا را باز كند، و ذكر 

لغيبذ«شده كه يوسف در آن وقت كه براي اثبات پاكي خود گفت:  اين  »لک ليعلم اّنی مل اخنه 
كشف حال براي اين است كه عزيز مصر بداند كه من در نهان به او خيانت نكردم. جبرييل نازل شد 

وقت كه همت بستي و تصميم گرفتي؟ يوسف گفت: من نفسم را تبريه  آنحتّي  و گفت: اي يوسف
ام نبوت به امثال اين اشتباهات و خطاها كشاند. و حاشا كه مق كنم كه نفس انسان را به بدي مي نمي

كنند كه خداي تعالي يوسف را به زندان برد  آلوده گردد. پس تعجب اينجاست كه آنها ذكر مي
به زندان نمود و از عصمت غافل توجه  زيرا يوسف »رّب الّسجن احّب الی«وقت كه گفت:  آن

پيش پادشاه ياد آور خداوند او را اش گفت: مرا  گشت، و هنگامي كه در زندان به هم زنداني
مؤاخذه نمود و در زندان چند سالي نگه داشت چون در اينجا به مخلوق خدا متوسل شد. اينان اين 
مطلب را ذكر نكردند كه خداوند يوسف را به سبب آن معصيت و نافرماني بزرگ مؤاخذه نكرد، 

كند  مي ر در محضر حضور خدا مؤاخذهبه غيتوجه  گويا كه اينان، خدا را سفيه فرض كردند كه بر
اند كه  كند. بلكه ذكر كرده ولي بر مخالفت و ارتكاب معصيت بزرگ در حضور خدا مؤاخذه نمي

چون دامن يوسف پاك است آيه در مدح او نازل شده، و اگر مطلب همانطور باشد كه آنها 
شده كه هركس ارتباطي با اين اند اين آيه بايد نهايت ذم يوسف باشد، و اين مطلب نيز ذكر  گفته

اند و  واقعه و قضيه داشته به پاكي يوسف شهادت داده است، و اين گروه از اين گفتار چشم پوشيده
اند. خداي تعالي فرمود: اين چنين از يوسف بدي و فحشا را دور  يوسف را به آلودگي نسبت داده

ن است، و شاهد قضيه كودك است. كنيم، و عزيز مصر گفت: اين كار از حيله و مكر شما زنا مي
كه گفت: اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد... تا آخر، و زنان مصر گفتند: حاشا كه ما بدي 

آشكارشد، من با او مراوده كردم، و او از راستگويان حقّ  از يوسف نفهميديم، و زليخا كفت: اآلن



  177  متكدگاه حيتصوف از د يو كاركرد اجتماع يعرفان يروانشناس

 

ا كنم، و به صريح آيه يوسف از بندگان است، و ابليس گفت: من همه را جز بندگان مخلص تو اغو
 ود و بدان بر دشمنان پيروزش مي مخلص بود. و مراد به برهان سكينه است كه بر انبياء و مؤمنين نازل

وند در عالم كبير و صغير. و همانا گذشت كه آن تجلّي ملكوت شيخ بر سينه سالك است، و ش مي
كند، و همانا شيخ يوسف (ع) پدرش يعقوب (ع)  ياينكه آن اسم اعظم است كه شيطان از او فرار م

بود كه بر دست او توبه كرد و هر دو بيعت را با او بيعت نمود، و برهان رب آن صورت ملكوتي 
نازل شده بر سينه اوست، و ذكر رؤيت مشعر به آن است و در اخبار چيزهايي نصاً يا اشعاراً بر آن 

ود از ميان ش مي ير برهان ذكر شده به همين نحو كه ذكركنند، و اختالف اخبار در تفس داللت مي
برداشت. پس در اخبار آمده است كه برهان جبرييل بود، چه او وقتي فرود آمد كه زليخا همت به 

كرد، جبرييل در اين هنگام گفت: اي يوسف نام تو در ميان انبياعليهم السالم نوشته شده  آميزش مي
، و نيز وارد شده كه يوسف صورت يعقوب (ع) را در آن هنگام ديد. مبادا عمل تو عمل فجار باشد

و نقل شده كه او دستي بين خودش و بين زليخا مشاهده كرد. در اخبار ما آمده است كه برهان 
پوشانيد گفت و آن اين بود:  هنگامي كه زليخا روي بت را مي سخني بود كه يوسف به زليخا درخ

كني و من از كسي كه انسان را آفريده و آموخته حيا  نود حيا ميش مي يند و نهب مي تو از بت كه نه
اي است كه او ظاهر گشت يا حوري از  ، يا پرندهمالئكه نكنم؟! و نقل شده است كه برهان اسم

كه در هنگام مراوده زليخا يوسف (ع) بوسيله نبوت  حورهاي بهشت است كه بر او ظاهر شد، يا اين
اين است حقّ  مورد مطالب ديگري نيز گفته شده كه ذكر آنها شايسته نيست.تأييد گشت، و در اين 

كه  كه برهان همان است كه ما ذكر كرديم (آرامشي حاصل از ملكوت شيخ بر سينه سالك)، و اين
يوسف از جهت نهايت انزجاري كه از مراوده با زليخا و وحشتي كه از سخن گفتن با او داشت از 

صل به عالم ملكوت شد، و به سبب شهود ملكوت و انوار آن رستگار شد، و بشريت بيرون آمد و متّ
و التفات به زليخا و سخن توجه  با ديدن جمال شيخش لذّت حاصل نمود به نحوي كه ديگر حالت

گفتنش باقي نماند. و آنچه كه در اخبار وارد شده و منكر ظهور يعقوب يا جبرييل يا غير آن دو 
كه يعقوب يا جبرييل و قتي بر يوسف  اند مبني بر اين خني است كه عامه گفتهشده است به اعتبار س

ظاهر شدند كه او قصد زنا داشت، و آنها او را از فجور باز داشتند، و اين مطالب انكار حقيقت 
هللّٰ د كه گرد مي عصمت يوسف است و به اين گفته بر يوسف تصميم بر زنا گرفته بود.  نعوذ

ا«يا متعلّق به قول خداي تعالي  »َكَذِلكَ «لفظ  »َكَذِلكَ « است، يعني يوسف اهتمام به زليخا  »هّم 
هّم «و  »ّمهت به«بين دو جمله  (لوال أن رأی برهان ربّه)نمود مثل اهتمام زليخا به يوسف و تخلّل جمله 
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يخا، و انقطاع براي دفع اين توهم است كه همت و اهتمام يوسف نيز محقّق شده مانند اهتمام زل »ا
جواب سئوالي است به تقدير  »ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاءَ « از ماقبلش، و قول خدا: »لوال أن رأی«

ا«تر است كه  و اين با آنچه كه از تفاسير ائمه ما وارد شده موافق »أريناه«لفظ  را در معناي  »هّم 
 با عامل محذوفش جمله مستقلّ است، و »کذلک«كه لفظ  اند، يا اين قرار داده »لوال«جزاء 

متعلّق به آن است، يعني هم چنين ما او را حفظ كرديم تا بدي را از او بگردانيم، مقصود  »لنصرف«
كسي است كه او را گرامي داشته است، و مقصود از فحشاء زنا است. حقّ  از بدي و سوء خيانت در

َ اْلُمْخَلِصنيَ «  »الم«و كسر  »الم«با فتح  »املخلصني«اين جمله در موضع تعليل است و  »ِإنَُّه ِمْن ِعَباِد
  »هر دو خوانده شده يعني يوسف از رهايي يافتگان يا از اخالص ورزان بود.

در تربيت و سلوك عرفانيست يعني در ابتدا خاص  ل صورت ملكوتي مربي از مباحثمبحث تمثّ
چنانچه  مالقات كند و از او بياموزد ولي در مراتب بعديواند مربي را ت مي سالك فقط با چشم سر

ي خود را در كالبدهاي واند مربت مي در بيداريسپس لطافت معنوي سالك افزون شود در خواب و 
الم و مثالي و ملكوتي مشاهده نمايد. اين موضوع در قرآن كريم در داستان حضرت ابراهيم عليه الس

مكالمات حضرت حتّي  است و بد ملكوتي بودند به وضوح آمدهورود دو مهمان بر او كه در كال
در تفسير بيان السعاده در ارتباط با اين موضوع دو به تفسير ذكر شده است.  با آنليه السالم عابراهيم 

 فرستادگان ما آمدند كه مقصود» َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا«« 279فرمايند: مي 278در شرح آياتي از سورة هود
است، و آنها چهار نفر بودند چنانچه در خبر آمده است، جبراييل، ميكاييل، اسرافيل، و  مالئكه

ْلُبْشرَ «كرّوبيل.  ِ براي بشارت فرزند جهت ابراهيم آمدند كه مقصود اسماعيل از هاجر يا » یِإبـَْراِهيَم 
لمه سالم به آنها با ك» قَاُلوا َسَالًما«اسحاق از ساره است طبق اختالفي كه در اخبار آمده است. 

اي رساتر از تحيت آنها ادا كرد، چون از نصب به رفع  جواب را با جمله» قَاَل َسَالمٌ « تحيت گفتند
َفَما َلِبَث «عدول نمود (به جاي سالماً كه منصوب است سالم كه مرفوع است و رساتر است گفت): 

د كه ابراهيم براي آنها كباب گوساله آورد. زمان قابل توجهي درنگ نكردن » َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيذٍ 
منظور اين است كه در پذيرايي آنها و در طبخ و كباب گوساله تسريع كرده و زود مهيا كرد و به 

كه به ما بگويي قيمت آن چقدر است؟ گفت  خوريم تا اين آنها گفت بخوريد، آنها گفتند: ما نمي
                                                                                                                                                                                              

 .69-76سورة هود، آيات  278
 حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و 279

  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد نهم، انتشارات حقيقت. 
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ه تمام كرديد بگوييد الحمدللّه، پس جبرييل به هر گاه كه خورديد بسم اهللا بگوييد، و هر گا
 یفـََلمَّا رَأَ «همراهانش گفت راستي كه سزاوار آن است كه خدا او را خليل خويش گرفته است. 

آنها شد و در نيت  خورند منكر حسن وقتي ابراهيم (ع) ديد آنها غذا نمي» أَْيِديـَُهْم َال َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهمْ 
و آنها را دشمن حساب كرد و از آنها » َوَأْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفةً «دلش آنها را دشمن شمرد نه ميهمان، 

َال َختَْف «بعد از آنكه ترس و اضطراب ابراهيم را ديدند گفتند: »  قَاُلوا «متوحش و بيمناك گرديد. 
 َّ كه بسوي قوم لوط » قـَْوِم ُلوطٍ  یُأْرِسْلَنا ِإلَ «، نترس كه ما فرستادگان خدا و دوستان تو هستيم» ِإ

آنها هاي  زنش ساره ايستاده بود و حرف َواْمَرأَتُُه قَاِئَمٌة «فرستاده شديم، و خوردن از شأن ما نيست. 
كه مدتها از  از سخنان آنها تعجب كرد، يا مقصود اين است كه بعد از آن» َفَضِحَكتْ «نيد، ش مي را

ذشته و يايسه شده بود حايض شد، چون در آن هنگام نود ساله بود و ابراهيم حيض شدن او گ
يكصد و بيست ساله بود، و كلمه (ضحك) در اخبار به هر دو معني تفسير شده، و اين از  ع

ِِْسَحاَق َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق يـَْعُقوبَ «گستردگي وجوه قرآن است.  َها  ظرف حال از جمله بعدي » فـََبشَّْرَ
كرد  پس از بشارت فرزند در حالي كه بعد از سنّ يأس تعجب، از فرزند دار شدن مي» قَاَلتْ «است. 
َلتَ «گفت:  اين لفظ كلمه تعجب است و در اينجا درمورد بشارت به فرزند به كار رفته است، » یَ َويـْ

َ َعُجوزٌ «ود. ش مي الاگر چه در اصل در امر ناگوار و ناپسند اين كلمه استعم من پير زني » أَأَِلُد َوَأ
و اين شوهر من پيرمردي است  »َوَهَذا بـَْعِلي َشْيًخا «اشم)، ب مي هستم (كه از فرزند آوردن مأيوس

اهللَِّ َوبـَرََكاتُُه قَاُلوا أَتـَْعَجِبَني ِمْن َأْمِر اهللَِّ َرْمحَُت  ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيبٌ «رود  (كه اميد توليد نسل از او نمي
يدٌ  انگيز است فرشتگان با او گفتند: آيا از كار خدا  اين چيز بسيار شگفت» َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت ِإنَُّه محَِ

عجب داري رحمت و بركات خدا مخصوص شما اهل بيت رسالت است؟ زيرا خدا بسيار ستوده 
باشد خداوند فوق استحقاق او را صفات (و مقتدر) و بزرگوارست، كسي كه مستحقّ احسان 

كند تا چه برسد به شما كه استحقاق احسان را  در احسانش به استحقاق نظر نمي» جمَِيدٌ  «دهد.  مي
داريد، و در خبر است كه خداي تعالي به ابراهيم (ع) وحي كرد كه براي تو فرزندي پديد آيد، و 

ز من فرزند پديد آيد در حالي كه من پيرزن ابراهيم اين مطلب را به ساره گفت و ساره گفت: آيا ا
هستم؟ پس خداوند به او وحي نمود كه از آن زن فرزند به دنيا خواهد آمد ولي اوالد او چون كالم 
خدا را رد كردند تاچهار صد سال عذاب كشيدند، گفت: وقتي عذاب بر بني اسراييل طوالني شد 

پس خداوند به موسي و هارون وحي فرستاد  چهل روز بسوي خدا ضجه و گريه و زاري نمودند،
سازيم، به اين ترتيب خداوند يكصد و هفتاد سال عذاب را از  كه آنها را از دست فرعون رها مي
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سال عذاب كشيدند). سپس پيامبر (ص) گفت: اگر شما هم چنين  230آنان برداشت (يعني 
ا بر ميداشت ولي چون شما چنين كرديد (چهل روز گريه و زاري) خداوند از ما غم و اندوه ر مي

رسد (يعني تا انتهاي وقت رنج و اندوه كه ظهور قائم  نبوديد باالخره كار به آخرش مي
چون ابراهيم را وحشت از دل برفت، يعني با » فـََلمَّا َذَهَب َعْن ِإبـَْراِهيَم الرَّْوعُ «فرجه) باشد).  اللَّه (عجل

و مهمان نيستند ترس و وحشت ابراهيم (ع) از بين رفت و هااز فرشتگان هستند  كه آن شناختن اين
و بشارت فرزند بيامد در آن حال براي خالص قوم » ُجيَاِدلَُنا ِيف قـَْوِم ُلوطٍ  یَوَجاَءْتُه اْلُبْشرَ «آرام شد. 

كه آرام شد و به سبب بشارت فرزند  لوط با ما به گفتگو و التماس در آمد. يعني پس از آن
اند با ما به  هم به او خبر دادند كه براي عذاب قوم لوط آمده مالئكه ست داد وخوشحالي به او د

مجادله پرداخت يعني در دفع عذاب از قوم لوط با فرستادگان ما به مجادله و گفتگو مشغول شد، و 
اين مجادله و بحث ناشي از كمال رحمت و مهرباني او بر خلق خدا وسعه اخالق و كمال مرتبه 

لوط به سبب زشتي اعمالشان استحقاق در خواست عذاب را داشتند در  ت. زيرا قومنبوت او اس
حالي كه ابراهيم (ع) در دفع عذاب از آنها به گفتگو و التماس در آمده بود، بر عكس آنچه كه از 

ورزيدند روايت شده كه  اندازه غيرت و تقصير مي بعضي از انبياء كه نسبت به عدم فرمان خدا بي
كردند و بر  بليغ و خودداري مردم از اطاعت و انقياد براي آنها از خدا درخواست عذاب ميبعد از ت

كه طلب رحمت و دفع عذاب از آنها بكنند. و  كردند تا چه برسد به اين آزار و اذيت آنها صبر نمي
در  گفت: اگر مالئكه چنانچه نقل شده چنين بوده كه ابراهيم به مالئكه صورت مجادله ابراهيم با

رسانيد؟ جبرييل گفت: نه،  بين اين مردم يكصد نفر از مؤمنين باشند آيا باز هم آنها را به هالكت مي
ابراهيم گفت:اگر بين آنها پنجاه مؤمن باشد چطور؟ گفت: نه، گفت: اگر سي نفر باشد چطور؟ 

اگر پنج نفر گفت: نه، گفت: اگر بيست نفر باشد چه؟ گفت: نه، اگر ده نفر باشد؟ گفت: نه، گفت: 
 باشد؟ گفت: نه، گفت: اگر يك نفر باشد چطور؟ گفت: نه، ابراهيم گفت: لوط در بين آنان است،

دهيم. اين قصه  گفتند: ما داناتريم به كسي كه در بين آنان است، ما او و اهلش را نجات مي مالئكه
 كه ملكوت د از آنكند زيرا چنانچه روايت شده بع داللت بر كامل شدن ابراهيم در نبوتش مي

و زمين به ابراهيم نشان داده شد چون مردي را با زنش ديد كه در معصيت و نافرماني خدا  ها آسمان
 بودند، بر آنان نفرين كرد و آنها هالك شدند، در حالي كه بعد از كمال نبوت درباره قوم لوط با

كنند.  شديدترين معصيت را مي كه ميديد كه آنها معصيت خدا بلكه كند با اين مجادله مي مالئكه
اي) بر نفرين او  مؤاخذه بدكار و (عجله اي بر ابراهيم بردبار است و عجلهالبتّه  كه» ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َحلَِليمٌ «
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َ «د. گرد مي يند بسوي خدا برب مي در هر چيزي كه» ُمِنيبٌ «و بسيار دعا كننده است، » َأوَّاهٌ «ندارد. 
گفتند اي ابراهيم  مالئكه كه زبان فرستادگانمان ابراهيم را مورد خطاب قرار داديم، يا اينبر » ِإبـَْراِهيمُ 

از درخواست دفع عذاب و مجادله درباره آنها » َأْعِرْض َعْن َهَذا«از اين درخواست روي گردان. 
ه است، و هيچ چاره و فرمان پروردگار تو به هالكت آنها آمد» ِإنَُّه َقْد َجاَء َأْمُر رَبِّكَ «صرف نظر كن 

عذاب آنها حتمي و غير قابل برگشت است و  »َوِإنـَُّهْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغْريُ َمْرُدودٍ «گريزي از آن نيست. 
  »اي ندارد. جدال تو هيچ فايده

ك الي اهللا پيش ابراي سلّاتّفاق  در درجات مختلف همينكتب تذكره مملو از اين موضوع است كه 
دهد  به سالك تعليم ميالهي ي كه عليرغم تمام دستورات ظاهري و باطني كه مرب ميايد. بدين ترتيب

خود را با خود  چنانچه توفيق يار شود و سالك موفق به عبور از مراحل عالم طبع خود گردد رب
ثي معروف اگر در مراتب پايينتر كه به مقام محدحتّي  نمايد. ميهمراه و ناظر ديده و از او استمداد 

 وليصداي ملك را در بيداري بشنود  را در خواب ببيند ورب صورت ملكوتي  باشد كهاست 
افعال و  را در بيداري نبيند هنوز آن سخنگو راهبر او بوده و او را به خير و شرّ اوصورت ملكوتي 

ر وي را بصورت گاه و ناگاه حضوكه اي  گونهه اگر كمتر از اين باشد ب مايد.ن مي وقايع آگاه
ه صحت يا سقم دارد متوج احساس نمايد از اشاراتي كه به نحوي از وقايع اطراف خود دريافت مي

در درگاه حضرت باري است اگر به مقام كليم الهي كه مقام مكالمه يعني د. گرد مي عمل خود
اثر ي كه در تحبزيرا م .دارد مياز اعمال خالف بازاو را  ربحضرت نرسد تنها احساس حضور 
حضرت رب و را در حالت شرم حضور نسبت به اود تا ش مي د سببشو سلوك براي وي پيدا مي

مختلف هاي  در هيچكدام از مكاتب روانشناسي وجود ندارد و منحصر به رشته فرآيند اينقرار دهد.
   در عرفان اسالمي است. عرفان در اديان مختلف و مشخصاً

سئوال مرحوم مظفرالسلطان « 280فرمايند: كنيم. مي مثال بيان ميبراي نمونه مورد ديگري را به عنوان 
فرموده به او  شاهيسلطانعل يآقا حضرتست؟ يچ يشيشدن و درو شيدرو طيكرده بود كه شرا

نماز صبح را در اذان صبح  وآفتاب طلوع از  شيشدن پداريمهم ب طياز شرا يكيبودند عمده و 
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   .رسح يداريب -يسلطان

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-07-01-Sobhe-Shanbe-Bozorgdasht-Marhome-
Khanom-Soltani-Bidari-Sahar-128.mp3   
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 ميبرا يكي نياولي انجام دهم،  كنم يرا تعهد م يشيدرو يبود من همه كارها گفته .است خواندن
سحر  ميآ يتا چهل روز من م كنم ي. فرموده بودند من كمكت م!توانمينم ؟مشكل است، چكار كنم

قبول فرمودند.  شانيا ت،يوضع نيبا او درخواست تشرف كرد  آن با خودت. يمابق كنم، يم دارتيب
 - ميديخواب يم ماپشت ب ين رواتابست يشبها -ن شب اول اهمگفت: شدن  شياز تشرف و درو بعد

 يدر فكر خواب بودم كه صدا ست،ين يعقرب دميد دمياز خواب پر .ديگز رام يفكر كردم عقرب
در  دميدوم د شب. كنند يم داريب اآمد كه حضرت سلطانعليشاه گفته بودند من ر ادمي، دمياذان شن

 يكس دميباز كردم، د ار بدر دميدوگفت:  – فرماندار بود بينا) مظفرالسلطان(خودش  - دزنن يم
روز  كي. كم عادت شد كمتا  ،نطوريبعد هم يشبها. اذان بلند شد يرفتم كه بخوابم، صدا ست،ين

فرموده بودند  ناشيفكر بودم كه ا ني، در ادهيآفتاب دم دميشدم، د دارين باتابست ياز گرما صبح
   .»مدش يم داريخودم ب ستيبا ميهست و  كميشب چهل و  دميم ددحساب كر !كنم يم تداريب

 صراط«و چون كسي كه بر « 281فرمايند: در بيان معرفت امام و تمثُّل در كتاب رهنماي سعادت مي
كه راه انسانيت است قدم زند و بتدريج از قوه و استعداد بيرون آمده به فعليات انسانيت  »مستقيم

ود پس هرگاه به يكي از ش مي به فعليات آن مرتبه و مراتب مادون برسد به هر مرتبه كه رسيد متحقّق
مقامات قرب الهي نائل گردد و مفتخر به نبوت يا جانشيني آن بشود خود نيز هم در مقام بشريت و 

د و واليت او كه عبارت است از گرد مي واقع »مستقيم صراط«هم مقام روحانيت راه بسوي خدا و 
ود زيرا اين واليت ش مي به طريقي كه در شرع مقدس رسيده راه انسانيتدست دادن و بيعت با او 

ريم به ب مي راه بسوي روحانيت او و روحانيت او راه حقيقي بسوي خداوند است. به اين بيان پي
واليت راه معرفت خداوند «معني آنكه در حديث از حضرت صادق عليه السالم رسيده كه فرمود 

ي در دنيا و ديگري در آخرت راه دنيا بسوي خدا همان امامي است كه است و آن دو راه است يك
فرمانبرداري از او واجب است و هركه او را در دنيا بشناسد و به راهنمائي او اقتداء كند بر راهي كه 

اشد عبور خواهد كرد و هركه شناسائي او را در دنيا ب مي در آخرت است و پلي كه بر روي دوزخ
و آنچه از آن » رت نيز قدم او بر راه خواهد لغزيد و در دوزخ سقوط خواهد كردپيدا نكند در آخ

حضرت رسيده كه راه اميرالمؤمنين (ع) است و در خبر ديگر اضافه شده اميرالمؤمنين و معرفت او 
 صراط«معرفت امام است و خبر ديگري كه فرمودند مائيم  »صراط«است و خبر ديگري كه فرمود 
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  اين معني اشاره دارند.همه به  »مستقيم

و نيز به اين معني صحيح است كه بگوئيم بشريت امام عليه السالم و شناسائي ظاهر بشريت او نيز 
بدون آنكه معرفت به نورانيت پيدا شود و اتّصال به بشريت او و بيعت كردن با او راه بسوي راه خدا 

 نورانيت و اتّصال حقيقي به ملكوت او است چون راه حقيقي خداوند نورانيت امام و شناختن او به
و شرط معرفت به نورانيت است ازينرو راه بسوي مقدمه  اشد و اتّصال و بيعت ظاهري نيز چونب مي

  خداوند خواهد بود.

ود و ش مي و معرفت امام به نورانيت و اتّصال معنوي بدو در اصطالح صوفيه حضور و فكر ناميده
رفت ظهور نورانيت امام است بحسب وجود مثالي او كه در عالم مثال اول مرتبه اين اتّصال و مع

الي اهللا ولي بايد دانست كه مراد از اين فكر و حضور كه ظهور و نورانيت  سالك 282دارد، بر صدر
                                                                                                                                                                                              

به حقيقت آن پي نبرده و موضوع تمثّل صورت شيخ يا امام يكي از مسائل مهمه است كه بعضي از ظاهربينان  282
اند منظور عرفاء آن است كه بايد صورت شيخ را هنگام عبادت در  اند و گمان كرده اعتراضات زيادي بر آن نموده

گويند عبادت نظر گرفت در صورتي كه اين موضوع خالف است و منظور صوفيه و عرفاء آن نيست زيرا عرفاء مي
ت و پرستيدن غير او ولو صورت جسماني علي بن ابيطالب باشد شرك و از منحصر به ذات حق و معبوديت ويژه او اس

آن نهي شده است. و در فكر مصطلح صوفيه آنچه مورد توجه قلبي و فكر بايد باشد فقط نام حق است تعالي شأنه و 
دان مغلوب غير او را بايد از دل دور كند و اگر سالك راه خدا بطوري در ذكر و فكر حق مستغرق شود كه نسبت ب

اختيار باشد و سراپاي او تحت تأثير آن قوه واقع شود و ادامه پيدا كند دل او روشن و  گرديده و در توجه بدان بي
دهد از جمله در مراحل اوليه ممكن است صورت شيخ و راهنما براي او جلوه صافي شده براي او مكاشفاتي دست مي
شود كه آن را تمثّل گويند نه  ار نيست بلكه بدون اراده و اختيار او اين تجلّي ميكند و متمثّل شود ولي البتّه اين به اختي

تمثيل و تمثيل كه عبارت از درنظر گرفتن صورت بشري و وادار كردن خود به توجه به آن صورت باشد غير از اين 
ن فكر مأمور به خودش مياست و اجازه داده نشده است و برخالف دستور است. در تمثيل نيز چون توجه او به هما

شود و اگر بدان مغرور نشود و بر فكر خود  باشد اين جلوه كه از راهنما شده در همان فكر و توجه به حق محو مي
شود و آن نيز همان نورانيت آنها  دهد و جلوه امام و پيغمبر بر او ميمداومت نمايد مشاهدات باالتري براي او دست مي

خالد « يثي كه ابوخالد كابلي از حضرت باقر عليه السالم روايت كرده كه فرموداست نه صورت بشري و حد وهللا  ا
يعني به خدا سوگند كه نور امام در دل مؤمنين روشن تر  »لنور االمام يف قلوب املؤمنني انور من الشمس املضيئة يف النهار

باشد ولي در همه حال معبود حقيقي او ذات حق مي از خورشيد در روز است اشاره به همين تمثّل و ظهور به نورانيت
ام. ولي البتّه اگر ما بعنوان توسل و شفيع قرار دادن آن  است كه شرح آن را در رساله رفع شبهات به تفضيل ذكر نموده

رية وقت تكب«بزرگواران قبل از شروع به عبادات از آنها ياد كنيم مانعي ندارد و خالف شرع نيست و مراد از حديث 
همين است و اين شرك نيست زيرا توجه بدانها بعنوان معبوديت نيست » االحرام تذكر رسول هللا (ص) ايل آخر احلديث

← 
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حقّ  امام است غير از آن چيزي است كه بين پيروان بعض سالسل و مرتاضين از عجم كه ارتباط به
اند بايد صورت شيخ را به زحمت هم كه باشد در نظر گرفت و آن را  تهندارند مشهور شده كه گف

كنند كه بعض تصور  نصب العين خود قرار داد در صورتيكه اين باطل است هرچند شايد بعضي
وقت تكبرية است.   رساند مانند آنكه از حضرت صادق عليه السالم رسيده اخبار ائمه نيز آن را مي
 ةخواهي تكبير يعني هنگامي كه مي واجعل واحًد امن االئمة نصب عينك االحرام تذكر رسول هللا

االحرام در نماز بگوئي پيغمبر خدا را به خاطر آور و يكي از ائمه را نيز در مقابل چشم خود قرار 
بده ولي منظور از خبر نيز اين نسيت زيرا اين تمثّل مقيد كردن فكر است به آن صورت و شبيه 

لكه مراد اين است كه سالك راه خدا بايد آينه دل خود را بواسطه مداومت بر پرستي است، ب بت
ذكر و فكر خداوند و دستوراتي كه از راهنماي خود گرفته صاف و شفاف نمايد و صيقل دهد و 
هرگاه خيال او بواسطه ذكر تقويت يافت و قوه فكريه او صيقلي شد و دل از بيگانه و غير خدا خالي 

 او بيشتر به هادي خودتوجه  ود و چونش مي افي شده و صور در او منعكسگرديد قلب او ص
آن آنست كه ذكري كه از او علّت  ود وش مي اشد صورت نورانيت شيخ راهنما بر او ظاهرب مي

ود چون به توسط او بوده و بر زبان او بوده ارتباط و بستگي بدو دارد و هرگاه تقويت ش مي گرفته
د و هرگاه شيخ به نورانيت خود بر او ظهور كند زحمت و مشقّت در گرد مي شود بصورت او متمثّل

ود كه آنچه بر او ش مي رد و متوجهب مي مراقبت دستورات از او برداشته شده و از حضور نزد او لذّت
ود از جانب محبوب حقيقي است و بدآن خوش است، هرچند مطابق ميل و مالئم ذات او ش مي وارد

  يند.ب مي را از محبوب خود نباشد زيرا آن

ود و گاهي ظهور نورانيت هادي بر ش مي چون اين حالت ظهور كند حاالت مختلفه براي سالك پيدا
داند كه بر او ظهور نموده و  دل او بطوري است كه آن را غير از خود و خارج از وجود خود مي

يند و ب مي بنحو حلول در وجود خوداشد و گاه آن را ب مي خري ظهور مباين خارج بر مبايناُ ةبعبار
نمايد و گاه هم بطوري است  او با خود مشاهده مي كند و گاه هم بنحو اتّحاد  ميتصور  حال و محل

                                                                                                                                                                                              ←  
به همين جهت در خود عبادات توجه به آنها جايز نيست و فقط بايد به حق تعالي توجه كنيم ولي البتّه طبيعي است كه 

بندد و اين نيز اختياري نيست و در موقع گفتن له انسان نقش ميهرگاه نام كسي برده شود صورت آنكس در مخي
  اختيار متوجه پيغمبر و ائمه هدي شويم و آن نيز شرك در عبادت نيست. تشهد و صلوات نيز ممكن است بي

  از اين نظر شاعر گفته:
 لقد صار قليب قابال كل صورة          فمّرعي لغزالن و ديًر الرهبان
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نمايد و براي  يند و فقط نورانيت هادي را مشهود ميب نمي كه سالك از خود فاني شده و خود را
هاي هولناك و هالك  مختلفه و ورطهسالك در هريك از اين حاالت مراتب و درجات و حاالت 

كند و از تصرّف تصور  اشد كه اگر غرور و عجب براي او پيدا شود و انانيتي براي خودب مي كننده
معنوي شيخ راهنما و كسي كه حال خود را بر او عرضه دارد خارج شود خطر هالكت ابدي و 

ت خود را بر شخصي كه بيناي سقوط در دركات جهنم براي او هست در اين صورت بايد مشاهدا
و باطل را براي حقّ  راه باشد و او را بر آفات آگاه كند عرضه بدارد تا نيك و بد و صحيح و فاسد و

او ظاهر كند و حاالتي را كه مخالف است بيان نمايد زيرا بسياري از اوقات سالك بر اثر مشاهدات 
كند و چيزهايي كه شرع مطهر  غرور پيدا ميخود و بواسطه عرضه نداشتن آنها بر خبير و بصير راه 

ود و به عقايد ش مي از او ظاهر» ليس فی جبتی سوی هللا« و »اّنی ا هللا«پسندد مانند گفتن آنها را نمي
و  283و وحدت بĤن معني كه ممنوع و خالف شرع د مانند عقيده حلول و اتّحاد گرد مي خالف معتقد

ه در شرع مطهر ممنوع است (يعني خارج شدن از حدود شرع و عقل است يا عقيده اباحه و الحاد ك
عقيده به آزادي و مباح بودن همه اعمال و انحراف در افعال خود از وظايف شرعيه كه همه اينها 

  باطل و خالف است).

كند همان فعليت اخيري كه براي  و چون سالكي كه در طريق مراتب انسانيت و فعليات آن سير مي
كند  را پيدا ميماده  ود حكم صورت را دارد و ساير فعليات كه از آنها عبور كرده حكمش مي او پيدا

ازينرو صحيح است كه فعليات سابقه را ماده  و شيئيت و شخصيت هر چيز هم بصورت او است نه به
راه بسوي او و طريق را مضاف بدو قرار دهيم به اعتبار اينكه او فعليت اخيره است و همه فعليات 

روند و او به جميع فعليات سابقه متحقّق و همه در او جمعند و چون سوره حمد براي  بسوي او مي
بدو ملتجي شوند و او را بخوانند ازينرو كلمه  آموختن بندگان است كه چگونه او را ستايش كنند و

نيز دستور به همه بندگان است كه او را بخوانند و درخواست هدايت و راهنمائي كنند. پس  »اهد«
رود كه  معني آن نسبت به غير مسلم آن است كه خدايا ما را هدايت كن به راهي كه بسوي تو مي

ا بدآن برسان و نسبت به مسلم اين است: خدايا ما را عبارت است از پيامبر تو و احكامش و ما ر
داللت كن و برسان بسوي راهي كه عبارت از ولي و خليفه تو است كه به پيغمبر تو ايمان آورده يا 

و نيت  اشد كه اسالم است و اين برحسب اختالفب مي خدايا ما را باقي بدار به راهي كه بسوي تو
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اسالم خود نظر داشته و بدآن قانع و راضي باشد و اكتفا كند معني  اشد زيرا اگر بهب مي نظر گوينده
ايمان و راه بسوي آن است معني اول در نظر مقدمه  دومي مناسب است و اگر متوجه باشد كه اسالم

است و معني آن نسبت به مؤمني كه به مقام حضور نرسيده اين است: كه خدايا ما را بر اين راه كه 
حركت بر آن را ادامه ده يا ما را راهنمائي كن يا ما را برسان (بر حسب اختالف هستيم نگاهدار و 

او) و نسبت به مؤمني كه حال حضور براي او دست داده و ظهور نورانيت بر او شده اين نيت  حال و
ر است كه: خدايا ما را بر اين حال بدار و برين راه ببر و بواسطه اين اعتبارات است كه اخبار در تفسي

  به اختالف رسيده كه با بياني كه ما مذكور داشتيم هركدام در مقام خود صحيح است. »اهد«

دهد مگر بواسطه واليت  و چون سلوك بر راه راست انساني دست نمي »َعَلْيِهمْ  أَنـَْعْمتَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ «
اوند متعال پس از دهد همان واليت است ازينرو خد و نعمت حقيقي كه اسالم را هم نعمت قرار مي

ذكر  »صراط«بدل از كلمه به عنوان  را »صراط الذين انعمت عليهم«جمله  »صراط مستقيم«ذكر 
فرموده زيرا نعمت دادن به انسان عبارت است از اينكه آنچه مناسب و مالئم با انسانيت او است به او 

او را از قوه و استعداد  اشد همان واليت است كهب مي عطا شود و آنچه مالئم حقيقي با انسانيت
رساند و فعليات انسانيه از مراتب واليت است و آثاري كه از آن  خارج نموده و به فعليات انسانيه مي

مذكور قبال  روي در اموري است كه اشد عبارت از ميانهب مي ود يا الزمه آنهاش مي فعليات صادر
كنند. همه آنها به  به آن فعليات كمك مي داشتيم و همچنين اعمال و افعالي كه انسان را بر رسيدن
اشند از اين جهت در تفسير اين جمله از ب مي اعتبار اينكه متّصل به نعمت بزرگ واليت است نعمت

لتوفيق لدينك «اميرالمؤمنين علي عليه السالم رسيده كه فرمود:  قولوا اهد صراط الذين انعمت عليهم 
م قدي ملال والصحة فا يعني بگوئيد خدايا ما را راهنمائي كن به راه » كونون كفارا اوفساقاوطاعتك ال

اي  كساني كه نعمت فرستادي بر آنها به اينكه در دين خود و اطاعت از اوامر خود بدآنها توفيق داده
نه آن نعمتي كه عبارت از دارائي و تندرستي باشد براي اينكه صاحبان آن نعمتها ممكن است كافر 

 اهللَُّ  أَنـَْعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  فَُأولَِئكَ  َوالرَُّسولَ  اهللََّ  يُِطعِ  َوَمنْ «تعالي وهم الذين قال هللا د سپس فرمود يا فاسق باشن
يعني آنهايند كساني كه خدا درباره آنها فرموده هركه  284»َرِفيًقا ُأوَلِئكَ  َوَحُسنَ «الي قوله  »َعَلْيِهمْ 

هستند كه خداوند بر آنها نعمت فرستاده از پيغمبران و اطاعت خدا و پيامبر كند آنها با كساني 
  راستگويان و شهيدان و نيكوكاران و آنان نيكوياراني هستند.
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ظاهري هم اگر بستگي به واليت داشته باشد نعمت محسوب و اگر انسان را به هاي  نعمت
انساني پس هاي  غير طريق انسانيت وارد كند نقمت و عذاب است. همينطور است فعليتهاي  فعليت

از قبول واليت اگر تحت تسخير شيطان درآيد يعني اگر پس از آنكه مسخّر رحمان بوده از آن 
  فعليت خارج شود و به تسخير شيطان درآيد از نعمت بودن خارج شده و نقمت خواهد گشت.

آنها داده شده اشخاصي  و چون كساني كه نعمت واليت به »الضَّالِّنيَ  َوَال  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْريِ «
 وسط بوده و از تفريط كه كوتاهي در قبول واليت است و افراط كه آنها را از حد هستند كه در حد
واليت خارج كند بركنارند و راهشان در همه امور همان حد وسط بين افراط و تفريط است ازينرو 

گمراه حقّ  ع شده و نه از طريقآنها را توصيف نمود كه آنها كساني هستند كه نه مورد غضب واق
تفسير شده به كساني كه كوتاهي نموده و در مرحله تفريط واقع  »مغضوب عليهم«اند زيرا  گرديده

كار چون كوتاهي  اند زيرا تفريط كاراني هستند از حد وسط پا فراتر گذاشته افراط »ضالني«اند و  شده
نيست و مورد غضب است و آنكه از حد  نموده و خود را به واليت نرسانده اصالً مرضي خدا

واليت خارج شده چون خود را به واليت رسانده از مغضوب بودن بيرون آمده ولي بواسطه آنكه از 
روي كرده از طريق مستقيم انسانيت و از رضاي خداوند خارج شده گمراه  آن تجاوز نموده و زيادي

اط و تفريط همان واليت است نه غير آن گرديده است زيرا معيار خوشنودي و خشم خداوند و افر
  زيرا واليت حد استقامت انسان و سبب پسنديده شدن او است.

ود كه معرفت به مقام پيغمبر و امام پيدا نكرده و درباره ش مي بكساني تفسير »مغضوب عليهم«گاه هم 
و  285اقص باشدآن بزرگواران به كمتر از آنچه شايسته مقامشان هست معتقد بوده و عقيده آنان ن

به كساني كه درباره آنها غلو نموده و آنچه باالتر از ادراك خودشان يا زيادتر از مقام  »ضالني«
باشند و به اين معني به يهود و نصاري نيز تفسير  286حقيقي آن بزرگواران است راجع به آنها معتقد

  فسير شوند.اند هرچند كه به همان معني اول نيز ممكن است به يهود و نصاري ت شده

از قبيل عطف صفات متعدده براي يك ذات باشد يعني در  »ضالني«و نيز ممكن است عطف كلمه 
معطوف و معطوف عليه دو دسته اراده نشده باشد زيرا مفرِط و مفَرِّط هر دو مغضوب خدا هستند و 

پس از يافتن يا  اند خواه آنكه گم كردن هم گمراه زيرا هر دو از راه منحرف شده و راه گم نموده
                                                                                                                                                                                              

 .مانند كساني كه علي (ع) را شايسته مقام او نشناختند 285
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ود به ناصبيان و كساني كه عداوت اولياي ش مي تفسير »مغضوب عليهم«پيش از يافتن باشد و گاه 
اند مانند كساني كه علي را كافر يا فاسق خواندند چون غضب خدا بر آنها  خدا را پيشه خود نموده

نيز به كساني كه معرفت امام پيدا نكرده و درباره او شك داشته باشند  »ضالني«خيلي شديد است و 
  » ود.ش مي تفسير

و قواعد تصاد و تشابه  معاني تداعي قاعدهاز لحاظ قواعد روانشناسي اين موضوع در مبحث 
 همخواني يادآوري، يعني تداعي،. برد پي مي ديگر معني به معني يك ازگنجد به معني اينكه از  مي
 در گذشته رويدادهاي و ها آموخته ساختن حاضر و كردن زنده :از است عبارت كه همبستگي و

تر  تداوم تداعي معاني انسان را به معاني عميق 287.دارد ارتباط حواس با نخست درجه در كه ذهن،
 اتيحاالت و وضع ،يشيهر درو ،يسلوك هر عارف ريمس در« 288فرمايند: در اين باره مي رساند. مي

به او خبر بدهند كه  يعنيانذار  يمقدارش از جانب خودش است برا كيكه  ديآ يم شيمختلف پ
 نيو نه ا يداريب يكردن، برا داريب يعنيهم  هي. تنبيآگاه يعني هيتنب يبرا ايچطور بوده،  تيكارها

كار را كرده،  نيا ماًيحاالت هم خداوند مستق نياز ا يبعض از يمقدار كي. مييگو يكه ما م يهيتنب
است كه در خودش  يافكار ةجينتغالباً  راتيتأث نيحاالت، ا نيكه خودش دارد. ا يبه هر قصد

 مثالً .فهمد يشده و در آن لحظه خوب خودش م جاديدر خودش ا ميسق اي حيشده. صح جاديا
اند كه صورت  فرموده غالباً م،يدر قد نكهياز فقرا نوشته بود در مورد ا يكيبود،  يا قبل نامه يچند
 نياند، ا مرقوم فرموده شاهيعل رفع شبهات كه حضرت رضا ةدر خود رسال د،يريرا در نظر بگ خيش

 ياز تداع ياريسكه ب يمعن نياست، به ا يشناس درس روان كي نياند. ا داده حيمسأله را توض
دارد، آن  يعيوس ةدرواز: قرآن نديبگو يرازيآدم ش كياست. مثالً هر وقت به  يراراديغ ها يمعان
است، از  يساختمان كيدروازه قرآن  ند،يب يرا در ذهنش م رازيبالفاصله دروازه قرآنِ ش يرازيش
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است از  نهم ممك ي. گاهستين نيچن يگريد يول رسد يخاطرش م به ريتصو كيحرف  كي
بدون شعر،  ديشنو يم يآهنگ كي. مثالً تا ياز آهنگ، آهنگ ايحرف، حرف به خاطرش برسد. 

به  يگريد يصدا كيصدا،  نياست. از ا فيآهنگ فالن تصن ني: ادييگو يم يفور ف،يبدون تصن
 يا مسأله نيمهمتر ش،يدرو يبرااست.  يمعمول زينه، چ يگريد يهمان برا يول رسد يخاطرتان م

بشرها  ةمثل هم يعنيتشرّف  ةجلس كياست كه در  نيو در سلوكش هست، ا اش يكه در زندگ
 يليدر نظر او خ ديمسأله با نيواقعه و ا نينام خدا به او داده شده، گفته شده. ا كياست،   كه بوده

اسم را به او  نيكه ا يآن كس يعني هك يآن كس ياوقات آنقدر مهم است كه معنا يمهم باشد، گاه
 نيرا بگو، ا نيكرده كه ا گوش بدهد، امر ديچون معتقد بوده كه با ايكرده،  نيبه او تلق ايداده،  ادي

تا آن به خاطرش  اي ديآ يآن مسأله خاطرش م د،يآ يتشرّف م ةتا مسأل يعنيدو تا با هم متعارفند 
اند،   مرقوم فرموده شاهيهم كه حضرت رضاعل نيا حِياست كه توض نياشخص.  نيا آن نام،  د،يآ يم

 يكينزد كي شيدرو يكه برا يزياول چ نكهيا يصورت قطب است. برا و بعد به خياول صورت ش
 يعنياست  يقو يليكه ذكر را داده، در ذهنش وجود دارد، خ خيذكر و ش نيا نيكه ب يو ارتباط

كه جلوتر  يقدر كياست.  خيآن ذكر با ش نيب شود، يم جاديكه در ذهن شخص ا يارتباط نياول
 شتريذكر وجود دارد، ب ةذكر و دهند نيكه ب يذكر هم توجه كرد و آن ارتباط شتريب يرفت، به معنا

 نيتشرّف ا ةدر جلس ماًيمستق نكهيا يمتمركز است برا خيش ي. اول كه ذهنش رورديگ يقوت م
تر  كه جلوتر رفت، اعتقادش محكم يقدر كيذكر را بگو.  نيا ست،است كه به او گفته ا خيش
كه  فهمد يم يعني رود يباالتر م خينخ، از ش نيارتباط مثل ا نيكه ا نديب يم شود، يم تر يقو شود، يم
 شتري. بشود يقطب به ذهنش متبادر م ياست كه بعد از مدت نيقطب است. ا ةيارتباط از ناح نيا

. شود يم يدر ذهنش متجلّ ب،ياصطالح آن امام غا كه در ذهن ما هست و به يمامتا يبرود، آن معنا
تكامل  ني. انديب يصورت خود امام را هم م امام برسد، در آن ةاگر برود، به درج قيطر نيبه هم
 نديب يرا مجسم م خياول كه ش ةآن مرحل يعنينگاه كردن  خيصورت ش به نياست. بنابرا يجيتدر
. به نديب يهم م گريذكر را با موضوعات د نيارتباط ا كند، يم داينطور كه ذهنش وسعت پيهم يول
 شود يحساب م يكيهمه در ذهنش  نهايكعبه، حرم حضرت رضا، ا وار،يبه قطب، به در، د خ،يش
به  ديو نبا ستيخودش ن اري. اوالً به اختستين يپرست بت نيا ند،يب يرا م خياگر هم صورت ش يعني

ذكر  يمتوجه ذكر و معنا دينه! با ند،يزور بزند كه بب يعنياگر باشد، بله!  اريهم باشد. به اخت ارياخت
شخص بود،  نيا يقدرت روان يداوند مصلحت دانست و هر وقت كه مقتضاباشد، هر وقت خ
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. ستين ياند، اراد كه در آن رساله هم فرموده ينطوريا نيآشكار بشود. بنابرا زيممكن است همه چ
در « 289 دهند: در جاي ديگر همين موضوع را ادامه مي »است. يشناس روان ةقاعد نيهم ياراد ريغ

احتراز از تكرار،  يرفع شبهات مفصالً نوشته شده است كه برا ةرسال مورد حضور صورت مرشد در
 يشود. برا جاديحالت حتماً ا نيكه ا ستين ني. به هر حال منظور ادهم يشما را به آنجا ارجاع م

كم  مند شد، كم به ذكر و فكر مأخوذ عالقه يشخص يبشود. وقت جاديممكن است ا ها يبعض
 رود يو ناخودآگاه، در ضمن گفتن آن ذكر، ذهن او به آنجا م يمعان يخود به صورت تداع خودبه
مجسم كند، بلكه  نكهي. نه اشود يدر مقابل او مجسم م يداده است و صورت يذكر را چه كس نيكه ا
 ستا يزياز شخص عز يادگاريكه  ديدار يحيمثالً شما تسب نكهيكماا شود؛ يم دهيلحظه د كيدر 

 ني. بنابراديافت يآن دوست م اديناگهان به  يگاه دينيب يآن را م ياست، وقت كه آن را به شما سپرده
كه حتماً به صورت قطب وقت باشد. ممكن است  ستين ديا كه شما سؤال كرده يمسأله به صورت

 »كند. دايذكر و فكر شده است تجسم پ نيكه باعث ا يقطب گذشته باشد و ممكن است آن كس

  بخشي آگاهي
و  است درماني روانهاي متعارف در مكاتب مختلف فرآيند ازيا افزايش آگاهي  290آگاهي بخشي

رنجوري قرار  فع روانرهركدام به نحوي از انحاء با افزايش آگاهي درمانپذير را در مسير بهبود و 
دهند. وديعه رسول خدا (ص) كه در ميان مسلمين قرار دادند از حديث ثقلين بارز است كه  مي

ميان مردم قرار داده شده  راهنما و آگاهي بخش دربه عنوان  ت پيامبر اكرم (ص)كتاب خدا و عتر
. ولي براي وجود دارد قرآن صامت و قرآن ناطقيعني كه آنچه الزمه دانستن بشر است در اين دو 

بايد گفت كه افزايش آگاهي در روانشناسي عرفاني از دو  شوداينكه به مكانيزم عمل آنها اشاره 
ود. در روش بيروني انواع و اقسام مجالس عرفاني و در ش مي ي و دروني به فرد القاءطريق بيرون

هاي مختلف متداول در هر  رفتگان و استفاده از رسانه يا مصاحبت راه وعظسطح پايينتر آن مجالس 
توجه  يرد. در روش دروني به سالك طريقگ مي عصر براي انتقال خطابه و وعظ و مشابه آن صورت

ي سالك است در دستورات . مهمترين دستوراتي كه موجب ترقّودش مي آموختهتفكّر  و و تذكر
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آگاهي خود را از درون نسبت به كليه تفكّر  آموزد كه با افزايش ذكر و فكر نهفته است. سالك مي
هاي  د و تنها به گفتهنمايدر درون خودش شكوفا را مسائل افزايش دهد يعني چشمه جوشان علم 

تر از آگاهي گرفتن از مؤثّربيروني اكتفا نكند. آگاهي بخشي در درون بسيار هاي  دريافتديگران و 
عي در آن آب ريزند. ديگران است. اين موضوع همانند اين است كه چاهي حفر شود و بطور تصنّ

زيرزميني ندارد و لذا هاي  در چاه آب وجود دارد ولي دسترسي به آبمدتي  درست است كه تا
صل در صورتيكه چاهي كه به جريانات آب زيرزميني متّد. گرد مي نخشك يا متعفّمدتي  پس از

در چيستي و كيستي تفكّر  وي آب با طراوت است. آگاهي بخشي از درون همراه بااباشد همواره ح
ود. در ش مي در آفاق و انفس ناميدهتفكّر  خود و اين عالم است. اين عبارت در اصطالح عرفا

درماني از طريق آگاهي از بيرون از طريق درمانگر  -يعني شناخت فرآيند متعارف همين روانشناسي
يرد ولي برتري روانشناسي عرفاني در اين است كه آگاهي بخشي نه تنها از بيرون بلكه گ مي صورت

  سازد. درمانپذير را به سالمت رهنمون مي ،از درونتفكّر  با جوشش

ه به سبب آن ك ييرويمت عبارت است از قدرت و نكح« 291اند: مت فرمودهكح يق معنيدر تحق
را  يتواند مصنوعات ين ميند. و همچنك يدا ميمصنوع قدرت پ يايق امور و خفايدقا كانسان در ادرا

 يكب از دو جزء است، كمت به اعتبار متعلّقش مركق صنع باشد. پس حيه مشتمل بر دقاكند يافريب
شود، و  يده مينام يمت عملكه حك يجزء عمل يكود و ش يده مينام يمت نظركه حك يجزء علم

مت به اتقان در كاز ح يشود. گاه ير ميتعب يارك و خرده ينيب از آن دو، به خرده يدر زبان فارس
ر يمال و اتقان در علم تعبكبه  يمت باشد، و گاهكاز دو جزء ح يكيشود. تا اشاره به  ير ميعمل تعب

ه اشاره به كشود  ير ميبه اتقان در علم و عمل تفس ياست، و گاهگر يشود و آن اشاره به جزء د يم
شت ير معيه در تدبكشود عبارت از آن است  ير مكه در مقابل جربزه ذكمت كهردو جزء دارد و ح

ج مرتبة يمت از نتاكن حياز جهت علم و عمل قوام و اساس باشد و جربزه افراط آن است. و ا
 يزياء را بشناسد، و اگر بخواهد بشناسد چيق اشيتواند دقا يش مبا تجرّد يه ولكرا يت است، زيوال

را يند، زكق مصنوعات را خودش بسازد و خلق يتواند دقا ين ميماند، و همچن يده نمياز او پوش
 يتعال يم مطلق نخست خداكيند. و حك ينم يجاد آن خودداريست و از اياز او ممتنع ن يزيچ

ه به آن كنان آنها و سپس آنها يتشان، سپس خلفا و جانشيوال اء و رسوالن از جهتياست، سپس انب
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ق صنع خدا را در خودت و بدنت يه دقاكن است يمت اكن مرتبة حيبزرگواران شباهت دارند. و اول
ه نفس تو جهت تصرّف در كنيو ا يا ده شدهيا آفريو عل ين عالم سفليه تو در برزخ بك ينك كدر

از تصرّف بر آن دو ندارد، و  يده شده است و نفس ابائيفرت محض آيقابل يوت داراكهر دو مل
 يكيا، آن را به نزدين، و تصرّف عليسجن و سج ينفس را به سو يوت سفلكه تصرّف در ملكنيا

 يماكق حيه طركق علم و گمان يل معرفت است و نه بر طرينها بر سبيشاند. همة اك يم يمأل اعل
خود غافل هستند،  يه از نفوس جزئك ينند، در حالك يقناعت م يلّكنان به علم يه اكاخالق است 

تصرّف هاي  ابند تا راهي يق عمل قدرت مياهل معرفت، بر دقااما  برند. ينم يا پس از علمشان بهره
ع در جنگ،  ينند، مانند قدرت علكا را باز يوت علكتصرّف ملهاي  را ببندند. و راه يوت سفلكمل

رد، و كدشمن بلند  ير را بر رويافت و شمشيه به دشمن ظفر ك ينير ححمله به دشمن، د كبر تر
 يه نفس او براكرا يرد، زكر زدن را رها يع شمش يه علكع آب دهن انداخت،  يعل يدشمن بر رو

رد و كدا ير شد شناخت و قدرت پكه ذكآنچه را  يجان آمده بود. پس انسان وقتير زدن به هيشمش
ه ك يت است. سپس وقتيند، و آن مقام فنا و مقام والك يدا ميارتقا پ تيعمل نمود، حتماً به عبود

گرداند و به او  يتش برميگران وجود دارد او را به بشريه در او استعداد اصالح دكخداوند دانست 
سازد،  يوت آگاه مكو مل كق صنع در مليدهد، و او را به دقا يا خالفت ميخلعت نبوت و رسالت 

دهد و  يع موجودات را در خدمت او قرار ميسازد و جم ياء قادر ميتصرّف در اشق يو او را بر دقا
ج يت از نتايت است چون والينجا، واليمت در اكمت است. مقصود از حكن مرتبة حيآن آخر

ه در سخنان آنها آمده كرات مختلف يق آن است، و تفسيمت و تحقكان حين بيمت است و اكح
اء است آنچنان يق اشيمت شناختن حقاكه گفته شود: حكنيمانند اگردد.  يبرم ين معنياست به هم

ه كاست  يا انجام دادن فعليها و عمل صالح است،  يكيمت عبارت از علم به نكا حيه هست، ك
ا تشبه به اله است در علم يردن به خالق است به قدر طاقت بشر، كا اقتدا يدارد،  يا دهيسرانجام پسند

  .» يو عمل به قدر طاقت بشر

شنهاد يشات عرفاء آمده است. در سورة لقمان به لقمان پيتب و فرماكمت در كاز ح يادير زيتعاب
 ينم ولك يه اگر امر است اطاعت مكند ك يند و او عرض مينما ين النّاس ميم بكه و حيخالفت اله
ت يرا عنامت كپسندم. لذا خداوند به او ح يت ميار خودم قرار داده شده است راه عافياگر به اخت

ر يقتشان است تفسيه حقك ياء آن طوريمشاهدة اش يمت را به معنكن ارتباط حيد. در ايفرما يم
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م و فقط به ينك يز مير آن پرهكه از ذكشود  يم يبند طبقه يمت در انواع متعددكح 292ند.ينما يم
ماء كح«اند:  فرمودهه كم ينك يتفا مكه ايف صالحيمت و معرفت از رسالة شركز علم و حيوجوه تما

گر به يق اهل ظاهر است، ديه طركر و برهان كبه نظر و ف يكيند معرفت به دو قسم شود، يگو
ه علم نامند اگر به معلوم كند بلين اول را معرفت نگوكق اهل باطن است، ليه طركان يشف و عك

؟ يارت او رويچرا به ز ياز بشر حاف يه: تو اعلمكرساند و االّ ظنّ نامند. به احمد حنبل گفتند 
 يسك ينقل يعلم ظاهر يشناسد اگرچه من علوم را به از او دانم. دارا يگفت: او خدا را به از من م

او  يه بوك يسكمثل  يعلم عقل يده باشد، و دارايا وصف آن را شنيده يه رنگ شراب را دكاست 
ده، يشكا سريده يچش هكرده و معرفت آنراست كه لمس كمت چنان است كح يده، و دارايرا شم
  293»ده.ين آن گرديا غرق آن شده عي يا خمي يا سبوئي يا قدحي يا الهيا پي يا قطره

جواب سؤال » يْؤِتی احلِْْكَمةَ « 294فرمايند: مي بيان حكمت و مراتب آندر اين ارتباط در همچنين 
شيطان و مقدر است، گويا كه رسول (ص) پس از آنكه يقين كرد و مفاسد مترتّب بر طاعت 

مصالحي كه الزمة طاعت خداست مشاهده نمود گفت: چه شده است كه مردم تأمل در اين امور 
وند و به اين مصالح ش نمي اندازند، و از آن مفاسد دور كنند، و به اين مصالح و مفاسد نظر نمي نمي

نها، از دو كنند؟ خداوند فرمود: نظر در نكات و دقايق اين امور و عمل به مقتضاي آ رغبت نمي
به » َمن يَشآءُ «دهد، بلكه  جنبة حكمت نظري و عملي است، و خداوند حكمت را به هركس نمي

ممكن است جملة حاليه باشد، يا خبر بعد خبر كه » من يشاء«خشد. عبارت ب مي آنكه خود خواهد
 مفيد همين معني حال باشد. حكمت چنانكه گذشت عبارت است از ادراك نكات آفرينش الهي و
غاياتي كه مترتّب بر آن است و آن حكمت نظري است، و نيز حكمت عبارت است از قدرت 

اي كه مشتمل بر دقايق آفرينش و غايات آن باشد تا برسد به غايتي كه آن  داشتن بر ساختن ساخته
اشرف غايات است نسبت به مقام صانع كه آن حكمت عمليه است. و حكمت به هركدام از نظري 

ود. و چون ادراك دقايقي كه در ش مي ود، چنانكه به مجموع هر دو نيز اطالقش مي قو عملي اطال
مصنوعات به وديعه نهاده شده است، و عمل كردن به دقايقي كه براي آن مصنوعات متصور است 
مخصوص خداي تعالي است، پس حكيم علي االطالق خداي تعالي است. و ساير مردم به اندازه 
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ايجاد پديده، از حكما هستند. و آن حكمت يعني ادراك دقايق مصنوع الهي و  ادراك و توانائي بر
ود و قدرت بر ساخت مصنوعي كه مشتمل بر غاياتي باشد كه منتهي ش مي غاياتي كه بر آن مترتّب

به اشرف غايات شود ممكن الحصول نيست مگر بعد از گشايش در دل به واليت، زيرا مادام كه درِ 
ود، و مادام كه چشم قلب باز نشده ادراك ممكن ش نمي نشود چشم قلب باز قلب به واليت باز

كند.  كند و از غايات دنيوي تجاوز نمي نيست مگر با چشم خيال، و خيال در ادراكاتش خطا مي
دقايق و نكات آفرينش را كه در خودش و عالم اوالً  وقتي كه درِ دل به واليت باز شد انسان

هاي شيطان را در گمراه كردن و لطافت ملك را نيز در  كند، و حيله صغيرش نهاده شده درك مي
هاي شيطان را دفع كرده تصرّف ملك را تقويت نمايد.  واند حيلهت مي يابد، آن وقت تصرّفش در مي

واند دقايق ت مي وقتي در اين راه كوشش و استقامت به خرج داد و از تصرّف شيطان نجات يافت،
درك كند، و غاياتي را كه مترتّب بر مصنوعات الهي است درك نمايد، و به صنع در عالم كبير را 

واند در آنها تصرّف نمايد چه كم و چه زياد. و ادراك دقايق در عالم صغير و ت مي مقدار قدرتش
قدرت در آن عالم، عبارت از نبوت و جانشيني آن است. اين دريافت همراه با ادراك و قدرت در 

از رسالت و جانشيني آن است، و اساس اين امر همانطور كه دانستي واليت است. عالم كبير عبارت 
پس جايز است تفسير حكمت به هر يك از واليت و نبوت و رسالت، و به معرفت و شناخت امام و 
اطاعت از او، و به شناخت امام و اجتناب از گناهان كبيره، و به كتاب قرآن، و به ثبات در اول هر 

وف در عواقب آن امر. و به هدايت خلق بسوي خدا، و به معرفت امام و فقه در دين. امري و وق
اي نيست كه در آن چيزي از حكمت نباشد مگر  ها است، پس هيچ خانه حكمت سبب آباداني خانه

اينكه آن خانه خراب باشد. گاهي حكمت تفسير به تشبه به خدا از حيث علم و عمل شده است، و 
َوَمن يْؤَت احلِْْكَمَة «نش انسان بكله غايت عالم امكان است، لذا خداوند فرمود: حكمت غايت آفري
حكمت » َوَما يذَّكَّرُ «و به كسي كه حكمت داده شود خير بسيار داده شده است » فـََقْد ُأوِتی َخريًا َكِثريًا

مگر خردمندان، بدان، كه » بَٰبِ ِإآلَّ ُأْوُلوْا اْألَلْ «آورند،  يا خير كثير را كه الزمة حكمت است به ياد نمي
ها تا وقتي كه قلبش به واليت گره نخورده مانند درخت  ها و فزوني اطاعت انسان با تمام عبادت

شان زياد است ولي مغز ندارد و فقط به درد سوزاندن در  اي است كه گردو و پسته گردو و پسته
يند و هم چنين دقايق ب نمي ع الهي راخورد، چه انسان بدون واليت هيچ يك از دقايق مصنو آتش مي

هاي شيطان را ندارد. ولي هنگامي  يند، پس قدرت بر دفع هيچ يك از حيلهب نمي هاي شيطان را حيله
ود، و از دقايق و مصالح به اندازة ش مي هاي اعمالش داراي مغز كه قلبش به واليت منعقد شد ميوه
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واند اين مطلب را به ياد آورد ت نمي قد نشده استيند، پس مادام كه قلبش به واليت منعب مي خودش
  »ود.ش مي و هر وقت كه منعقد شد به آن متذكّر

  مجالس ذكر و تذكّر
مجالس ذكر و ياد خدا و همچنين ساير مجالس تذكّر رسول اكرم و ائمه هدي و بزرگان دين و 

ها  ماعات يا مالقاتها و جلسات قرائت و تفسير قرآن و نماز جماعت و ساير ج اعياد و سوگواري
هاي خاصي كه مشتمل بر قرائت كتب نظم و نثر عرفاني و ديني يا  بطور مرتّب همراه با ويژگي

هاي نظري و عملي  اشند كالسب مي قرائت و شرح قرآن كريم و مراثي و وعظ و خطابه و غيره
سطح تربيتي  مستمر يا پريوديكال بوده، و همگي در چارچوب توسعه دين و اخالق موجب ارتقاء

  سلّاك است.

 نماز يجا به آن در جمعه نماز و است شده داده قرار نيمسلم ديع جمعه اسالم در و« 295 فرمايند: مي
 دو و نديايب هم اطراف از و برپا جماعت يك يشهر اي ده هر در و شود اجتماع هك شده نيمع ظهر
 حينصا و خدا با مناجات و آله و هيعل اهللا يصلّ رسول و خدا يثنا و حمد هك شود خوانده خطبه
 شده نازل جمعه نام به يا سوره هم قرآن در و شود گفته اتيمقتض مطابق الزمه دستورات و  يعموم

 ياخرو و يويدن مصالح اجتماع نيا بر و دارد اختصاص عبادت يبرا و ممتاز جمعه روز و شب و
 بوده آنها يگانگي و يرائ يك و يفرمانبردار شينما و نيمسلم و اسالم وهكش و مترتّب نوع همه
 مترك بتيغ زمان در عهيش در متأسفانه، شده ملحوظ نماز از بعد ياقتصاد توسعه و يعموم بازار هكبل

 محروم ضيف نيا از همه و ستين انيم در هم آن نامحتّي  هكها  زمان نيا در تا شده داده تياهم
از  بعد تا داده قرار خدمت و ارتيز و عبادت يبرا را جمعه روز و شب بحمداهللا فقرا يولاند  مانده
 در هم ريفق يرضا و دارند و داشته اجتماع هم را جمعه يها شب و نديمان نمي يويدن ارك ظهر

 يها شب يفقر يها انجمن در بتوانند تا و نديننما كتر بتوانند تا را دهيپسند وهيش نيا هكست نيا
 هم شب آن بشود اگر و دارد يازيامتها  شب ريسا از هم دوشنبه شبالبتّه  و شوند حاضر جمعه
 شغل و ارك مانع هك يدر صورت و مطلوب شهيهم ينيد اجتماع چه اگرست بهتر باشد يفقر اجتماع
 و محبت جانيه يمانيا وجهه به نيمؤمن اجتماع خود وست خوب شود زحمت اسباب هك نباشد آنها
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 باشند مشغول يقلبتوجه  و خدا ادي به و باشد عبادت يبرا يفقر اجتماع ديبا و آورد عزّت و تكبر
 خواندن و ودش مي افزون لتشيفض جمعه در مصافحه و شود خوانده جماعت نماز بود يمأذون اگر و
 يينايب و ييدانا بر و ديمف شود داده اندرز و پند و ركتذ حقه معارف و انتيد مطالب هك عرفا تبك
 اندازه و ودش مي برآورده نيمؤمن حاجات و آگاه هم حال از گريديك داريد در ضمناً و ديافزا يم

 تا توانستند و خواستند اگرالبتّه  و ودش مي متفاوت فقرا حال و محل و موقع برحسب توقّف و نشستن
 حضور و ترست دهيپسند نبود يسك بر زحمت و باشند هم داريب صبح تا اي باشند هم با صبح

 دنيد جز يا بهره و نندينب صورت ريغ آنها اگرچه ندارد يمانع فقر  يعموم مجالس در ربرادرانيغ
  ».ستين روا رسلسلهيغ با يفقر مصافحه و نبرندغالباً  گوش دنيشن و چشم

   )تربيتو  حبالگوبرداري (
به معني پروردن و » تربيت«در فارسي، ق گرداند. واند به ابناء بشر اضافاتي را متعلّت مي تربيت

به معني اصالح و تدبير و سرپرستي كردن، » ربب«در عربي از دو ريشه اين واژه  آموختن است.
 يمعن و بهاز باب تفعيل » ربو«ريشه و خوب رسيدگي كردن و به اتمام رساندن و كامل كردن 

مشتق رشد و نمو، افزودن و پرورش جسمي  وپرورش اضافات فراهم كردن زمينه و  يزيادت و فزون
فراهم آوردن موجبات رشد و پرورش و شكوفايي استعدادهاي انسان، ت راه لذا تربي است.شده 

 تعاملي فرآيند« از آن را عبارت 296تعريف تربيتاست. در  به كمال مطلوباو دن انرسجهت 
 به اسالمي، معيار نظام بر مبتني و يكپارچه صورتي به يان،هويت مترب پيوستة تعالي و تكوين ساز زمينه
 همة در طيبه حيات مراتب اختياري و آگاهانهتحقّق  جهت شدن مسيرآماده ايشان در هدايت منظور
  اند.  دانسته» ابعاد

ي در مكاتب مختلف متفاوت است ولي آنچه كه در همه آنها مشهود است لزوم هاي تربيت روش
روش آموزش كالسيك نظري و عملي، بيان نظري يا نمايش  وجود مربي براي تربيت متربي است.

عملي دانش و فن از طريق گفتمان استاد و شاگرد يا انجام آزمايش در حضور شاگرد توسط استاد 
پذيرد. اين روش عمدتاً يكسويه است و به صورت انتقال دانش از استاد به شاگرد است.  صورت مي

نظر است روش تعليم با عمل است. در اين روش مد  روش ديگر كه در تربيت اخالقي و رفتاري
                                                                                                                                                                                              

 اسالمي جمهوري عمومي رسمي وتربيت تعليم نظام در بنيادين تحول نظري شوراي عالي انقالب فرهنگي، مباني 296
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م كند. براي مثال در روش اول معلّ م به جاي بيان مطالب و نمايش آن به همان مطلب عمل ميمعل
ستراند ولي خود مرتكب سؤرفتار است، از دنيادوستي تحذير گ مي در مذّمت سؤاخالق سخن

دارد ولي خود به دوستي دنيا شائق است. در روش دوم معلم در عمل از سؤاخالقيات شخصاً  مي
شود و اخالق سؤ را كنار نهد، ولي در روش متأثّر  د. در روش اول متعلّم بعيد استكن احتراز مي

 يكه حكيم يكس 297اند: دوم احتراز متعلّم از رفتار ناصواب بسيار محتمل و ممكن است. لذا فرموده
و اگر مربي ناآگاه باشد هم به خود يعني مربي و هم به ود. ش مي كند، هالكينم ياو را راهنماي

 298فرمايد: ياميرالمؤمنين (ع) مبر اين اساس است كه حضرت رساند.  متربي هر دو آسيب مي
 استاد مطهري» .ودش مي هم غرقكند و يغرق م هماست،  يكشت يونگدانشمند، مانند واژ

   299نويسد: مي

   300كه گم شد آنكه در اين ره به رهبري نرسيد             دليل راه قدم  به كوي عشق منه بي«

يكي از علل عدم موفقيت در تزكيه نفس اين است كه تعليم اخالقي در ميان ما به صورت تعليم و 
 احتياج به مرشد و مربي، براي درمان...  تدريس وجود دارد نه به صورت سازندگي و درمانگري.

وان ت مي ه رسميت يافته كه در اين مورديهاي جان و فكر و سازندگي انسان تنها در ميان صوف بيماري
(حضرت سلطانعليشاه بيدختي گنابادي از اقطاب سلسلة  مالّ سلطانعلي »نامه واليت«به رسالة 

ب سلسلة اللّهي) و بستان السياحه مالّ زين العابدين شيرواني (حضرت مستعليشاه از اقطا نعمت
 مولوي در دفتر اول مثنوي اللّهي) كه به دو واسطه از مشايخ مالّ سلطانعلي است رجوع كرد. نعمت

                                                                                                                                                                                              
هلك العابدين روايت شده است: از امام زين .113ص 2: جالحوالي عبدالرحمن بن سفر ،كشف الغمة عن علماء األمة 297

 .من ليس له حكيم يرشده
. آيت اهللا خميني نيز همين موضوع را تصريح »زلّة العامل كانكسار السفينة تغرق و تغرق« ،11 ،2 ،58بحار األنوار  298
ايم. عالم شدند، تربيت نشدند، دانشمند ايم، تربيت نشدهگرفتارى همه ما براى اين است كه ما تزكيه نشده«دارد:  مي
ند و آن خطرى كه از عالمى كه تربيت نشده است ااند. تفكراتشان عميق است، لكن تربيت نشدهاند، تربيت نشدهشده

اگر نفوس تزكيه نشده و تربيت نشده وارد بشوند در هر  شود، آن خطر از خطر مغول باالتر است... .بر بشر وارد مى
لهى، در صحنه فلسفه، در صحنه فقه و فقاهت، در صحنه سياست در هر اصحنه، در صحنه توحيد در صحنه معارف 

بشود، اشخاصى كه تزكيه نشدند و تصفيه نشدند و از اين شيطان باطن رها نشدند خطر اينها بر بشر از  اى واردصحنه
  .14/  253، ج »صحيفه نور« »خطرهاى بزرگ است.

  .1369، انتشارات مدرسه، 24هاي معلّمي استاد مطهري، صفحة  كتاب جلوه،  89دفتر هاي  يادداشت، مطهري  299
  شيرازي.ديوان خواجه حافظ   300
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  ويد:گ مي

 پير را بگزين كه بي پير اين سفر
 هر كه او بي مرشدي در راه شد
 گر نباشد ساية پير اي فضول

  

 هست بس پر آفت و خوف و خطر  
 او ز غوالن گمره و در چاه شد

 »غول سر گشته دارد بانگبس تو را 
  
  

در تربيت عرفاني شايد بتوان دو گونه تربيت ظاهري و باطني را از هم منفك ساخت هرچند اين 
دهيم. در باب تربيت باطني  تفكيك صوري است ولي براي توضيح مطلب آن را وسيله قرار مي

سف صراحتاً از آن د كه قرآن در سوره يوش چون محسوس عام نيست فقط به مصداقي از آن اشاره
در باب روش تربيت باطني عرفاني به و . كه به آن اشاره شد نام برده است» برهان رب« تحت عنوان

ملكوتي كنيم كه چگونه مراتب تربيت متربي در كنج خلوت با ظهور صورت  همين مثال اكتفا مي
همان روشي است كه  كند. اين شيوه تربيت و با عنوان برهان رب او را تربيت مي حضرت يعقوب

ه هرچه هوش عرفاني در فرد بو رسند.  انبياء و اولياء الهي و مؤمنين با آن تربيت شده و به كمال مي
يابد كه  كند و به مراتب مختلف ادراك خود درمي ازدياد باشد رشحات آن را بيشتر درك مي

  است. خداونداستقالل وجود او مجازي است و فاعل 

هايي از  گونهادامه به روش تربيت ظاهري عرفاني قرار دارد كه در در حاشيه روش تربيت باطني 
 عمل و بياورند ايمان كه كساني براي رحمان خداي)«( 301فرمايد: قرآن كريم مي ود.ش مي اشاره
» .دارند دوست چيز هر از بيش را خدا مؤمنان« 302و» .دهد مي قرار دوستي دهند، انجام صالح
  همه داللت بر مراتب مختلف عشق دارند. » واليت«و باالتر از آن واژه » حب«و » ود«هاي  واژه

 لمه مشاهدهك يواقع ين به معنايه در دكاست  يتياز مباحث عمدة ترب يكي 303زماياركمبحث 
ود خ يا راهنمايروان با عالقة مفرط از رب و يه همواره پكود ش مي ان حقه مشاهدهيود. در ادش مي
 يزمائياركدة ين در اصل همان پدينند و اك يم يرويهستند پ ياء الهياء و اوصياء و اوليه همان انبك

ن موضوع ين هستند دارند. ايزم يه منصوب خداوند بر روكروان نسبت به مردان بزرگ يه پكاست 
 محمد ه آليقالدة محبت فق يد به معنيود و تقلش مي د ظاهرين به صورت تقليتر د نيدر سطوح پائ

                                                                                                                                                                                              
  »ُودًّا الرَّْمحنُ  َهلُمُ  َسَيْجَعلُ  الصَّاِحلاتِ  َعِمُلوا وَ  آَمُنوا الَّذينَ  ِإنَّ «: 96آيه مريم، سوره  301
  »هلِلَِّ  ُحّباً  َأَشدُّ  آَمُنوا الَّذينَ «: 165 آيه بقره، سوره  302

303 Charisma 
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است  يسكاز  يكزماتياركت يتبع يد نوعيگر تقلي(ص) را به گردن دل انداختن است. به عبارت د
دا نموده تا مقلَّد باشد. و در يت آن را پي(ع) دارد قابل نيه از معصومك يا له اذن و اجازهيه به وسك
و سواد و  يعلم و دانائ ريگر نظيز ديمقلَّد بودن است و نه چ ين ارتباط اذن و اجازه شرط اساسيا

روان دستور يه به پكاسالم  يتيو تبع يتياصوالً روش ترب .ياسيا سيو  يا مذهبي يت اجتماعيموقع
د از من ياگر خدا را دوست دار«: 304ديفرما يم ميرك است. در قرآن يكزماتياركدهد روش  يم
  305.»ا شما را دوست بداردخدتا  دينكت يتبع

اي از محبوب است چه عشق از نوع بشر در مرتبه حيوان باشد و چه  جلوهالزمه دوست داشتن ديدن 
تر باشد آثار جمال  حجاب تر و بي باالتر در مراتب مختلف آدميت. هرچند جلوه معشوق واضح

معشوق بر عاشق بيشتر و شديدتر است. و تمام موجودات هركدام به نسبت كمال خود آيت و نشانه 
تر است. انسان  چه كمال آن آيه بيشتر باشد نزد اهل بصر دلرباتر و محبوباي از او هستند. هر و جلوه

ها  ها، انسان كامل، اكمل انسان تر موجودات است و بين انسان در بين موجودات سياره ارض كامل
از وجود انسان كمال ساطع و تابنده است. اين موارد نه به حقّ  است و لذا باالترين جلوات حضرت

 306»ءٌ  َلْيَس َکِمْثِلِه َشیْ «تعالي شأنه است كه ذات در عمي مطلق است و حقّ  ات مطلقمعني عشق به ذ
بلكه عشق به صورت و ظهور افعال و صفات در هياكل توحيد است. رب مضاف نسبت به درجه و 

ربايد و قالده تقليد و تبعيت و بندگي را  مقام خود ظهورات متفاوت دارد. اين ظهور دل عاشق را مي
آيد چون  افكند. اينجاست كه اطاعت از خدا و رسول و اولي االمر پيش مي بر گردن دل او مي

سخت  يما از پروردگارمان روز عبوسفرمايد:  مصداق حال عاشق اين است كه قرآن كريم مي
كند كه رضاي معشوق در آن است و چون معشوق عمل صالح  . لذا عاشق آن مي307هراسناكيم

 از نه اويند، نزد كه كساني و« 308فرمايد: كند كه مي پذيرد عاشق به تبع به عمل صالح روي مي مي
 كه يكسان از« 309دهد: لذا قرآن كريم دستور مي» .وندش مي خسته نه و ابندت مي بر سر عبادتش

                                                                                                                                                                                              
ُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ «، 31 ، آيهآل عمران سوره -304  .» ُحيِْبْبُكُم اهللَّ   فَاتَِّبُعوينِإْن ُكنـْ
  .  1389، تحوالت اجتماعي از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيژن بيدآباد،  305

http://www.bidabad.ir/doc/tahavolate-ejtemaee.pdf 
  .11آيه شوري، سوره  306
َّ َخنَاُف ِمن رَّبَِّنا يـَْوًما َعُبوًسا َقْمَطرِيًرا«: 10سوره انسان، آيه   307   »ِإ
  »َيْسَتْحِسُرونَ  ال وَ  ِعباَدتِهِ  َعنْ  َيْسَتْکِربُونَ  ال ِعْنَدهُ  َمنْ  وَ : «19آيه انبياء، سوره  308
  ».مُّْهَتُدونَ اتَِّبُعوا َمن الَّ َيْسأَُلُكْم َأْجًرا َوُهم « :21سوره يس، آيه   309
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اين شيوه مهمترين و ». كنيد يپيرو دارند قرار راست راه بر خود و خواهند ينم شما از يپاداش
 اشد. از طرف ديگر حب شديد و عشق سبب تمركز فكرب مي موثرترين شيوه تربيت عرفاني

ود. از اين رو مربي از ش مي ممارست فكر باعث ازدياد عشق و محبت به منظورد و بالعكس گرد مي
  دهد.  طريق تعليم ذكر و شيوه فكر سالك را پرورش مي

  ي (معاشرت و مصاحبت)فرد انيم يريادگي
آثار معاشرت بر  310هاي درمانگري است. فردي نيز از موارد مشترك در نظام يادگيري ميان

ها در سنين و حاالت مختلف در متون متنوع ديني، روايي، اخالقي،  انسانگيري رفتار  شكل
هاي تربيت عرفاني معاشرت و  ات ذكر شده است. يكي از شيوهشناسي به كرّ روانشناسي و جامعه

 ساير با آنها امر به يا اولياء با مصاحبت«مرقوم است:  311مصاحبت با نيكان است. در رساله پند صالح
 انسان آنها مصاحبت كهست دانائي ازدياد موجب و سالك سير كمك و سلوك اركان از راهرفتگان

 نظر و سازد جاوداني سراي آرزومند كردارشان و افزايد دانش بر گفتارشان و اندازد خدا ياد به را
لذا وقتي » گيرد. رنگ پذيرد و نقش معاشر از نفس .سترحمت آنها سوي به رفتن و عبادت علماء به

هاي رفتاري الزم را دريافت و چنانچه به آنها  نمايد سرمشق خود را متوجه مراد مي مريد حواس
د. و مربي الهي مخزن گرد مي تمرين و عمل نمايد حاالت صاحب رفتار يعني مربي در او پديدار

د. لذا قرآن كريم گرد مي حسنات است و هرچه از او به مريد تراوش گردد سبب تهذيب او
  فرمايد: مال محسن فيض كاشاني مي .312»َْتَِيَك اْلَيِقنيُ  یْعُبْد رَبََّك َحتَّ َوا«فرمايد:  مي

 تو آمد خرده خرده رفت من آهسته آهسته           ز بس بستم خيال تو تو گشتم پاي تا سر من

 نفس، تربيت و معرفت كسب يها راه از ديگر ييك عقل، جز كه بهسؤال  در پاسخ به اين
 يا صحبت« 313فرمايند: ود؟ ميش مي چگونه مصاحبت سالك در طريقت محققاست و  »مصاحبت«

                                                                                                                                                                                              
310 Grencavage, L. M., & Norcross, J. C. (1990). Where are the commonalities among the therapeutic 
common factors? Professional Psychology: Research and Practice, 21, 372–378. 

  .1371عليشاه، چاپ ششم، تهران،  تأليف حضرت آقاى صالح  311
  . پروردگار خودت را بندگي كن تا تو را يقين عطا فرمايد.99آيه سوره حجر،   312
 مقاالت مجموعه: ايران اول، عرفان بخش مدرن، دوره در عرفانى تابنده، سلوك نورعلى دكتر حضرت حاج 313

   .1394 پاييز: اول تهران، چاپ حقيقت؛ حقيقت، انتشارات انتشارات تحريريه هيأت: تدوين و )، گردآورى39(
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 كه را همديگر با گفتن سخن يمعنا يفارس درالبتّه  و است همراه بودن يمعنا به لغت در مصاحبت
 به بلكه نيست، مكالمه يمعنا به فقط اينجا در صحبت پس. است يافته است، مصاحبت نتايج از

 پيغمبر همراهان درباره كمااينكه بودن؛ كاسه هم اصطالح به يا بودن همراه ييعن لفظ دقيق يمعنا
 پيرِصحبت. كردند يم مصاحبت پيغمبر با كه بودند يكسان اينها پيغمبر؛ يصحاب يا صحابه: ويندگ مي
 موازين با مطابق رفتارش و روش كه يتر يقديم و تر رفته راه درويش هر واقع در. همين ييعن

 آنها يبرا دهند، يم تشخيص ترها جوان و ودش مي معلوم رفتارش از امر اينالبتّه  كه باشد سلوك
 همان به نه، اگر و بهتر چه باشند هم با كه باشند داشته مجال بيشتر اگر و. ودش مي يتلقّ پيرِصحبت

 مصاحبت و صحبت. كنند استفاده و بگيرند سرمشق وانندت مي ينند،ب مي را او رفتار كه يا اندازه
 همان مانند يول نيست ميسر تقريبا امكانش گذشته مانند زياد جمعيت واسطه به حاال اگرچه يعرفان

 اخوت عقد دوتايشان هر بين و كرد جمع را صحابه حضرت، كه است) ص(پيغمبر زمان داستان
 پيرِصحبت اين اوقات، از يبسيار در اصالً. بودند يديگر پيرِصحبت آنها از هركدام كه بستند

 عقد سلمان و ابوذر ميان پيامبرمثالً  بود؛ مقابل طرف يمعنو و يروح حالت كردن تعديل جهت به
 يخيل سلمان معاش عقل. سلمان پيرِصحبت ابوذر و بود ابوذر پيرِصحبت سلمان ييعن بستند اخوت

 سلمان برعكس ابوذر و دهد راه ادامه كه دش مي خسته معادش عقل اوقات يبرخ شايد و بود يقو
 باشند، مصاحب هم با نفر دو اين كه فرمود پيغمبر كه همين روحيه، در تفاوت اين با معذلك. بود
 بين حضرت اينكه حكمت و بپسندند را همديگر يمعنو اخالق دو، اين كه شد باعث حضرت اراده
 است اين .كرد يم تعديل را يديگر اخالق هركدام، اخالق كه بود اين بستند اخوت عقد دو اين
 سلوك نواقص ديگر، كس صحبت و سلوك از كه است آن پيرِصحبت موضوع در قاعده يك كه

 يزياد عالقه مشايخ آقايان از ييك به درويش، نفر يك ينيدب ميمثالً  هم االن و بفهميم را خودمان
 اسم كه هرچند است، پيرِصحبت موضوع همان ينحو به هم اين و رود يم او نزد بيشتر و دارد

 را يكس درويش، هر يبرا كه بود ميسر بود، كم فقرا عده چون قديم در. نگذاريم آن بر پيرِصحبت
 و بگيرد را او دست تدريج به هم و كند تعديل را او روش هم تا باشد صحبتش پير كه كرد تعيين
 يفقر دستورات به و باشند پيرِصحبت او يبرا دراويش بقيه بايد هركس امروز يول باال؛ بياورد
 سلوك ضمن در ييعن كند؛ يم تعديل را سلوكش دستورات، اين. كند رفتار شده داده كه يعموم

 يبرا خودشان كه آيا فقراسؤال  در ادامه» .كند يم متعادل را خودش رفتار دستورات، به عمل و
 يبرا يمؤمن هر هستند، پيرِصحبت هم يبرا همه بله،«دهند:  هستند؟ پاسخ مي پيرِصحبت همديگر
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 عالئم از كه آمده) ع(يعيس حضرت از نقل به ما روايات در چنانكه. است پيرِصحبت ديگر مؤمن
 را آدم علم كالمش، و آورد يم خدا ياد به را انسان ديدنش، كه است اين مؤمن يا خوب همنشين

  »كند. يزياد م را آخرت به انسان رغبت و ميل رفتارش، و كند يم زياد

 نعمت مخصوصاً باشد سپاسگزار و ركشا داشته نظر در را نعمم نعمت ديبا كسال« 314فرمايند: مي
 يبندگ هك نماز درحتّي  ندارد. صلوات دور دل از را ضيف واسطه و قدردان را مانيا و تيهدا

 دستور هك شده او آل و سلّم و آله و هيعل اهللا يصّل غمبريپ بر صلوات به امر تاستيك خداوند
 وصل و اوست روانيپ دل در حضرت آن از هك ستيمانيا فهيلط يبرا رحمت طلب نيا و توسلست
 واسطه و توسل و منيت يبرا آنها زندگان بردن نام و بزرگان ادي و هيمحمد قتيحق به آن نمودن
 كسلو انكار از راهرفتگان ريسا با آنها امر به اي اءياول با مصاحبت ممدوحست. و روز هر دادن قرار
 و اندازد خدا ادي به را انسان آنها مصاحبت هك ستيدانائ اديازد موجب و كسال ريس كمك و

 رفتن و عبادت علماء به نظر و سازد يجاودان يسرا آرزومند ردارشانك و ديافزا دانش بر گفتارشان
 دينبا ديرس يك هر خدمت و رديگ رنگ و رديپذ نقش معاشر از نفس. رحمتست آنها يسو به

 آنها اجتماع در يول داند ضيف واسطه و منظور را يخدائ امر وجهه هكبل رديگ نظر در مراتب تفاوت
 و كپا خبث و حدث يديپل از را صورت واندت مي تا و شود ملحوظ درجات تفاوت و مراتب حفظ
 و مراقبه بر آنها حضور در داده قرار عيشف را آنها قتيحق د،يارايب اخالص و محبت وريز به را باطن

 را خود دارد ارياخت حال تا محبت تظاهرات از آنها حضور دنيرس در و ديافزايب دل حضور وتوجه 
 آداب تيرعا و نسازد فراهم حسد و راديا بهانه و باشد ارياغ راديا مورد هك خصوصاً دارد نگاه

 در و دينجو تقدم و ديننما بلند صدا و وبدكن در بشود تامثالً  باشد داشته ارستياخت به تا هم صورت
 مالل هك ندهد طول را نشستن و نديبب هك ندينش يطور نشود اگر و ندينش روبرو بتواند تا نشستن
توجه  گرانيد به نشستن اول در مرسوم و معمول حد به جز و شود الزم هك باشد يارك مگر آورد
 مؤمن به خصوصاً نديننش يسك به پشت و گردد گرانيد يافسردگ اي راديا مورد هك يبطور نه ديننما
 آنچه و ندك رفتار آن به و ابديدر بشنود آنچه هك باشد اريهش و ضرورت، و تعلّم مجامع در مگر
 خبردار واريد هك باشند زده در به ديشا نديفرما آنچه هك ندك دايپ خود وجود در اش نمونه ديشن

 الزم به جز ينجو و شود حواس يندگكپرا موجب هك مخصوصاً ديننما گرانيد با سخن و. شود
 سخن سخن، نيب در و د،ينما افاضه جلب يبرا را سؤال و نپرسد اديز و پرسد داند الزم آنچه ند،كن
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 و سؤال صورت در مگر ديننما اءياول نزد يمؤمن تيسعا مخصوصاً ندكن ركذ گرانيد بد. دينگو
 و داند عهد ديتجد دينما هك مصافحه و. ديگو جواب يكين انيب به هك يدلسوز نظر از مقام ياقتضا

 مالحظه هم مصافحه در و بود خواهد ديتقل ستين سريم دل يصفا هك ندهكپرا شهياند و آلوده دل با
 هك يگفتار و ردارك از و نگردد زحمت اسباب هك دينما تيرعا را اعتدال حد نموده اتيمقتض

 اوردين فراهم مزاحمت اسباب يويدن امور در بشود تا و دينما يخوددار شود تياذ اي دركت موجب
 درباره و رسد مقصود به زودتر هك ديجو مدد و بخواهد همت ارك هر در بزرگان باطن از هكبل

  ».بخواهد را آنها يترقّ و باشد رخواهيخ و ندك دعا زبان و دل به برادران
  





  
  
  
  

  پنجمفصل 
  
  

  محتواي درمان





  مقدمه
بر تأكيد  در اين فصل .پرداختيم تغييرهاي  هاي درمان يا روشفرآيند در فصل گذشته به توصيف

، محتواي تغيير با درماني رواندر هر نظريه  محتوايي خواهد بود كه در پي تغيير و اصالح آن هستيم.
براي مثال اگر  د.گرد مي رواني تعيين  از شخصيت و آسيبدرماني  رواننظريه  هرتكيه بر تعريف 

بين فردي بداند، محتواي درمان را حل تعارضات هاي  رواني را تعارضهاي  بيماريعلّت  اي نظريه
هاي  درمان از روش آگاهي بخشي يا كنترل محرك فرآيند واند درت مي بين فردي قرار خواهد داد و

درمان را به سادگي اينگونه  فرآيند تفاوت محتوا و 315نوركراس و پروچاسكاشرطي تعيين نمايد. 
ويند چه چيزي بايد تغيير كند، در گ مي هاي شخصيت و آسيب رواني به ما نظريه«د: نكن تعريف مي

 شناسيروان گاهاز ديد .»دهد ويند چگونه تغيير روي ميگ مي به ما فرآيند هاي حالي كه نظريه
 تشكيل كه در نتيجه سه مولفه اصليزند برگرفته از شاكله اوست  عرفاني، رفتاري كه از فرد سرمي

پردازد  ميدهنده شاكله  شكلهاي  تغيير در مولفهيكسو به از  محتواي درمانود. بدين ترتيب ش مي
نكه رفتاري به وقوع بپيوندد مراحل مختلفي را نيز آاز سوي ديگر براي و كه بستر اوليه رفتار است. 

  گيرد.  گري از محتواي درمان را در برميكند كه تغيير در اجزاي اين مراحل بخش دي طي مي

 فاصله گرفتن عرفاني آسيب رواني را در نتيجه شناسيروان، نظريه رواني شناسي آسيب از ديدگاه
در را  و معنوياتماديات  بين در خروج از تعادلمؤثّر  عوامليكي از بزرگترين  دانسته واز عدل  فرد

به افزايش آگاهي فرد  ،درمان هدفداند. بدين ترتيب بخش ديگري از  مي »جهل«مسير تعالي انسان 
  .اشدب ميو قرار گرفتن در مسير تعالي ماديات  حيطه عدل و تعادل بين معنويات و

  تغيير شاكله و دستورات تربيتي
بر فرد متفاوت است كه و در تأثير  گانه روش تربيت و در هركدام از مراحل پانزده 2در نمودار 

وجود دارد كه به دستورات ديني و عرفاني  هركدام از مراحل دستورات معيني براي تربيت افراد در
  آن خواهيم پرداخت. 

                                                                                                                                                                                              
هاي روان درماني، ترجمه يحيي  هاي روان درماني، نظام پروچاسكا، جيمز، اُ؛ جان سي نوركراس، نظريه 315
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اي از دوران زندگي بشر، عوامل مشخصي در تشكيل شاكله فرد مؤثر است. و همانطور  در هر مرحله
يا  گيري رفتار در فرد لكه گفته شد اين شاكله است كه مولّد رفتار است. لذا بر اين اساس شك

پذيرد. براي اصالح و تربيت بشر در هر  ميتحقّق  اجتماع در هركدام از مراحل ذيل با شاكله خاصي
هاي خاصي را بايد بكار بست تا شرايط الزم براي تغيير شاكله و  مرحله از مراحل فوق مكانيزم

  پردازيم: ن ميتربيت فرد و نهايتاً جامعه محقق گردد كه مختصراً در ذيل به آ

  يذاتمرحلة 
كرد كه از هنگام انعقاد نطفه در رحم مادر تا تولد توجه  براي اصالح در اين مرحله بايد به عواملي

ذارند. تربيت فرد در اين مرحله در اختيار خود او نيست. و اين وظيفه والدين گ مي طفل در او اثر
فرزند سالم بوجود آورند. منظور از فرزند سالم جسماني اوست كه شرايط الزم براي توليد و تولد 

هاي  فرزندي است كه هم از لحاظ جسمي و هم از لحاظ روحي و معنوي در سالمت باشد. بنيان
پيوندد و نيازهاي آتي وي منبعث از  گيري شاكله در بشر در اين مرحله به وقع مي اساسي شكل

  و دخيل هستند.عواملي است كه در اين مرحله بر تشكّل جسم و روح ا

گيري جسم و روح  دستورات شريعتي و طريقتي بسياري براي سالمت طفل در اين برهه از شكل
اي از مالحظات بهداشتي مادر و پدر و  . دستورات شريعتي شامل مجموعهاست فرزند تعليم شده

ي روابط جسمي و جنسي آنان است. همانطور كه دستورات شريعتي شرايط الزم براي سالمت جسم
هاي روحي و  گيري بنيان هاي الزم را براي شكل دارد دستورات طريقتي زمينه طفل را مقرر مي

 حفظ و يدار اوالد الزمه آداب مادران«فرمايند:  سازد. در رساله پند صالح مي رواني وي فراهم مي
 و خود عادات اميا و ردادنيش و حمل وضع و حمل اميا و حمل اول از را فرزند و خود الصحه

 فرزند در يكينزد وقت در مادر و پدر خُلق و حال و بدانند ديبا فرزند يروح و  يجسم تيترب
 دختر اي پسر هكبل فرزند مزاج و اتيروح و لكش در نيطرف االتيخ و يبدن تيوضع هكبل مؤثرست

 ردارك و گفتار و مادرست دست ريز سال هفت تا اوالد و باشند مراقب ديبا پس مؤثرست شدن
 دست ريز شتريب بعد و مادرست ييدانا و يكين به بسته او ندهيآ و آموزد يم فرزند به را غذا طرز هكبل

  ».آموزگارست و پدر

ت. نسبه طفل دا يكيهنگام نزد والدينت زنا را انتقال اثر حاالت يل ممنوعياز دال يكيشايد 
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ز لحاظ اود. ش مي به فرزند منتقل يكيهمانطور كه اشاره فرمودند حاالت روحي والدين هنگام نزد
شتر است و آتش نفس يع بمنبر مافرد حرص منع شده لذتبخشتر از افعال مباح است و افعال رواني 

ه كد حاالت پدر و مادر او يبوجود آ ياگر در هنگام زنا فرزند .ودش مي اطفاءبهتر و بيشتر مشتعل 
ل تلذذ يت پدر و مادر در آن لحظات به دلود. حاالش مي در حال عمل خالف هستند به او منتقل

به لذائذ تن داشته  يديز بعد از تولد علقة شديه روحاً طفل نكد گرد مي ش از حد سببيد بيشد
و متر خواهد بود و مراتب كات و وجدان يبه معنوتوجه  د باشديبه لذائذ تن شدتوجه  يباشد و وقت

ز يند و لذا در اخبار نكبروز ند يشاحتّي  متر است وكدر زنازاده  يانسان يروحماالت كاستعدادات 
  .316اء خدا زنازادگاننديه دشمن اولكت شده يروابه كرّات 

                                                                                                                                                                                              
و سعد اسكاف روايت كرده كه امام  -12) 4(، 135ص:  ،)4( باب، 135 ،2جلد  ،ترجمه رسولى محالتى -ارشاد 316

باقر (ع) فرمود: كشنده حضرت يحيى بن زكريا زنازاده بود، و كشنده حسين بن على عليهما السالم نيز زنازاده بود، و 
  آسمان سرخ نشد مگر براى آن دو.

معانى االخبار: بسندش تا امام ششم (ع) كه  -2) 6( ،175 ،2جلد  ،ترجمه جلد شانزدهم بحار االنوار-آداب معاشرت
ها است يكم دشمنى با ما خانواده، دوم دلدادگى بهمان زنا كه از آن آفريده شده، سوم سبك شمردن  زنازاده را نشانه

  دين چهارم بد برخوردى با مردم و كسى با برادرانش بد برخورد نباشد جز زنازاده يا تخم حيض.
گويد  پيغمبر ص فرمود: اى على راست مي، 183-184 ،7جلد  ،ترجمه كتاب السماء و العالم بحار-نآسمان و جها

پدر و از مردم ديگر جز بدبخت و از زنان  دشمنت ندارد از قريش مگر زنازاده و از انصار جز يهودى و از عرب جز بى
افكند وانگه سر بر آورد و فرمود: اى گروه جز سلقلقيه و آن زنيست كه از پس حيض بيند، وانگه ديرى سر بزير 

كرديم، هر كه  على عليه السالم بسنجيد، و ما دوستى على را بفرزندان خود پيشنهاد مي  انصار فرزندانتان را با دوستى
  دانستيم فرزند ما است و هر كه دشمن على بود از ما نبود. على دوست بود مي

بخش پنجم دوستى با ائمه عليهم السالم عالمت پاكى  ،124 ،5جلد ، رترجمه جلد هفتم بحار االنوا- بخش امامت
) خصال: داود بن حسن از ابى رافع از على عليه 6(، 122ص :  ،والدت و دشمنى با آنها عالمت آلودگى والدت است

منافق  يا السالم نقل كرد كه پيامبر اكرم فرمود هر كس عترت مرا دوست نداشته باشد بواسطه يكى از سه چيز است
جابر بن عبد اللَّه انصارى گفت: ما محبت على را بر . است يا زنازاده است و يا مادرش باو در ايام ناپاكى حامله شده

فهميديم اوالد ما است و هر كه دشمنى با على  داشت مى داشتيم هر كه على را دوست مي فرزندان خود عرضه مي
  دانستيم.  ورزيد او را از خود نمى مي

) معانى االخبار: سيف بن عميره از حضرت صادق 1(، 127، ص: 5ترجمه جلد هفتم بحار االنوار، جلد  -ش امامتبخ 
زنا ه ولد زنا عالماتى دارد يكى از آنها دشمنى با ما اهل بيت است دوم عالقه و ميل ب عليه السالم نقل كرد كه فرمود:

مارد چهارم بد برخورد با مردم است و بدخو نيست با ش دارد كه خود از آن توليد شده سوم دين را سبك مي
) 2برادرانش مگر كسى كه در رختخواب پدرش متولد نشده يا كسى كه مادرش او را در هنگام حيض حامله شده. (

← 
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 محيط رشد و نمو كودكمرحلة طفوليت و 
يرد. كودك در اين دوره بيشترين ميزان يادگيري را از گ مي در اين دوران مباني رفتاري فرد شكل

رفتار مادر در مرحله اول بعد پدر و محيط خانواده كليه محتواهاي محيط پيرآموني خود دارد. لذا 
اند اين است كه  كند. آنچه كه در روانشناسي تربيتي نتيجه گرفته آموزشي را براي طفل بنا مي

نيست ولي اين رفتار پدر و مادر تأثير  تذكرات و نصايح تربيتي والدين هرچند در تربيت كودك بي
دهد. لذا كودك الگوي رفتاري خود را  تربيتي براي طفل را تشكيل مي هاي زهواست كه اساس آم

كند. اگر پدر و مادر در اين مرحله اخالق و  برداري مي با بررسي رفتار پدر و مادر از آنها نسخه
كند  دهد وآن مي صفاتي را مراعي باشند فرزند نيز همان اخالق و صفات را سرمشق خود قرار مي

بنابراين تقييد والدين به رعايت دستورات شريعتي و طريقتي طفل را آماده و  كنند. كه والدين مي
 سازد.  و معنوي وي ميمادي  مهياي مراحل رشد

ها رفتارهاي خود را بر بطور صريح و ضمني  ها و همكالسي معاشرين بيروني نظير معلّمين، همبازي
                                                                                                                                                                                              ←  
محاسن: ابو عبد اللَّه مدائنى گفت حضرت صادق عليه السالم فرمود: وقتى محبت ما در دل شما برقرار گرديد خدا را 

دارد  منظور فطرت اسالم است فرمود نه پاكدامنى است ما را دوست نمى  زارى كنيد بر بهترين نعمت. گفتمسپاسگ
دارد مگر كسى كه مادرش او را از ديگرى حامله شده و بشوهرش نسبت داده بر اسرار و  مگر پاكدامن و دشمن نمى

دارد ما را دوست نميدارد  رگز ما را دوست نمىبرد چنين كسى ه كند و از آنها ارث مي زنان خويشاوند خود نگاه مي
   اى كه هست مگر كسى كه پاك باشد از هر طايفه

ارشاد مفيد: عبد اللَّه بن حزام انصارى گفت ما ، 130، ص: 5ترجمه جلد هفتم بحار االنوار، جلد  -بخش امامت
محبت على بن ابى  را آزمايش كنيد باخدمت پيامبر اكرم ص بوديم با گروهى از انصار فرمود اى انصار فرزندان خود 

  . طالب هر كه او را دوست بدارد بدانيد رشيد و درست است و هر كه دشمن بدارد بدانيد بواسطه آلودگى نطفه اوست
فرمود: در زنا زاده، نه در  گويد: از امام باقر (ع) شنيدم كه مى . زراره مى9) 1( ،521 ،ترجمه انصارى -ثواب االعمال
. ابو 10 در پوستش و نه در مويش و نه در گوشتش و نه در خونش و نه در هيچ چيز او خيرى نيست. خودش و نه

خديجه از امام صادق (ع) نقل كرده است كه فرمود: اگر بنا بود زنا زاده نجات يابد، آن مرد سرگردان بنى اسرائيل 
ابدى بود كه به وى گفتند: زنازاده هرگز پاك يافت. پرسيدند: مرد سرگردان بنى اسرائيل كه بود؟ فرمود: ع نجات مى

گفت: گناه من  گشت و مى پذيرد، پس او بيرون رفت و ميان كوهها مى شود و خداوند هيچ عملى را از او نمى نمى
  چيست؟

بحار االنوار در ارتباط با ظهور قائم و اينكه دشمنان حضرت از زنازادگانند و  13مشابه اين مباحث به تفصيل در جلد 
 ريزد آمده است. همينطور كه حضرتش خون زنازادگان را مي
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يرد و طفل گ مي شكل خاصي به خودنمايند و بروز رفتار در اين مقطع سنّي  بر كودك عرضه مي
 نمايد. هاي خود را كامل نموده و به هم سن و ساالن خود نيز عرضه مي آموزه

 بلوغ جسميمرحلة 
با ورود به دوران بلوغ جنسي و بروز ادراكات جنسي و جسمي غضبيه  وشهويه  حصول كمال قواي

دوران موارد اساسي نيازها (نيازهاي ود. در اين ش مي و رفتارهاي ناشي از آن در اين مرحله محقق
اجتماعي)، شناخت (اهداف،  بيروني و نيازهاي و دروني شناختي، انگيزش فيزيولوژيكي و روان

هاي  شخصيتي و انگيزش هاي فردي (ويژگي هاي شخصي و خوديت و تالش) و تفاوت كنترل آراء
رسد و  در فرد بارز و به مرحله ظهور مي 317تر انگيزش و هيجان ناهشيار و رشد) و به عبارت كلي

هاي مختلف شخصيتي و  رفتارهاي فرد را خواسته و ناخواسته مديريت نموده و او را به گونه
و معنوي و كيستي و مادي  كشد. تفكّرات در مورد اهداف زندگي مسيرهاي مختلف زندگاني مي

 ود. ش مي ز اين دوره آغازها در زندگي فرد اساساً ا ها و شكست چيستي خود و موفقييت

: 318فرمايند دهي افكار فرد به مسير معنوي حيات است. مي دستورات طريقتي در اين دوره جهت
 ريسا مانند تولّد اول از كودك و است نيب انيپا ركف و عقل به جانداران ريسا از انسان ازيامت«
 و دانسته از و دگرد مي افزون او يسنج انيپا و رديگ مي يشيب هم او ركف تن نمو به يول واناتستيح
 شيرايپ و شيآرا به و ردب مي يپ هم موجودات ريسا آثار به برده نادانسته به يپ خود دهيشن و دهيد

 و اندازد يم ارك به شتريب را ركف اندازه هر و پردازد يم رونيب و درون در آن لوازم و يجسمان بدن
 يپ خلقت عالم اسرار و آثار به متدرجاً ست مشهود چنانچه و ردهك نمو بهتر باشد تر فراهم مقدمات

 اندازه نيهم به دينبا يول آورد يم وجود به صناعات و ردهك اختراعات خود نوع استفاده يبرا برده
 ستيفان هك آن لوازم و بدن در را خود همت و دينما خود وجود خارج صرف را ركف و بسازد
  :دينما تأمل آمده خود به هكبل دينما صرف

  وطنم ييننما آخر روم يم جاك  بود             به چه بهر آمدنم ام آمده جاك از

 و آن انقالبات و اتيجسمان و جسم بودن محدود از و آخرت عالم و نفس تجرّد و روح يبقا ليدال
                                                                                                                                                                                              

  . تهران ، نشر ويرايش  : موسسهنشر . محمدي  يحيي  هترجم، و هيجان  انگيزش) 1376، ( مارشال  ريو، جان 317
  .1318 ارديبهشت اول صالح، چاپ پند شريفة گنابادي، رساله صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج حضرت  318
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 يها خواهش به دنيرس به يفطر شوق و جستجو نشدن خاموش از و بدن يلّك و يجيتدر يفنا
 نه ركف تينهايب جوالن هك گردد آگاه خود گمشده طلب و آرزو افتني يبرا يدوندگ و يويدن

 تمام در و اعضاست و يقو يارفرماك آنچه هكبل تنست نيا جز يانسان قتيحق و استيدن به منحصر
 در توانا و نايب و دانا و گانهيب همه با ييآشنا نيع در و گانهي يقو ثرتك با و داريپا تن تبدالّت
 و يخوش در و يريپ و يجوان و كيودك در و اليخ يتوجه يب و بدن يخبر يب نيع در و بدنست
 و جان هك اوست به منسوب خرد و ركف و ستيكي و داريپا يتندرست و مرض و يفربه و يناخوش
 نيب واسطه ركف زكمر و دل و ستين محسوس و يجسمان و انسانست تيشخص و قتيحق مينام روان
 شهيهم واهمه توسط را جان دينبا پس بدنست بر مسلط دل و دل بر منيمه جان و است تن و جان

 خود قتيحق و ساخت روشن جان نور به دل راه از ديبا را بدن هكبل داشت تن زندان و چاه گرفتار
 ردارهاك و پندار و گفتار و آثار هك برد يپ و پرداخت خود به هم يقدر هكبل ننموده ايدن يفدا را
 جان صفحه در چون پس ستين تن در و محسوس هست هم مرگ تا و همراه يزندگان در هك
 با و نشده يفان زوالست در جيبتدر هم يزندگان در هك بدن يلك يفنا و يعيطب مرگ به ستيباق

 در آن واقعات و حاالت از و ندك يم يزندگان بدن بدون خواب در هكچنان و بود خواهد جان
 و يخوش ينخواه يخواه و نديب مي بد اي خوب خواب و دگرد مي نيغمگ اي خوشنود يداريب

 و همراه اعمال زين مرگ از پس نديب مي بعد را آن نيع اي آثار و ابدي يم يداريب در را آن يناخوش
 و خود يخود به ركف و برآمد طرف آن شيآسا ركف به ديبا و بود خواهد عذاب اي شيآسا موجب

 راه نيا هك اءياول و اءيانب و نمود راه نيا يبرا راهبر و راه يجستجو ديبا پس ردب نمي آنجا به راه تنها
 چاه و راه و بوده مأمور ردنك داريب يبرا اند دانسته را راه توشه و دهيد را آن بد و خوب و مودهيپ را
 آغاز نيدورب شهياند نيا شيدايپ آغاز و. برآمد آنها دستور به رفتار درصدد ديبا اند داده نشان را

 و ندك خود اصالح بر عزم و دينماشدت  درد و جستجو نيا اگرالبتّه  و خداست يسو به كسلو
 و نوشته به تنها و نرسد مقصود به انتيد صورت انتحال و ظاهر تيمل محض به هك گردد متوجه
 و راهنما با ديبا دارد فراوان راهزنان و انيپا يب يها خطر هك يراه و موديپ راه نتوان راهنما دستور
حقّ  را آنها گفته و اند بوده طيمح و نايب هك را نيسابق نص برآمده قيتحق و تفحص در رفت اسلحه
 ظنّ حسن و رتيبص با و ردهك دايپ مقرونست هم اثر با و راهبرست يشناسائ راه گانهي هك دانسته
 و عرف در را دنيگرو نيا. بود) ع( خضر از) ع( يموس يرويپ در هكچنان شود ميتسل و دهيگرو

 قدم به ديترد و اعتراض بدون گرفت هك يدستور به ديبا سپس نامند كسلو اول عرفا اصطالح
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 در و دينما وساوس رفع ركذ سالح به و باشد قدم ثابت وارده حاالت در و دينما يط را راه همت
 ريپ دامن از دل دست است زنده تا و نچسبد تنها ظاهر به بوده نيب انيپا و باشد ركف با همراه حال هر
 يتأس داند او يرضا آنچه در و داندحقّ  ميتعظ را او ميتعظ و منظور را ياله امر وجهه و ندكن رها
 و تينوران شيدايپ در ديبا و دارد مذمت نااستوار هيپا بر و نادانسته ديتقل و ممدوحست هك دينما
 ناز ورطة در مبادا هك داند ريپ نظر پرتو از و ديافزا توسل بر آورد يم يازمندين و عجز هك رتيبص
  ».است  راه بزرگ خطر غرور و يخودسر و عجب خطر هك افتد

 ازدواج و تشكيل خانواده و توسعه روابط اجتماعيمرحلة 
زيند. برآيند رفتاري زن و مرد و تولّد فرزندان گ مي در اين دوره فرد معاشر دايمي براي خود

رساند. فرد براي تأمين نيازهاي خود و خانواده خود روابط  ظهور مي نيازهاي جديدي را به منصة
هاي عيني نسبت به جامعه دارد. انتهاي اين دوران  ها و واكنش اي را آغاز و كنش اجتماعي گسترده

هاي حاد در  سالخوردگي و انفعال پيش آمده و فرد با كاهش قواي جسمي روبرو شده و انگيزش
 رساند. را به اتمام ميمادي  هايتاً حياتيابد تا ن وي تخفيف مي

در اين دوره دستورات تربيتي اعم از دستورات شريعتي و دستورات طريقتي در رابطه با رفتار فردي 
 آن وهيم هكست يزراعت مانيا« 319 فرمايند: دهند. مي و اجتماعي گستره بسيار بزرگي را تشكيل مي

 و پندار به ديبا زراعت نيا .شود اركآش مرگ از بعد آن بهره و شيآسا و ودش مي دهيچ مرگ وقت
 مرگ به يعيطب مرگ از شيپ ديشا هكبل نگردد تباه نموده نمو هك شود ياريآب يكن ردارك و گفتار
 يبستگ الزمه داده دستور را خود پسند و فرموده نيمع را يكين خداوند و بردارد را آن بهره يارياخت
 هك رسد چه تا دينما رفتار آن به ديبا بفهمد دوست هك را دوست يرضا وست يفرمانبردار مانيا و
 ديبا لفتك به است نفس برخالف چون و باشد ارياخت يب اطاعت در ديبا هك باشد آن در ينه و امر

 بتواند تا و نشمرده سهل و نموده ينه و امر ميتعظ ديبا و دندينام فشيلكت جهت نيا به نمود وادار
 جدا هم از دينبا دو هر نيا هك قتيطر و باطن آداب چه و عتيشر و ظاهر امكاح در چه .وشدكب

 عتيشر. دلست به راجع قتيطر و تن به راجع اعمال عتيشر. نبخشد جهينت گريديك بدون هك باشد
 ادي و يدوست و دهيپسند اخالق به است باطن نمودن زهكيپا قتيطر، طاعت بهست ظاهر آراستن
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ست يمعن و لفظ مانند هكبل پوست و مغز مانند دو هر نيا پس. او شناختن به دل ساختن روشن و خدا
 عتيشر و باطن و ظاهر نيب جمع و آن اثر و دوا مانند اي آن ييروشنا و چراغ اي و تن و جان مانند و
 هك سك آن و داشت مراقبت ديبا پس هست و بوده هياللّه نعمت سلسله اختصاصات از قتيطر و

 بهترست نيمؤمن به خطاب و ديمج قرآن در هك  يامكاح بر رفتار در ديبا داندتر  يكنزد را خود
 امتثال قصد به حالل تلذّذات و اليع يپرستار و مال انماء و معاش سبك از ايدن امورحتّي  وشدكب

 هر در هكست امكاح در توسعه يقدر به اسالم در و، بود خواهد زين عبادت ديبنما دهيرس هك امر
 خدا يبندگ امتثالنيت  با را خود يويدن يارهاك تمام مسلم واندت مي و هست ينه اي امر يارك
 امرست خداوند و بندگان نيب مانيپ صورت و ييخدا فرمان هك قرآن خواندن پس .دينما

 ميادآري مانيپ از و ميافت خود يبندگ ادي به هك ميبخوان باشد مك ولو روز هر بشود تا هكست يعموم
 به پناه يزگكيپا و كيپا با شروع اول در و نمود آن در تدبر و دانست را آن ترجمه ديبا بشود تا و

 ترجمه هك آنها يبرا و دهد جلوه برخالف و رديجا گ دل در مبادا هك برد طانيش وسوسه شرّ از خدا
 به دينبا يول است شده امر و يكن ييخدا مانيپ و خدا بهتوجه  و قرآن خواندن هم باز ندانند
 حيصح بطور هك قرآن ترجمه خواندن و ميافت دور مقصود و يمعن از هك ميشو لفظ متوجه يا اندازه
 هكست خوب ياخالق دستورات و امكاح يبعض دانستن و دقت يبرا نماز ريغ در باشد شده ترجمه
  .ميدارائ را آن باالتر و بهتر ندينما ادعا گرانيد آنچه ميبدان اقالً

 تمام هيما هك خدا يسو به است بنده آوردن يرو و، تستياسالم بزرگ نشانهست نيد هيپا نماز
 مكح نياول وندش مي مردود شد رد اگر و، رفتهيپذ آن يماسوا شد رفتهيپذ اگر پس، عباداتست

 و تكبر و محسوب عبادات از نيمؤمن اجتماع هكست تر دهيپسند جماعت بهالبتّه  وست ياسالم
 است يوسط نماز صورت بهتر  يكنزد هك را مغرب و صبح نماز و ردكن يتنبل ديباست رحمت

 دلدار با را دل و گفتار با باشد مطابق حال هك ديوشك و آورد بجا وقت اول در بشود مخصوصاً تا
 پشت االحرامة ريبكت به ردهك نفس با ارزارك آماده را خود اقامه و اذان به دانسته حاضر را او داشت

 ديباالبتّه  و دهد سالم دهيرس حضور به هك مودهيپ گفتار مطابق را ريس درجات زده يماسو بر پا
 قيتوف و دينگرد حال آن يدارا اگر و خواهد يم چه و ديوگ مي هك با و ديوگ مي چه هك بداند

 به هك آورد نظر در را راهروان حال و دينما سرزنش را نفس دهيد مقصر و قاصر را خود افتين
 شاهيسلطانعل مرحوم تبك مخصوصاً در عرفا تبك در اشارات و اندازد راه به را نفس شوق انهيتاز
 و نخواهد را يمول جزنيت  در و وشدكب تدبر با امر موافق نوافل در وست مبسوط سرّه قدس ديشه
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 و افتيدر ودش مي استنباط هك  يعموم دستورات و اشارات نماز امكاح در ياوكنجك و دقّت از ديبا
 ليتعط يدگيپسند و جماعت و اجتماع يكين و سالتك يبد و نظافت يدگيپسند مانند .ردك رفتار
 يدار خانه تيرعا وتوجه  و اليخ تيجمع و عفّت مراقبت و خطابه و نطق اثر و ظهر از بعد تا جمعه

 و خود از يريجلوگ و يگانگي و بزرگان اطاعت و يبرادر و مساوات و» مسجد املرئة بيتها« هك
 يبرا هك نقره و طال از نساختن ظرف و لباس و) بهداشت( الصحه حفظ و يستمگر در گرانيد

 مالحظه و نظافت به ديتق با نتيز به مردان نبودن ديمق وست عموم اجياحت مورد معامله در مبادله
 و خدا بهتوجه  به ايدن ارك زحمت از شيآسا و انسان بد يبو از ولو آنان نشدن تياذ و نانيهمنش
 لفظ به» اهد« هك خواهد يم خود يبرا هك آنچه نيمؤمن يبرا خواستن و سحر يداريب بودن پسند
 نزدمؤمن  تيسعا نبودن روا و جمعه و نيديع نماز از گرفتن يانتيد جشن دستور وست جمع ديمف

 نماز از انقالب و رييتغ هر در خدا بهتوجه  و اموات نماز از آنها شفاعت لزوم هكبل بزرگان و خدا
 خوف نماز در اطياحت تيرعا با دنينترس و باشد آب در چه اگر يرو انهيم و اقتصاد تيرعا و اتيآ
 پسند آنچه هك ندك تدبر ديبا يامر هر درمؤمن  هكبل ابدي يمدر تدبر با باهوش مسلم هك نهايا ريغ و

 را نماز باتيتعق و اوراد نماز محل در بشود تا ديبا هم نماز از بعد و .ندك چنان و ابديدر باشد دوست
 بهست نفس تيترب و خدا يرضااند  داده دستور آنچه در هك بخواند يمعان افتيدر و يقلبتوجه  با

 منظور توسل وتوجه  در التكمش حل و غم و هم دفع و آخرت و ايدن امر اصالح هكبلتوجه  شرط
 هك دياين چه و ديآ زبان بر چهست دل خواست بهست خدا خواندن هك دعا و اند. داده مژده و

 عيشف و نيد بزرگان به توسل و نمودن يمال نذر اي يارك يبرا نماز اي روزه نذر و دل به خواستن
 راتيخ و صدقات اي داده اجازه آنها شفاعت در خدا هك خدا نزد را آنها كپا يها روان قراردادن

 باالبتّه  وست دعا يامر برهمت مؤمن  و يقلبتوجه  وست دعا مراتب همه نهايا امثال و خدا راه در
 يافزون يبرا و ودش مي اجابت است يماسو از دنيبر هك يچارگيب و يرستگ حال و دل تامتوجه 
 از دل كيپا و نبودن گرانيد مال و خَبث و حدث از كپوشا و تن كيپا، دل شدن رويك وتوجه 
 اي  يعموم اجازه ومؤمن  نبودن افسرده و شرع مواظبت و حالل كخورا و انابه و توبه وها  يآلودگ
 و يمانيا وجهه به نيمؤمن اجتماع موقع و رحمت زشير حال درالبتّه  و شده داده دستور يخصوص
 مجالس و نيمؤمن توبه حال مخصوصاً در ترستيكنزد اجابت به وتر  مناسب نيمؤمن ازين و راز موقع

 زديخ دل از اگر هم يزبان يدعا و نمود يوتاهك دينباست شامل خدا رحمت هك آنها ركذ حلقه و
 و بود خواهد دعا شود حال و دينما اثر دل در هك دينماتوجه  و بخواند اي ديبگو هم زبان هك
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 ادب قيطر و ازين و راز و مناجات طرز آموختن يبرا دهيرس بزرگان ازست مسلّم هك دعاها خواندن
 خود اي بپردازد خارج به خود از دينبا يانسان هك استدانستن  آن بهره نيمترك هك.ممدوحست اريبس
 بخشش او از و برد پناه خدا به و آورده چشم شيپ را خود گناهان ديبا هكبل پندارد گناه يب را

 خداوند از را آنها يكين و .خود فرزندان و انكاين و مادر و پدر و برادران و خود يبرا بخواهد
 يدعا اجابت و ندك درخواست رحمت و بخشش آنها يبرا و دينما گذشتگان ادي و بخواهد
 را او شفاعت و داده آله و هيعل اهللا يصلّ غمبريپ شفاعت در إذن خداوند چون و بخواهد را برادران
 وعده استغفار در و بفرستد صلوات و زده حضرت آن دامان به چنگ دعا انجام و آغاز در دهيپسند

 و يآسمان تكبر و نعمت يافزون و يفراوان و فرزند و ييدارا دادن و يرومندين و رحمت و بخشش
 امور به تواند تا و ديگو استغفار ركذ و باشد استغفار حال با ديبا دعا در پس است شده داده ينيزم
 مهمات تيفاك او هك واگذارد خدا به و نسازد قانع مك به ميرك از را خود و نپردازدست پست هك ايدن
 ديايب دعا حال هك يآن هر اگرچه و گردد زحمت اسباب هك نخواهد بشود تا را ياحد يبد و دينما

 يول گردد قدر شب و شود باز شيرو به در دينما يبندگ شب هر وست استجابت ساعت موقع همان
 به يبزرگ هك يمواقع و ترستمؤثر و شتريبتوجه  اند برده نام و داده قرار عبادت يبرا هك ياوقات

 يصاف هوا هك ها سحر و .گرددتر  تمامتوجه  البتّه است شده باز خلق يرو به يدر اي و دهيرس وصال
 نيبهتر روز شبانه در نپرداخته ايدن ارك به هنوز و است شيآال يب و روشن روح و شيآسا در تن و

 و يروح ديفوا و دينما ازين يب بخشنده با ازين و راز آورده چشم شيپ را خود گناهان هكست ساعات
 اميا در وست مترتب فراوان نيالطلوع نيب يداريب بر ياخرو و يويدن يارهاك در يبر بهره و يجسم
  ... .رمضانها  ماه در وست بهتر جمعه هفته

 يوانيح يقوا اهاندنك و نفس يها خواهش ستنكش و اطاعت بر خودادن و نفس تيترب يبرا روزه
 در نيمع دستور و طيشرا به رمضان ماه درها  متكح گريد و ضعفا حال از يآگاه و روح يصفا و

 بهاند  داده وعده هك يتندرست شود افزوده روان بر اهندكب تن از اندازه هر و است شده امر عتيشر
 و يزيناپره و يتنبل و يادخوريز و يداريب و خواب وضع رييتغ بواسطه سالتك و مشهود روزه
 دو يكي هك گردد عورت و مكش گرفتار چنان دينبا انسان ودش مي ياريكب و نيالطلوع نيب خواب
 وست نفس وسوسه فقط باشد داشته ترس و هراس آن از و شود رتريد نتواند او يغذامثالً  ساعت
 روز و شب در هك ديوشك ديبا و زد آن به پا پشت ديبا هك ،يفرمانبردار و يبندگ هنگام او طپش
  .داشت نگاه ايدن ذيلذا و خدا امر مخالفت از را قوا و اعضاء تمام و بود خدا ادي به روزه
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 ي اقربا و نيوافد يبرا هك داتيعا و ميغنا خمس و  يعموم مصارف يبرا يمال داتيعا اتكز
 يبرا مستحبه و واجبه انفاقات ريسا و. شده نيمع آنها نيمستحق و امام و آله و هيعل اهللا يصلّ رسول

 و »(درآمد يديعا مراقبت و يتعالحقّ  حقّه تكيمال بهتوجه  و ايدن بهست دل يبستگ اهاندنك
 تكبر و شود گرفتار وام به هك ندكن دخل از افزون خرج و بسازد بتواند تا هك نه)ي(هز خرج حساب

 از اي دينما شتريب اي مترك واندت مي دهد يم يروز هك دهنده و شده داده وعده آن پرداخت يبرا
 داشت ادي و يبندگ اظهار هك فطره مخصوصاً در ببرد اي ندك حفظ و ببخشد رود ينم گمان هك يراه
 مساعدت و افتيض ليقب از مستحبه انفاقات و است شده شتريبتأكيد  ستمانيا فطرت شينما و عتيب

 و حوض و يپلساز ليقب از يعموم شگاهيآسا ساختن و فقرا سوهك و اطعام و صدقات و نيمؤمن
 و خدا دهيپسند يرو انهيم و ييتوانا با آن مانند وها  آموزشگاه وها  مارستانيب و مساجد و حمام
 ندارد نيمع دسته به اختصاص و است هيبل و يگرفتار رفع و حفظ و يدوست موجب وست خلق
 باشد مترك آن در جهينت يب ديتق و قتيحق يب يظاهرساز چند هر و باشد منظور ديبا نوع شيآسا

  .بهترست

 نخورد هم به او يزندگان برگردد و هكم حج به برود اگر هكچنان بتواند سك هر نيمسلم بر حج
 مشهود آن از بعد نعمت يقدردان و تكبر و تجربه و هوش يافزون و احتيس و تيترب وست واجب
 نيمؤمن برست واجبست ايدن از يرستگ و خدا يبندگ در نفس با وششك هك بزرگ جهاد. ودش مي
 يبرا يظاهر وششك و ندينما طانيش با جهاد ريپ باطنهمت  كمك و ركف و ركذ اسلحه با ديبا هك

 امر صورت در كوچك جهاد و دادنحقّ  راه در را مال و جان و تياسالم و اسالم حفظ و توسعه
ست واجب اند شده معاف هك ياشخاص مگر نيمسلم تمام بر دنيجنگ اسلحه با يخارج دشمنان با امام
 نيمسلم يبرا زمان هر در جنگ آداب آموختن و .انكام با زمان هر در مهاجم از دفاع ذاكه و

  .الزمست دارند بزرگوار آن ابكر در جهاد و امام ظهور انتظار هك عهيمخصوصاً ش و عموماً

 فهيوظ تيآمر عنوان به هك اسالمند نگاهبان دو و استوار هيپا دو ركمن از ينه و معروف به امر
 ينفسان آفات از و داشته آن بر رفتار خود و افتهي آنها به اتّصال هك يسانك ايست امر صاحبان
 را زمان و باشند دانسته را اشخاص بد و يكن قرارگرفته ييخدا حفظ نفك در و افتهي يخالص
 و برادران يبرا خواستن يكين عنوان به و ندينما ينه و امر شرفتيپ و اقتضاء اندازه به دهيد يمقتض
 از يريجلوگ و ياله قانون ينگاهدار و شرفتيپ و يزگاريپره و يكين در يهمراه و ريخ بر داللت
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 تمام فيوظا از يمقتض بطورها  يكين در كمك و قيتشو وها  يبد از يقلب تنفر و يبد وعيش
 به ينه و امر نيبهترالبتّه  و آن بر خود رفتار و آن مواقع و بد و يكن دانستن باست ن ايمسلم
  .غالباًمؤثرست  هكست رفتار

 اند فرموده قرآنند نيمب هك بزرگان اي شده ركذ قرآن در هك ييخدا يها فرمان و يعتيشر امكاح ريسا
 مستحب بوده آنها دهيپسند آنچه هك پسندد يم دوست چون ننمود يوتاهك و ردك رفتار بشود تا ديبا
مؤمن  چون و .مترتّبست آن بر هم يويدن آثارغالباً  هك آورد بجا ديبا بشود تا و شده دهينام فقه در

 باشد داشته مميت اال و وضو نشد اگر و غسل شود نكمم تاست نمازگزار مكح در و خدا ادي به دائم
 قرآن خواندن و ينيد مجامع و نيمؤمن ارتيز مخصوصاً درست جهاد سالح و طانيش از حفظ هك

 دهيرس آن از ينه آنچه و .شود كپا هم باطن هك ديوشك ديبا وست خوب خوش يبو و طهارت
 يفان و موهوم لذّت و ردك يدور ديبا و ندك يم ايدن به بسته و نكيچر را دل و دور خدا از را كسال
 خاطر و ستين عقل پسند هك زشت ردارك به و ردك كتر يجاودان يها يخوش افتيدر يبرا را

 دينبا ماند يم آن آثارغالباً  و دگرد مي هم مردم يدشمن و  يبدنام و تنفر مورد و رنجاند يم را بزرگان
 داده دستور يريجلوگ راه و نيمع ركمن و معروف اسالم مقدسه عتيشر در و ساخت آلوده را خود
 تابك و شدك يم طول به آنها ركذ باشند دانسته ديباغالباً  نيمسلم وست مسطور تبك در هك شده
 و بزرگ رنديگ مي جا نفس در و رندب ميغالباً  هم را توبه حال هك گناهان بعض و ودش مي يمفصل

 آنها بر اصرار هك وندش مي محسوب رهيصغ يبعض و دهيرس سخت ينه قرآن در واند  فرموده رهيبك
 زينها  معاشرت و معامالت و عبادات ضمن در و اندگرد مي رهيت را دل و يجر باالخره را نفس زين

 و ركف نندهك شانيپر و ياريكب به دهنده عادت وها  خانواده براندازنده هك قمارمثالً  .هست
 را عقل هك راتكمس ذاكه .بگردد آن رامونيپ دينبا عاقل و راتستكمن ازست دوستان نندهك دشمن

و  كايتر و ندك يم ليزاست يكن ردارك و صفات منشاء و گريد واناتيح ازست انسان ازيامت هك
  .محسوبست راتكمس از هم بنگ و چرس

 بر آنها از دل و خلق با تن و آوردن تجرد عالم به رو و دنيبر خدا ريغ از را دل علقه يشيدرو و فقر
 از ياريبس از حفظ و اسالم سنّت تأهل هكبل ستين زن گرفتن و تأهل يمناف وست داشتن نارك

 روا ييتنها وست كسال يمرب مينامالتحمل  و فهيوظ يادا صورت در و يروز آورنده و خطرات
 هم يليتحص ييدانا هكبل نمود جمال و ييدارا مالحظه زن گرفتن در دينبا و يناچار به مگر ستين
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 نداشتن مالحظه و ردك وقار و اخالق و عفّت و انتيد و يذات نجابت مالحظه ديبا ستين ديمف تنها
 و داشت ديباست ازدواج جهينت وست آن در نوع ي بقا هك اوالد مالحظه وست الزم هم يمسر مرض
 مانع يگرفتار نگونهياغالباً  هك بود ناركبر يزندگان در هم بعد و اول در لّفاتكت از انكاالمحتّي 
 و گذشت و محبت بهها  زن با معاشرت در و ندك يها م يخراب و زحمات ديتول اي ودش مي ازدواج

 و آگاه خود فهيوظ به محبت به هم آنها ينخواه يخواه هك شود رفتار بزرگان دستور موافق تيترب
 درست نسل يبقا ياصل منظور چون و ندينما تجاوز دينبا خود فهيوظ از هم آنهاالبتّه  و. ندينما رفتار
 و افتد رخنه يتندرست در و شود مك بدن يزندگان الزمه مواد هك ستين روا يرو ادهيز يكينزد

 امتثالنيت  با و خدا ادي به حال آن در و خوردن حالل يغذاالبتّه  و است ياول بزرگان دستور موافق
 از ادهيز است نادر اريبس عدالت ييتوانا چون وست الزم باشد يكن شود دايپ اگر ياوالد هك بودن
 خلق و خدا نزد در طالق و .يضرور موارد و يناچار در مگر ندارد يا بهره زحمت جز زن يك

 در يبردبار وست ناگوار يناچار در مگر آله و هيعل اهللا يصلّ رسول حضرت بر و ناپسند
  .طالقست از گواراتر بشود تا زنان يها يناگوار

 نوشتن و خواندن وست مادر ا و پدر باست محسوب آن از هم ليتحص هك فرزند روان و تن پرورش و
 از بعد هم گانگانيب تبكحتّي  تابك خواندن هكنيا مانند دانست الزم يهمگ يبراوان ت مي را

 وست خوب همه يبرا يآگاه شيافزا يبرا خود بزرگان دستورات در يينايب و خود تبك خواندن
 ينيد مختلفه علوم آموختنالبتّه  ،الزمست همه يبرا حاجت اندازه به الزمه امكاح و ديعقا آموختن

 يمدن بالطبع هك انسان ديبا و. مالستك و لتيفض ليوسا آمدن فراهم با بود شتريب اندازه هر يويدن اي
 ريكپ هك دهد انجام يارك يسك هر و ندينما هم به كمك محتاجند گريديك به و شده دهيآفر
 چشم هك باشد نداشته طمع و داشت چشم داشته استغناء و خدا به هكيت و نباشد جامعه بر بار و هودهيب

 دهيپسند هك ردنكارك در و .خواست آنها باطن از ديبا است بد هم بزرگان ظاهر به هكيت و داشت
 ياوكنجك شهيهم ننموده قناعت تنها خود استاد هنر آموختن به توانست تا و ديوشك ديباست خدا
 خود ييدارا از هك باشد دارا چه اگر و داد يترق را خود هنر و ردهك مجهوالت بر يآگاه يبرا

 آن سرانجام هك خود ييدارا يآبادان و يدگيرس به ولو دينما جامعه كمك ديبا ندك يزندگان بتواند
 شده سخت ينه اسالم در و است سبك مقابل نقطه دو هك يدزد و ييگدا از وست مردم شيآسا
 يبرا عتيشر در هك يدستورات از و شود دايپ هم او حالل سبك در مبادا هك ردك ديبا يدور است

 خدا يخوشنود سبك در و ندارد روا را آن تصرّف يقيحق كمال هك ندكن تجاوز دهيرس معامالت
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 مكح در و دارد سخت ديتهد ديمج قرآن مخصوصاً در هك ربا از و .بخواهد را بندگان كمك و
 يبعض و .رواست هك است عيب ريغ و مضاربه ريغ ربا و نديگز يدورست رسول و خدا با جنگ اعالن

 يتكبر يب اركاحت و اركش و يقصاب مانندست ننگ و بدنما هم مردم نزد در و دهيرس ينه هكها  سبك
 و گفتار و پندار همه درمؤمن  هكبل است بد وزن و لكي در گرفتن شيب و دادن مك و .داستيآنها پ

 هك باشد داشته روا گرانيد به دارد روا خود به آنچه و نخرد شيب و نفروشد مك ديبا خود ردارك
 چه تا سازد جامعه گردن بار و دهد عادت ياريكب به را يانسان آنچه از ديبا و .انصافست يمعن يك
 و قمار و شرب و يخوشگذران مجالس به عادت مانند ندك زيپره باشد برانداز خانمان هك رسد
 و يمردانگ و ارك هيپا بر اسالم دستورات هك آنها مانند و شيحش و كايتر و يابازيمكي يمشاق
 مزاج و خسته روح و فرسوده تن هكست خوب يرو انهيم هم يارك هر در و شده گذارده خدا يبندگ
 و يجوارح و يركف ارك تفاوت به روز شبانه در ساعت هشت و ساعت شش نيب و نگردد ناتوان
 بد هم يتنبل و .لزوم مورد مگر ردك ارك ديبا محل و مزاج و ارك تفاوت و سرد و گرم يهوا تفاوت

 هياللّه نعمت هيعل سلسله ازاتيامت از يكي هم ارك و سبك به ديتق و است جامعهحقّ  ساختن تباه و
 هك ردك يرو انهيم ديبا هم خرج در و هستند و بوده سرمشق بحمداهللا وششك در هك هست و بوده
 جلو بشود تا را خرج دينبا شد اشاره هم شتريپ هكچنان وست ناپسند يندك و يتند ارك هر در

 هك ردك ميتقس يزندگان بر بماند آنچه و ردك ازاند پس يمختصر است درآمد را آنچه هكبل انداخت
 به نگاه خرج در انسان دينبا و رديبگ سخت خود بر و بتواند هكنيا نه است سازش و قناعت يمعن

  .باشد خوش هك ندك نگاه خود از نادارتر به هكبل باشد رنج به شهيهم هك دينما باالدست

 خود از داناتر با و بسنجد را ارك رآمونيپ و باشد نيب انيپا ديبا گرانيد و خود امور در مؤمن
 لغزش از مشورت هك ندك رفتار و نديبرگز را ايدن و نيد صالح مشورت از بعد و دينما مشورت
 ارك بد و يكن و دينما استخاره برنخواست ديترد نگاشك به و ماند مردد يارك در اگر و .نگاهدارد

 يك هم شĤمديپ به واگذار و خدا بر لكتو و باشد او ريخ ديآ پاسخ آنچه بخواهد خدا از را خود
 بازماند دينبا ارك از نفس وساوس اتيجزئ به و. ديآ شيپست صالح هرچه هك است استخاره نوع
 از و ستين معلوم آن يعيطب اثر هك يزيچ به دينبا را اليخ و است دهيرس ينه زدن بد فال و ريتَطَ هك

 مضطرب را نفس و دهيرس ينه آوردن زبان بهحتّي  هك ساخت مشوش و پابند دهينرس هم يبزرگ
 رساند يمستحقّ به صدقه و برد خدا به پناه و پردازد استغفار به ديآ شيپ ياليخ نيچن اگر و سازد
 چون و .گرداند آرام را دل و راسخ راهمت  و يقو را ديام هكست خوب زدن يكن فال و. شود رفع
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 آسوده واهمه يتراش صورت از آن يك و است واهمهتأثير  تحت يزندگ آخر تا تولّد اول از انسان
 ختيگر هك  يموهوم از و باشد زانيگر لكبال واندت نمي است واهمه توسط به يتيگ يآبادان و ستين

 و شيدايپ آغاز در ديبا وست يقتيحق به روزنه و راه موهومات از ياريبس نيكل اُفتد گريد موهوم در
 چرا بود مراقب و افتيدر را مقصود ديبا دهيرس بزرگان از هك آن از يبعض و ردك دقّت آن انجام

 يعيطب پنهان اي و اركآش آثار با موافق هك يبعض و دهيبخش اثر امر آن در ياله ندهينما يقو روح هك
 بدون ايست مردم شيآسا در سودمند اي تيترب درمؤثر  هكست ياليخ اي و بود يروح اثر يدارا اي

 به هكبل گفت صرف موهوم دينبا ندينما يم يوتاهك خود انتيد اي تيانسان فهيوظ در مردم توده آن
 نفوستوجه  از اي تصادف به آن از يآثار اگرچهست نيا ريغ آنچه و دينام قيحقا ديبا مراتب تفاوت

 اثر هك را آنها شيفرماست نيد بزرگان شيفرما آنچه پس گذاشت نام موهوم ديبا شود دايپ آن به
 جهينت و ياخالق دستور هك هستها  مثل اي موهومات از ياريبس و نمود ميتعظ ديبا دهيبخش يخارج
 عامه انيم در هك يموهومات و ردك جيترو را آن و برد آن به يپ ديبا است بوده منظور آن در يتيترب

 نمود يياعتنا يب انظار در دينبا هست آن بهتوجه  تا نديوگ مي يشهر هر و ده هر و دسته هر در است
 در دينبا و .ردك داريب و منصرف ديبا را اذهان پس ودش مي دايپ ياثر آن به نفوستوجه  از هكبل
 و ينيسنگ مؤاخذه و انتقام مخصوصاً در ردك وقت از شيپ شتاب ستين يفوت هك يويدن يارهاك

 به موقع در هك ساخت آماده ديبا شتريپ را اركهر ليوسا هكآن اي شدكن يمانيپش به هكست بهتر ريتأخ
 ريتأخ و ستين روا وقت در مقدمات هيته و ستين روا وقت از شيپ عجله هك فتدين عجله و زحمت
 شتاب يفوت اي و ينيد يارهاك در و است بد بگذرد موقع هك هم اهلكت و يتنبل و .دارد آفات
  .ساخت خود شهيپ را آن ديبا وست يشناس موقعست مطلوب ارك هر در هك يرو انهيم وست پسند

 با مقاربت در .شود ضيمر هك ندكن يرو ادهيز هم خدا ادي با و حالل از دنيآشام و خوردن در
 اعتدال حد ازست يناچار هك خواب ذاكه و .سازد فيضع را مزاج هك ديننما حد از تجاوز حالل
 و غذا يرو يفور و بخوابد خدا ادي به و نشود مترك ربع از و نخوابد شتريب روز شبانه ثلث از و نگذرد

 نباشد ديمق مخصوص لباس به و ردينگ خود بر هم سخت و ندكن اسراف لباس در و .نخوابد پشت به
 ديمق نيهم هياللّه نعمت سلسله يفقرا ازاتيامت از يكي و باشد داشته يرو انهيم لباس اندازه درحتّي 
 هر در نظافت و .الزمست داشتن زهكيپا و لباس دنيپوش درست يول استخاص  لباس به نبودن
 شستن هك غسل و مرتبه چند يروز وضو به مخصوصاً امر و شده بيترغ اسالم در وست خوب يامر
 وها  جشن وها  جمعه مانند اجتماع اميا در استحباب به و نهيمع مواقع در وجوب بهست بدن تمام
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 يبوحتّي  نانيهمنش و نيمؤمن نشدن متنفر و روح نشدن رهيت يبرا و نظافت يبرااند  فرموده ارتيز
 اسباب هك موها ريسا نگاهداشتن زهكيپا و حفظ و موها يبعض ستُردن واند  دهيپسند را داشتن خوش
 جاروب و محاسن اصالح و ناخن گرفتن و حمام رفتن و لباس ردنك وتاهك و دهيرس نشود تنفر
  .است شده امر بوتكعن تار گرفتن و ردنك

 يخوب و تيامن بواسطه زمانه نيا درها  مسافرت وست سودمند مردان يمخصوصاً برا مسافرت و
 انفس و آفاق مسافرت هك نشود تفاكا گردش ظاهر بر هك شد مراقب ديبا شده آسان وسائل وها  راه
 ليوسا و آورد تجربه و تيترب و ييدانا يافزونمؤمن  يبرا  ينام مردان و مردمان و شورهاك دنيد و
 بيترت هك يصورت در پس سازد فراهم را يشناس مردم و يدان آداب و حيتفر و يآباد و سبك

 هم مرگ سفر ادي به سفر قصد اول در اند فرموده و. ممدوحست گردش نخورد هم به يزندگان
 اي سفر به مختص و خوب اريبس حال هر در تيوص نوشتن و سديبنو تنامهيوص و ندك تيوص و فتديب

 هم را خود يويدن يارهاك دارد در نظر را مرگ ديبامؤمن  چون و است منتيم با و ستين مرض
  .باشد داشته مرتّب ديبا

 خود ردارك در را خدا يخوشنود و باشد روگردان ديبا هودهيب و لغو ردارك و گفتار ازمؤمن  و
 و .نشود مشغول چهيباز به و نسازد تباه نديخدا يها سپرده هك را خود يقوا و عمر و خود و بخواهد
 ناروا ستندين يشوخ به ليما هك ييآنها و تندخو سانك مخصوصاً با وست لغو هم اديز و جايب يشوخ

 مجالس نشستن و معاشرت در .بدنماست نيمحترم حضور مخصوصاً در جايب و بلند و اديز خنده و
 نييپا ديتق هك داشت نيريسا احترام تيرعا و نشست بود هر جا و بود نيمع يجا به ديمق دينبا هم

 و ديد و آمد و رفت در وست صرف موهوم باال و نييپا و است نشستن باال ديتق مانند هم نشستن
 و راستگو ديبا مؤمن .باشد ديبا يدوست و مالقات منظور هكبل شد ديمق دينبا لزوم بدون ديبازد

 و مادر و پدر و خود انيز به اگرچه ندكن تمانك را راست و ندهد دروغ شهادت، باشد ردارك راست
 گرچه قسم و .باشد منظور آن در اصالح و او يخوشنود ومؤمن  مانيا سود مگر، باشد شانيخو

 هك نسازد ايدن آلت را نيد و راند زبان بر بخواهد ايدن يبرا را دوست نام هك ندكن ادي باشد راست
   ».دروغ بر قسم به رسد چه و لغو قسم به رسد چه تا ستين روا گرفتن مزد هم عبادات يبرا

در  متنوعيدستور تربيتي يكصد  حضرت صادق (ع) شامل 320كتاب مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة
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سرفصل اين ابواب عبارت از موارد ذيل  .است اجتماعي و اخالقي ، عبادي عرفاني، اتموضوع
، نيت، رعايت، )قلب حاالت( احكام، بياناست و براي مشروح آن به خود متن اصلي مراجعه شود: 

 آداب، خانه از شدن خارج آداب، طهارت، مستراح، مسواك آداب، لباس آداب، شكر، خدا ياد
 آداب، سجود آداب، ركوع آداب، قرآن قرائت آداب، نماز شروع آداب، مسجد به شدن داخل
، گزيدن عزلت، سالمتي، حج آداب، زكات آداب، روزه آداب، دعا آداب، سالم آداب، تشهد
 نكوهش، زهد، آز و حرص، قناعت، راحتي و آسايش، موشيخ، تفكر و انديشه، عبادت آداب
 آداب، خودپسندي، وسوسه، هوي و عقل، منافق صفات، غرور نكوهش، تكلف، عبرت، ورع، دنيا

 و ستايش، گفتار و كالم، معاشرت، خوابيدن آداب، رفتن راه آداب، چشم پوشيدن فرو، خوردن
 آداب، بخشيدن و ستاندن، سخاوت، طمع، حسادت، تظاهر و ريا، غيبت، وجدل مراء، نكوهش
 امر، دادن فتوا، دانش و علم، خوش خوي، عفو، اقتدا، فروتني و تواضع، بردباري، مشورت، برادري

 شناخت، پيامبران شناخت، باطل وحقّ  ،قرآن قاريان آفت، خداترسي، منكر از نهي و معروف به
، توكل، راستي و صدق، وصيت، نصيحت و پند، والدين به نيكي، مسلمانان حرمت، صحابه و امامان

 ياد، تقوا، فساد، رياضت و جهاد، انابت و توبه، مؤمن برادران به احترام، ناداني و جهل، اخالص
 و شرم، اندوه و حزن، صبر، بال، رضا، اميد و بيم، يقين،  امور واگذاري، ظن حسن، حساب، مرگ
 حقيقت، حكمت، شوق، خدا به عشق و محبت، خداوند محبت، معرفت، ادعا و دعوي، حيا

دستورات تربيتي الزم اعم از دستورات شريعتي و طريقتي و به ريز حتّي  . در اين كتابعبوديت
  دارد. اند كه هركدام وجوه مختلف الزم براي تربيت افراد در جامعه را مشخص مي اخالقي پرداخته

هاي معيني است  گستردگي و توسعه اين دستورات به ريزترين موارد زندگي همه بر اساس حكمت
در زندگي فردي بشر شده كه در مرحله خاص  الل يا اختالالتكه هركدام از آنها مانع از بروز اخ

  يابد.  بعد به جامعه تسرّي مي

  تهذيب اخالق 
درماني در روانشناسي متعارف كمتر به مقوله تهذيب اخالق بطور مستقيم پرداخته  هاي روان در نظام

هاي اخالقي مد نظر قرار گرفته  برخي از آموزه 321هاي درمان موج سوم شود هرچند در شيوه مي
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  است كه قبالً اشاراتي به آن شد. 

آمده است.  يسجيه، سرشت و صفات باطن يبه معنا است و در لغت» قلُخُ«و » لقخُ«جمع » اخالق«
است كه در نفس ملكه شده است و افعال بدون نياز  يسجيه و سرشت» خلق«اخالق،  يدر نظر علما

تعريف  ياگزارهرا  يگزاره اخالقلذا ود. ش مي صادر فرداز با اتكا به اين تخلق و تامل  به فكر
خوب، بد، «از هفت مفهوم  يانسان، و مسند آن يك ياختيار يكه مسنداليه آن، فعل ارادنمايند  مي

گردد لذا چنانچه مسند افعال به سمت تعالي بشري متوجه باشد. » بايد، نبايد، ثواب، خطا و وظيفه
اگر بخواهيم ود. ش مي گردد. لذا از اين رو تربيت عامل مهم تعالي جامعه افعال به همين سمت برمي

  :322توان از موارد زير نام برد ها و حاالت و صفات و رفتارها را ليست كنيم مي خُلق

  توبه   -3  امل   -2   مرگ ادي  -1
   خوف  -6  اء يح  -5  انابه   -4
  برك  -9  تواضع   -8  رجاء   -7

  ترحم  و محبت -12  سمعه  و اير -11  فخر  -10
    شهوت و غضب -15  فراست  -14  رقّت  -13
  فتوت  -18  همت  -17   شجاعت -16
  ظ يغ ظمك -21   خشم -20   رتيغ -19
  تهور  -24   احسان -23  عفو  -22
  عداوت -27   نهكي -26  جبن  -25
   عفّت -30  شهوت -29  ظلم  -28
  لكتو -33   خمود -32  شَرَه -31
  ر كش -36   رضا -35  ميتسل -34
   قناعت -39   وفا -38  احسان -37
  سخا -42   طمع -41  استغناء -40
  خدعه و ركم -45   حالل -44   حرص -43
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   حسد -48   جزع -47  انيطغ -46
   ينه و امر ميتعظ -51   تهم مواضع -50   خدمت -49
  انصاف  -54   فيتطف -53   يمنه سبك -52
   لعن و سب -57   خلق حسن -56   شفقت -55
   تهم مواضع -60   قول در انصاف -59   احترام -58
   نيقوان اطاعت -63   راز حفظ -62   انيكن معاشرت -61
 ردستيزرفتار با  -66   قرض يادا -65   النّاس حقّ -64

   مسلم آزار -69   اصالح -68  ب يغر -67
  عجله  -72  موهومات  -71  مشورت  -70
  نظافت  -75  لباس  -74   يتأنّ -73
  جلوس  و معاشرت -78  مزاح  -77  لغو  -76
  تعدي -81 تفريط -80 شهادت -79
  تبذير -84  اسراف -83  عدالت -82
  ادب -87  تخصص -86  تعهد -85
  علم به حكم -90  حب و بغض -89  تدبر -88
  عيب جويي -93  تهمت -92  غيبت -91
  سخريه -96  چيني سخن -95  دروغ  -94
  امانت -99  بخل -98 حسد -97

  تجسس عيوب -102  تسهيل -101  زورگويي -100
  دورانديشي -105  مرابطه -104  زيبائي و آراستگي -103
  شرم -108  تحقير -107  نيكي -106
  خواري -111  سازشكاري -110  خيانت -109
  سرقت -114  نرمي -113  مهرباني -112
  خنده و لبخند -117  مشورت -116  سپاس -115
  تعصب -120  عزلت -119  تعطير -118
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  انديشيدن -123  كياست -122  فراست -121
  قهر -126  تنبلي -125  بزرگواري -124
  نصيحت و اندرز -129  وسوسه -128  همدردي -127
  مسووليت -132  هدفمندي -131  وقار -130
 معاتبه (انتقاد از خود) -135  ايثار -134  اختيار -133

  توكل -138 صدق -137  اخالص -136
  حفظ حريم افراد -141  مزاح -140  اصالح بين  -139
  آداب رعايت  -144  وفاي عهد -143  عفو و اغماض -142
 تفتين -147  تقدير -146  تضييع حق -145

  ... -150  ... -149  تملق -148

توان صفات  و مي ممدوح و بسياري از آنها مذموم استذكر شده در ليست فوق بسياري از موارد 
تواند مورث موارد يگر  هركدام از موارد فوق مي .بسيار ديگري را نيز به ليست فوق اضافه نمود

باشد يا از تركيب يا شدت موارد بوجود آيد. از لحاظ مكتب عرفان اسالمي تهذيب اخالق ايجاد 
نمايد از خُلق  تهذيب االخالق گفتگو مي« 323نويسند: در اين ارتباط ميتعادل در قواي انساني است. 

ود، و آن دو ش مي مسلّط است بر قواي او و افعال از آن ناشياي است در وجود او و  انساني كه ملكه
قسم است: طبيعي كه غير قابل تغيير است و اين خيلي نادر است و بعضي از اخالق و بعضي 

ود و آن به عادت و ممارست تغيير و ش مي اشخاص اينطور است. و عادي كه به اكتسابي نيز تعبير
  كند. علماي اخالق گويند براي انسان دو قوه است:  يابد و به معاشرت و صحبت فرق مي تبديل مي

اول قوة عاقله كه قوة عالّمه نيز گويند، و به واسطة قدرت بر تحصيل مجهوالت به توسط نظر و فكر 
يز خوانند از جهت اينكه بين نيك و بد امتياز دهد؛ قوة تدبير آن را قوة نظرّيه نيز گويند، قوة مميزه ن

  ود. ش مي هم از جهت قدرت آن بر ترتيب امور به حسب مصالح مطلوبه ناميده

دارد. و آن را از  اي است كه انسان را به عمل وامي دوم قوة عملي كه عماله نيز گويند، اين قوه
د، و از جهت دفع مضار و امور غير مالئم آن را غضب وجهة جلب منافع و جذب مالئم شهوت نامن
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  گويند. 

براي قوة عالّمه در تحصيل علوم نظريه و معارف حقيقيه، چون سير او است در خط مستقيم به سوي 
مبدأ، افراط متصور نيست فقط قصور متصور است، مگر به نظر عرفاني كه جذب محض و سلوك 

اند. از اين وجهه عقايد حقّه و ترقيات روحي و مشاهدات  تهمحض را دو طرف افراط و تفريط گف
مادي  و اختيار است. ولي براي عالّمه از وجهة تدبير امورتصور  ود، و مرتبة آن فوق مقامش مي پيدا

و تحصيل نتايج عاجلة دنيويه و براي دو قسم قوة عماله نيز كه شهوت و غضب است حد متوسط و 
ة افراط و تفريط متصوه نسبت به قووسط هر يك كه عبارت است از مطيع بودن آن قو ر است. حد

اي كه براي آن خلق شده،  عقالنية نظريه و فرمانبرداري اوامر حقّه و صرف كردن آن در وجهه
ود و دو طرف افراط و تفريط مذموم و خلق بد و رذيله ش مي مطلوب و ممدوح و خُلق نيك گفته

مه را حكمت، حد متوسط شهوت را عفّت و اعتدال غضب را شجاعت، و است. حد وسط قوة عالّ
اند. دو طرف افراط و تفريط حكمت، جربزه و بالهت  گانه را عدالت گفته توسط در مجموع سه

است؛ دو طرف عفّت شره و خمود؛ دو طرف شجاعت تهور و جبن، و دو طرف عدالت ظلم و 
 ود.ش مي ت ديگري كه دو طرف آنها نيز مذموم است منشعبانظالم است. از هر يك از اينها صفا

ود، و افراط و ش مي از حكمت: ذكاوت، سرعت فهم، صفاي ذهن، حفظ و تذكر منشعبمثالً 
تفريط آنها از قبيل خيانت، بالدت، سرعت تخيل، كندي فهم، عدم قضاوت صحيح، ظلمت نفس، 

  الهت داخل و مذمومند. التهاب، غفلت، نسيان و امثال اينها در جربزه و ب

جربزه در لغت به معني خباثت و در اصطالح علم اخالق آن است كه صاحب آن بر هيچ فكري 
ثابت نبوده، خياالت متعدده از پردة متخيله گذشته متخيالت و موهومات را نيز به صورت معلومات 

بوده باشد. مادي  جلب اموردر آورد، يا آنكه در تميز خير و شرّ نظرش مقصور بر انتفاعات دنيوي و 
ناشي از غالباً  مرض وسواس كه در شريعت اسالم (چون موجب عسر و حرج است) مذموم است،

اشد، چه صاحب اين مرض به هر خيالي ترتيب اثر داده به گمان آنكه عملش تكميل ب مي اين جهت
ي اصالت نجاست را به در هر چيزمثالً  اندازد. نشده مجدداً اقدام نموده خودش را به زحمت مي

سازد، ولي اين احتياط با دستور شرع  جهت تعمقي كه به خيال خود در امر ديانت دارد جاري مي
ما َجَعَل (كه طهارت اشياء است مادامي كه علم به نجاست پيدا نشود) مخالف است. در قرآن است: 
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ما حرج و دشواري قرار نداده است. مكر و يعني خداوند در امر دين بر ش 324َعَلْيُكْم ِيف الّديِن ِمْن َحرجٍ 
سفيان آن را دارا بود، ولي چون تميز اين  تزوير و شيطنت نيز داخل در جربزه است. معاويه بن ابي

صفات از يكديگر و جدا كردن صفات پسنديده از نكوهيده در اين موارد دشوار است، اين امر بر 
َلْو َال التُّقي َلُكْنُت ِمْن فتند. حضرت امير (ع) فرمود: گ مي عوام مخفي مانده معاويه را عاقلترين مردم

ُخياِدُعوَن َهللا َو الَّذيَن آَمُنوا َو ما َخيَْدُعوَن ِاَال اَنـُْفَسُهْم َو ما در ذم اين اشخاص است:  325َاْدَهي الّناسِ 
ُر اْلماِكرينَ ٣٢٦َيْشَعُرونَ  و غلو حقّ  ر و عقايد غير مشروعه دربارة. اعتقاد به جب327ًو َميُْكُروَن َو َميُْكُرُهللا َخيـْ

درباره انبيا و اوليا و اعتقاد به وحدت و حلول و اتّحاد به اقسامي كه مخالف شرع و عقل است از 
ود و ممكن است اينها را جزء قصور قوة عقالنيه نيز در تحصيل معارف الهيه ش مي جربزه ناشي

  دانست. 

: َهلُْم قـُُلوٌب ال دن در امور است، در ذم صاحبان اين صفت استنكرتعمق  بالهت كندي قوة عالّمه و
ا كنند و خير را از شر تميز  در امور نميتفكّر  يعني كفّار دلهايي دارند كه بدانها تعقّل و 328يـَْفَقُهوَن ِ

اَافـََلْم َيسريُوا ِيف اَالْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَعْ دهند. و در جاي ديگر فرمايد:  نمي . اعتقاد به 329ِقلُوَن ِ
تفويض و امثال ذلك به اعتباري در بالهت داخل است، ولي اينها نيز در حقيقت از قصور قوة عالّمه 

  است. 

از شجاعت كه عبارت از قوت قلب و ثبات در امور و استفامت در اطاعت قوة عاقله است، امثال: 
ود. و هر يك ش مي رقّت و كظم منشعب نجدت، همت، ثبات، صبر، حلم، سكون، شهامت، تواضع،

از اينها كه از حد اعتدال خارج شد از صفات مذمومه محسوب و داخل در جبن يا تهور خواهد بود، 
ثباتي قلب و روگردانيدن از چيزهايي كه نبايد از آنها رو  چه جبن عبارت است از تزلزل و بي

داند. حد افراط و  احتراز از آنها را واجب ميكردن به اموري است كه عقل توجه  بگرداند؛ و تهور
 تفريط بعضي اخالق به نام مخصوص ناميده شده، بعضي هم نام مخصوص ندارند و شخص متدبر
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واند افراط و تفريط هر يك را درك كند. چنانكه تكبر و خودخواهي و الف زدن و طغيان و ت مي
اشد، و بدگماني نسبت به همه كس و جزع و ب مي گردنكشي و خودبيني از توابع صفت رذيلة تهور

  اضطراب در امور و دنائت و امثال ذلك ناشي از جبن است. 

 صفات: حيا، رفق، مسالمت، صبر و سكون (صبر و سكون به اعتبار موضوع مختلف 330از عفّت
نيا ود. و نيز قطع عاليق از لوازم دش مي ود) قناعت، وقار، ورع، سخا، امانت و عزّت نفس ناشيش مي

و دريغ نداشتن جان و مال در راه خدا و مضايقه نكردن از صدقات واجبه و مستحبه و ترك 
محرّمات جزء عفّت محسوبند، زيرا مراد از عفّت نگاهداشتن خود است از لذّتهايي كه مخالف شرع 

 اشد و جلوگيري از هواي نفس و به كار بردن آن در موارد مشروعه؛ هر چند بعضي ازب مي و عقل
  وانيم از متفرّعات شجاعت بگيريم. ت مي اين صفات را مانند بذل جان و مال در راه خدا

افراط و تفريط اين اقسام جزء رذايل محسوب و در خمودت و شره مندرجند، چه خمودت 
 است كه عقل به آن حاكم و الزمة بقاي نوع يا بهداشت تنشهويه  خوابانيدن و اعمال نكردن قوة

عبارت است از افراط در شهوات نفسانيه از قبيل: حرص به خوردن غذا زياده از اندازة  اشد. شرهب مي
احتياج، يا بر استفراغ مواد بدني زياده از حد الزم و غرق شدن در لذّات دنيويه بدون مالحظة حسن 

ود ود از قبيل: حرام كردن محلّالت بر خش مي و قبح شرعي و عقلي آن. از خمودت نيز صفاتي ناشي
غيرمشروعه و دوري از آواز خوش در غير موارد منهيه كه غنا نيز  قةفوق الطّاهاي  و رياضت
مباالتي در جمع مال و  شرمي و ريا و حسد و بي ود و امثال ذلك. و حرص و بيش نمي محسوب

  رعايت نكردن محرّمات شرعيه داخل در شره است. 

ن قضا، تودد، تسليم، توكل، رعايت حقوق از عدالت: صداقت، الفت، وفا، شفقت، صلة رحم، حس
 زيردستان، حفظ احترام بزرگان و تأديب مجرمين بر حسب تناسب جرم (نه زياده از آن) منشعب

  ود. ش مي

دو طرف هر يك از آنها داخل در ظلم و انظالم است، چه ظلم عبارت است از گذاشتن چيزي در 
كردن لوازم كمال نفس كه موجب ظلم بر غير موضع خودش و انظالم مقابل آن است. رعايت ن
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وفايي و امثال ذلك در ظلم مندرج است.  صداقتي و بي اوست، و رعايت نكردن حقوق ديگران و بي
و مراعات نكردن عزّت و وقار و مناعت و رفع ظلم نكردن در مورد لزوم از اقسام انظالم است. ولي 

ست. زيرا مظلوميت موقعي است كه عّزت بايد دانست كه انظالم در اصطالح غير از مظلوميت ا
  ظلم طرف را بنمايد يا آنكه قدرت بر دفع آن نباشد، بر خالف انظالم. تحمل  نفس تقاضاي

از اين تقريرات معلوم شد كه كليات صفات دوازده است: چهار از آنها ممدوح و امهات صفات 
روند. اين اصطالحات از علماي  حسنه محسوبند، و هشت ديگر مذموم و امهات رذايل به شمار مي

اخالق است كه گويند شخص بايد در مقام اصالح قواي عقلية خود برآمده اخالق چهارگانة 
ممدوحه را در خويش ايجاد كند، و هميشه مراقب باشد كه از راه راست كه ميانه روي است به 

فرمايش حضرت  افراط و تفريط منحرف نشود و حوريان مراتب عقليه را در آغوش بكشد. در
رسول (ص) از اخالق به فريضة عادله تعبير شده است، كه روزي در مسجد اجتماعي بر گرد يك 

به طور نكوهش فرمود عالّمه چيست؟گفتند: ». عالّمه و دانشمند«نفر ديد، پرسيد كيست؟ گفتند: 
ه علم و كسي است كه از علم تاريخ و انساب اعراب واقف است. حضرت فرمود: اينها فضل است ن

َا اْلِعْلُم َثالثٌَة: آيٌَه ُحمَْكَمة َاْو َفريَضة عاِدَلة، َاْو ُسنَّةقاِئَمةدانش.  . مراد از آية محكمه اعتقاديات جازمه و ِامنَّ
فريضة عادله عبارت از اخالق حسنه و سنّت قائمه احكام شرعيه و دستورات آن است. براي تكميل 

  » د تا ملكه شود.اخالق بايد ممارست بر اين صفات كر

بعضي از دستورات اخالقي قرآن راجع « 331فرمايند: در اين باب يعني اخالق عملي ميهمينطور 
صحيح و خلق نيك است يا عمل به نيت  و جوارح و معاشرت، كه حاكي از ءاست به عمل اعضا

ود، و حقوقي است ش مي جامعهاتّفاق  آنها موجب تصحيح خوي خود و ديگران و تكميل اتّحاد و
كه براي افراد جامعه نسبت به يكديگر است، از قبيل: صلة رحم و احسان و كظم غيظ كه در اسالم 
امر شده است، و مانند غيبت نكردن، تهمت نزدن، حسد نورزيدن و سخن چيني ننمودن كه بهترين 

اين دستورات و  عوامل براي حفظ اتّحاد و وفاق جامعه است. و به واسطة رعايت نكردن يكي از
متّصف شدن به يكي از اين منهيات، ممكن است القاي عداوت بين افراد و ايجاد اختالف در جامعه 

رو در قرآن از اين قسم صفات نهي اكيد شده و اهميت زياد به فراگرفتن اخالق  شود. از اين
چنانكه دربارة  اجتماعي داده شده و بيشتر از قسم اول براي حفظ مليت جامعه رعايت شده است،
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َُْكَل حلََْم َاخيِه َمْيتًا َفَكرِْهُتُموهُ  332فرمايد: غيبت مي . يعني نبايد َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضًا َاحيُِبُّ َاَحدُُكْم َاْن 
هيچيك از شما غيبت از ديگري بكند، آيا يك نفر از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردة خود 

كراهت داريد. در اين آيه مؤمن را برادر قرار داده، چنانكه در آية ديگر  از آنالبتّه  را بخورد؟
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِاْخَوهٌ فرمايد:  مي و آبروي او را در حكم گوشت بدنش و تكلّم به معايب او را مانند  333ِامنَّ

و را كنند ا خوردن گوشت او قرار داده، و چون خودش مطّلع نيست كه ديگران معايب او را ذكر مي
در آيه به برادر مرده تشبيه نموده است. اين كناية بزرگي است در ذم غيبت و معلوم است موجب 

ود و ممكن است زيادتر شده به كدورت ش مي افسردگي طرفين و كدورت و نقار بين آن دو
خانوادگي منجر شود. هكذا ساير دستورات اخالقي اسالم كه در قرآن از آنها ياد شده است. 

ور كه دستورات قولي در اسالم جامعيت دارد، دستورات عملي آن نيز جامع است و افعال و همانط
حاالت بزرگان اسالم بر طبق همين دستورات است. چنانكه از حضرت رسول (ص) مروي است كه 

تمام جهات كمال در  ، اشاره است به اينكه334اَلشَّريَعة َاّقوايل َو الطَّريَقُة َاْفعايل َو اْحلَقيَقة َاْحوايلفرموده: 
داشت، زيرا شريعت جنبة ظاهر و  وجود مباركش جمع بود و مراتب وحدت و كثرت را محفوظ مي

َو ِانََّك َلَعلي ُخُلٍق به آن حضرت است: حقّ  طريقت و حقيقت مراتب باطن است. در قرآن خطاب
محاسن اخالق در فهماند كه تمام  ، يعني تو داراي خوي بزرگ و خلق عظيمي هستي، مي335َعظيمٍ 

داد. چنانكه قضية عيادت او از يهوديي كه  آن حضرت جمع بود، به عمل نيز دستور اخالق مي
كرد و ساير قضاياي  ريخت و آن حضرت را اذيت و آزار مي روزها بر سر راه او خاشاك مي

 كه فرمود:داد بيشتر از احكام بود  زندگاني او گواه بر اين مطلب است. و اهميتي كه به اخالق مي
  .»بُِعْثُت الُمتََِّم َمكارَِم اَالْخالقِ 

هاي نيك و  در عمل اخالق پسنديده در فرد ظهورات و بروزات مختلفي دارد كه در ارتباط با جنبه
 نيك كرده و خود از دارد خود نيكي در سعي و كوشش كه سالك و« 336فرمايند: شايسته آن مي

 او ملك در او يها نعمت داراي كه دارد شرمحقّ  از وها  بدي به رسد چه تاست شرمسار هم خود
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 پسنديده صفات از و فطري هم خلق از حياي بلكه نمايد او مخالفت او حضور در او حول و قوه به
 پايان بي كرم و نوازي بنده از و ترسان شيطان راهزني و خود عمل و خود ازمؤمن  هميشه و .است
 تواضع داند  حقّ مي صنع كه خلق تمام با و .داندتر  پست همه از را خود وست شتابان دوست بسوي
 در خودست از خبري بي نشاني و غفلت الزمه كه نخوت و كبر آورد. و رفعت تواضع كه نمايد مي
 چيز همه به كه نيازمندي و نمايد تأمل كه را تن انجام و آغاز آنكه حال و ورزد كبر چگونه نماند او

 خوار كبر و نماند فخريه جاي آورد بنظر نمايد نتواند سياه يا سفيد مويي كه را خود ناتواني و دارد
 .ندارد آنها گفتن بد و نيك و شنيدن و ديدن به اعتناء و آنها بر تكيه و خلق به نظرمؤمن  و .سازد
 مهربان خصوصاً زيردستان تمام بر و نگيرد دشمن و دارد دوست را همه دانستهحقّ  آثار را همه بلكه
 در زاري و خواري كه نباشد دلسخت و داند خدمت مأمور و واسطه را خود نمايد. و ترحم و باشد
 اعضاء تمام درد را جان اعضاي از عضو هر درد بلكه نكند بيدار را او شفقت حس و نبخشد اثر او

 در كلّي تغيير سازد متوجهست علم عالم كه علوي عالم به را جان كه تذكر وتوجه  داند. و چون
 از را امر هر انجام بوده بين پايان بايد .اندگرد مي زياد را او تدبر و فراست و دهد مي تن و جان مزاج
 دو جاي به كه قوه دو نامالئمات دفع و مالئمات جلب براي خداوند كه دانست بايد و بسنجد آغاز

غضبيه  قوه وشهويه  قوه كه فرمايند كار را او فرمان كه آفريده انسان دراند  فكريه قوه كارگر
 به و بود غيبي وجهه و خدا آن گاه تكيه و روي ميانه و اعتدال حد در اگر هركدام كهاند  ناميده
 در شد اجرا ودش نمي ميسر خدا ياد بدون وست پسنديدگي ميزان كه الهي آمر امر و عقل دستور

 دنيا به آن روي و فرمايند كار برعكس اگر و بود خواهد باال عالمِ پرواز براي بال دو مانند اينصورت
 به و بود خواهد باشند بسته روح مرغ پاي به كه پابند دو مانند گرديد تن آسايش افزايش آن بهره و

 حد و .گشت خواهد او مملكت فرمانفرماي او وجود خوك و سگ و كشانيد خواهد طبيعت پستي
 در نداند كاركني خدا جز و دارد كه توجهي بواسطه دل كهست دليري و شجاعتغضبيه  قوه اعتدال

 دوستان و خدا راه در نجنبد. و جا از بادي هر به و باشد پاداري وهمت  و اراده عزم با مقصد راه
 چيزي به را ناموس و آبرو و مال و جان مولي امر به بوده گذشت و جوانمردي و فتوت با خدا

 اغيار نتواند و بكوشد بايد مراتب حفظ در االمر حسب آنكه با سازد باالتر فداي را پست و نشمارد
 نيايد خشم به شنيد لغوي نشيند. و اگر دلدار رخ بر گردي مبادا كه باشد غيور و .بيند يار حرم در را
ست جنون از نوعي كه تندي از را خود آيد جوش به خشم اگر و نكند اعتنا و گذرد سالمتي به و

 فوري خشم وقت و برود و گردد پشيمان اندكي از بعد نباشد مستحكم اگر جنون اين كه نگاهدارد
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 فرو را غيظ و داند ناظر و حاضر را مولي و نمايد مصافحه يمؤمن با و گردد مشغول خدا ذكر به
 حركت است نشسته اگر و باشد خاموش و بنشيند است ايستاده اگر نشاند فرو حلم آب به و خورد
 بخشش انتظار محبوب از خود و پسندد مي را عفو محبوب چون كند عفو تواند تا رود. و راه و كند
 داند خود تربيت براي خدا از را دوست و دشمن خالف كه كند پيدا حالي كه بكوشد بلكه دارد

هلل ةوال حول و ال قو «  اگرغضبيه  قوه و بنمايد هم احسان مقابل در و يابد. خود وجود در را» اال 
 هر و نمايد رفتار قسم هر شود اجرا نفساني ناماليمات رفع براي و نباشد عقل مطيع بوده سربخود
باشد.  باكي بي و تهور بگذرد خود از و ننمايد موانع به اعتناء بود. اگر خواهد ناپسند آيد پيش خُلقي

 و گيرد دل در را او عداوت و كينه ديد كسي از بدي اگر باشد. و جبن و ترس نمايد كوتاهي اگر و
 هيچ به را خدا مخلوق و نمايد ستم سايرين و خود بر و رفتار امر برخالف و تجاوز خود حد از

 مبتال مذمومه اخالق ساير به و بسوزد را جهاني و برافروزد عداوت آتش بهانه اندك به و شمارد
 به انساني وجود در اگر نيزشهويه  قوه و .دارد نگاه اماره نفس و شيطان شرّ از را همه خداوند گردد.
 بدن حفظ براي كهاي  اندازه به و بركنار تفريط و افراط از و باشد عقل مطيع و پابند خدايي امر عقال

 كم و .است پاكدامني و عفّت فرمايد كارست الزم انبياء و خدا فرمان به جهان آباداني و نوع بقاي و
 بايدست نيكي كسب و تربيت ومؤمن  آزمايش براي دنيا بدست. وست خَمود و شَرَه كه آن بيش و

 رعايت و خدمت و مراقبت دانسته خدا يها سپرده را زيردستان و آوازه و نام و فرزند و زن و دارايي
 كار به داشته است بخشنده هستي كه خدا بر را دل تكيه دانسته واسطه و بهانه را ظاهر اسباب و نمايد

 كار به دست كه بكوشد كار در توكل با دانسته دهنده روزي و واقعي كاركن را خدا و باشد مشغول
 بايد پسست تر مهربان ما به ما از وست آن در خير و صالح آرد پيش آنچه كه باشد يار با دل و

ست بيرون اندازه از كه را او هاي نعمت بود. و راضي و خشنود بلكه بود تكليفي و تكويني امر تسليم
 وجود و ايمان و هدايت كه نعمت بزرگ و غيره و امنيت و سالمت و اعضا و قوا و هستي نعمت از

 .كرد سپاسگزاري ماست راهنمايي براي اولياء و انبياء

 نخوري غفلت به و آري كف به ناني تو تا    كارند      در فلك و خورشيد مه و باد و ابر

 .نمود بايد شكر آن بر يافت وظيفه هر ي ادا يا شكر توفيق و

 آيد در به شكرش عهده كز          برآيد كه زبان و دست از



 اسالم در  مباني عرفاني روانشناسي    234

  

 هدايتست واسطه آنهاتر  مهم كه نمود شكر بايد حقيقي چه و مجازي چه را نعمت هر وسائط بلكه
 به نسبت است. و  معلم كه تربيت واسطه واند  صوري اَبوين كه خلقت واسطه واند  اولياء و انبياء كه

 فراموش نبايد داد كه قولي چنانكه فراموشكار نه بود بايد وفادار رسيده تو به نيكي او از كه هركسي
 و ديده بايد فرموده عنايت خداوند نعمتي هر كند. و رفتار و بپايد آن بر بايد بست كه پيماني و نمايد
 و سازد افزون را نعمت نعمت شكر كه بود محزون و آورده بنظر خواهد مي آنچه آنكه نه نمود شكر
 و رضا عين در را خواستن و دعا گرچه نداشت شكايت و كرد قناعت و ساخت بايد داد آنچه به

 كه بود استغناء با و نداشت احدي به نظر دل در بايد نيست. و يكديگر منافي و اند داده اجازه شكر
 زينت كهست عفاف از دوري خود مانند از داشت چشم و طمع وست خواري و ذلّت نياز بي غير به نياز
 بايد نعمت شكرانه به داد وسعت را روزي خداوند اگر بود. و صابر بايد ناداري در بلكه است فقر

 دستگيري هم قدري و دهد وسعت بهتر خود عيال بر بود اگر زايد و برساند را خدايي حقوق
 خود اصالح متوجه كهمؤمن  خدايي توفيق به وست دارائي زينت سخا و شكر كه نمايد درماندگان

 تن حفظ براي را دنيا بلكه ننمايد دنيا فداي را تن و تن فداي را جان دانست را خود بد و نيك و بود
 اندازه به جز و ننمايد تجاوز اعتدال حد از دنيا جمع در و خواهد جان كماالت كسب براي را تن و
 آزمندي و افتد آخرت زحمت از پيش دنيا زحمت به حريص و گردد تيره نفس كه نكوشد امر

 شرع دستور از نبايد آن تحصيل در ناداريست. و همراه هميشه و گيتي بنده آزمند و سختي كليد
 و انصاف و انسانيت از نبايد و گردد حرام يا حالل عمل به وست مقسوم روزي كه نمايد تجاوز
 كردن پيدا در صددست شيطان كار كه دروغ و خدعه و فريب و مكر به يا و بگذرند مروت و رحم

 نبايد دارد آنچه به بلكه ماست اقتدار به آن نگاهداري نه و اختيار به آن آمدن نه كه برآيند دارايي
 آن رفتن به يا كند سركشي و بالد خود بر آن آمدن به تا پندارد حقيقي داراي را خود و بندد دل
 حسد ديگران نعمت بر است. و برده خود داده كه آنكس كه بداند و نمايد جزع و دربازد را خود
 هميشه و زند مي آتش را خود و خشمگين قدر و قضاء بر حسود و داده دو هر به خداوند كه نورزد
 جاي چه پسست ناپايدار دنيا و نيست خدا از بجز دارايي وست بركنار حسد از ايمان وست غمگين
 ».پردازد ديگري به خود ازمؤمن  نبايد وست حسد

  



  
  
  
  

  مششفصل 
  
  

  درمانگر و درمانپذير





  مقدمه
فردي بين  و رابطه ميان 337اتحاد درماني درماني روانيكي از عوامل مهم و اصلي موفقيت در 

ها مانند درمان فردمدار  درماني رواناين رابطه در بعضي از انواع اشد. ب مي درمانگر و درمانپذير روان
ود. براي مثال او سه اصل: اصالت ش مي بصورت يك ضرورت و پايه اصلي درمان تلقي، 338راجرز

مثبت نامشروط و همدلي واقعي را در رابطه درماني تنها شروط الزم براي درمان توجه  در رابطه،
درمان است. مربي وظيفه سير دادن  فرآيند درمانگر اساس در روانشناسي عرفاني نيز روان داند. مي

درمانپذير به سوي تعالي را دارد و با استفاده از دستورات ظاهري و قواي معنوي خود و ايجاد 
ت شديد و عشق بين سالك و مرشد به طريقي كه سالك مرشد خود را در جايگاه معشوقمحب 
سالك براي اينكه موجبات عدم ذارد و گ تأثير مي شدت يند بر رفتار و حاالت درمانپذير بهب مي

دارد كه تمامي دستورات  رضايت مربي خود را فراهم نياورد سعي خود را بر اين امر مبذول مي
خود الگوبرداري  بيدر مواردي كه دستور صريحي نيست از مرحتّي  خود را انجام دهد و بيمر

 درماني روان  رچند در نظريهگذارد. اين شيوه ه ميي از او پاي در جاي پاي او سأنموده و با ت
زيادي شده است ولي كيفيت چيزي كه در روانشناسي عرفاني مطرح توجه  راجرز به آن فردمدار
ديگر نيست. اثر بخشي اين رابطه درماني در  درماني روانهاي  نظر هيچيك از نظاممد  است

بحث شده و مستندات كامالً  روانشناسي هيپنوتيزم تحت عنوان انتقال آثار رواني هيپنوتيزور بر سوژه
يرد تمام حاالت بدني و گ مي باره هست. زمانيكه سوژه در خواب هيپنوتيزم قرار بسياري در اين

اگر هيپنوتيزور تب داشته باشد سوژه هنگام خواب مثالً  ود.ش مي رواني هيپنوتيزور به وي منتقل
   ود.ش مي هيپنوتيزم دچار افزايش شديد دماي بدن

ي بايد خود مراحل سلوك را طي كرده مضاف بر اهميت رابطه درماني، در روانشناسي عرفاني مرب
باشد و به آن حدي باالتري اذن ي رسيده باشد كه در مقام تربيت ديگران قرار گيرد و از طرف مرب

داشتن نه تنها تربيت ديگري را ندارد. همچنين حقّ  در غير اينصورت وو اجازه دريافت كرده باشد 
بلكه در اكثر موارد افراد  اشدب نمي نبودي و اطالعات ظاهري شرط الزم براي مرب ، سوادعلم

 محسوب »خطر درمان«ن در راهنمايي درمانپذير به عنوااند  باسوادي كه مراحل سلوك را طي نكرده
                                                                                                                                                                                              
337 Allience therapetique 
338 Rogers, C. R. (1951). Client-centered therapy. Boston, Houghton Mifflin. 
Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston, Houghton Mifflin. 
Rogers, C. R. (1980). A way of being. Boston, Houghton Mifflin. 
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كه مراتب تعالي فقط با طي مسير قابل حصول است و نه با خواندن كتاب. همانطور  د چرانوش مي
  كه گفته شده:

  درسي نبود هر آنچه در سينه بود         در سينه بود هر آنچه درسي نبود

  درمانگر خصوصيات روان
استنباط وي از مفاهيم سالمت و آسيب و درمانگر و  خصوصييات فرد روان درماني رواندر مباحث 

اين مبحث مهم نيز در  339درمان بر فرد تحت درمان اثرات بسزايي دارد. فرآيند واقعيت و همچنين
ي يا ربف در مفاهيم ديني و تربيتي عرفان و ارتباط با مربه  ملحوظ و موردكامالً  تصواست و توج

اشند كه مراحل كمال را طي نموده و در امر ب مي درمانگريلذا بر اين اساس فقط كساني مجاز به 
تربيت روحي در مقاطع مختلف از طرف كاملي مجاز به اين امر باشند. اين امر مورد توافق 

مورد توافق  درماني رواناي موافقت در ه روانشناسان برجسته بوده و هست و تحت عنوان زمينه
   340اشد.ب ميروانشناسان  عموم

 341فرمايند: در كتاب بستان السياحه ميراه  كاحتياج شيخ و مرشد در تربيت انسان و سلودر بيان 
 كين مسلكثر محقّقين عرفا و اغلب سالكه اكفرمايد  ه جناب شيخ ما قدس سرّه ميكپوشيده نماند «

راه دين و وصول به عالم يقين، مريد محتاج است به  كه در سلوكاند  اصفيا تصريح نموده
ه در تحت تربيت او درآيد و شيخ آن مريد كه صاحب واليت و صاحب تصرّف باشد كشناسي  راه

مال استعداد مرتبة نبوت و درجة رسالت كحضرت موسي با چنانچه مال رسد. كرا تربيت نمايد تا به 
ايست تا استحقاق ب مي را )ع( مالزمت حضرت شعيب و اولوالعزمي، در بدايت حال مدت ده سال

 يابد.حقّ  المةكم

                                                                                                                                                                                              
339 Kazdin, A.E. (1984), Integration of psychodynamic and behavioral psychotherapies: Conceptual 
versus 
Empirical Synthesis. In H. Arkowitz & S. B. Messer (Eds.), Psychoanalytic therapy and behavior 
therapy: Is integration possible? New York: Plenum. 
340 Watson, G. (1940). Areas of agreement in psychotherapy. American Journal of Orthopsychiatry, 
10, 698–709. 

صفحات  ،1389حضرت حاج ميرزا زين العابدين شيرواني مستعليشاه، بستان السياحه، جلد دوم، انتشارات حقيقت،  341
830-820. 
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 ندكه چندسال به جان خدمت شعيب ك        شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد

 »َو َكَتْبنا َلُه ِفی األَْلواِح ِمْن ُكلِّ َشی َمْوِعَظًة َو تـَْفصيالً « اللّهي و سعادت ليمكه به دولت كو بعد از آن  
بود و جملگي تورات را از تلقين آن حضرت  اسرائيل را يافته بود و مقتدايي دوازده سبط بني رسيده

 ما قالكايست نمود. ب مي رده، آخر در دبستان تعلّم علم لدنّي از معلّم خضرع التماس ابجدكنقل 
ِانََّك َلْن َتْسَتطيَع « را اول تخته الف باي ه معلّم اوك . و آن»َهْل اَتَِّبُعَك َعلی َاْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً «

 نويسد. پس به ديدة اعتبار در اين بايست نظر نمود. مي »َمِعی َصْرباً 

 ظلمات است بترس از خطر گمراهي         نكخضرم قطع اين مرحله بي همرهي

َو َوفِّْقنی ِلطاَعِة َمْن َسدََّدنی َو «السجاديه  . و في صحيفة»اَلشَّيُخ فی قـَْوِمه َكالنَِّبی فی اُمَِّته« قال النبي
عبة كه باديه كند كه گمان كسي است كه مفتون و مغرور كاند  . محقّقان گفته»ُمتاِبَعِة َمْن َاْرَشَدنی

ذِلَك « سي حاجت نيست: وكنمود. اگرچه در بدايت حال به  دليل و بدرقه قطع تواند وصال را بي
نيفتد حقّ  ياري نظر عنايت ها جز به دست ه در زمين دلك. اين تخمي است »َمْن يشآءُ  َفْضُل اهللَِّ يؤتيهِ 

ه نايب اوست، حاجت كبه مرشد حقّ  جا آن تخم پديد آيد، در پرورش آن به نيابتكن هر كولي
َثٍة اَْلوالی عاملٍِ َعلی ص ِالی ثَل ِانَّ النَّاَس اوُلوا بـَْعَد َرُسوِل اهللَِّ «افي روايت شده از سيد اوصيا كافتد. و در 

ٍب ِمبا ِعْنَدُه َقْد ُهدی ِمَن اهللَِّ َقْد َاْغناُه اهللَُّ ِمبا َعِلَم َعن ِعْلِم َغريِه َو جاِهٌل ُمدَّعی ِلْلِعْلِم ال ِعْلَم ِعْلم َلُه ُمْعجِ 
نيا َوفـََنتَ َغريَُه َو ُمِتَعلٌِّم َعْن عاملٍِ َعلی َسبيِل ُهًدی  َتَنْتُه الدُّ . و جناب فاضل مقدس رباني موالنا »َعن اهللَِّ فـَ

ه ك ه در فقرة اخيره داللت است بر اينكاست  مازندراني در شرح اين حديث فرموده محمدصالح
ه حاصل شود به سبب او نجات ايشان از ك ناچار است مردم را از استاد مرشد عالمي تا اين

ه كنمايد طريق ظلماني را  كه سلوكسي كود از براي ش مي حاصلچنانچه هاي طبايع بشريه.  ظلمت
 ه عالم به حدود او باشد.ك است حدود او را به سبب گرفتن دامان ديگري را نشناخته

ثر كبه شيخ عارف يا نه؟ ا كه آيا مضطرّ است سالك خالف است در اين كو در ميان اهل سلو
الم حضرت. و به اين حديث كاج از ود احتيش مي دانند وجود او را. و فهميده ايشان واجب مي

نمايد قول ايشان را  دانند و تأييد مي ه وجود شيخ را ضرور ميكاند آن اشخاصي  شده كمتمس
مريد با شيخ عارف باللَّه اقرب است به سوي هدايت و بدون او اقرب است به  كه سلوك اين

  يعني نجات معلّق است به او. »فنجی«فرموده  )ص( ه جناب اميركجاست  ضاللت. و از اين
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امل و مرشد واصل از كو طالب طريق هدي به شيخ  كه احتياج مريد سالك المه: بدانكانتهي  
 ود:ش مي از آن جمله ده وجه گفتهاما  وجوه بسيار است

ه روندة اين ك رفت با اينوان ت نمي شناس دليل و راه عبة صورت بيكه راه ظاهر را به ك آن وجه اول
ه راه كجا  بين دارد و هم قوت قدم و هم راه ظاهر است و هم مسافت معين. آن راه هم ديدة راه
ه ابتدا همه را از دروازة ك مبتدي در اين راه اول نه نظر دارد و نه قدم. با اين كحقيقت است سال

اينات و كراه نزند با زبدة س از خود دم بينايي و شناسايي اين كهيچ  تا ظلومي و جهولي درآوردند.
ما ُكْنَت َتْدری َماْلِكتاُب َو َال اْالمياُن َو لِكْن َجَعْلناُه نُورًا نـَْهدی ِبه َمْن َنشآُء ِمْن « نات گفتندكقدوة مم

 رفت. بخش نتوان دليل ديده ه بيكپايان يقين باشد  . بيابان چنين بي»ِعباِد

 ندر زمانيكچند سهر          بي پير مرو تو در خرابات

الّرفيق مثّ «ه كرفت  رفيق نتوان ه در راه صورت قطاع طريق بسيار است و بيكچنان ه همك آن وجه دوم 
زُيَن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهواِت ِمَن النِّسآِء « ه زخارف و زينت دنيويكدر راه حقيقت  كذلك، »الّطريق

نفس و هوا و شياطين  »الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواْخلَيِل اْلُمَسوََّمِة َواْألَْنعاِم َواْحلَْرثِ َواْلَبنَني َواْلَقناطِري اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن 
 رفت. اند؛ بي دليل و بدرقة صاحب واليتي نتوان جن و انس جمله راهزنان

 رهبري نرسيد ره به در اين هك گم شد آن هك        دليل راه قدم وي عشق منه بيكبه 

اين راه زلّات و شبهات بسيار و عقبات گوناگون و خطرات چون بوقلمون ه در ك آن وجه سوم
ه افتادند و كتنهايي رو به راه نهادند در چندين ورطة هايله و شبهات مهل ه بهك شمار است. آنان بي

دين و ايمان بر باد دادند؛ مانند دهري و طبيعي و مالحده و اهل اباحت و امثال ايشان. همگي از بهر 
در وادي  كردند. و هر يكاين راه شروع  كامل و شيخ واصل در سلوكه بي مرشد كآن است 

م شيخي درآمدند و كه صاحب سعادت بودند، در حك شدند. و آنان كآفتي و شبهتي افتادند و هال
ردند. و به سرّ جمله آفات رسيدند. و جملگي شبهات و ك كدر حمايت صاحب واليت سلو

 دام زلّت راه دوزخ پيش گرفتند.كه هر فرقه از اهل بدعت از كخطرات را بازديدند 

 ردمكقطع اين مرحله با مرغ سليمان        خودبردم راه سرمنزل عنقا نه به من به

بين و  ه سرتاسر راه از آن است، شيخ راهكه روندگان را از ابتال و امتحان گوناگون ك آن وجه چهارم
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لطايف حسن تدبير،  مي طلب و صدق ارادت بدو بازرساند. ودان از فترات آن بازستاند و گر راه
بيرون برد و به عبارات لطيفه و اشارات شريفه داعية شوق در باطن  كقبض و فسردگي از طبع سال

باري  ده استه فرموكقريب برآمده، روي نمايد. چنان او پديد آيد و شاهد مراد از پردة حجاب عن
 .»كری تـَْنَفُع اْلُمؤِمننيَ َو ذَكِّْر فَِاْن اَلذِّ « :تعالي

 ر خواهي، خويش را مردانه سازكف       مرد را در اهتزاز ر آرد كذ

شمار در نهاد پديد  ان طريق را علل بسيار و امراض بيكه در اين راه روندگان و سالك آن وجه پنجم
آيد. و بعضي را مواد فاسده غالب شود و مزاج طلب و ارادت انحراف پذيرد. و در اين وقت به 

وشد و الّا از راه بازماند. كين كه به معالجة صواب در ازالة مرض و تسكطبيب حاذق احتياج افتد 
ابتدا حاصل شود. اگر ازالة هر مرض به حسب مزاج مريد به ه اين امراض و آفات مريد را در كبل

 حاصل نشود. كادوية صالحه معالجه نگردد، استطاعت سلو

 نتوان نهفتن درد از طبيبان       ما درد پنهان با يار گفتيم

سوت بشريت و كه روح از كدر اين راه بر بعض مقامات روحاني رسد  كه سالك آن وجه ششم
بدو پيوندد. و جملگي انوار و حقّ  د شود و پرتوي از ظهور آثار و صفاتلباس آب و گل مجرّ

ند. و رسوم و اظالل بشريت در زهوق آيد. روح در اين كتجلّي  كصفات نامتناهي روحاني بر سال
يد و بيضا نمايد. و چون آينة دل صفا يافته و پذيراي تجلّي روح گشته و ذوق حقّ  حال در خالفت

مال وصول به مقصد كدر خود يابد، غرور و پندار حصول و « سبحاني ما اعظم شأني»و « انا الحق»
سي از انبيا و اوصيا كه كند كآن ن كادراالبتّه  حقيقي در وي پديد آيد. و نظر عقل و وهم و فهم او

امل كباشد. و اگر نه تصرّف واليت شيخ  ه در ورطه چنين افتادهكاست  از اين پيش نرفته و اوليا
گير او شود، خوف زوال ايمان باشد. پس آفت حلول و اتّحاد در اين مقام خيزد. و شيخ  دست
چه  ند. و آنكشناس بايد تا او را به تصرّف واليت از اين پندار و غرور بيرون آورد و بيان مقام  واقعه

ند تا مريد از آن ذلّت خالصي كفوق آن مقام است در نظر او جلوه دهد و بدان ترغيب و تشويق 
اوست و اگر نه بر  كها مهال ه اينكند كيابد. و اگر دگرباره آن مقام بر او روي نهد، بداند و معلوم 

 وجه خالصي نيابد. ه به هيچكاين عقبه چنان بند شود 

 گامي چند نهد پيش شما هم مگر لطف         رسيد ما بدان مقصد عالي نتوانيم
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ها پديد آيد و وقايع  از غيب نمايش كو روندة طريق هدا را در اثناي سلو كه سالك آن وجه هفتم
اشارتي باشد از غيب به نقصان و زيادة مرتبة مريد و داللت بر سير  كبر او روي نمايد. و آن هر ي

دورت دل و عالمت حجب دنيوي و اخروي و احوال شيطاني و نفساني و كفطرت او و نشان صفا و 
ه به حصر نيايد. و مبتدي بدين هيچ وقوف ندارد و بر اين احوال كرحماني و ديگر معاني از وقايع 

امل كه اين همه زبان غيب است. و زبان غيب را هم اهل غيب دانند. شيخ كهيچ عالم نيست. زيرا 
ها به سر  ه در خدمت مرشد مدتكات الهي و معلّم به علم تأويالت غيبي باشد ه مؤيد به تأييدكبايد 

شف كرده و زبان غيب آموخته تا بيان وقايع و كبرده و ممارست تأويالت غيبية خويش و ديگران 
ها محروم ماند و معرفت  تدريج زبان غيب آموزد. و الّا از آن اشارت ند و او را بهكاحوال مريد 

 ه ترقّي ميسر نگردد.كنيايد و بسا باشد  مقامات حاصل

 چه شناسي زبان مرغان را؟       تو نديدي شبي سليمان را

مقام از مقامات  كها سير ي هرگاه سير به قوت قدم خويش نمايد، به سال كه سالك آن وجه هشتم
ه در اين راه كتر؛ و بعضي مقامات است  ه سير مبتدي از روش مور ضعيفك اين راه نتواندنمود. زيرا

ه او مانند بيضه است و به جزيي كرا بر آن طيران افتد و مبتدي را طيران ميسر نگردد. زيرا  كسال
پر و بال و چون خود را  تصرّف به مقام مرغي نتواندرسيد. پس شيخ مرغ صفت است. و مريد بي

نتواندنمود در گوشة  ه به عمرها به خودي قطعكهاي بعيده  موروار به شهپر واليت او بندد، مسافت
 ند.كرد، در متابعت شيخ طيران ك ه طيران نتوانستيكبال همت شيخ طيران نمايد و در عالمي 

 ه دراز است ره مقصد و من نوسفرمك       ن اي طاير قدسكهمتم بدرقة راه 

ر به كر است. و ذكبود و آن به ذ راه مريد را به واسطة ديگر تواند كه سلوك آن وجه نهم 
ه به آن شيخ يداً به يد و صدراً كامل بستاني كه به تلقين شيخ ك خودگويي مفيد و مؤثّر نباشد تا آن

قريب  شرح آن عنچنانچه باشد.  به صدرٍ از منبع نبوت و مخزن واليت مطلقه رسيده و اخذ نموده
 خواهدآمد.

مرتبتي يا  ه منصبي وكسي خواهد كو سالطين صوري اگر  كه در حضرت ملوك آن وجه دهم
ند اگرچه استحقاق آن ندارد، چون به حمايت مقرّبي از مقرّبان سلطان رود و خود كواليتي حاصل 

ند. و بر عدم استحقاق آن كالقول گرداند و منظور نظر سلطان  را بر او بندد، آن مقرّب او را مقبول
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ند، سلطان به واسطة آن مقرّب به وي عطا نمايد. كه طلب كند و هر منصبي كشخص، شهريار نظر ن
چنين  ها شتافتي. هم ردي هرگز مطلب نيافتي، اگرچه سالكخودي خود طلب  و اگر آن شخص به

حق  ن،ك ه عالم را بازگونهكنند كي التماس كاند و اگر اند در حضرت سلطان حقيقي بندگان مقرّب
 مبذول دارد.تعالي 

 »تير جسته بازگرداند ز راه       اوليا را هست قدرت از اله

  رابطة فردي درمانگر و درمانپذير
مؤثر مبتني بر ايجاد نوعي رابطة فردي بين درمانگر و فرد تحت  درماني روانهمانطور كه گفته شد 

در مفاهيم اسالمي و عرفاني همين امر در رابطه تربيتي مربي و رب يا مرشد با  342اشد.ب مي درمان
 ْغِفرْ يَـ اهلّلُ وَ  ِبْبُكمُ حيُْ  یُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِبُّوَن اهلّلَ فَاتَِّبُعونِ «: 343فرمايد مربا و مريد برقرار است. قرآن كريم مي

د تا خدا دوستتان ينك يرويد از من پيگو اگر خدا را دوست داربيعني » مٌ يَلُكْم ُذنُوَبُكْم َواهلّلُ َغُفوٌر رَّحِ 
. اين تبعيت و دوستي اساس آمرزنده مهربان است د و خداونديبدارد و گناهان شما را بر شما ببخشا

اشد. از منظر ب مي رابطة فردي بين درمانگر و فرد تحت درمان در مفاهيم اسالمي و عرفاني
مثبت بودن رابطه و توجه  موضوع برقراي رابطه به شيوه اصيل و باروانشناسي شرط كارآمدي اين 

مد  اين اصول نيز در روش تربيتي عرفاني 344بدون شرط بودن آن و همدلي واقعي درمانگر است.
اخذ حتّي  يرد بدون تحميل شرط وگ مي نظر است و مربي يا مرشد كه در جايگاه درمانگر قرار

نمايد. در تاييد روش  راي رابطه اصيل با سالك براي تربيت او ميدستمزد با همدلي اقدام به برق
 درماني روانهاي  ديگر حاكي از آن است كه كليه روش 345هاي اسالمي بررسيتصوف  عرفان و

هاي كهن روانشناسي هستند كه به طريق موثري بر درمان تاثيرگذار  نوعي بسط و توسعه روش
بخشي و وجاهت اجتماعي وي نيز از جمله موارد  ، الهامهستند. در اين ارتباط صميميت درمانگر

                                                                                                                                                                                              
342 Bergin, A. E., & Lambert, M. J. (1978). The evaluation of therapeutic outcomes. In S. L. Garfield 
& A. E. Bergin (Eds.), Handbook of psychotherapy and behavior change (2nd ed.). New York: Wiley. 

  .31سورة آل عمران، آيه  343
344 Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. 
Journal of Consulting Psychology, 21, 95–103. 
345 Frank, J. D. (1961). Persuasion and healing: A comparative study of psychotherapy. New York: 
Schocken. 
Frank, J. D., & Frank, J. (1991). Persuasion and healing (3rd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University 
Press. 
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  346وند.ش مي مؤثر در درمان قلمداد

  )مربي الهيدرمانگر ( روان
خالفت الهي بر روي زمين به دوگونه تعريف شده است: يكي خالفت تكويني كه بشر مظهر اين 

از ميان بشر را  خالفت است و ديگر خالفت تصريحي يا تدويني يا تكليفي است كه خداوند فردي
دهد. قواعد تكوين تحت قواعد خالفت تكويني عمل  خليفه خود قرار ميبه عنوان  بر روي زمين

نمايد. يعني بشر با ابداعات و صناعات خود در حيطة قوانين علمي جريانات امور را به دلخواه مي
ف است. به عبارت دهد. و اين تغييرات همگي منطبق با همان قوانين علمي متعارخود تغيير مي

واند اين قوانين را دور بزند ت نمي ديگر رفتار بشر و ساير موجودات تابع قوانين طبيعت است و بشر
هايي از علم دست ميمگر در چارچوب آنها عمل كند. ولي در ميان همين بشر فرد خاصي به حيطه

نمايد. به عبارت ديگر اين فرد واند توسط آن مافوق قواعد طبيعي كشف شده بشر عمل ت مي يابد كه
خليفة كسي است كه او اين قواعد را آفريده لذا علومي از علم خود و نتيجتاً اختيارات و قدرتي از 
علم خود را هم به او داده. اين شخصيت متمكن در مقام خالفت الهي تصريحي است. اين شخص 

دارد به آتش امر حقّ  ي كه دارداشد. از جهت علم و قدرتب مي اولي االمر است يعني صاحب امر
سوزاند. از قرآن كريم اين تمييز كند نسوزاند وگرنه آتش خودش به طبيعت خلق شده خودش مي

خالفت به معناي خالفت تكليفي و انتصابي الهي در مقابل خالفت تكويني  347قابل استنباط است.

                                                                                                                                                                                              
346 Grencavage, L. M., & Norcross, J. C. (1990). Where are the commonalities among the therapeutic 
common factors? Professional Psychology: Research and Practice, 21, 372–378. 

آنگاه شما را در روي زمين بعد از آنها گردانيدم تا بنگريم كه چگونه عمل مي«فرمايد: سورة يونس مي 14در آية  347
كه در اينجا خليفه به معني نفر بعد است و مفهوم  .مثَُّ َجَعْلناُكْم َخالِئَف ِيف اْألَْرِض ِمْن بـَْعِدِهْم ِلنَـْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلونَ كنيد. 

پس نجات داديم او را و كساني را كه با «سورة يونس است كه فرمود:  73خالفت تكويني دارد. همين مفهوم در آية 
ْيناُه َو َمْن َمَعُه ِيف اْلُفْلِك َو َجَعْلناهُ او در كشتي بودند و آنان را جايگزين پيشينيان ساختيم.  و فرمود: اوست  . ْم َخالِئفَ فَـَنجَّ

). و 39(سورة فاطر آية   ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف ِيف اْألَْرضِ كسي كه شما را در روي زمين جايگزين پيشينيان كرد: 
  بـَْعِد قـَْوِم نُوحٍ َو اذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفاَء ِمْن فرمود: در نظر بگيريد آن زماني كه شما را جايگزين قوم نوح ساخت، 

َو اذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ) و در نظر بياوريد آن زمان را كه شما را بعد از قوم عاد جايگزين كرد، 69(سورة اعراف، آية 
) و اين خالفت تكويني نيز همراه با استمرار خالفت تكليفي مستمر است كه 74(سوره اعراف آية ، ُخَلفاَء ِمْن بـَْعِد عادِ 

 )62(سورة نمل، آية   َو َجيَْعُلُكْم ُخَلفاَء اْألَْرضِ  ،»سازدشما را در زمين جايگزين پيشينيان مي: «فرمود
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هستند ولي فقط شخصيت خاصي  قرار دارد. جميع ابناء بشر به اين معني (در تكوين) خليفه الهي
َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم « 349اند:فرموده ٣٤٨سورة انعام 165(در تدوين) خليفه الهي است. در شرح آيه 

هاي ول يكي از جملهليا حال است و مع ُهَو َرّب ُكّل َشيءعطف است بر قول خدا  َخالِئَف اْألَْرضِ 
كردن ربي غير او، و بياني است در كيفيت ربوبيت او سابق و تعليل ديگري است براي انكار اختيار 

كه آن حد اعالي انعام به طريق حصر است، يعني اوست و نه غير او كسي نيست كه شما را خليفه
هاي زمين قرار داده است. و مقصود اين است كه او شما را جانشينان خود در زمين عالم كبير قرار 

تصرّف در آن را به شما داده است كه هرطور بخواهيد عمل  داده است بدين نحو كه قوه تميز و
كنيد و تصرّف در آن را براي شما مباح ساخته است. و همچنين شما را جانشين در زمين عالم صغير 
كرده است، و شما را در آن متمكن ساخته است، و آنچه از لشكر و حشم كه براي خود قرار داده، 

را همانطور كه براي خودش مسخّر كرده مسخر شما ساخته است. و  براي شما نيز قرار داده و آنها
  »اين نهايت انعام است كه شما را بر مثال خودش خلق كرده است.

اين آيه يك  350»من هر لحظه قرار دهندة يك خليفه بر روي زمين هستم.«فرمايد: قرآن كريم مي
نكات مفيد به دوام و استمرار جعل  اشد كه هردوي اينب مي صفت مشبهه جاِعلٌ جملة اسميه است و 

و اين خليفه يا رسول يا اولواالمر است كه خالفت كلّية زمين را برعهده  خليفه بر روي زمين دارند.
دارد. اين آيه خطاب به مالئكه در معرّفي آدم (ع) به آنها است و در آن هنگام او تنها خليفة اهللا در 

هايي از اذن و نتشره از آدم (ع) به ديگران باعث ايجاد رشتههاي صادره و مزمين قرار داده شد. اذن
صاحبان اجازه بر روي زمين گرديد كه خلفاء الهي در تمام زمين پراكنده هستند و براي هر قومي و 

براي هر امتي رسولي «و  351»براي هر قومي هادي هست«امتي هادي و رسول قرار داد كه فرمود: 

                                                                                                                                                                                              
فرمايد بگو (از آيه قبل) اوست خدايي كه شما را خطاب به رسول اكرم ص است كه مي 165در سورة انعام، آيه  348

َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرِض َو َرَفَع بـَْعَضُكْم . ادخليفگان زمين كرد و بعضي را بر بعض ديگر به درجاتي برتري د
 .  فـَْوَق بـَْعٍض َدَرجاتٍ 

اهللا رياضي و ترجمه حشمت حاج مالّ سلطانمحمد بيدختي گنابادي، بيان السعادة في مقامات العبادة.حضرت  349
 لد، ج228 -229صص    ، تهران1377اسالمي،  محمدآقا رضاخاني، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد

 ترجمه. 5
 ِإّينِ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة. ، 30سورة بقره آية  350
 َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هاٍد.، 7سورة رعد آية  351
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ر زمين و خاتم و زينت اين خالئف رسول گرامي اسالم (ص) و اين خالئف د 353و افضل 352»هست
جانشينان رشتة اذن آن حضرت از آدم (ع) به خاتم (ص) و از خاتم (ص) به قائم حضرت صاحب 

و زنده و مستقر بر كرسي خليفه الهي بوده و هستند و خواهند بود.  العصر والزّمان در هر زماني حي
نه قابل تغيير بلكه توسط خداوند و به دست صاحبان اذن او  و اين خالفت نه قابل غصب است و

هللِّ فقد اسَتْمَسَک «شريفه  354آيه به  است اشاره اين ويرد. گ مي شكل ِ لطّاُغوِت َو يـُْؤِمْن  ِ َفَمْن َيْکُفْر 
ْلُعْرَوِة اْلُوْثقی  كه است طناب در برجستگي عروه 355:نويسد مي مجلسي كه عالمه »َال اْنِفصاَم َهلا...  ِ

  . است آن مانند و كوزه دستگيره معني به نيز و زند مي چنگ آن به برود، خواهد باال مي كه كسي

ازآن نام برده شده ارشاد و هدايت است. در » مرشد«يا » ولی«يا » هاد«وظيفة هادي كه در قرآن به نام 
كه اشاره  356»َو َمْن ُيْضِلْل فـََلْن جتََِد َلُه َولِيًّا ُمْرِشداً  َمْن يـَْهِد اهللَُّ فـَُهَو اْلُمْهَتدِ «قرآن كريم آمده است كه: 

  تام به مقام واليت و ارشاد دارد.

ن هفت يا يد دارايند، باك يه دعوت به خداوند مكه آنك« 357 فرمايند: مي ياوصاف ولدر باب 
  صفت باشد:

  ر.يم غكار نفس خود و داخل شدن در حيرون رفتن از اختي: صفت بنده شدن و باول 
ر، اعم است يم غكم نفس و داخل شدن در حكرا خروج از حير او، زيخدا نه غ ي: بنده شدن برادوم

 يم مطاع است ولكع داخل در حيم مراد و مطكد داخل در حيرا مريم خدا، زكاز دخول در ح
  ست.يم خدا بدون واسطه نكداخل در ح

  ت.ي: دادن رحمت و عناسوم
                                                                                                                                                                                              

  . َو ِلُكلِّ أُمٍَّة َرُسولٌ ، 47سورة يونس آيه  352
فرمايد بگو (از آيه قبل) اوست خدايي كه شما را خطاب به رسول اكرم ص است كه مي 165در سورة انعام، آيه  353

َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرِض َو َرَفَع بـَْعَضُكْم . خليفگان زمين كرد و بعضي را بر بعض ديگر به درجاتي برتري داد
  . فـَْوَق بـَْعٍض َدَرجاتٍ 

   .256سوره بقره، آيه   354
  .238، ص 66بحار االنوار، ج  355
 . آنكه خداوند هدايت كرد پس او هدايت شد و آن كه گمراه شد پس ولي مرشد نداشت.17رة كهف، آية سو 356
 شاهيرضاعل يتابنده گناباد نيترجمه و نگارش حضرت حاج سلطانحس ،يعرفان زيو سه داستان اسرارآم ديقرآن مج 357
 . قتي. انتشارات حق1365، چاپ سوم 1360چاپ اول  ،يثان
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  خود حقّ.: رحمت خاصه از نزد چهارم
  م دادن خداوند.ي: تعلپنجم
  است بالواسطه.حقّ  م از طرفيه تعلكني: اششم
  م علم و دانش نه صنعت.ي: تعلهفتم

خلفاء و  يرا بندگير فرموده زكشود ذ يحاصل م كسال يه براكب يو اوصاف را به همان ترت
ت و يدادن و عنامقدمه  حق، يبدون واسطه. و بندگ 358خدا است يقبل از بندگ يندگان الهينما

ز رحمت از يه از نزد خداوند باشد و نكنيز هرگاه مطلق باشد مقدم است از ايرحمت است و آن ن
دعوت ث يثرت از حكام كم دادن احينجا تعليم در ايرا مراد از تعليم است زيش از تعلينزد خداوند پ

م مطلق يواسطه باشد پس از تعله از نزد خداوند بدون ك يم لدنيباشد و تعل يخدا م يشاندن بسوكو 
  »ور است.كر مفصله مذيآن دو در تفاس يو گفتگوها ياست و قصة مالقات خضر و موس

بدان، كه انسان در بقائش و استكمالش « 359فرمايند: مي تحقيق ولّي و نصيردر تفسير بيان السعاده در 
را فاني  اش حاصله خلق شده است و از چيزي كه ذاتش و كماالت ،در ذاتش و صفاتش محتاج

مايحتاج  آنچه به. پس دارداعراض  استاش  مترقبهبه كماالت  وصولآنچه مانع او از  برسازد و  مي
سازد و از  مي وي را فانياز او آنچه  آنچهاو جذب كند و به  سوياو را در بقائش و استكمالش 

اشياء را به اسباب مجري دارد  كه باشدو سنّت الهي احتياج دارد، كند  ميدارد دفع  كماالتش باز مي
 بهمنشعب  ،مدركه برايدو خدمتگزار  ،هو غضبيشهويه  برپس خداي تعالي در او قوة شوقيه خادم 

اعصاب و مستخدم بر  ،در اعصابمودعه قوه محرّكه  مستخدم بر ،حركتبر قواي عديده باعث 
به سبب اعضاء و حكم قوه شهويه، آنچه  پسرا خلق كرد. ء اعضا بر طها و به توسط آنهابار

                                                                                                                                                                                              
بندگي اولياء نه به عنوان پرستش و عبوديت است، زيرا عبادت بايد فقط نسبت به ذات حق باشد و عبادت غير او  358

. ا عبد من عبيد حمّمد (ص)شرك است، بلكه مقصود اطاعت و انقياد تام است كه رسيده است علي عليه السالم فرمود 
ي بود كه حضرت افضل بودن خود را بر ساير انبياء در جواب باشم و آن موقع اي از بندگان محمد مي يعني من بنده

اي از  سائل بيان فرمود. سپس سائل پرسيد كه آيا شما افضليد يا پيغمبر محمد بن عبداهللا؟ حضرت فرمود من بنده
  بندگان محمد هستم.

  بندگي كن تا كه سلطانت كنند          تن رها كن تا همه جانت كنند
طانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و حضرت حاج مال سل 359

  http://www.sufism.irدكتر حشمت اهللا رياضي، جلد دوم ترجمه، انتشارات حقيقت. 
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كند. اين  دفع ميرا آنچه مضرّش است غضبيه  كند و به سبب اعضا و قوة جذب ميرا ماليمش است 
برايش ضرر آنچه برايش نفع دارد و پس آنچه بحسب مقام روح او اما  وبحسب مقام جسم او است. 

ل شيطان مغوي موكّ اتضرمو اصل  ،استر او بل ملك زاجري از خداوند موكّ ها اصل نافع و دارد
بصيرت خود تصرّف  هببه آن  كهپس خداي تعالي براي او حكمت نظري قرار داد  ،بر او است

است دو قوه خدمت گرفتن و حكمت عملي  ببيند،شيطان و اغواي او را تصرّف و ، ملك و زجر او
 كنندة خدمتدو  ن دوو آاست غضبيه  ويه شهو بازاءحب في اهللا و بغض في اهللا كه آن دو به آن دو 

از آنچه در كبير است  يكاكبير و حاز و چون عالم صغير را نسخة موجزة  هستند،حكمت نظري 
 او ضاربر نافع انسان و قوة رادع بر ، المحاله قوة جاذب باشدتكوين بر و تكليف مطابق قرار داد 
ن كسي هما »ولیّ « و هست، در كبير دو قوه در يك شخص باشد يا در دو شخص كهآن سواي

 يمربرساند  ميدر بقاء ذات او و حصول كماالت او نفع را ي عليه است كه به جذب آنچه مولّ
و به وجه  ،داشب مي فعاكسي است كه آنچه را به ضرر اوست، از او دهمان  »نصري«و اشد، ب مي

 كسي است كه خارجاً حامي »نصري«و  ،اشدب مي كسي است كه در ملك او داخل »ولیّ «ديگر، 
 و قوه ،است در خارج »ولیّ «حب في اهللا در داخل مانند بر  رثو قوه موشهويه  و قوه ،اشدب مي

 هامتش و ب »ولیّ « شواليت هاست. و هر رسولي ب »نصري«بغض في اهللا مانند بر و قوه موجب غضبيه 
و به خالفتشان  ءآنان به واليتشان اوليا پس باشدچنين  نيز اين ءو حال اوصيا ؛است »نصري« شرسالت
در زمان ص) ، زيرا رسول (باشد »نصري«و خليفة او  »ولیّ «و هر رسول در زمان خود  باشند انصار

هادي  »ولیّ «و خليفة او حامي است پس محمد (ص) در حياتش امام ناطق بشير است خود مربي 
أبوا  أ وعلیّ «: گفت (ص) لذاال بود. و حامي قتّ »نصري«ربي رحيم و علي (ع) امام صامت منذر م

من منذر ( »اهلاد أ املنذر وعلیٌّ «: و قول او (ص) )،ت هستيمدو پدر اين ام من و علي( »هذه االّمة
ا أَْنَت ُمْنِذرٌ « ؛و و واليت علي (ع)ابه حيثيت رسالت دارد اشاره  )است يهستم و علي هاد به  »ِإمنَّ
ي تعدد اقتضابه اعتبار شأن واليت. و چون تعدد عنوان،  360»َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هاد« اعتبار شأن رسالت

و ديگري مظهر عنوان  »ولیّ «آن دو مظهر عنوان  احدد اشبه تظاهر نفسين بالباً غ ، دعوتداردمظهر 
  است. »نصري«

                                                                                                                                                                                              
ا َأْنَت ُمْنِذٌر َو « 7اشاره است به سوره رعد، آيه  360 هر براي  دهنده هستي و جز اين نيست كه تو بيم( »ِلُكلِّ قـَْوٍم هادِإمنَّ

  .)ستهي هادقومي 
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در كتاب بستان السياحه  املكه در نام نفس ير اصطالح صوفكامل و ذكان انسان يدر بهمچنين 
در  يت قصويه غاكد يفرما يز ميالعز خ ما قدس سرّهيه جناب شكنماند  يمخف« 361:مرقوم است

حقّ  ت خلقت انسان، اتّصال است به مأل اعال و فنا دريجاد عالم حس آن خلقت انسان است. و غايا
ْنَس ِاّال ِلَيْعُبُدونِ « يما قال اللَّه تعالكو بقا به حق.   يث قدسي. و در حد»َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْألِ

َلْوالَك َلما َخَلْقُت «د: يفرما يگر ميث دي. و در حد»َخَلْقُت اَألْشياَء ِألَْجِلَك َو َخَلْقُتَك ِألَْجلی«د: يفرما يم
َعلی َلْو ال َحنُْن َلما َخَلَق اهللَُّ اَدَم  «ه فرمود: كاند  ردهكت يص روا يو از جناب مقدس نبو .»اَألْفالكَ 

 .»َو ال َحوَّا َو َال اْجلَنََّة َو َال النَّاَر َو َال السَّماَء َو َالاَألْرَض فـََلْو َال احلَقيَقَة َملْ ُتوَجد اْحلَقيَقةُ 

امر و  ه با اوست قوامكع دهور و اعصار. چه يه بوده باشد وجود او مستمر در جمك نيناچار است ا 
متََسََّك ِبِه «ابد به او عباد. و ي يت ميماند به سبب وجود او، بالد. و هدا يدوام نوع. و محفوظ م

از اعصار، وجود عالم عبث خواهدبود و  ي. اگر وجود او نباشد در هر عصر»السَّمواُت َو اْألَْرُضونَ 
الحسن  يا ابيقطب االوله كچنانخواهدشد.  ينخواهدبود. پس فان يتيبه غا يو منته يمثمر به ثمر

ْهِلها«: ده استة والثناء فرمويه التّحيالرّضا عل ِ ٍة َلساَخْت   و فرموده .»َلْو َخَلِت اْألَْرُض َطْرَفَة َعْنيٍ ِمْن ُحجَّ
َِْهِلها«: )ع(  است حضرت صادق  . و فرموده است حضرت باقر»َلْو بَِقَيِت اَألْرُض ِبَغْريِ ِاماٍم َلساَخْت 

َِْهِله«: )ع( َْهِله َكما َميُوُج اْلَبْحُر  ار يث بسيها احاد ني. و امثال ا»َلْو َانَّ اِألماَم رُِفَع َعِن اَألْرِض َلساَخْت 
 امل.كاست بر استمرار وجود انسان 

 ياست به آن بار ه اشاره فرمودهكفه يو بالجمله مقصود از خلقت انسان، منحصر است در وجود خل
وانات از يوان از جمادات و نباتات و حكر اي. و خلقت سا»ِاّنی جاِعٌل ِفی اَألْرِض َخليَفةً « ةيدر آ يتعال

ع و مهمل يه ضاك هاست در خدمت. و تا آن شت، و انتفاع به آنيشان است در معياج به ايجهت احت
ه يه و رحمت ربانيمت الهكها در خلقت انسان. چه ح آنة ده است صاف و زبدينگردد مواد، گرد

از سعادت به قدر استعداد  يه برسد بر هر مخلوقكاز حقوق. بلحقّي  ه فوت نشودكند ك ياقتضا م
 خود.

ا يا امام است ي ير او. و وليا غيا رسول اللَّه ي يا ولياست  يا نبيدر ارض حقّ  بيفه و نايپس آن خل
 يهيها بد چه حصول آنل اشخاص است علوم را. ين اقسام اختالف تحصير او. و سبب انقسام به ايغ

                                                                                                                                                                                              
صفحات  ،1389حضرت حاج ميرزا زين العابدين شيرواني مستعليشاه، بستان السياحه، جلد دوم، انتشارات حقيقت،  361

830-820. 
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 دهيتساب و تعلّم است و نامكبه ا يه به وجوه مختلفه باشد. پس گاهكست در باطن انسان بلين
آورد به او  يهجوم م يما. و گاهكاهل نظر است از علما و حة قيود به استبصار و اعتبار و او طرش مي

 يا نه، و چه مطّلع بشود بر سببي يباشد مسبوق به شوق رسد! چه بوده يجا مكه از كداند  يعلوم و نم
 ق را از قبليه ملهم است حقاكاست  يكاشد به مشاهده، ملَب مي ا نه. چه گاهيد است او را يه مفك

دن در قلب بدون يدن. و گاه باشد ديدن او بدون دياشد شنب مي ث او. و گاهيدن حديو شنحقّ 
 اعي. و مشاهده مختص به انبيدارياشد در بب مي هكچنان اشد هجوم در خواب، همب مي دن. و گاهيشن
به  يتعال يند خداك يم يه وحكاست  يسك يود. پس نبش مي زياع نياوص يث از براياشد و حدب مي
به  كند او را ملَك يث ميحد يغ. و به وليند به عمل و تبلك يم ياو به عمل. و به رسول وح يسو

ا امام، پس ياست  يا نبي ين. و هر رسولياس كست عياست و ن ينب يغ. پس هر رسوليعمل و تبل
مگر  يست نبين. و نيس اكست عيامام است و ن ين. و هر رسوليس اكست عيمحدث است و ن

 ت او مقدم است بر امامت او.يوالة ه جنبك آن

اشرف و اعظم است از  يئيت باطن نبوت است. و امامت و نبوت باطن رسالت. و باطن هر شيو وال
است از ظاهر و از جهت باطن اقرب است به  يظاهر او. چه ظاهر محتاج است به باطن و باطن مستغن

و متعلّق است به او. و هر حقّ  ت صادر است ازياز نبوت و وال يكه هر ك حق. و از جهت آن يسو
 اند. ت افضليپس نبوت و والو متعلّق است به عباد او؛ حقّ  از رسالت و امامت صادر است از يك

ست يت نياند به مصلحت وقت. و نبوت و وال از رسالت و امامت متعلّق يكه هر ك گر آنيو وجه د
 ياعظم از نب يباشد ول ه بودهك نيست اين همه واجب ني. و با ايدون وقت يمر هر دو را به وقت يتعلّق

 يس است. چه هر ولكها برع نياة ه امر در همكلاعظم از رسول. ب يو نه از رسول و نه از امام و نه نب
ة تابع انزل است از مرتبة ه تابع رسول باشد. و مرتبكرا  يا يا نبي يا امامي يا رسوليتابع است  يو نب

 يرسول سه مرتبه و از برا يو امام دو مرتبه است و از برا ياز نب يكهر  يه از براك نيمتبوع، با ا
ت فوق نبوت است، مقصود او در شخص واحد است ياست وال گفتهه ك يسكمرتبه. پس  يك يول
ن امام از آن جهت يچن ت او از نبوت او. و همياست اشرف است وال يه ولكن جهت ياز ا يه نبك
مطلقاً؟! و  يافضل باشد از نب يه ولكواند ت مي گونه است اشرف است از امامت او. و چه يه ولك

ه ك يزيرسد متبوع را در آن چ يتابع است رسول را، و تابع نمه ك مگر آن يست وليه نك حال آن
، هرگاه يافضل از نب ياشد ولب مي ، گاهيز و اگر نه تابع نخواهدبود. بليتابع است او را در آن چ
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ن ير معصوميع و سا نيرالمؤمنياند ام ه افضلكا ياالنب است خاتم او. چنانچه فرموده ينباشد تابع از برا
 .)ع( ايو اولا ير انبياز سا

او بر وجه عموم، و ة مالحظ يعنيت دو اعتبار است: اعتبار اطالق ياز نبوت و وال يكهر  يو از برا
 ياست حاصل در ازل و باق يقتياوست بر وجه خصوص. و نبوت مطلقه حقة ه مالحظكد يياعتبار تق

موجودات به حسب ذات ع يه مخصوص است به او بر استعداد جمكاست  يتا ابد. و او اطّالع نب
رد او را به زبان استعداد خود از ك يه طلب مكحقّي  راست بهحقّي  ردن هر صاحبكشان و عطا يا

ر و يبكاعظم و قطب اقطاب و انسان ة فين موسوم است به خلي. و صاحب ايازل يقيم حقيجهت تعل
رده كاو اشاره  يو به سو از او به قلم اعال و عقل اول و روح اعظم. ده استر شي. و تعبيقيآدم حق

ن. ير ايو غ »ُكْنُت نَِبّيًا َو اَدُم بـَْنيَ اْلماِء َوالّطنيِ «و  »َاوَُّل ما َخَلَق اهللَُّ نُوری«ع به قوله  ياست حضرت نبو
و چه  يع مراتب و مقامات. چه نبيود جمش مي ياو منته يعلوم. و به سوة و به او مستند است هم

ت مطلقه است. و او عبارت است از حصول ين نبوت واليو باطن ا .يو چه وص يرسول و چه ول
و حقّ  عبد در يند به فناك ياو تا ابد. و رجوع م يماالت به حسب باطن در ازل و بقاكن يمجموع ا

ُ « )ص ( ياست حضرت نبو ردهكاو اشاره  يبه او. و به سو يبقا َ َو َعِلی ِمْن نـُْوٍر واِحٍد َو َخَلَق اهللَّ َا
َْلِف عاٍم َو بُِعَث َعِلی َمَع ُكلِّ نَِبی ِسّرًا وَ  و  »َمِعی َجْهراً  ُرْوحی َو ُرْوَح َعِلی ِاْبِن ابيطاِلٍب قـَْبَل َاْن َخيُْلَق اخلَْلَق 

َ جَ « )ع(  و قوله »ُكْنُت نَِبّيًا َو اَدُم بـَْنيَ اْلماِء َوالّطنيِ «ن ييدالنّبيقول س َ َوْجُه اهللَِّ َو َا َ َيُداهللَِّ َو َا ْنُب اهللَِّ َو َا
َ اللَّْوُح املَْحُفْوظُ  َ قـََلم اْألَْعلی َو َا ر او. و قول يان و غيالب در خطبة ده استچه وارد ش تا آخر آن »َا

ِة اهللَِّ َعلی َخْلِقه َو ِهی اْلِكتاُب « )ع( حضرت صادق اْلُمبُني الَّذی َكَتَبُه ِانَّ الصُّورََة اِألْنسانِيََّة ِهی اَْكَربُ ُحجَّ
 َخْريٍ َو ِهی بَِيِده َو ِهی اْهلَْيَكُل الَّذی بَناُه ِحبِْكَمِته َو ِهی َجمُْمْوُع ُصوِر اْلعاَلمَني َو ِهی َطريُق اْلُمْسَتقيِم ِالی ُكلِّ 

مت و كم حيب اخالق و تعليام و تأدكغ احي. و اگر ختم شود به او تبل»ِجْسُر اْلَمْمُدوِد بـَْنيَ اجلَنَِّة َوالنَّارِ 
ت ين بر او والكاس ياست و مخصوص است به رسالت. و ق يعين نبوت تشرياست، پس ايام به سيق
ه است مطلقه است؛ و از جهت يه صفت الهكت يثين حيت از اياز نبوت و وال يكده را. پس هر يمق

د. پس نبوت يمطلق ظاهر است در مقد به مطلق است و يد است. و تقوم مقيا مقيا و اولياستنادش به انب
 ت مطلقه است.يات واليت او جزئين واليچن ات نبوت مطلقه است. و هميا جزئيلّ انبك

گر يد يه فوق او مرتبه و مقامك يا مرتبه يعنيت است يخاتمة از اقسام اربعه مرتب يكهر  يو از برا
اشد رجوع ب مي . وستده ايه مخصوص به او گردك يست. و آن مقام مختص است به شخصين
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لّ كص. چه او در عالم ارواح  يجناب مقدس نبو يبود از براچنانچه او،  يسو ا و رسل بهيع انبيجم
ه در ك. هر چند )صء (اياالوص ديس يبود از براه كچناناجسام؛  عين جميچن ع بود و هميمرجع جم

مثل  ،ياز نور ول ينبوت و نور نبود از نور ش نمي كت منفيع بود. چه نور واليعالم حس بعد از جم
فرمودند  يت متّحد و مجتمع با هم ازالً و ابداً نبودند، نمينور نفس از نور عقل. و اگر نور نبوت و وال

َو نـُْورُُه  یواِحٍد َو نـُْور  یص ِمْن شَ  طاِلبٍ  یاْبِن اَب یَو نـُْوَر َعلِ  یَخَلَق اهللَُّ نُور « )ص( يجناب مقدس نبو
َ ِمْنُه نـَْفُسُه نـَْفس یاَنَُّه ِمنّ واِحٌد َو  را بر عالم  يم عالم روحانيد تقديار نماكه انك يسك. و »یَو َا
اند به  ردهكم كرا تنطّق نموده است به او قرآن و اخبار، و حيست عاقل و هست جاهل. زي، نيجسمان
 ما و عرفا.كاو ح

بود و شروع  )ع( اصل آن از حضرت آدمج. و يتدر ت آن بهيغا د بهيامل شد و رسكده يو نبوت مق
ا. و ين جهت گشت خاتم انبيص و از ا يمالش به جناب مقدس نبوكد يتا رس يرد به نمو و ترقّك
 ده استرده شكه وعده كص  يتش به حضرت مهديرسد غا يه مك ده تا آنيت مقين واليچن هم

امروز  »يـَْعِرْف ِاماَم َزمانِه فـََقْد ماَت َمْيَتًة جاِهِليَّةً َمْن ملَْ «ث يه مضمون حدكظهور او. و اوست امام زمان 
ا و به يدن يص اوست. و به اوست بقا هيت محمديدوران اوست و خاتم والة فياشاره به اوست. و خل

 ا و رجوعيد دنگرد مي امت و خرابيود قش مي ميدست اوست رزق خلق، و به فقد او و موت او قا
 .)ع( به او آبا و اجدادش ده استركنص ه كچنانود به آخرت. ش مي

م و تعلّم، ولد او حسن يق را به سرّ و القاء دون تعليا علوم حقايد اوصيرد از سك ه اخذك يسكو اول 
ذر  ين مثل سلمان و ابيمستحقّة شان صحابيو بعد از ا) ع(د ين شهياست. و بعد از او حس) ع( يمجتب

و  يو حسن بصر ياد نخعيل بن زيمكن ياز تابعاما  بار. وكة صحابشان از ير ايو مقداد و عمار و غ
از والد ) ع( نيالعابد نياللَّه عنهم. و بعد اخذ نمود حضرت امام ز يشان رضيو امثال ا يس قرنياو

و اخذ نمود از او ولدش حضرت ) ع( و اخذ نمود از او ولدش حضرت باقر) ع( دين شهيخود حس
 الرّضا يو اخذ نمود از او ولدش عل) ع( اظمكو اخذ نمود از او ولدش حضرت ) ع( جعفر صادق

 )ع(ينق يو اخذ نمود از او ولدش حضرت عل) ع( يو اخذ نمود از او ولدش حضرت محمدتق) ع(
و ) ع( و اخذ نمود از او ولدش حضرت قائم) ع( يركو اخذ نمود از او ولدش حسن عس

او ة قه و خرقيو طر (ع) اظمكاخذ نموده از حضرت  يق بلخيخ شقيالسالم. و ش هميالزّمان عل صاحب
 از حضرت امام جعفر صادق ده استاخذ نمو يد بسطاميزيخ ابوياست. و ش ين او باقيان تابعيدر م
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 است. ين او باقيان اوالد او و تابعياو در مة قه و خرقيو طر) ع(

از  )ع( ار امام جعفر الصادقكش سرك و بودن او سقّا و آب يد بسطاميزيردن ابوكه مالقات ك بدان
تاب جامع االنوار، كدر  يدر آمليد حين سيدالمتألّهياست به او س ردهكح يه تصركاست  يجمله امور

خ يه از اوالد شكتاب مقامات كتاب احباب ، و صاحب كدر  ين البدخشيالعارف نورالد يو الول
ف و يتاب طواكد بن طاووس در ير سيرده است به او امكح ين تصريچن بود. و هم يابوالحسن خرقان

چنانچه خ خود. يتاب تاركدر  يد و ابن زهره اندلسين و علّامه در شرح تجرين در اربعيامام فخرالد
ول. و بعد از كشكبه  يمسمة در مجموع ين عامليخ واصل بهاءالديها ش نياز ا ده استركنقل 

ن ابوالفتح محدث يخ نورالديچه ش به آن يست اعتماديست مقبول و نينن اشخاص، يشهادت امثال ا
صد و ة در سن )ع( ه رحلت جناب امام جعفر الصادقكده يخ به صحت رسيتوار يه نزد علماكگفته 

نموده! و  يرو يهجر يكست و شصت و يد در دويزيبوده و فوت سلطان با يچهل و هشت هجر
زده سال است. و عمر سلطان يخ صد و سيان هر دو تارياند و تفاوت م ردهكخ خالف نين دو تاريدر ا
 ننوشته. يسكاده يد را از هشتاد سال زيزيبا

ه ك ن باشد؟ و حال آنيرده، ممنوع است. و چگونه چنكخالف ن يسكخ ين دو تاريه در اكو قول او 
تاب كاند. و از  ز گفتهين نين و ماتيد را در اربع و ثالثيزيه وفات باك در نفحات نقل نموده

ه او كبر كس بوده. اكفور دو يملقّب به ط يد زاهد بسطاميزيه ابوكود ش مي ز ظاهريالبلدان ن معجم
است. و چون  يزاهد البسطام يبن عل يسيه پسر آدم بن عكبن سروشان است و اصغر  يسيپسر ع

از آبا و اجداد  يبعض ياسام دراتّفاق  ه و لقب، وينكشان در يا كاشتراة ه به واسطكاحتمال دارد 
 ييكد يزيه ابوكاند  خ ابوالفتوح و امثال آن گمان بردهيود؛ شش مي ز معلوميالم معجم نكاز ه كچنان

خ نسبت يان تواريمتأخّر است. الجرم به سبب منافات م) ع( خ زمان او از زمان اماميه تاركاست 
از حضرت  ده استركه اخذ يرحمةاللَّه عل يرخكخ معروف ياند. و ش ردهكدر آن بزرگوار  ييسقّا

رده است از معروف و كاللَّه اخذ  رحمه يسقط يخ سريو او دربان آن جناب بود. و ش) ع( امام رضا
خ در موضع خود يل سالسل مشاياست. و تفص ين او باقيان تابعياو در مة قيتا حال خرقه و طر

 خواهد آمد.

 يمسم يبه اسم يو مناسبت ياند و از وجه مختلفه خوانده يامل را به اسامكه انسان يه صوفك بدان 
 اند. ل و آدم گفتهيائيكل و ميل و جبرائيجمله قطب و اسراف اند. من ردهك
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 وقت است او و اسرافيل جان قطب
 جاست گر سرافيلش بخواني تو به

 اوست ميكائيل ارزاق حضور
 آدم كلّ است مسجود ملك

  

  

 زمانمرده سازد، زنده سازد در 
 هم رواست ييلش گر بگويجبرئ

 ل نفس پرشرورياوست عزرائ
 كجاد و مقصود فليت ايغا

  

ه از نار كرا ياند ز گفته )ع( ميه نجات دهنده از توفان بالست. و ابراهك آن ياند برا گفته(ع)  نوحش
اند  دهينام )ع( يگشته است. و موسحقّ  ل حضرتيشته و خلكگذشته و نمرود خواهش را  يهست

ند. و خضرع ك يغرق نموده، و در طور قرب مناجات م يستيل نيرا به ن يفرعون هست هك جهت آن
اس و داوود ي. الده استبر يپ يات جاودانيخورده و به ح يوان علم لدنّيه آب حك آن ياند برا گفته
 اند. گفته يو هاد يو مهد يسينوس و عيمان و افالطون و لقمان و جاليو سل

 رو هم به پنهان هم نشسته روبه             جو راه ياست ا يو يو هاد يمهد

وسف و آفتاب و ماه و سحاب و يو  يمرغ و همايندر و سكالزّمان و اس االمر و صاحب صاحب 
 اند. نه گفتهييمجرّد و قلندر و آ

 ه اوستكند يو هندو در من آن ب كتر           ام مصقول دوست نهييگفت من آ

خ و مؤمن ممتحن و محسن و صالح و عارف يو مرشد و ش يو مطرب و صوف يفروش و ساق ير ميپ
و اصل اصول و  يالقر و غوث و سواد اعظم و ام يامل و پادشاه و عالم ربانكز و يو معشوق و عز
ل را كنفس  يامل را نام برند و به مناسبتكحضرت انسان  يو استعارت يها به عبارت نيدلبر و امثال ا

 نند.كاد ي

ه ما را كمقرّبان بارگاهت حقّ  امالن آگاهت و بهكا به حرمت واصالن درگاهت و به عزّت يخدا بار
گانگان يدار بين و به دكش محروم ميخو يايبه صحبت دوستان خود موفّق گردان و از خدمت اول

ُ َعل یَو َصلَّ آشنا مبتال مگردان.  يوك  ».ُحمَمٍَّد َو اِله الطاهرينَ  یاهللَّ

  ي)تأس(تقليد و  يبردار الگو
هاي رفتاري مربي  از كنشغالباً  پذيرد. اين الگوبرداري اي از مربي خود نقش مي متربي در هر مرحله
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ود تا كالم و سخن او. هرچند تذكّر و سخن در تربيت افراد مؤثّر است ولي وقتي سخن و ش مي اخذ
كمال مربي بواسطه اعتقاد خود به سخن يابد كه حصول  كردار مربي بر هم منطبق باشد، متربي درمي

خود و رفتار منطبق بر آن است. اين موضوع از لحاظ روانشناسي تربيتي آثار مهم و بسزايي در 
يند ب مي تربيت افراد دارد. به عبارت ديگر وقتي متربي صدق گفتار و انطباق عمل مربي خود را

  نمايد.  ميبرداري و تأسي و تقليد  پذيري و الگو شروع به نقش

آيند خود به  برخالف اين امر بسيار مشاهده شده كه افرادي كه در مقام وعظ و نصيحت برمي
نهي شده زيرا موجب شدت  در قرآن كريم بهعمالً  مايد. اين امرن نمي كند عمل نصايحي كه مي

شديداً  ود. قرآن كريمش مي فساد رواني خود گوينده و عدم اعتقاد شنونده به عمل صحيح و صالح
 هك است ناپسند سخت خدا نزددهيد،  وييد كه انجام نميگ مي چرا چيزي« 362فرمايد: توبيخ مي

توسعه اين موضوع در دين منع و حرمت اخذ وجه براي ارشاد و .» دينده انجام و دييبگو را يزيچ
هدايت و ساير امورات ديني نظير فتوا و اقامه جماعت و وعظ و خطابه و مداحي و غيره است. 

از شما  يد من از بابت رسالتم مزديفرما يم )ص(رم كه رسول اكاست  بابن يه در ايآ 12حدود 
َفَما َساَْلُتُکْم ِمْن َاْجٍر ِاْن َاْجِري إالَّ َعَلي ِهللا «د: يفرما يم ميركر قرآن رم و مزد من نزد خداست. ديگ ينم

ُقل َما َاْسئَـُلُکْم «ود كه:ش مي خطاب )ص(امبر يبه پ يگريه دي. در آ363»َو اُِمْرُت َاْن اَُکوَن ِمَن اْلُمْسِلمِنيَ 
َو َما َاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه ِمْن َاْجٍر ِاْن «ات فرمود: و به كرّ 364»رَبِِّه َسِبيَالً  َعَلْيِه ِمْن َاْجٍر ِاالَّ َمْن َشاَء َاْن يـَتَِّخَذ ِايل

ُقْل َما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فـَُهَو َلُكْم ِإْن َأْجِري ِإالَّ «د: يفرما يگر ميه دي. در آ365»َاْجِري ِاالَّ َعَلي َربِّ الَعاَلِمنيَ 
ُاولِئَک الَِّذيَن َهَدي ِهللا َفِبُهَدُهْم اقْـَتِدْه «د: يفرما يم يگريه دي. در آ366»ْيٍء َشِهيدٌ َعَلی اهللَِّ َوُهَو َعَلی ُكلِّ شَ 

َ قـَْوِم َالَاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه «د: يفرما يگر ميد ي. در جا367»َاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه أْجَرًا ِاْن ُهَو إالَّ ِذْکَري ِلْلَعاَلِمنيَ     ُقْل ال
                                                                                                                                                                                              

  .َمْقًتا ِعْنَد اهللَِّ َأْن تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلونَ َكبُـَر  ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلونَ : 2-3سوره صف آيات  362
  ام كه پاداش من با خداست و امر شده از مسلمين باشم.  ، سوره يونس. من از شما هيچ پاداشي نخواسته72آيه  363
گذارم كه هركه  كنم و اين رسالت بدان مي . بگو من از شما هيچ مزدي درخواست نمي52سوره فرقان، آيه  364
   واهد به سوي پروردگارش راهي يابد.خ

 86نمايند. قسمت اول اين آيه در آيه  ؛ سوره شعرا، اين فرمايش را تكرار مي180، 164، 145، 127، 109آيات  365
   سوره ص نيز نازل شده است.

ها بر عهده ام از آن خودتان باد، مزد من تن . (اي پيامبر) بگو اگر هر مزدي كه از شما طلبيده47سورة سبا، آية  366
   خداست.

، سوره انعام. اينان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده است پس به روش ايشان اقتدا كن. بگو در برابر 90آيه  367
← 
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ُقْل َالَاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه أْجَرًا إالَّ اْلَمِودََّة ِيف «د: يفرما يباز م 368»َاْجِري إالَّ َعَلي الَِّذي َفَطَرِين َاَفَال تـَْعِقُلونَ أْجَرًا إْن 
ضوع ن مويا 370».َ قـَْوِم َالَاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه َماَالً إْن أْجِري إالَّ َعَلي هللاِ «د: يفرما يم يگريه دي، در آ369»الُقْريب

ست. خطاب به حضرت ين )ص(ز صادق است و مختص به رسول اكرم يامبران نير پيدر مورد سا
ت را يگر تبعيد يدر جا 371».َو َماَتْسئَـُلُهْم َعَلْيِه ِمْن أْجٍر ِاْن ُهَو إالَّ ِذْکٌر ِلْلَعاَلِمنيَ «د: يفرما يم )ع(وسف ي

ُلُكْم َأْجًرا َوُهْم ئاتَِّبُعوا َمْن َال َيسْ «د: يفرما يند ميمان نمي د كه درخواست مزديفرما يم يمختص كسان
ت يكنند قابل ينم يچوجه درخواست مزديكه به ه يگر تنها و تنها كسانيعبارت ده ب 372»ُمْهَتُدونَ 

ه حضرتش در دوران كم يخوان يم )ع( يومت علكخ حيدر تار ) دارند.يت (فرمانبرداريتبع
فش نو از آن استحصال كحتّي  يار حضرتش بود وليالمال در اخت تيب ييه تمام داراكنيومت با اكح

ز مستور يرد. در شرح نهج البالغه نكالمال استفاده ن تينه زد و از بيوة پارة خود بارها پينفرمود و بر گ
   373ت المال جهت اجرت امام منظور نشده است.يصرف اموال ب يبرا يه جوازكاست 

اش اقدام به كسب منافع از او كرده خودبخود تمام  مربي ت اخالقي اووقتي متربي ببيند كه براي تربي
رد كه حصول و آموزش ب مي سلند. زيرا متربي پيگ مي هاي آموزش اخالق از هم هاي زنجيره حلقه

يا تعليم اخالق نيز دكاني از دكاكين دنيوي شده است و بهاي معنوي تعالي انساني در او نازل شده 
   د.گرد مي بي اعتقاد

  
  

                                                                                                                                                                                              ←  
   طلبم و اين جز اندرزي براي مردم جهان نيست. آن هيچ پاداشي از شما نمي

   كنيد. كسي است كه مرا آفريده آيا تعقل نميطلبم مزد من تنها با آن  ، سوره هود. اي قوم از شما مزد نمي51آيه  368
   خواهم جز دوستي با خويشاوندان. ، سوره شوري. بگو (براي اين رسالت) از شما مزد نمي23آيه  369
   خواهم و مزد من تنها با خداست. ، سوره هود. اي قوم ازشما (به خاطر هدايت شما) مالي نمي29آيه  370
  طلبي و اين جز تذكري براي جهانيان نيست.  ابل پيامبريت) از آنها مزدي نمي، سوره يوسف. و تو در (مق104آيه  371
   طلبند پيروي كنيد كه آنها هدايت شدگانند. ، سوره يس. از كساني كه از شما هيچ مزدي نمي21آيه  372
ستخلف قطع لنفسه على قوهلم إنه ملا ا، ٢٢٤ص :  .الطعن الرابع عشر ،٢٢٤ ،١٧ ،البالغة ج شرحابن ايب احلديد معتزيل،  373

بيت املال أجرة كل يوم ثالثة دراهم قالوا و ذلك ال جيوز ألن مصارف أموال بيت املسلمني مل يذكر فيها أجرة لإلمام. و اجلواب 
أنه تعاىل جعل يف مجلة مصرف أموال الصدقات العاملني عليها و أبوبكر من العاملني و اعلم أن اإلمامية لو أنصفت لرأت أن 

ن يكون من مناقب أيب بكر أوىل من أن يكون من مساويه و مثالبه و لكن العصبية ال حيلة فيها.هذا ا  لطعن 



  
  
  
  

  هفتمفصل 
  
  

  ليمراتب كمال و تعا





  مقدمه
نام كننده  حصول مراتب و مقامات سلوك براي هر فرد به درجات است و نه اين است كه هر ثبت

در مكتب حتماً استادي زبردست خواهد شد. لذا در اين بخش براي اينكه مراتب و مقامات تعالي 
ول غايت آنها مبتني بر فرمايشات بزرگان عرفا مورد توجه قرار گيرد به نقل قذكر و شمرده شوند و 
 از پيش بدان، كه انسان« 374فرمايند: در تحقيق مراتب كمال انسان ميپردازيم.  از آن بزرگواران مي

 آغاز كه است، محض كافر شود برانگيخته باطني پيمبر و آيد فرود باال عالم از او دروني آدم آنكه
 داراي كه كند مي اقرار بالفطره دروني پيمبر شدن برانگيخته از پس و. داند نمي را خود انجام و

 بايد و نداردتوجه  بدان شعور مقام در اصالً يا ليكن باشد، مي او تسخير تحت كه است مبدئي
 كه است غفلتي در غرق و دارد مختصريتوجه  آنكه يا كند، آگاه فطري امر اين بر را او ديگري
 جستجو بر را او كه است قويتوجه  اين گاهي و. است مردمان از اندكي در آن و شده عارض
 شود برافروخته است ممكن كه كبريت مانند رساند مطلوب به را او تا گذارد، وانمي و كند مي وادار

  .كمند خيلي دسته اين و نرسد بدان آتشياگر چه 

 متنبه و كند نمي اثر نيز پيمبران هدايت و دعوت و مانند مي باقي خود كفر در آنكه يا اول دسته و
 اين از مردم بيشتر و است، حيواني مشتهيات و نفساني اغراض به رسيدن فقط آنها همت و وندش نمي
 و نكنند؛ دعوت آنكه يا كنند دعوت خدابه  را آنها آنان جانشينان يا پيمبران آنكه خواه اند، دسته
 دعوت كه كسي آنكه نهايت. نه يا) كنند بيعت( بندند پيمان و بپذيرند را آنها اوليه دعوت خواه

 پيمان او با او نائب يا پيمبر بودن زنده هنگام در اگر شود اسالم در وارد و كند قبول را 375ظاهري
 ِألَْمرِ  ُمْرَجْونَ « باشند مي خدا فرمان به اميدوار ها دسته اين همه و است نجات اهل اجماالً بميرد بسته
 كمال مرتبه به نسبت از ولي باالترند، نجات اوليه درجات حيث از بستگان پيمان دسته لكن 376.»  اهللَِّ 

                                                                                                                                                                                              
 انيترجمه از ب: «مهيضم ،يثان شاهينورعل ي(نگارش حضرت حاج مال عل اك،يتر دنيكتاب ذوالفقار در حرمت كش 374

 .قتي، انتشارات حق1382 ديچاپ اول جد ،يثان شاهيرضاعل يتابنده گناباد ني، حضرت حاج سلطانحس»السعاده
شود و اين از  مراد از دعوت ظاهري دعوت اسالمي است در مقابل دعوت باطني كه دعوت ايماني ناميده مي 375

 اصطالحات عرفا است.
نه به دوزخ باشند كه نه عملي كه موجب استحقاق رفتن بهشت باشد دارند و  كساني مي  اهللَِّ  ِألَْمرِ  ُمْرَجْونَ  مراد از 376

  اند. رفتن قطعي است ولي كساني كه خداوند به آنها وعده بهشت داده از اين مقام پا فراتر نهاده
بـُُهمْ  ِإمَّا اهللَِّ  ِألَْمرِ  ُمْرَجْونَ  َوآَخُرونَ «. 106سوره توبه، آيه   ».َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواهللَُّ  َعَلْيِهمْ  يـَُتوبُ  َوِإمَّا يـَُعذِّ
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  .باشند مي اميدواران دسته همين جزء

 به آنكه يا نيز دسته اين و اند برآمده معلّم و راهنما جستجوي در و نهاده فراتر پا مقام اين از آنكه يا
 يا كنند مي رفتار او دستور مطابق يا رسند مي راهنما به كه هم كساني. رسند نمي يا رسند مي راهنما
 آنكه يا مانند مي باقي كفر در) عقيده و عمل نه( حال بحسب آنكه يا رفتاركنندگان و كنند، نمي

 مقام به گذشته آن از استكمالي سير در آنكه يا. ودش مي تبديل شهودي يا حالي شرك به كفرشان
 باقي او براي شخصيتي و خودي اگر صورت اين در و رسند، مي تحقّقي و شهودي يكتاپرستي

 اين در باشد، بندگي مشغول اختيار بي و باشد نداشته كند مي بندگي اينكه به توجهي بطوريكه نماند،
 اگر هنگام اين در و رسيده، فقر پايه باالترين و بندگي درجه آخر به و گرديده خدا بنده حال

 مقامات ابتداي گرداند باقي خودتجلّي  به و آورده خودبه  خودي بي از را او متعال خداوند
 در نشود خلقبسوي  برگشتن مأمور و نرسد بقا مقام به اگر ولي. ودش مي حاصل او براي 377ربوبيت
 براي او روحي حاالت و معنوي مقامات از و است حال آن در غرق و ماند مي باقي فنا حال همان

 ؛»َغريی يـَْعرِفـُُهم ال قُبابی َحتتَ  َاْوِليائی«: فرمايد كه قدسي حديث مصداق و نيست نشاني و نام ديگري
 واقع نيست، آشنايي آنها حال به را ديگري و پنهانند خودم جالل بارگاه زير در من دوستان

  ».باشند مي مقام همين داراي نظر يك به هم ولي و امام و دگرد مي

تشريفاً بر  ،گفت »قَالَ «« ٣٧٨فرمايند: مي و امامت و خلّت رسالت و تحقيق مراتب خلق از نبوتدر 
است  قومو اين امامت غير امام  ،قراردادممن تو را براي مردم امام  كه »ِإّينِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما« او

و غير  ،يا باطلاست حقّ باشد يا در رشد، و غير از امامت امام جماعت و جمعه باشند در ضاللت 
و غير امامت  ،به آن متصف هستند هدايت است كه مشايخ اجازه در روايت يا در هجزئي هامامت حقّ

مراتب انسانيت و آن  همه فوق آن، بلكه استوصي به آن متّصف  واست كه هر نبي  هجزئي هحقّ
اّن « لذا از صادق (ع) وارد شده است و هو رسالت كلّيكلّيه بعد واليت حاصل مقام تفويض كلّي 

رسوًال، واّن اهلّل  يّتخذهقبل ان  ياً واّن اهلّل اّختذه نب ياً،نب يّتخذهعبدًا قبل ان  يماّختذ ابراه وتعالی تبارك اهللّٰ 
 یانّ «قال:  ياءاماماً، فلّما مجع له االش جيعلهقبل ان  خليالً  اّختذه واّن اهللّٰ  يًال،خل يّتخذهاّختذه رسوًال قبل ان 

                                                                                                                                                                                              
شود و آنها را رب  ورش و تربيت است كه در اصطالح عرفا بر راهنمايان راه خدا اطالق ميمراد از ربوبيت پر 377

 گويند و اطالق رب مطلق مخصوص ذات خداوند است و نسبت دادن به ديگران شرك است. مضاف مي
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به نبوت او را اينكه  قبل بندگي گرفتبه  خداوند تعالي ابراهيم را(همانا »» جاعلك للّناس اماماً 
 ولرسو همانا خداوند او را ، گيرد لورساو را اينكه  را نبي گرفت قبلاو همانا خداوند و  ،گيرد

امام قرار او را خداوند او را به دوستي گرفت قبل آنكه همانا آنكه وي را خليل گيرد، و  رفت قبلگ
پس امامت  )،من تو را براي مردم امام قرار دادم  گفت: همة چيزها بر او جمع شد چوندهد. پس 

ات آن است، نخستين درج ازعبوديت  وكماالت ا اولآخر جميع مراتب كماالت انسان است، زيرا 
طريق  برسلوك  اً درتدرجمطريق، وصول به به در آن تدرجاً مسلوك به طريق  درجات و آن اولين

ه و دداخل ش وت نفس خود خارج و در زمرة بندگان او رقيخود ت تا كه از اناني است الي اهللا
د و خداوند او را درك كر. پس اگر عنايت الهي او گرددو بندة خالص  نمودهكمال استعبوديت را 

پس يا كه او را خلقش زنده گردانيد، براي تكميل حيات خود  هنمود و او را ب ءابقا ء اوفنا بعدرا 
، كند ميش نفساصالح اهل مملكت به ست و يت اهللا حقيقي اهمان باصالح قلبش كه موكل خود به 

يا معذلك  است،رسالت  مفرد ازمقام نبوت و آن  به خارج مملكت خودذن بر او در رجوع بدون ا
معذلك او را براي يا  ،استو آن رسالت مفرد از خلّت  دهد اذن مياصالح مملكت خارج  بر او به

زيرا عود  رگشتهبه او باول بار ديگر غير عود  كند، خود اختيار ميرسل ساير خودش ممتازاً به او از 
گردد  اول به طرح هرآنچه گرفته، است و به اين عود جميع آنچه خداوند او را عطا كرده با او برمي

كه مقام اينپس چون مقام دوستي را تكميل نمود، به  ،خلّت استو آن است  ي اوماسواو آن جميع 
ة تفويض جملد و كن مياختيار او را بر امامت در آن ن تمكّاست با قام او با خلق م هماناو با حقّ 

و وراي  ،وياز و كتاب و اجل  ذنا هافتد مگر ب كه برگي از درخت نمي حيثي، به استامور به او 
معلوم شد كه هر امامي خليل و هر خليلي رسول و هر  ايناز همانا و  .اي نيست اين مقام و مرتبه

جمع بين  همانكه امامت به اين معني اينو  ،عكس نيستبه و  ،اي بنده است نبي و هر نبيرسولي 
ن تمكّبا از آن دو قصور در چيزي است، بدون  )نزد حقّعندالحق (و مقام  )خلق الخلق (در فيمقام 

خلق با مقام نزد حقّ بر چون ابراهيم (ع) به مقام امامت و شرافت آن نظر كرد و حافظ و  در آن،
پس به آنچه خداوند او  داشتهرا  اش مراعات ارحام جسماني و روحاني ي، مقام او در خلق اقتضابود

 جميع انستد چونو  ،نمود سؤالو آن را براي اعقاب خود را اعطا كرده تبجح (فخر) نموده 
 »ِمنْ «به گفت، و از ذريه من،  »ِيت قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّ «به اين شأن باشند  امكان ندارند كه هايش هذري

پس احد  دهند مينجام ا انخاطبتمرا مثل اين و گاهي  »جاِعُلكَ «ضمير خطاب در  رتبعيضيه عطف ب
 »سأكرمك«اينكه بگويد:  ثلكند، م را بر چيزي از قول ديگري عطف مي خود آن دو چيزي از قول
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زيد را هم گرامي خواهم  - زيد راو ( »زيداً و «را گرامي خواهم داشت) پس مخاطب بگويد: و (ت
 از ذرية من و( »و اجعل من ذرّيين«به تقدير  »ِإّينِ جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإماماً «يا عطف است بر جملة  ،داشت)
 :قال ،للناس اماماً  ،ألجعلك« كه گفته:مانند اين است  »ِإّينِ جاِعُلكَ «در  ءو اعتبار معني انشا )،قرار بده
در  »قال« تا تو را براي مردم امام قرار دهم، گفت و از ذزيه من قرار بده) و لفظ( »ن ذرّييتواجعل م

 »قال«ق به ظرف متعلّ »اذ ابتلی«كه  دهد ه ميجازاسؤال مقدر است و براي گانه جواب  مراتب سه
راوو كسر نسل مرد است  هشده ب قرائتو  »ذال« 379مثلث »ذرّية«و  ،ل باشد نه مفعول براي مقد ضم
اخير آن  »راء« ،»ةذررو « يا »ةذرير « به معني تفريق است و اصل آن »ذرّ «از  »ةفـُْعِولّ « يا »فـُْعِيلَّة«

سپس در آن بحسب اقتضاي صرف تصرّف  »احسست«در  »احسيت« شده مانند» ء« قلبجوازاً 
حسب بنابر  پس »ةذروئ«يا  »ةذريئ«به معني خلق يا به معني تكثير است و اصل آن  »ذرأ«يا از شده 

 راگفت ستمكاران عهد م »قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ «اقتضاي صرف در آن تصرّف شده است 
او  »تيذرّ « بر اينكه ازبنااوست و محروم و تنبيه بر معطي بر او و تعيين  مسؤلدست نيابند، اجابت بر 

و ابطال است بر  ،امامت نداردبراي اينكه متّصف به ظلم صالحيت بنابر و  ،دباشن مي كساني ظالم
بر عصمت  آيهكه به ايناند  ن عامه اعتراف كردهيمفسر عضيبهمانا و  ،امامت هر ظالم تا روز قيامت

ت و وصي »عهد« و ،دكن داللت مي بعثت و اينكه فاسق صالحيت امامت نداردقبل انبياء از كبائر 
آنچه شايسته است كه نسبت كه مشتمل بر است  اي نامه يا نوشته در چيزي و ميثاقاست رد متقدم به 

شود مأخوذ از وصيت و حفاظ و رعايت حرمت و امان  براي واليها نوشته ميبه رعيت عمل كنند 
 آن را مناسب همةاست و  »عهد«است زيرا اضافه براي سابق  »امامت«عهد مذكور  بهو مراد  ،است

أّن حمّمدًا (ص) واالئّمة «: در اخبار وارد شدههمانا ظلم گذشت و براي و بيان  ،دنماي مي معاني مذكور
 دعوت ابراهيمبه مقصود همان (كه محمد (ص) و ائمه (ع)  »(ع) يم(ع) هم املقصودون بدعوة ابراه

  .»هستند) (ع)

  مراتب كمالمراحل و 
 380فرمايند: مي ل االجماليسب يعل كمقامات و منازل اهل سلوو  ل سالكينزمناهات امدر بيان 

                                                                                                                                                                                              
  .كه حرف اول آن با سه حركت فتح و ضم و كسر خوانده شوداست  يا اصطالح اهل لغت كلمه در 379
صفحات  ،1389جلد اول، انتشارات حقيقت، حضرت حاج ميرزا زين العابدين شيرواني مستعليشاه، بستان السياحه،  380

← 
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وسف يو موالنا  يتّانكر كخ ابوبيمقام مانند ش يعال يخ عظام و عرفاياز مشا يه جمعكده نماند يپوش«
ر كابوبخ ياند. و ش ق فرمودهياللَّه اسرارهم تحق شان قدسيو امثال ا يو موالنا عبدالصمد همدان يبهبهان

ده از آن اصل را متفرّع نمو كيده و هر يرا بر صد اصل گردان كمقامات و منازل اهل سلو يتّانك
ت است و الّا يلّكق يز به طرين نيه مجموع آن اصالً و فرعاً هزار مقام باشد. اكگر يبر ده د است
ث مشهور از يهفتاد هزار حجاب است. به مضمون حد باري تعالين بنده و يات حجب مابيجزئ

هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت است.  يتعال يان بنده و باريه فرموده: مكص  پناه حضرت رسالت
ر از آن يت موهوم خود. و تعبير از اَنيغ يعنير از خلق، يو خلق غ ين اللَّه تعاليست مابيه نكهر چند 

 يه از براكو جهد  يآن سعه كت موهوم است يانة ازال يت از صعوبت و دشواريناكبه هفتاد هزار 
م اضافات كن صعوبت به اعتبار ترايد نمود. و ايت بايان يد نمود از برايرفع هفتاد هزار حجاب با

فاِت َعْنهُ «ا فرموده يحضرت سرور اوله كچناناست.  و صفات، اضافات  »َكماُل التَّوحيِد نـَْفی الصِّ
 .»اَلتَّوحيُد ِاْسقاُط االضافاتِ «ه ك اند از اهل معرفت فرموده يه است. و بعضياعتبارات عقل

 زيان برخيحافظ از م يخود تو خود حجاب         ستيل نيچ حايان عاشق و معشوق هيم

گر ياز ده را بر اقسام ده د كيسرّه مقامات را بر ده باب قرار داده و هر  قدس يخواجه عبداللَّه انصار
ها مثل اندراج و ترتّب انواع و  مقامات و اقسام آنن يه اندراج اك ده استده. و فرمويمتفرّع گردان

چه  در سافل هست و آن ياست آن را صورت يچه عال اجناس و ترتّب بعض بر بعض است. پس آن
ن در كاول مگر بعد از تمة گردد رتب يرتبه حاصل است. و خالص نم يدر سافل است او را در عال

   آخرالمقامات. ياس اليالق هذا ي. و عليثانة رتب

ات. دوم، ابواب. سوم، معامالت. چهارم، اخالق. پنجم، يه: اول، هداياصلة ن است ابواب عشريو ا
  ات.يق. دهم، نهايات. نهم، حقايه. هفتم، احوال. هشتم، والياصول. ششم، اود

                                                                                                                                                                                              ←  
800-700. 
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  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 نهايات  حقايق واليات  احوال  اوديه اصول اخالق معامالت  ابواب  هدايات

 معرفت  اشفهكم  لحظه  محبت  احسان  قصد  صبر  رعايت  حزن  يقظه  1
  فنا  مشاهده  وقت  غيرت  علم  عزم  رضا  مراقبه  خوف  توبه  2
  بقا  معاينه  صفا  شوق متكح  اراده  ركش  حرمت  اشفاق  انابه  3
  تحقيق  حيات  سرور  قلق  بصيرت  ادب  حيا  اخالص خشوع  محاسبه  4
  تلبيس  قبض  سرّ  عطش  فراست  يقين  صدق  تهذيب اخبات  تفكّر  5
  وجود  بسط  نفس  وجد  تعظيم  انس  ايثار استقامت  زهد  تذكّر  6
  تجريد  ركس  غربت دهشت  الهام  ركذ  خُلق  لكتو  ورع  اعتصام  7
  تفريد  صحو  غرق  هيمان  ينهكس  فقر تواضع  تفويض  تبتّل  فرار  8
  جمع  اتّصال  غيبت  برق  طمأنينه  غنا  فتوت  ثقه  رجاء  رياضت  9

  توحيد  انفصال  نكتم  ذوق  همت  مراد انبساط  تسليم  رغبت  سماع 10

 هدايات -1

ر. كاول، يقظه. دوم، توبه. سوم، انابه. چهارم، محاسبه. پنجم، تف ود بر ده قسم:ش مي آن نيز منقسم
از اين  كو از براي هر ي ر. هفتم، اعتصام. هشتم، فرار. نهم، رياضت. دهم، سماع.كششم، تذ

  الخاص. اشد: اول، عام. ثاني، خاص. ثالث، خاصب مي مقامات صدگانه سه مرتبه

 يقظه -1-1

ا َاِعُظُكم ِبواِحَدٍة َاْن تـَُقوُموا هلِلَِّ « يقالَ اللَّه تَعال ص و يم و تحرينما يشما م يرخواهينصح و خ يعني »ِامنَّ
خدا،  يبرپاخاستن شماست از براام و يصفت و خصلت. و آن ق كينم شما را به ك يب ميترغ

ام و برپاخاستن صفت اهل هوش و يه قكقظه آن است يه بر ين آي. و وجه استدالل از ايبرخاستن
ن صفت الزم دارد يواند بود. پس ات نمي ن صفتيدار نگردد، متّصف به ايداران است. پس تا بيب
دار يس بكحت را به يه وعظ و نصك آنگر يملزوم است. و دة ر الزم و ارادكن از باب ذيقظه را. و اي

شان را از ياند، ناچار است ا ه مردمان درخوابكع فرموده  رمؤمنانيند. و حضرت امينما يباهوش م
 ياست نور اسم الهاد باري تعاليانداختن  يعنياست در دل او.  باري تعاليننده. و آن واعظ كداريب

ار كر كهوا و به ف يفلت. و به هوش آمدن او از مستدن او را از خواب غيدار گردانيرا در دل او. و ب
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 381خدا. يام براين است قيخود افتادن. و ا

 توبه -1-2

َو َمْن َملْ يُتب فَاُولئَك ُهُم « فرمودهو نيز  »ُتوبُوا ِاَلی اهللَِّ َمجيعًا اَيَها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ « قال اللَّه تعالي
. پس فالح و رستگاري را بعد از ايمان »ِانَّ اهللَُّ ِحيبُّ التـَّوَّابَني َو ِحيبُّ املَُتْطِهرينَ «و نيز فرموده  »الظَّاِلُمونَ 

نندگان را. و در احاديث كننده را ظالم خوانده و دوست داشته توبه كن معلّق به توبه نموده و توبه
فعل خير و  كو پشيماني است از تر. و توبه، ندامت »وتر از توبهكنيست شفيعي ن«ه كوارد شده 

 382ننمودن فعل خير و اجتناب نمودن از معاصي في ما بعد. كاب معاصي سابق، و عزم بر تركارت

                                                                                                                                                                                              
ه افعال و اعمال صادر شده از ايشان در حين غفلت، كيقظة عوام، بيدارشدن ايشان است از خواب غفلت. و بدانند  381

ه صدور افعال را به كي غفلت به آنكمخالف امر و نهي الهي بوده. يقظة خواص، بيدارشدن ايشان است از سنه و پين
الخاص، به هوش آمدن ايشان است از مالحظه نمودن انيت غير  دادند. يقظة خاص تعالي به خود مي الحول و قوه باري

 امر موهوم از براي خود. و هرگاه اين يقظه ايشان را حاصل شد، اين اول فناي ذاتي است.
نسبت دادن صدور افعال به  خواص ازاب مناهي. توبة كاوامر و ارت كتوبة عوام، پشيمان شدن ايشان است از تر 382

منقول است  )ص( ه از حضرت رسولكالخاص از مالحظة انيت خود بر وجه غير موهوم. چنان خود. توبه نمودن خاص
ه كدرستي فرمود: به  )ص( يعني حضرت رسول» ِليغاُن َعلی َقلبی َحتَّی اَُقول َاْسَتْغِفُراهللََّ فی ُكلِّ يْوٍم ِماََة َمرَّةٍ «فرمود:  ه ميك

تعالي از عروض اين غبار در هر روز صد  نمايم از باري شود و طلب مغفرت مي غبار رقيقي بر قلب من عارض مي
مرتبه. و اين انيت خود را امر موهوم دانستن نظر به احديت جمع است، و الّا در مرتبة احديت ذات، امر موهوم نيست. 

ه كتعالي، آن نيست  بت دادن فعل به خود به غير حول و قوة باريه توبة خواص ندامت است از نسكشد  ه گفتهك آن
مل از مرتبة كالخاص به وجه اتم و ا ه در خواص به وجه اشد و اقوي است. در خاصكتوبة عوام با ايشان نباشد؛ بل

 خواص است.
ه آن به منزلة بنيان و اساس عمارت كه مدار صحت جميع مقامات به قدر قوت و صحت توبه است. زيرا ك ،بدان 

است. و باقي مراتب و مقامات ديگر به منزلة سقف و طاق و غرفه و غير آن است. پس هرگاه بنيان و اساس در ثبات و 
و بايد دانست  داشت. شود اعتباري نخواهد ه بر آن واقع ميكقوام متين نباشد، باقي عمارات از طاق و سقف و غير آن 

ه او توبه را ندم از ك سرّه بعد از توبه، محاسبه را بيان نموده به اعتبار آن ري خواجه عبداللَّه انصاري قدسالبا ه مقرّبك
اب اوامر و اجتناب از مناهي دانسته. هرچند اين معني حق است اما كاب نواهي في ما سبق مع ارتكاوامر و ارت كتر

اب مناهي في ما سبق و عزم برخالف آن كاوامر و ارت كموافق اصطالح متبادر به فهم، توبه ندامت است از تر
نداَمْت َعلی تـَْرِك اَالواِمر َو ِفْعِل النَّهی فيما َسَبَق َمَع اِألْقباِل َعَلی اِألطاَعِة َو األجِتناِب َعِن املَْعِصيِة «مابعد. و متبادر از انابه  في

ه كشود و بعد از آن محاسبه. زيرا  ه فهم بودن بعد از توبه، بيان انابه مياست. و به اعتبار متبادر ب »ِفی احلاِل َو ما يسَتْقِبلُ 
 بعد از اقبال بر طاعت است و اجتناب از معصيت. آن
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 انابه -1-3

ع عمر ييپروردگار خود با ندامت از تض يد بسوينكرجوع  يعني »َو اَنيُبوا ِالی رَبُِّكمْ « يقال اللَّه تعال
ر يار خكف در انداختن يد با عزم تمام بالفتور و قصور و تسويي. و طلب مغفرت نمايما مض يخود ف

ن مضمون يع بد نيرالمؤمنياز حضرت امه كچنان .»َبل ِمن نـََفٍس ِالی نـََفٍس آخر«فردا،  از امروز به
ه گذشته او ك زيروز گذشته و به هر چ كيان سه روز است: يه ابن آدم در مكمنقول است  يثيحد

خواهدنمود. پس  يه در آن چه روكست ينده و آن معلوم نيروز آ كينخواهد بود. و  يرا عود
د. و مضمون يه آن را صرف طاعت نماكد يه در اوست؛ پس باكاوست همان روز است  يچه برا آن
وم. ينده مثل فردا و نفس اآلن مثل اليروز و نفس آينفس سابق مثل د »َبَني َثالثَِة اَْنفاسٍ «گر: يت ديروا

ه كاست  ياللَّه عنهم مرو يه رضيخ صوفيع نگردد. از مشايه ضاكد يا مالحظه نماه نفس ركد يپس با
لّم احتمال آخر كلّم خود را در هر تكه هر نفس خود را احتمال نفس آخر دهد. و تكد يبا كسال
لّم كلّم، نفس و تكن نفس و تيه اكه گاه باشد كمشغول باشد  »ال ِالَه ِاالَّ اهللَُّ «د و به قول يلّم نماكت

و  .»َمْن كاَن اِخُر قوِله ال ِالَه ِاالَّ اهللَُّ َدَخَل اْجلَنَّةَ «ه كث ين حديه داخل باشد در اك آخر او باشد تا آن
   383ن مقام واقع است.يز در ايمراتب ثالثه ن

 محاسبه -1-4

مان يه اك يجماعت يا يعني »َقدََّمْت ِلَغدٍ  اَيَها الَّذيَن اَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس ما « يقال اللَّه تعال
ند ك يش ارسال ميز پيه چه چكند نفس كه نظر و مالحظه كد يد. و باينكشه يخدا پ يد تقوايا آورده
ع يافعال و اعمال و اقوال و جمة ه محاسبه و مالحظكد يخود. پس هر نفس را با يفردا ياز برا
رده. كچه امروز  رسد به او مگر آن يه در فردا نمكرا يد؛ زينات صادره از خود را نماكات و سكحر

ن ياز ا »حاِسُبوا اَنـُْفَسُكْم قـَْبَل َاْن ُحتاَسُبوا«ث منقول يو حد. »ِاْن كاَن َخريًا َفَخٌري َو ِاْن كاَن َشّرًا َفَشرٌّ «
بالفتور ع اوقات يمن نبودن از او در جميد نفس و اياكق و معرفت ميود مگر به نظر دقش نمي حاصل

ه ك ر از عبد، و بدانستن آنك، و قصور شباري تعاليه از جانب يرمتناهينعم غة و قصور، و مالحظ
 يگر و عليز نعمت دير نكق آن شير واجب و توفكز شيق بر طاعت اعظم نعم است؛ پس بر آن نيتوف

ر يتقص تر صادر گردد از حد شيشه مقصر است. هرچند طاعت از او بياس. پس عبد هميهذا الق
                                                                                                                                                                                              

تعالي و  حق »ال َحوَل و قـُوَّة«اسناد افعال به  كه گفته شد. از خواص، مع ما قال تركانابة عوام به وجهي است  383
لَعْجِز َوالتَّْقصريِ « الخاص، ثبوت اعتماد بر آن. از خاص ِ چه  چنان. »ما قيَل ِفی املَْرتـََبَتِني َمَع َعَدِم ُمالِحَظِة ذاتِه َواْألِعرتاُف 

َك َحقَّ ِعباَدِتكَ «زبدة انبياص فرموده:   .»ما َعَرْفناَك َحقَّ َمْعَرَفِتَك َو ما َعَبْد
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 384ز بر آن قرار است.يفرق ثالثه نة رود. و محاسب يرون نميب

 ركتف -1-5
م بر يدينازل گردان يعني »َو اَنـَْزْلنا ِاَليَك الذِّْكَر ِلتـَُبَني ِللنَّاِس ما نـُزَِّل ِاَليِهْم َو َلَعلَُّهْم يتَـَفكَُّرونَ « يقال اللَّه تعال

شان تا يا يه نازل شده براكز يمردمان آن چ ياز برا ييان نمايه بك قرآن را. آن )ص( محمد يتو ا
از  كيمرتبه بر هر ة و ثمر ياوامر و نواه »ما نـَزِّلَ « انيند. و مراد از بير در آن نماكشان تفيه اكد يشا
و ثمره و  ياز اوامر و نواه كيهر ة مالحظ يعني »ندير در آن نماكتف«ا و آخرت؛ و يها در دن آن
ان و ظهور حجت باشد. و يود بعد از بش مي چه از او صادر س آنكند. و هريرا نماها  ده و ضرر آنيفا

ساعت برابر  كيگر يث ديسال عبادت است. و در حد كير برابر كساعت تف كيث يدر حد
ر كعبرت و پند گرفتن متف يادتير و زكن تفاوت به اعتبار دقّت در فيشصت سال طاعت است. و ا

 385است.

 ركتذ -1-6
 »ما تقدم و ما تأخّر«آرد  يخاطر نم ود و بهش نمي ركمتذ يعني »َو ما يَتذَكَُّر ِاّال َمْن ينيبُ « يتعالقال اللَّه 
. »بينيمنْ «ر را مگر از كنموده تذ يحق، و نف يسو ه انابه و رجوع نموده باشد بهك يسكرا مگر 

گردد مگر  يامل نمكقظه، و صحت توبه موقوف است بر انابه و انابه يه توبه موقوف است بر كرا يز
امل نگردد از قشر كمال انابه و تا انابه كست مگر بعد از ير نكر. پس تذكبعد از ثبوت محاسبه و تف

                                                                                                                                                                                              
آن  كشان مخالفتي صادر گردد به توبه و انابه تالفي و تدارنمايند. و اگر از اي »جميع ما صدر عنهم«عوام مالحظة  384

ه اگر كمين باشند كالخاص نيز در  خود دهند، از آن توبه نمايند. خاص اسناد افعال به اگر گاهي خواصو نمايند. 
 ايشان را نظر به انيت خود افتد فوراً از آن نظر استغفار نمايند.

و  »ما َاَمُروا به«جا آوردن  تعالي بر ايشان، و جد و جهد نمايند به ر نمايند بر فيوضات و نعم واراده از باريكعوام تف 385
ُ «. و در آيات توحيد مثل »ما نـَُهوا عنه« و عقاب »ما َاَمُروا به«ر در ثواب كسبب تف به »َعمَّا نـُُهوا َعْنهُ «اجتناب  ُهَو اهللَّ

ا ِاهلُُكْم ِالٌه واِحدٌ «و  »الَّذی ال ِالَه ِاّال ُهوَ  ه نفي اسناد فعل از عباد نموده، مثل كر در بعض آيات كهذا تف خواص مع .»َأمنَّ
َو «فرموده، و در آية ديگر نفي فعل از مؤمنان نموده  )ص ( ه نفي فعل از حضرت رسولك »و ما رميت اذْ رميت«آيه 

َتَلُهم َهْل «ر در آية كالحقيقه تف في »ٌء َغريِه َو ال َشی« اشفة ظهور توحيدكاز براي صحت مالخاص   خاصو  .»لِكنَّ اهللََّ قـَ
ْهِر ملَْ يُكن َشيئًا َمْذُكوراً  ْبُل َو ملَْ َتُك َشيئًا َمْذُكوراً » «اَتی َعَلی اِألْنساِن حٌني ِمَن الدَّ ه هر ك، بايد نمود. زيرا »َو َقْد َخَلْقُتَك ِمْن قـَ

، پس هرگاه اشيا »ٍء يْرِجُع ِالی َاْصِله ُكل َشی«ه به آيات قرآني و اخبار مطابق نباشد اعتبار ندارد. و به حديث كاشفه كم
شفي مطابق قرآن و كرا اصلي نباشد رجوع به اصل ايشان نيز الشئ بودن ايشان است. و اين است توحيد خالص 

 ر شده.كه آن در موقع خود ذكاند  ر، محقّقان سخنان دقيق فرمودهكاحاديث. و در تحقيق تف
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خاطر  ن بهيو ا »يَتذَكَُّر ُاوُلوا اَألْلبابِ «گر فرموده يدية در آه كچنانآرد.  يبه مغز نم يصورت رو
د است. و يمجبول بر آن است و آن توح يعنيه مولود بر آن است. كاست  يفطرت اصلآوردن 

ر كد است. پس تذيه آن توحكه سؤال نمودند از فطرت، فرمودند كث وارد است يدر حده كچنان
 386افتن است.ير كر طلب است و تذكه تفكرا ير. زكارفع درجه است از تف

 اعتصام -1-7

هللَِّ ُهَو َمْوليُكم«ضاً فرموده يو ا »ِحبَْبِل اهللَِّ َمجيعاً َواْعَتِصُموا « يقال اللَّه تعال ِ  يمعن و اعتصام به »َواْعَتِصُموا 
ت مطلقه و آن يه و استعاره است به عهداللَّه و قرآن و واليناكاعتماد و احتفاظ است. و حبل اللَّه 

است از موهوم و تخلّص  يه ترقّه. و اعتصام باللَّيامور است سرّاً و عالنة محافظت بر طاعت و مراقب
 ه تجاوز از موهوم و تخلّص از تردد حاصلكاللَّه از آن است  است از تردد. و تقدم اعتصام به حبل

امور؛ پس آن شرط اعتصام باللَّه است و شرط مقدم ة محافظت طاعات و مراقب ود مگر بهش نمي
 387است.

 فرار -1-8

تـَْرُك «و حق تعالي  يسو ر است بهيقه فرار از غيو مراد از فرار حق »اهللَِّ َفِفرُّوا ِاَلی « يقال اللَّه تعال
ر  388.»ُمشاِهَدِة الَغِري فی السِّ

                                                                                                                                                                                              
شوند از  وجود مبدأ و وقوع معاد و ترتّب ثمره بر افعال. پس ايشان متأثّر مي ر عوام، اعتقاد راسخ است بهكتذ 386

شود از عوام و  چه گفته مي گردد ايشان را رجا و خوف از سماع و وعد و وعيد. و آن استماع مواعظ و حاصل مي
ه كشود؛ بل ه گفته ميكاز ثالثه در هر مرتبه  كه مطلق است هر يك تبه است، نه آنالخاص هر مر خواص و خاص

ه اين مقامات مثل اندراج كالخاصِ مرتبة يقظه. و گفته  ر مثالً اعال مرتبه باشند از خاصكه عوامِ مرتبة تذكتواند  مي
مرتبة يقظه، صورتي و  الخاص مقام و مرتبة صدم است در خاص الخاصِ چه در خاص جنس و نوع است. پس آن

مرتبة قصوي رسند. پس خواص و  رساند تا به سي دارد. و هر مرتبه در مرتبة اعال از آن قوت و صفا به هم ميكع
 گردد تا آخر مراتب. نمايند، آن صورت حاصله در آن اصفا و اقوي مي ه ترقّي ميكالخاص در هر مرتبه  خاص

بار به تسليم و اذعان و تعظيم االمر والنّهي علي اليقين. اعتصام خواص اعتصام عوام، قبول منقول از قرآن و اخ 387
اعتصام خاص الخاص و آن اتّصال است، يعني شهود الحق تفريداً و انقطاع از ماسوي و حفظ نمودن نفس از اراده. 

 بعد از استخدام او تعظيماً و اشتغال او به آن.
مقتضاي علم، اعتقاداً و  موافقت و متابعت علما و راسخين عاملين بهفرار عوام از جهل و طريق جهال بسوي علم و  388

چه در دست ايشان است و ثقه و اعتماد به خدا. فرار  سل با خوف و رجا و قطع نظر از خلق و آنكعمالً بالفتور و 
م و از رسوم به اشفه به جد و جهد تماكتفا به اعتقاد جزمي حاصل از عقل و نقل ننموده؛ طالب مشاهده و مكخواص، ا

← 



  269  متكدگاه حيتصوف از د يو كاركرد اجتماع يعرفان يروانشناس

 

 رياضت -1-9

ه ك اضت، آنيفه به ريشرية ن آياستشهاد به ا. »َوالَّذيَن يؤُتوَن ما اَتو َو قـُُلوبـُُهْم َوِجَلةٌ « يقال اللَّه تعال
تر است،  شياطاعت. هرچند خوف و وجل ب دن نفس است بهياد و رام گردانياضت اعتيمراد از ر

 389تر. ياض قوياد و ارتياعت

 سماع -1-10

است. و  »مافيه صالح العبد«ر را. و آن يخ يعني »َو َلْو َعِلَم اهللَُّ فيِهْم َخريًا َألَْمسََعُهمْ « يقال اللَّه تعال
ه سماع كاند  ه گفتهكن است يقت سماع انتباه است به حسب رتبه و منزله آن شخص. و از ايحق

 390آن.خاص  مرجع يعنيوطن آن،  يرا بسو يزيراند هر چ يه مكاست  يا راننده

 ابواب -2

اول، حزن. دوم، خوف. سوم، اشفاق. چهارم، خشوع.  ز بر ده قسم است:يضاً آن نيقسم ابواب، ا
  رغبت.پنجم، اخبات. ششم، زهد. هفتم، ورع. هشتم، تبتّل. نهم، رجاء، دهم، 

 حزن -2-1

ً « يقال اللَّه تعال ْمِع َحَز دند اصحاب از خدمت حضرت يگرد يبرم يعني »تـََولَّوا َو َاْعينـُُهْم َتفيُض ِمَن الدَّ
شان را به حزن يخت و محزون بودند. و مدح فرموده اير يم كشان اشيا يها و چشم )ص( رسول

                                                                                                                                                                                              ←  
سوي تجرّد از اغراض و تحصيل اخالص. فرار خاص الخاص  چه نفس را در آن حظّي و لذّتي است به اصول و از آن

 از رؤيت ماسوي الحق الي الحق، بعد از آن فرار از رؤيت انّيت موهوم.
عتياد نفس به اخالص. اما اما ارتياض عوام، سعي در تهذيب اخالق است به علم، و تصفية اعمال از اغراض، و ا 389

ماالت خود را. اما رياضت كرياضت خواص، سعي در قطع مادة مالحظة خلق است و التفات به غير حق 
ثرت اسمائيه و صفاتيه و رفع معارضات و منازعات نفس و ترقّي به كالخاص، مجرّد گردانيدن شهود است از  خاص

 عين جمع.
، نه به قصد ثواب و عوض اجائه، و زجر از مناهي است »ِاْمِتثاًال ِالَمِر اآلِمر«سماع عام، اجابت و قبول اوامر است  390

نه از خوف عقاب. اما سماع خاص، مالحظه و مشاهدة مقصود و مراد است در هر امر و نهي، و قيام  »حياء منَ النَّاهي«
اللَّه، و تقرّب جستن است  عالي، و طلب خالص نفس است از لذّت بردن به ماسوياوست در جميع اوقات به مراد اللَّه ت

شف و كگردانيدن عين روح است از مالحظة علل  كالخاص، شستن و پا تعالي. اما سماع خاص به حضرت باري
 .»ُكلُّ َشٍئ هاِلٌك ِاّال َوْجَههُ «شهود، و اتّصال دايرة ازل است با ابد، و ظهور معني 
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 391است. ييوكيداشتن. پس حزن مقام ن

 خوف -2-2

ه او قاهر و غالب بر ك رسند از پروردگار خود از آنت مي يعني »خياُفوَن رَبـَُّهْم ِمْن فـَْوِقِهمْ « يقال اللَّه تعال
نده و يشان است. خوف و حزن هر دو الم باطن است. و حزن تألم بر گذشته، و خوف بر امر آيا

  392نه.يش نفس است و انخالع آن از طمأنياضطراب و تشو

 اشفاق -2-3

َّ  « يقال اللَّه تعال ل ترحم و يسب به يزياشفاق دوام حذر است بر چ. »ُكنَّا قـَْبُل فی َاْهِلنا ُمْشِفقنيَ ِا

                                                                                                                                                                                              
ن المي است حادث در نفس به فوت شدن امري در زمان گذشته و آن مخصوص عام است. و سه مرتبه و حز 391

اب مناهي، و وقوع ايشان در ورطة دوري از رحمت الهي كاوامر، و ارت كاند و مغموم از تر دارد: اول، ايشان محزون
گرديدن او از شهود وحدت و بر تسلّي يافتن ثرت و مشغول كو تضييع عمر. دوم، حزن ايشان بر تعلّق قلب به مشاهدة 

ام قضا و قدر و وقايع و كاو از حزن. و مرتبة سوم از حزن، محزون بودن ايشان است از صدور اعتراضات از نفس بر اح
ه چرا قوت بر راضي كاند  ه محزونكحوادث بر خالف خواهش نفس از عدم بسط و قلّت واردات و احوال به آن 

ه اولياء اللَّه را كباشد. زيرا الخاص ايشان را براي خود حزني نمي و اما خواص و خاص ندارند. »اَر َهلُُم اهللَّ ِمبا َاخت«بودن 
باشد يعني  و ايشان را تحزن مي »َاال ِانَّ َاْوِليآَء اهللَِّ ال َخْوٌف َعَليِهْم َو ال ُهْم ْحيَزنُونَ «ه خود فرموده كخوفي نيست. چنان
ِخٌع «تعالي فرموده  ه حضرت رسول از براي امت خود و حقكنمايند. چنان ي ديگران مياظهار حزن از برا َلَعلََّك  فـَ

َذا اْحلَديِث َاَسفاً  رِِهْم ِاْن ملَْ يؤِمُنوا ِ نمايي از اظهار حزن بر آثار ايشان از  كه تو خود را هالكيعني شايد  »نـَْفَسَك َعلی ا
ه جميع ك. و در حديث وارد شده »َقْد نـَْعَلُم ِانَُّه َليْحُزُنَك الَّذی يُقوُلونَ «و نيز فرموده آورند به قرآن.  ه ايمان نميكآن 

 )ع ( گويد. و مثل حزن يعقوب بر يوسف مي »امتي امتي«گويند و آن حضرت  مي »نفسي نفسي«مردمان در روز قيامت 
ه كنمايند تحزن است. زيرا  ه ايشان اظهار حزن ميكه گفته شد ك آن و .»ِاّنی لَيحُزنُنی َاْن َتْذَهُبوا ِبه«به قول اللَّه تعالي 

 ند.كس اختيار كتعالي براي هر چه باري اند ايشان به آن راضي
گردد ايمان. و آن خوف عوام است. و آن  اول، خوف از عقوبت است و به اين صحيح مي و آن نيز سه مرتبه دارد: 392

ه مستغرق كر است؛ يعني نفوسي كمرتبة دوم، خوف م مالحظة عاقبت امر است.ر معصيت و كثمرة تصديق وعيد و ذ
ه مبادا ك ه مبادا سلب شود از ايشان نعمت حضور يا آنكدر مراقبه و حضورند و ملتذّند به حضور حق، و خوف دارند 

شود از  يه عارض مكمرتبة سوم، مقام خواص است و آن وحشتي است  اين نعمت حضور به طريق استدراج باشد.
مشاهدة جالل حق. و خوف در اين مقام مسمي به هيبت است در حالت مناجات و طلب معافيه يعني ظهور بالتلبس 

ه عزّت و كزيرا  .»فـََلمَّا َجتَلَّی رَبُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه دَّكًا َوَخرَّ ُموسی َصِعقاً «است  )ع ( ه در باب موسيكبالصفات و االسما. چنان
 نمايد از ظهور بالتلبس. مي جالل ابا
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  393محبت.

 خشوع -2-4

ِْن ِللَّذيَن اَمُنوا َاْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهم ِلذِْكِر اهللَِّ َو ما نـََزَل ِمَن اْحلَقِّ « يقال اللَّه تعال ا مأمور يآ يعني »َاملَْ 
شان از يا يها د دليه خشوع نماك مان آورندگان به آنيا يند از براا اند و رخصت نداده دهينگرد
و  )ص( ا رسول خدايا قرآن ي ير، اللَّه تعالكه مراد از ذك؟ و احتمال دارد باري تعالير كذ يبرا
ود ش مي ه حاصلكاست  يساركاز امور حقّه باشد. و خشوع ان يتعالحقّ  چه نازل شده از جانب آن

  394محبوب با سطوت سلطنت شخص و خوف از او.م يدر قلب به تعظ

 اخبات -2-5

ِر املُْخِبتنيَ « يقال اللَّه تعال ون و آرام است و كاخبات س .»َو َاْخبَـُتوا ِالی َرِِّمْ «ضاً فرموده يو ا »َو َبشِّ
  395نه و رجوع از تردد است.يل طمأنين اوايا

                                                                                                                                                                                              
ش كمثابة اسب سر ه ميل او شديد است به موافقت هوا و مخالفت حق. و او بهكاول، اشفاق است بر نفس. زيرا   393

ه برحذر كه تابع فارِس باشد؛ پس هميشه عقل مشفق است بر نفس. و اشفاق بر عمل آن است كخواهد  ه نميكاست 
مرتبة  ه برحذرند از ايشان از جزاي اعمال ايشان.كقع نشود. و اشفاق بر خلق آن است ه مبادا بر طبق قانون واكباشد 

تعالي باشد در امر رزق و  ل بر حقكه مشوب به تفرقه نگردد و بر يقين و ثقه و اعتماد و توك دوم، اشفاق بر وقت از آن
ف و منع نفس از كنفس و  مرتبة سوم، اشفاق است از مصون بودن اعجاب غير آن از مالحظة دخل و اسباب.

 مخاصمه با خلق.
م و امر و خود را و طاعت خود كسار و انقياد و حكاول، تذلّل و تعبد در غايت خضوع و ان و آن را سه مرتبه است: 394

مرتبة دوم، محافظت و برحذر بودن از آفات بر نفس و عمل و  تعالي. قدر دانستن به اعتبار حضور حق را حقير و بي
مرتبة سوم،  س واقع شده، و استشمام نفخه و رايحة توحيد.كه احسان او در حق كتعظيم و توقير هر صاحب فضل 
رامات، و اظهار ضعف و عجز، و تصفية قلب و وقت از كاشفات، و اخفاي احوال و كحفظ و حرقت در نزد ظهور م

 ظر خلق، و قطع نظر نمودن از تعظيم خلق از براي او.ريا در ن
اول، استغراق و استيالي نور عصمت است بر نار شهوت و قلع و قمع آن. و براي آن نور  و آن بر سه مرتبه است: 395

گردد بر او طلب حق و شدت  ه مضطربه و متفرّقه است و غالب ميكاست مطمئنه به خالف هيئت نار شهوت  هيئتي
گردد قلب او به وقوع  ه نقض و نقص عارض شود ارادة او را، و متوحش نميكمرتبة دوم آن  سوي او. شوق به

ه مساوي شود در نزد او مدح و ذم به اعتبار ك مرتبة سوم آن نمايد راه را به راه رفتن و مصايب. عوارض، و قطع نمي
ايم در مالمت نفس خود است به اعتبار عدم تلوين عدم التفات به سوي خلق، و مالحظه نمودن خلق را به نظر فنا، و د

تر از همه مشاهده  دارد و عيوب و نقصان خلق را و خود را پست بيند و منظور نمي ين. و نميكو عدم استقرار او در تم
 ند؛ هرچند اعال مرتبه از ايشان است.ك مي
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 زهد -2-6

ُتْم ُمؤِمننيَ بَِقيُت اهللَِّ َخٌري َلُكْم ِاْن  « يقال اللَّه تعال از  يتعال يماند در نزد بار يم يچه باق آن يعني »ُكنـْ
 كد و تريه. پس رغبت به آن مداريويدنية شما از زخارف فان ير بهتر است از براياعمال و اقوال خ

ن واجب و الزم است و از خواص خست و دنائت يديوست و از مركيعوام ن يد. زهد از براييآن نما
  396است.

 ورع -2-7

ها تماماً يا و مافيه دنكه حرام و شبهه بلك ه بر ورع آنين آياستشهاد از ا »َو ثِياَبَك َفَطهِّر« ياللَّه تعالقال 
ا از قلب. و ورع يتعلّق دنة ت است از ازاليناكر قلب از لوث آن. و ينجس است. و واجب است تطه

ن آخر مقام يض دارد. و ايته و حيم مكه حكا يش از دنيحذر و اجتناب نمودن است از تعلّق و آال
  397د است.يزهد عوام است و اول مقام زهد مر

 تبتّل -2-8

 يآور به سو ي. و رويلّكز، انقطاع يمنقطع شو از همه چ يعني »َو تـَبَـتَّْل ِاَليِه تـَْبتيالً « يقال اللَّه تعال

                                                                                                                                                                                              
ه احتمال ضرر دارد و كي تنزّه نفس از چيزي حرام از برا كاول، زهد در شبهه بعد از تر و آن نيز سه درجه دارد: 396

ثر ايشان از حد عدالت كس را مالي است، ناچار است او را به معامله با مردم. و اكه هركت فساق. زيرا كاز مشار
ه منع وارد است از معاشرت اهل دنيا و ك ت اهل فسق و فجور ضرور است به اعتبار آنكاند. پس تنزّه از مشار بيرون

. »ِاْن كاَن ِمَن اَحلالِل الَبني«درجة دوم، زهد از زياده به قدر ضرورت است و  شود از صحبت ايشان. اصل ميقساوت ح
 براي تفريغ قلب و صرف جميع اوقات در تعمير قلب و قطع مادة اضطراب و تحلّي به صفات انبيا و صديقين و صلحا.

لّ آن، چه مقدار دارد در كند. پس دنيا  ك در آن ميچه زهد  درجة سوم، زهد در زهد است به وجه استحقار و آن
ه او خالص و ك ه راغب به آخرت نيز نبايد باشد تا آنك باشد و حال آن مالي بودهكه زهد در آن ك مقابل آخرت؟ تا آن

او ه ك ه تحصيل مقام رضا تواند نمود. و ديگر آنك ه بايد رغبت در او نماند تا آنك مخلص در عمل باشد. و ديگر آن
 را قطع نظر از ماسوي بايد نمود و غير حق را الشئ داند و زهد و عدم زهد در الشئ صورت ندارد.

روهات براي كاول، اجتناب از محرّمات و قبايح از براي حفظ نفس از ضرر عاقبت و از م و بر سه مرتبه است: 397
ه كروهات نمود، ناچار است كز محرّمات و متواند بود. پس هرگاه اجتناب ا ه بدون آن نميكزيادتي در حسنات. زيرا 

مرتبة دوم، حفظ حدود شرعي است در نزد  باشد از براي حصول صفت ايمان. شغل او در خيرات و حسنات بوده
مرتبة سوم، اجتناب و  حصول اشتباه و مالحظة تقوا و باال رفتن از حد دنائت و خالصي يافتن از اقتحام در حدود.

 باعث تفرقة وقت و تشويش قلب و مانع از حضور و جمعيت است.ه كاحتراز از هر چيز 
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  398ره.كجلّ ذحقّ  ين از ماسواك. و اعراض يتعال حق

 رجا -2-9

پس مدح نموده اهل رجا  .»كاَن َلُكْم فی َرُسوِل اهللَِّ ُاسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن كاَن يْرُجوا اهللََّ َلَقْد  « يقال اللَّه تعال
اشد مگر به رسول ب نمي شانيا ي. و اقتدايشان را به تأسيده ايه مخصوص گردانك از مؤمنون را به آن

است. هر چند  يميمنزلت عظن. پس رجا مقام و يهم اجمعين او صلوات اللَّه عليطاهر يايخدا و اوص
  399مه است.يقبل از حصول آن منزلت عظاما  نظر به مرتبه و مقام رضا منافات دارد

 رغبت -2-10

ه رجا كرا ياست و اقرب است از رجا. زحقّ  و رغبت طلب. »َو يْدُعونَنا َرَغبًا َو َرَهباً « يقال اللَّه تعال
  400است.حقّ  متبادر در اصطالح از رغبت طلبه كاج ندارد؛ بليان و رغبت احتيمحتاج است به ب

                                                                                                                                                                                              
اول، تجريد و انقطاع نفس است از نصيب و بهره داشتن و مالحظه نمودن عالم و  و آن نيز بر سه مرتبه است: 398
شهود ه از تجريد رجا حاصل شود و از خوف، تسليم و از مباالت، ك آدم به رجا يا خوف يا مباالت بر ايشان تا آن بني

هوا، موت نفس است و ميت را  كه تركهوا. زيرا  كمرتبة دوم، تجريد و انقطاع است از ميل نفس به خود به تر حق.
گردد و  حق است، غالب مي ه ميل و رجوع بهكماند. و به استشمام روح انس به حق نموده. حب ذاتي  ميل باقي نمي

شف كاي خود ميل نمايد. و به حصول استعداد و بوارق و لوامع ه به خود و هوك ماند تا آن عالقه به خود باقي نمي
گردد نفس را ميل به خود و هواي خود ضعيف  ه هر چند شهود توحيد و يقين بر آن زياد ميكشود. زيرا  توحيد مي

ياي مرتبة سوم، تجريد و انقطاع نفس است از تشبه بر سابقين، يعني انبيا و مرسلين و اوصياي دين و اول شود. مي
ه كنمايد استقامت صفت سابقين را. پس تشبه به ايشان استقامت در امور است به وجهي  ه تصحيح ميكاملين، به آن ك

اللَّه است. و قصد او به وصول  نمايد به چيزي مگر اقتدا و پيروي سابقين. و استقامت في اللَّه و باللَّه، فناءفي التفات نمي
 و نظر او به اوايل جمع است.

اول، رجاي عوام و آن باعث و مشوق است عامل را بر جد و جهد بر طاعت و انقياد، و  آن را سه مرتبه است: و 399
مرتبة دوم، رجاي اهل رياضت و  مناهي. كشود عامل از طاعت، و بيدار گردد نفس از خواب غفلت به تر ملتذ مي

شود نظر ايشان از توقّع  دد همت ايشان، و عالي ميگر ه صاف ميكرساند ايشان را به حدي  ه ميك مجاهده است به آن
النّشأتين.  گردد به رضاي مولي ه همت ايشان منحصر ميكورود احوال و مواجيد و از لذّات نعيم جنّت در آخرت؛ بل
ه كگردد اشتياق ايشان به حدي  تعالي است. و شديد مي مرتبة سوم، رجاي ارباب قلوب است. و آن شوق لقاي حق

 نمايند از جميع آرزو و تمنّا. اند در ايشان مگر هم و قصد واحد و قطع نظر ميم نمي
ه آن باعث است بر جد و جهد كشود از آن علمي  اول، رغبت اهل خير است و حاصل مي و آن بر سه مرتبه است: 400

خود را از ميل و ند صاحب ك را از قصور و فتور. و منع مي كنمايد سال در طاعت به قصد شهود حق. و حفظ مي
مرتبة دوم، رغبت ارباب حال است. و رغبت ايشان است به  اب مجوزات و مرخّصات در شرع.كضعف به سوي ارت

← 
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 معامالت -3

ت. دوم، مراقبه. ياول، رعا ز بر ده قسم است:يه معامالت نكده نخواهدبود يو بر اصحاب معرفت پوش
ض. نهم، يل. هشتم، تفوكب. ششم، استقامت. هفتم، تويسوم، حرمت. چهارم، اخالص. پنجم، تهذ

 م.يثقه. دهم، تسل

 رعايت -3-1

  401اضت است.يت و ريد به رهبانيعا »ها«ر يضم. »رِعايِتهاحّق  َفما َرَعْوها« يتعال قال اللَّه

 مراقبه -3-2

حق  قلب استة مراقبه دوام مالحظ. »فَاْرَتِقبْ «و قال  »ال يرقـُُبوَن ِفی ُمْؤِمٍن ِاالًّ َو ال ِذمَّةً « يقال اللَّه تعال
  402را.تعالي 

                                                                                                                                                                                              ←  
مرتبة سوم،  شود به غيري. و اين نيز منسوب به او نيست. ماند در او مأمولي. و ملتفت نمي جذب سلطنت حق. و نمي

گردد از آن  در حذر است از التفات به غير. و حاصل ميرغبت اهل شهود است. و آن تشرّف صحبت است. و 
 ماند با آن بقيه. يعني از اَنيت. ه باقي نميكطهارتي 

نمايد  ه قليل و حقير ميك اول، رعايت اعمال است. و آن زياد گردانيدن اوست به اعتبار آن و آن بر سه مرتبه است: 401
ه از حقير صادر كشد نظر به جالل معبود و حقارت عابد. زيرا ثير و بسيار باكدر نظر او اعمال و افعال، هر چند 

مرتبة دوم، رعايت احوال است به  ثرت عبادت.كگرداند در ميان مردم به اعتبار  شود الّا حقير. و خود را مزين نمي نمي
ند. مرتبة سوم، اذبه و خياالت و مقامات خود را ادعا داكه اجتهاد و سعي خود را ريا شمارد. و واردات خود را كآن

ِاّال «ه نماند ك ه خالص گرداند آن را از نسبت به خود تا آنك ه توقّف نمايد در خطوه تا آنك رعايت اوقات است به آن
 .»واِحد اَألَحد

ه نظر ساير بر چيزي ديگر از امور دنيوي و كاول مالحظة حق است در اثناي سير الي اللَّه  و آن بر سه مرتبه است: 402
 الحق و تحقيرالخلق نباشد. ماالت مع تعظيمكاخروي و حاالت و 

ه اراده نمايد غير ارادة حق. و ك مرتبة دوم مالحظه نمودن ساير، نظر حق را به خود. و معارضه ننمايد به او به آن
شد اولي  است، واقع مي چه واقع شده ه اگر غير آنكرا. و به خاطر نگذراند  »ما َوَرَد َعَليِه ِمَن اهللَِّ «خواهش ننمايد غير 

مرتبة  رار نور تجلّي.كشود مگر به ت شود مگر به ذهول و غفلت از خود. و ذهول حاصل نمي بود. و تصحيح آن نمي
ه مستقل ك بد تا آنالي آخر المراتب و هواال )ونيهك( ويندكسوم و آن مالحظه عين ازل است. و ظهور آن در مراتب 

ه اين كشود به مشاهدة توحيد. و عين خود را تجلّي از تجلّيات و شيئي از شئونات حق داند. و بعد از آن مالحظه نمايد 
 مالحظه را ننمايد و خالص گردد از رقّ مالحظه.
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 حرمت -3-3

حرمات اهللَّ حقوق اهللَّ الّالزمة علی  و. »ُحُرماِت اهللَِّ فـَُهَو َخٌري َلُه ِعْنَد رَبِّهَو َمْن يَعظِّْم « يقال اللَّه تعال
  403.اخللق

 اخالص -3-4

�ُ « يقال اللَّه تعال ر بر آن يچه اطالق غ ص قلب است در عمل از آنيو آن تخل. »َاال هلِلَِّ الديُن اْخلاِل
  404ز باشد.يجا

 تهذيب -3-5

ه ك ب به آنيمه در تهذيركية وجه استدالل به آ .»َاَفَل قاَل ال ُاِحبُّ االِفلنيَ فـََلمَّا « يقال اللَّه تعال
ه آن را افول و فنا كز يت دادن به هر چيخود را از نسبت ربوبة ديد عقيم خالص گردانيحضرت ابراه

ده نموده از دنس يص عقيگفته. پس تخل »َوجَّْهُت َوْجهی«. و در آخر ياالعل يباشد از انقص ال
                                                                                                                                                                                              

ال و مدح و ثنا مال كاول، تعظيم امر و نهي به غير قصد ثواب و خوف عقاب و حصول  و آن بر سه مرتبه است: 403
ه هر كه او راست اهليت معبوديت. زيرا ك تعالي به آن ه محض امتثال و استحقاق حقك، بلاآلخرت الّدنيا و ال فی فی

ه واگذارد ك مرتبة دوم، آن ه طاعت نفس است.كباشد بل ه به غير از اين وجه باشد آن طاعت اللَّه تعالي نميكطاعت 
و  »يداللَّه«ه الزم التّأويل است مثل كعني متبادر به فهم عامة مردمان. مگر مواضعي را الفاظ قرآن و اخبار را بر ظاهر م

ات. و منع نمايد كمقتضاي آن سراً و عالنيةً در خصوصيات و مشتر ند بهكغير آن. و تجاوز ننمايد از آن. و عمل 
ه در حين انبساط جرأت و ك به آن مرتبة سوم، احترام اهل مشاهده است ديگران را از جرأت و جسارت در تأويل.

است تا  ه مأمور است به طلب. و آن به ظاهر لسانك ان مگر به وجه آنكجسارت ننمايد بر طلب امري از امور اي امر
ه موهم شطح يا جسارت كالمي كشود در طلب به رخصت خاص. و ضبط منع خود نمايد از صدور  ه مرخّصك آن

 ر را به صحو.كآداب شريعت. و مضمحل نمايد حالت س ادبي از كند بر تركباشد. و جهد 
ه عمل محض كاول، تخليص قلب است از رؤيت عمل، يعني نسبت دادن عمل به خود بل و آن بر سه مرتبه است: 404

ه مستحق ثواب است. و ك شود نه آن ر الزم عامل ميكتعالي. پس به ازاي آن ش توفيق و تأييد و نعمتي است از باري
ه آن معرفت و فناست. و عدم حصول ثمره از تقصير و كقصود از طلب عمل از او حصول ثمرة عمل است ه مكبداند 

مرتبة دوم، خجالت  ه مستحقّ ثواب باشد.ك تضييع عامل است. پس قبل از حصول ثمره، او مقصر و مضيع است؛ نه آن
ه حصول فناست به اعتبار نقص محل است. كه آن توفيق من اللَّه است و عدم ثمره كثرت عمل و جد و جهد. زيرا كبا 

ه مضيع توفيق و ك گردد. پس عامل بايد خجل باشد به سبب آن ه آب شيرين حجري در ارض سنجه شور ميكچنان
مرتبة سوم،  را.گونه خجل نباشد عبد از موال و سيد خود، هرگاه ضايع نموده باشد اسباب او  تأييد حق است. پس چه
َِنَّ اْلَعَمَل َوالعاِمَل «ه خالص نمايد خود را از مالحظة عمل و عامل واالمر بالعمل ك اخالص عمل است به آن َبل يشاِهُد 

َِْسرِه َ� ِمْن َرقِّ الَكْوِن  حلَقيَقِة َواْلِكْثَرُة َاْمٌر ِاْعِتباِری َفَخَل ِ  .»َواملَْعُموَل َشٌئ واِحٌد 
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االدنی الی ج من يه به تدركه آن است يونكص نفس از دنس تعلّقات يق تخليو ظلم. و طر كشر
ادناس ة نفس خود. و تعلّق به خود اعال مرتبحتّي  اللَّه يع ماسويد از جميقطع تعلّق نما االعلی
  405است.

 استقامت -3-6

ن يل ننمودن به احد طرفيم يعنيه در قصد است، ياستقامت تسو »فَاْسَتقيُموا ِالَيهِ « يقال اللَّه تعال
ه و يخ صوفين و شمال است، و به عرف مشايمين به لسان شرع معبر به يه آن طرفكم يصراط مستق

ن هرچند در يمين است. و اصحاب يق مقرّبينند. و استقامت طرك يف ميط تعريما به افراط و تفركح
  406ن مذموم و مقصرند.ينظر به مقرّباما  اند شرع ممدوح

                                                                                                                                                                                              
با علم به مشروعيت آن  كه صدور طاعت از سالك اول، تهذيب خدمت يعني طاعت به آن سه مرتبه است:و آن بر  405

ثرت عمل موجب زيادتي كه ك داند، واقع شود؛ يعني عمل موافق قانون شرع باشد تا آن ه آن را طاعت ميكفعل 
و صدور آن عادت نباشد و غايتي از  .»َل َضاللٌ اَْلِعْلُم ِبالَعمَ «: ه در حديث استكضاللت و بعد او از مبدأ نگردد. چنان

روز در  ه اگر ابداآلباد بوده باشد روز بهكند كه اعتقاد چنان كبراي عمل خود، يعني محدود نگرداند آن را به مدتي؛ بل
مرتبة  س مغبون است.كس دو روز او مساوي باشد آن كه هركه منقول است كه مغبون نباشد. چنانك ترقّي باشد تا آن

راه و اغراض. و حفظ نمودن است از ضعف و كدوم، تهذيب قصد است. و آن صاف گردانيدن دل است از دنس و ا
فترت و نصرت. و تقويت دادن است در وقت منازعات هوا و اغراض را، خواه صوري دنيوي و خواه اغراض معنوي 

اهل اللَّه، و اين  كي. پس داخل گردد در سله صاف گردد قصد از جميع اغراض ظاهري و باطنك اخروي باشد، تا آن
الباري  ه مقرّبكاتب. و الّا بعيد است كمرتبه را در منازل السايرين متناً و شرحاً مرتبة سوم شمرده و آن غلطي است از 

م حال در كم علم غالب نگردد بر حكه حك مرتبة سوم، تهذيب حال است به آن خواجه عبداللَّه انصاري چنين نويسد.
م حال مشاهدة كه حكم علم سرّاً و عالنيه. زيرا كم حال غالب باشد و در بدن حكه در سرّ نفس، حكسرّ نفس او بل

ه هنوز بقية انيت كم حال نيز ننمايد، زيرا كثرت است و توفّق بر غلبة حكم علم مقتضي مشاهدة كتوحيد است و ح
 باقي است.

ه بيرون نرود از قرارداد ك و اجتهاد به آن كروي در سلو يعني ميانهاول، استقامت عدل.  و آن بر سه مرتبه است: 406
قدر از مدت رياضات  كو ارتياض به افراط و تفريط نرسد، يعني ي كه در سلوكشارع درسعي و جد. وحفظ نمايد 

افراط و تقصير الل و مالل از عبادات به هم رساند و در ورطة تفريط و كشد و نفس به آن كشاقّه غيرواقعه در شرع ب
از اخالص بيرون نرود. يعني عمل را معلّل به اغراض نگرداند و اعمال او همگي بر طبق سنّت  كافتد. و در سير و سلو

مرتبة دوم، استقامت احوال است يعني مشاهدة حقيقت را  و قرارداد شارع باشد تا از بدعت و اختراع محفوظ ماند.
است از حد  بت است نه ثمرة عمل. پس اگر آن را ثمرة عمل داند، بيرون رفتهه آن موهكسب خود نداند. زيرا كثمرة 

ه در اين وقت اثبات نموده از براي خود ذات مع الصفت. و كه او را حالي است. زيرا ك نمايد آن كاستقامت. و تر
رؤيت استقامت، و  كه ترمرتبة سوم، مستقيم و غيرمتردد و متلون بودن ب ه او را نه ذاتي است و نه صفتي.ك حال آن

← 
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 لكتو -3-7
ُتْم ُمؤِمننيَ « يقال اللَّه تعال به  يگريار خود است به دكل واگذاشتن كو تو. »َو َعَلی اهللَِّ فـَتَـوَكَُّلوا ِاْن ُكنـْ

  407اعتبار ثقه و اعتماد بر او.

 تفويض -3-8

ه كرا يل. زكض اعال مرتبه است از تويه. تفويآخر آ يال »َو اُفـَوُِّض َاْمری ِاَلی اهللَِّ « يقال اللَّه تعال
است از  يا ل شعبهكض قبل از وقوع سبب است و تويل بعد از وقوع سبب است و تفوكتو
  408ض.يتفو

 ثقه -3-9

  409.»َفِاذا ِخْفِت َعَليِه فَاَْلقيِه ِفی اليمِّ « يقال اللَّه تعال
                                                                                                                                                                                              ←  

 رؤيت استقامت و اين اقصي مراتب استقامت است. كغايب گرديدن از مستقيم بودن تر
ه مأمور است كه طلب و سعي نيز شغلي و عملي است ك ل با طلب و سعي به آنكاول، تو و آن بر سه مرتبه است. 407

اند و منافي حال و  اوصيا و اوليا در طلب و سعي بودهبودن با مردمان در اعمال ايشان. و انبيا و  كبه آن و نفع و شري
ستن نفس از كل و شكل با اسقاط طلب و پوشيدن چشم از اسباب به قصد تصحيح توكمرتبة دوم، تو مال نيست.ك

ل مع كمرتبة سوم، تو سب خود و به قصد تفرّغ جميع اوقات از براي عبادت، هر چند آن شغل عبادت است.كرؤيت 
ه كسي نيست كار خود به غير است به اعتبار ثقه و اعتماد به او. و امري از براي كل اعتماد كه توكل به آن كمعرفت تو

شغل و اگر  كل مرتبة سوم اگر تاركو اين متو .»َاْالَمُر ُكلُُّه هلِلَِّ َبْل ال َشَئ َحقيَقًة ِاالَّ اهللَُّ «ه كاو را به خدا واگذارد بل
 مشغول بر او مساوي است.

ه نيست او را حول و قوتي الّا باللَّه. و نااميد نگردد ك ه عبد بداند به علم يقين به آنك اول آن و آن بر سه مرتبه است: 408
ه قلب بين اصبعين رحمان است و كند به عزم و قصد خود. زيرا كتعالي. و اعتماد ن از معاونت و نصرت باري

ه به ك مرتبة دوم آن نمايد امر خود را به حق و از حق داند. ه خواهد. و تفويضكگرداند او را به هر طرف  مي
ه نجات كنمايد از ثمرة فعل خود. بل . و در اين وقت قطع نظر مي»ال ُمؤثَِّر ِفی الُوُجوِد ِاالَّ اهللَُّ «ه كند كاليقين مشاهده  عين

مرتبة  امر را به صاحب امر. گذارد نيست مگر به نقمت او. پس مضطر وامي كبيند مگر به رحمت حق و هال را نمي
ُكلُّ ما َوَقَع ِفی الكوِن ِمَن احلَرَكاِت َوالسُُّكْوِن َواْلَقْبِض «ه در وجود. پس كسوم، شهود انفراد حق است در تصرّف بل

 .»ُه ِاّال فی َعِني اْلَعقلِ َواْلَبْسِط َو َغِري ذِلَك َبْل يصُري اْلُمَفوَُّض ِالَيِه واِحدًا َكما كاَن َاَزًال َو اََبدًا َو ال تـَْفُرقُ 
تواند نمود. و  ه مخالفت قضا و قدر نميك اول، مأيوس بودن عبد است به علم يقين به آن و آن بر سه مرتبه است: 409

چه حاصل  شود به آن گردد از تعب و رنج. و قانع مي گردد و مگر بر خير و صلح. پس فارغ مي قضا و قدر جاري نمي
ره و كم را طوعاً بال كگردد ح ماند از معارضة نفس. و تابع مي از رنج و راحت. و سالم ميگردد از براي او  مي
چه مقدر نيست البتّه  شود و آن چه مقدر است البتّه واقع مي ه آنك مرتبة دوم و آن ايمن بودن عبد است از آن دورت.ك

← 
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 تسليم -3-10

ِجيُدوا فی اَنـُْفِسْهِم َحَرجًا ِممَّا َحيكِّمُوَك فيما َشَجَر بَينَـُهْم مثَُّ ال حّتی  َفال َو رَبَِّك ال يْؤِمُنونَ « يقال اللَّه تعال
 دهين مرتبه نرسيه به اكاز ناس  كيعوام ناس است و هر ة . و آن اعال مرتب»َقَضيَت َو يَسلِّمُوا َتْسليماً 

  410نخواهد بود. يمان واقعيباشند، داخل در تحت اهل ا

 اخالق -4

ا، پنجم، صدق. ير. چهارم، حكسوم، شاول، صبر. دوم، رضا.  ضاً بر ده قسم است:ياما قسم اخالق ا
 ثار. هفتم، خُلق. هشتم، تواضع. نهم، فتوت. دهم، انبساط.يششم، ا

 صبر -4-1

هللَِّ « يقال اللَّه تعال ِ ُرَك ِاّال  ِة «نفس است  ييه صبر به اعتبار قوت و تواناكرا يز »َواْصِربْ َو ما َصبـْ ال قـُوَّ
هللَّ  ِ واند نمود. و صبر حبس و منع ت نمي د، صبريرامت نفرماكقوت  باري تعاليه را ك. پس هر »ِاّال 

باري ر يم بر او در نزد غيرماليامن در او به ورود امور غك يوه و ناخوشكنفس است از اظهار ش

                                                                                                                                                                                              ←  
گردد مرتبة صبر او. و متّصف  و خالص ميند به عين يقين. ك رسد به او روح و مشاهده مي شود. پس مي واقع نمي

ه تجلّي نمود كه حق است ك اليقين به آن نمايد به حق ه مشاهده ميك مرتبة سوم به آن شود به صفت رسل اولوالعزم. مي
اشفة خود به كرسد او را به صحت م به صور اعيان ازالً علماً و به اقتضاي ايشان خارجاً. پس ثقه و اعتماد به هم مي

 .»يقیال َمْدَخَل لِلّشيطاِن فی ُمكاِشَفِته َمْدَخٌل فـََفرِغ ِمَن الَتلَّوُِّن َو ثـََبَت ِفی التََّمكُِّن َو ِهی املَْقُصوُد اْحلَق«ه كآن
ه تسليم نمايد تا حرج و ناخوشي در امر او به هم نرسد به اختالف وقايع و حوادث ك اول آن و اين سه مرتبه دارد: 410

توانند رسيد؛ مثل تخريب بعضي بلدان و تعمير  مت و مصلحت و اسباب آن نميكچه عقول به ح نامور در عالم از آ
ها؛  بعضي آن و قحط و غال و طاعون و وبا و امراض و اسقام و غموم و آالم و تغييرات احوال از فقر و غنا و غير آن

ه وقايع بر صلحا و اتقيا يا بر اشقيا و ك م از آنخواه دافع در حقّ او و محبان و خويشان و خواه در حقّ ديگران باشد. اع
م حال. كم علم را بر حكمرتبة دوم، تسليم نمودن ح فجار عارض شود همه صالح و خير ايشان است. و خود داند.

م علم است و اعال مرتبه است. پس تسليم نمودن ادني نزد اعال در عالم كم حال در بعضي مواد مخالف حكه حكزيرا 
م كه در عالم اعضا و جوارح حكاعالست نه در عالم ادني. يعني در سرّ نفس و قلب نه در عالم اعضا و جوارح. زيرا 

لّ رسوم و كء ديدن و  مرتبة سوم، تسليم مادون الحق الي الحقّ، يعني غير را الشي م علم باشد.كه تابع حكحال بايد 
تعينات خلقيه را معدوم و مضمحل درحقيقت واحدة حق بيند. مثل انعدام و اضمحالل هيئت يخ در وقت عروض 

 حرارت نار بر آن و رجوع آن به هيئت آب مع تسليم رؤيت التّسليم الي الحق.
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  411. و آن اصعب منازل است بر عوام.تعالي

 رضا -4-2

 يو رضا اسم است از برا .»رَبِِّك راِضيًة َمْرِضيةً  اَيتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة ِاْرِجعی ِالی « يقال اللَّه تعال
اده و نقصان و استبدال ما هو يد تقدم و تأخّر و زيه. و طلب ننمايما ورد عل يوقوف عبد صادق عل

 412و و انسق و اعال مراتب عوام است.خواص است  كل سلوين اوايه را. و ايورد عل

 ركش -4-3
ر كه عباد شاكن است ير، اعظم طاعات است و از اك. و ش»الشَُّكورُ  َو َقليٌل ِمْن ِعباِدی« يقال اللَّه تعال

منعم. پس صدور آن عالمت معرفت منعم است و  ينعمت است از برا ير به ازاكه شكرا ياند. ز ليقل
  413منعم بر آن. يقبول و ثنا

                                                                                                                                                                                              
ه عاصي كيد و براي بقاي ايمان. زيرا اول، صبر از معصيت يعني اجتناب از آن به مالحظة وع و آن سه مرتبه دارد: 411

ه اللَّه تعالي مشاهده كتعالي است. زيرا  در اثناي معصيت، ايمان از او مسلوب است و احسن از معصيت، حيا از باري
ه محافظت نمايد حدود و اوقات و مواظبت و دوام رعايت ك مرتبة دوم، صبر بر طاعت است بر آن ند او را.ك مي

مرتبة سوم، صبر در مصايب و  جا آوردن با علم آن به قانون شرعي، بال اخالل در آداب و سنن. هو بكاخالص را و ني
ه بشمارد نعم و منن غيرمتناهيه را از جانب ك باليا به مالحظة جزا و انتظار روح فرح را و آسان گرداند مصايب را به آن

 است. ر الزمكه بال نيز نعمت است و بر آن نيز شكحق بر او و بداند 
و آن نيز سه مرتبه دارد: اول، رضاي عوام و آن راضي بودن به ربوبيت اللَّه تعالي. و ناخوش داشتن عبادت غير او  412

ظاهر جلي. و عالمت صحت اين  كرا. و آن به منزلة قطب و مدار عليه اسالم است. و آن بيرون آورنده است از شر
تعظيم داند. سوم  ه او را اولي بهك ترين اشيا باشد در نزد عبد. دوم آن حبوبتعالي م ه باريك مرتبه سه چيز است: اول آن

م قضا و كه به حكتعالي در هر چيز  ه او را شايسته و اليق عبادت داند. مرتبة دوم، راضي بودن عبد است از باريك آن
و غنا و صحت و سقم و شدت و قدر بر آن جاري گرداند. و صحت آن نيز بر سه امر است: اول، تساوي احوال از فقر 

مرتبة سوم، راضي  رخا. دوم، سقوط خصومت او با خلق. سوم، خالص يافتن از سؤال و الحاح به غير از وجه تعبد.
م. و كه باعث شوند او را بر تحك ند در خود رضايي و سخطي تا آنكه مشاهده نكتعالي به حدي  بودن به رضاي باري
ه محبت كساني كشود اين مقام مگر از براي آن  ر او را به جنّت برد يا به نار. و حاصل نميه اگك فرقي نماند ميان آن

ُ ِبَفْضِله«باشد.  مال رسيدهكتعالي به  ايشان به حضرت باري َنا اهللَّ  .»َرَزقـَ
شود  ه صادر ميكاره است و اين به آن كر بر مكمرتبة دوم، ش م مرتبة اول است.كو اين طريق عوام است و در ح 413
ه صادر كسي كگردد به سبيل اظهار رضا از آن. يا از  ه مساوي است احوال بر او. پس از او صادر ميكسي كاز 
وِه است و رعايت ادب و كظم غيظ و ستر شكس از كه احوال او مساوي نيست. و صدور آن از آن كگردد  مي
شود در نزد او  د مگر منعم را. و هرگاه ديد او را عظيم ميه مشاهده ننمايد عبك مرتبة سوم آن اهل علم. كمسل كسلو

← 
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 حيا -4-4

َِنَّ اهللََّ يری« يقال اللَّه تعال ة مرتب يه احد جزئكرا يخواص است. زل مراتب يا از اوايو ح. »َاملَْ يْعَلم 
ا او را مشاهده يه گوك ينيقيرا با  باري تعالي ييه عبادت نماكاحسان است. و احسان آن است 

  414ه حاصل از ود است.كاست  يميا تعظيند. و سبب حك يو او تو را مشاهده م يينما يم

 صدق -4-5

  415.»َصَدُقوا هللََّ َلكاَن َخريًا َهلُمْ َفِاذا َعَزَم اْألَْمُر فـََلْو « يقال اللَّه تعال

                                                                                                                                                                                              ←  
ه منعم عظيم است و عطاي عظيم، عظيم است. و هرگاه ديد او را و مشاهده نمود، به عظمت مشاهده كنعمت. زيرا 

شاهده اره. و هرگاه او را مشاهده نمود منفرد مكشود در نزد عبد شدت و م نمايد او را با ادب و حيا. و شيرين مي مي
 گردد در نزد عبد امتياز. نمايد از او نعمتي و شدتي. يعني مرتفع مي نمي

ند و حاضر است ك تعالي او را مشاهده مي ه باريك اول، حيا متولّد از علم عبد است به آن و آن بر سه مرتبه است: 414
ند ك اب جنايت را. و منع ميكد او ارتگرداند در نز شود مشقّت و مجاهده را. و قبيح مي با او در هر جا. پس متحمل مي

مرتبة دوم، حيايي  رساند از خدمت در حضور محبوب و موالي خود. وه. و فرح و نشاط به هم ميكاو را از اظهار ش
خواند او  تعالي اقرب اشياست به او. پس مي ه باريكعلم به قرب. يعني دانست به علم يقين  شود در ه متولّد ميكاست 

ه كگردد در نزد او معاشرت خلق. زيرا  روه ميكگردد به روح انس. و م و آن فوق ود است. و مربوط ميرا به محبت 
مرتبة  ه محبوب اوست.كتعالي  گردد در نزد خلوت با حق لذّت انس به حق الزم دارد وحشت از خلق را. و دوست مي

تواند نمود با او  ه مقاومت نميكيا هيبتي گردد از شهود حق. و داخل است در آن ح ه متولّد ميكسوم، حيايي است 
 ماند از او رسمي و اثري. رساند او را به عين جمع و فناي محض. پس نمي ه ميك ثرت و تفرقه تا آنك

گردد داخل شدن در طريق رياضت و  اول، صدق قصد و نيت است. و به آن صحيح مي و آن بر سه مرتبه است: 415
ه در نفس به هم كگرداند هر خرابي  ه از او فوت شده. و معمور ميكهر امري را  نمايد مي ك. و تالفي و تداركسلو

نمايد بر صحبت غير اهل  شود از او داعية نقض عهد. و صبر مي ه رفع ميكرسيده. و عالمت صدق نيت آن است 
مرتبة دوم  .»ُكونُوا َمَع الصَّاِدقنيَ «تعالی گردد اهل صدق را طوعاً و رغبت و امتثاالً لاَمر اللَّه  طريقت خود. و مالزم مي

نمايد مگر تقصير در طاعت.  دارد حيات و زندگي را مگر براي طاعت. و در نفس خود مشاهده نمي ه دوست نميك آن
گردد  نمايد. و حقير مي ه مالحظة عظمت حق ميكنمايد به سوي مباحات و مرخّصات در شرع. زيرا  و التفات نمي

تواند نمود مگر به حول و قوت  سي قيام به حق عبوديت حق نميكه كداند  عظمت حق. و مي ماسوي اللَّه در جنب
و حالت او در وسط و وقت او  كه عمل عبد در ابتداي سلوك مرتبة سوم آن حق. پس در هر نَفَس مقصر است بذاته.

راضيًة َو َمرضيًة ِمن گردد به  ميباشد. پس در اين وقت متّصف  تعالي بوده در مقام قرب و نهايت، موافق رضاي باري
تعالي باشد،  اعمالش غيرموافق رضاي باري ك. اما اگر در ابتداي سلوَحيُث الَعَمِل واَالحواِل الّصادقة ُقصورًا و ُمستقيمة

ذب است؛ زيرا كه صدور اعمال از او با اغراض فاسده است. و اصدق احوال وعد و كاحسن عمل او ذنب است؛ زيرا 
← 
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 ايثار -4-6

  416.»َو يؤِثُروَن َعلی اَنـُْفِسِهْم َو َلْو كاَن ِِْم َخصاَصةٌ « يقال اللَّه تعال

 خُلق -4-7

 ين خطاب به حضرت رسول است. و مدح نموده باريو ا. »َو ِانََّك َلَعلی ُخُلٍق َعظيمٍ « يقال اللَّه تعال
                                                                                                                                                                                              ←  

ه مرتبة قرب و نهايت قصور او از كات و احوال او نفساني و شيطاني است. و اقصي قصور اوست قعوداً، زيرا ه واردك
ه در مرتبة اعال جالل فرعونيت و دعوي ربوبيت است. كخيال محض است. و قعود او بهتر است از قصور جاللي؛ زيرا 

ه نوع مرضي است و آن مرضي حق است؛ و احوال و هرگاه در مراتب موافق رضاي حق بوده باشد، صدور اعمال او ب
ي و رحيمي است؛ و قرب و نهايت او فناست و ال شئ محض. پس قصور او از حقّ است و اللَّه كاو و واردات او مل

ه هر دو نقص است. و او عدل محض است و كه او منزّه است از افراط و تفريط كتعالي مستقيم القصد است؛ زيرا 
 است. قصور عادل مستقيم

ه جايز باشد، شرعاً كند خلق را بر نفس خويش. و از اموال و منافعات كه اختيار كاول آن  و آن نيز سه مرتبه دارد: 416
ه كنمايد از قوت  چه سد رمق آن مي ه آنك . مثل آنكه آن ايثار مانع نشود او را از سير و سلوك بذل آن نمايد. يا آن

باشد اما باالخره  ل اگر قدري داشتهكه قوت صبر و توك ار باز دارد. يا آنكند گرسنگي او را از كاگر آن را بذل 
ند بدن او را از سرما و ك ه حفظ ميكماند. يا رخت خود را  سب خواهد بود و از اوراد و طاعات باز ميك محتاج به

ه هرگاه از ك ل باشد. و ضابطه آنكبر او مش ه قدري از حالل دارد و اگر آن را بدهد تحصيل حاللك گرما. و يا آن
ه اختيار نمايد خلق را بر كگردد و شرعاً خير باشد بذل آن، بايد  ايثار جمعيت خاطر او مبدل به تفرقه و تشويش نمي

نفس خود. و تصحيح آن بر سه شرط است: اول قصد تعظيم حقوق مسلمانان، و ناخوش داشتن از صفت بخل و رغبت 
تعالي؛  مرتبة دوم، ايثار رضا و هواي نفس خود است بر رضاي باري رم.كخالق، و تحصيل صفت سخا و ارم اكدر م

شود  هر چند عظيم باشد در آن رنج و مشقّت و مديد باشد مدت آن و ضعيف گردد به آن جسم و بدن. و ميسر نمي
ه ضعف به سبب كهه يا مباح؛ زيرا اين مرتبه مگر به ضعيف گردانيدن قواي جسماني حاصله از غذاي حرام يا شب

شود به رجوع به اصل. و  ند به حضرت حق و مايل و راغب ميك گرداند روحانيت نفس را. و رو مي رياضت زياده مي
ند رضاي ك ه رجوع بدون ايثار رضاي خود بر رضاي اللَّه او را روي بازگشت نيست. پس اختيار ميكداند  مي

مال قوت صبر كه اين از قواعد اسالم است. و كو دانستن قواعد اسالم را؛ زيرا كنيتعالي را بر رضاي خود. و  باري
رايت ايثار است از خود و منسوب  كمرتبة سوم، تر ه تحمل مشقّت موقوف به صبر است.كداشته باشد؛ زيرا 

از حق است؛ و نه او  كه مال و ملكند بلكسي بذل كه به كي و مالي كه نه او راست ملكگردانيدن آن را به حق. زيرا 
باشد و الشئ محض است. پس ايثار  ه او را ذاتي و حقيقتي نميكه از او فعل صادر گردد. بلكراست حولي و قوتي 

ه هستي اوست. پس واگذارد حق را به كه هستي حق اوست؛ بلكحق  ند نسبت حول و قوت و فعل و هستي را بهك
وست. پس حق منفرد است در تحقيق ازالً و ابداً و غير اوست فاني ه اصل اكصاحب آن و اختيار نمايد نيستي را 

 اليزال.
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و تشبه به حضرت بر هر فرد از امت واجب؛  يم. و اقتدا و تأسيد عظيقن وصف به ياو را بد يتعال
اند:  شان فرمودهيا يه علماكرا ي. ز»يبِالصوف يسميمنْ «. و كاضت و سلويخصوص بر اهل ر

. و حصول آن »َبذُل املَْعروِف و َترُك االذی«به اند خُلق را  ف نمودهيو تعر .»اَلَتَصوُُّف ُهَو اْخلُْلقُ «
  417رم و جود و صبر.كو  يموقوف بر سه امر است: علم به معروف و اذ

 تواضع -4-8

ً « يقال اللَّه تعال ه كن و تذلّل است يو هون، رفق و ل »َو ِعباُد الرَّْمحِن الَّذيَن ْميُشوَن َعلی اْألَْرِض َهْو
حق  ياست از بران مواضع تواضع عبد ي. و مراد در االّرجا َاِو اخلوف وجهود در نفس به ش مي حاصل
  418م و امر او الستحقاقه و سلطانه.كدر حتعالي 

                                                                                                                                                                                              
ه خاليق هرچند ايشان را در اصل ذات كه بداند ك اول، حسن خُلق عبد است با خلق به آن و آن بر سه مرتبه است: 417

اند در جميع  واقع شدهالفعل است، به تفاوت  ه قوت قريبكو فطرت حدي است واحد اما به اعتبار فعل و استعداد 
اند. پس  ه بر اقتضاي اعيان ثابتة ايشان جاري است، محبوس و موقوفكتعالي  امور. و ايشان در تحت قضا و قدر حق

ه ايمن از جور او گردند ك و معاشرت نمايد تا آن كاز خلق به قانون و قرارداد خلق عمل و سلو كه با هر يكبايد 
ه در ميان كخلوقات است، مأيوس از احسان او نيز نباشد. و حسن خلق آن نيست ه اخس مكلب كتمام خلق حتّي ال

زهي تصور باطل زهي «لّا. مصراع كر. حاشا و كامر معروف و نهي از من كشود به تر ه منجر ميكجهال معروف است 
تمامه واجب  گردد از او به چه صادر مي ه آنكه بداند ك مرتبة دوم، حسن خلق عبد است مع الحق به آن  .»خيال محال

شود از او مگر افعال  ند بر بندگي، صادر نميكه عبد هرچند سعي و جهد كنمايد از آن؛ زيرا  ه عذرخواهيكاست 
گردد مگر  نيت اوست و غير زايل است. و از ناقص صادر نميكه عبد ناقص است به ذاته. و آن ممكناقصه؛ زيرا 

رامت و خير محض است. و كتمامه نعمت و فضل و  رسد به تعالي به او مي چه از حق ه آنكبداند  چه ناقص است. و آن
ر كه شكتواند بيرون آمد؛ زيرا  تعالي نمي ر منعم باريكه هرگز از عهدة شكشود مگر خير. و بداند  از خير صادر نمي

ه مجرّد گرداند تخلّق خود را به ك بة سوم آنصادر از عبد نيز نعمتي است ديگر. پس هميشه مقصر است در بندگي. مرت
تعالي. و بعد از آن مجرّد گرداند نفس را از مالحظة عدم  ه آن موهبتي است از حقكخود. و بداند  تساب بهكانتساب و ا

 نسبت تخلّق را به خود. و از اين نيز ترقّي نمايد. و غايب شود از مالحظة خود به توجه به سوي احديت ذات من حيث
الذّات و به سوي احديت جمع من حيث الصفات. و بعد از آن مضمحل گردد در فردانيت. و فاني شود در عين 

 لّيه.كبال
ند منقول را با معقول. يعني كام الهي را امراً و نهياً. و مالحظه كه تعبداً قبول نمايد احك اول آن و آن سه مرتبه دارد: 418

االطاعت است.  ه امر واجبك ه قبول آن محض امتثال باشد به آنكام؛ بلكبراي اح ند به سبب و علّت غفلتي ازكطلب ن
باشد  ه اعتقاد ثابت و راسخ داشتهك يابد اين مرتبه مگر به آن ند از براي خالف آن طريقي. و تصحيح نميكو مشاهده ن

مت كتوانند رسيد به ح طبيعت نميه عقول مشوب به وهم مقيد در چاه ك ه نجات نيست مگر به متابعت، و به آنك به آن
بر و ترفّع كاز مؤمنان و مسلمانان. و ت كه تواضع و فروتني نمايد از براي هر يك مرتبة دوم آن ام شريعت.كو سرّ اح

← 
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 فتوت -4-9

ُهْم ُهدی« يقال اللَّه تعال از صفات  يقلب صاف يو فتوت اسم است از برا. »ِانـَُّهم ِفَتيٌة اَمُنوا ِبَرِِّْم َوْزِد
را. حق تعالي  سؤال نمود از فتوت )ع ( يحضرت موسه كچنانت است يهدا يادتينفس. و آن ز
آن را  يگرفته كچنانظاهراً  به من نفس و قلب خود را ينكه رد كه فتوت آن است كجواب فرمود 

. و در اصطالح صوف از  يو ندان يخود فضل بر احد ياز برا ينيه نبكه فتوت آن است ياز من ظاهراً
  419.يسكبر حقّي  خود يبرا

 انبساط -4-10

ا َمْن َتشآُء َو « مهيلكة عن ياكح يقال اللَّه تعال نَـُتَك ُتِضلُّ ِ ِلُكنا ِمبا فـََعَل السَُّفهآُء ِمنَّا ِاْن ِهی ِاّال ِفتـْ ُ َا
باري ه ك است بر آن ياركه استفهام انك مه بر انبساط به آنيركية ن آياستدالل از ا .»تـَْهدی َمْن َتشآءُ 

                                                                                                                                                                                              ←  
بر بر او كه تك ه آنكباشند. و گاه باشد  سيد و موال مي كه همه عبد يكننمايد بر احدي از اهل دين خود؛ زيرا 

ه تو را نباشد. و اين تواضع در حق اهل ايمان به حسب ظاهر و باطن كقدري در نزد سيد و موال باشد  نمايي، او را مي
ه مخلوقات سيد و مواليند. و اگر ايشان را كاست اما در حق موجودات در باطن با ايشان در تواضع باشد؛ زيرا 

م شرع در كا. و هر فرد را به موجب حنمود ايشان ر مت در خلق ايشان نبود، خلق نميكخواست و صالح و ح نمي
مرتبة سوم،  چه از او آيد اهمال ننمايد. االمر. و در اعانت و نصرت اهل دين آن مادة آن عمل بايد نمود من حيث

ه تنزّل نمايد از براي خود در خدمت او. و توقّف نمايد در هر امر و نهي به وجه ك الحق به آن تواضع عبد است مع
ند از فوايد و ثمرات اعمال. و اجتناب نمايد كندهد استحسانات عقل را در طريق تعبد و بندگي. و قطع مأمور. و دخل 

ند از مشاهدة نسبت اعمال به خود، بعد از آن از مالحظة كشود او را. و تنزّل  ه سبب منع از خدمت ميكاز هر چيز 
ِالی َاْن يغيَب فی َعِني اْجلَْمِع َو َحَصَل َلُه اْلَفناء َو ُهَو «دانست و بعد از آن از مالحظة مالحظه  ه از براي خود ميكذاتي 
 .»َاْصُلهُ 

ه اگر او را بر ك خصومت يعني منازعه و مجادله با مردمان در امور دنيوي به آن كاول، تر و آن بر سه مرتبه است: 419
ند. و كسي سرزند، تغافل كند آن را باطناً. و اگر ذلّت و لغزشي از كند ظاهراً و فراموش كسي حقّي باشد، مطالبه نك

مرتبة دوم   ه با صفاي وقت با مردمان تواند صحبت داشت.ك سي به او رسد از خاطر محو نمايد تا آنكاگر اذيت از 
ذرخواهي نمايد ند. و عك ه با او بدي ميكسي كند با كند. و احسان ك ه با او عداوت ميكسي كند با  كه محبت ك آن

مرتبة سوم،  ظم غيظ؛ و از روي رضا نه از روي صبر.كه او بدي با او نموده، از روي شعف نه از وجه كسي كپيش 
شود. و مشوب و مغشوش  ه استدالل رافع حجاب نميك؛ زيرا كبه استدالل عقلي نجويد در سلو كه تمسك آن

ه قطع نمايد از كند در مقام مشاهده به رسوم و آثار. بلكف ثواب و عوض. و توقّ نگرداند از اجابت دعوت حق را به
ه فناي او در ك ماسوي اللَّه. و خود نيز از ماسوي اللَّه است. پس قطع نظر از رؤيت خود و قطع از قطع نظر نمايد تا آن

 عين جمع حاصل شود.
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  420احتشام است. كان را بر فعل سفها و جهال. و انبساط تريد داناينما كهال تعالي

 اصول -5

ن. يقياول، قصد. دوم، عزم. سوم، اراده. چهارم، ادب. پنجم،  ز بر ده قسم است:ياما قسم اصول، آن ن
 ر. هشتم، فقر. نهم، غنا. دهم، مراد.كششم، انس. هفتم، ذ

 قصد -5-1

. »مثَُّ يْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َاْجُرُه َعَلی اهللَِّ َو َمْن ْخيُرْج ِمْن بَيِته ُمهاِجرًا ِاَلی اهللَِّ َو َرُسوِله « يقال اللَّه تعال
ت و وطن اوست، پس قصد عروج از موطن قلب به يقلب است و بة انسان مرتب يه مقام اصلك چون
ه نفس ك مه نموده. و بدانيركية ن جهت استشهاد به آيت است. و از ايحضرت اله خروج از ب يسو

قلب است، آن را روح ة ه مرتبكاول عالم الخلق  يوحدت ذات است اله كانسان از مبدأ او 
عالم خلق او را  ي. و از ابتدا»ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَّبی«ه كند يوگ مي نامند. و عالم آن را عالم امر يم

آخر قلب و بعد از آن نفس مطمئنّه و بعد از آن ملهمه و بعد از آن لوامه و بعد از آن اماره و آن 
ُه َاْسَفَل الّساِفلنيَ «ه كن است يعالم خلق و اسفل سافل ْنساَن فی َاْحَسِن تـَْقوٍمي مثَُّ َرَدْد . پس »َلَقْد َخَلْقَنا اْألِ

تساب اوست. بعد از آن از وطن كن ايوطنه و ا يعت الين طبيت قلب است از اسفل سافلكاول، حر
معبر  يث به روح قدسيقلب در احادة ن مرتبيو ا .ير عروجيس ياست و ابتدا ير نزوليه وسط سكاو 

و آن چهار  يروح قدس يكياشد. ب مي ا پنج روحيانب يه از براكث وارد است يدر حده كچناناست؛ 
به قلب  يمسم يد در موضعياند. و در قرآن مج آخر المراتب فرموده ير مطمئنّه اليغ يگر به اساميد

و معبر به رب است. و خطاب به نفس  يگر موضع مسمي. و د»ِبَقْلٍب َسليمٍ ِاّال َمْن اََتی اهللََّ «كه است 
 اَيتَـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة ِاْرِجعی الی « هكدوم عالم خلق است. فرموده ة مطمئنّه در تحت اوست. مرتب

ه است. و آن يالهو معبر به عوالم  يفه مسمين طايه عالم امر است در عرف اكو مافوق قلب  .»رَبِّكِ 
                                                                                                                                                                                              

ايشان براي غبطة نفس خود يا از خوف قلّت ه اعتزال ننمايد از ك و آن سه مرتبه دارد: اول، انبساط مع الخلق به آن 420
سي را از كند كنمايد با ايشان با وسعت خُلق. و منع ن كنصيب خود. و جاري گرداند بر ايشان احسان خود را. و سلو

ه قديم باشد در علم و دايم باشد مشاهدة او حق را دايماً. مرتبة دوم، انبساط مع الحق با ك تردد در نزد خود به شرط آن
و حال و مقام؛ اما در مقام قلب و اواسط احوال با خشيت تعظيماً و هيبت؛ و اما در مقام  كوف و رجا در بدايت سلوخ

مرتبة سوم، پيچيدن بساط  تعالي. باشد مگر احتشام باري گردد احتشام و محتشم. و نمي ين مرتفع ميكنهايت و تم
الباسط. و فاني گردد در آن. و اين مقام معبر برحسب الهمة  انبساط است. و مندرج گردانيدن آن در بسط حق در اسم

 معني واسع الهمة است.
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به اللَّه است و رب االرباب است؛  ياست و مسميه مبدأ اشكوحدت ذات ة ز پنج است: مرتبين
ِب َو  ِالَه االِهلَةِ «ه كماثوره وارد است ية در ادعه كچنان و قصد عزم جزم و جمع  .» َربَّ اَألْر

  421گر.يل و التفات به طرف ديم ريمقصود به غ يت به سوكحر ينمودن هموم است به هم واحد برا

 عزم -5-2

ت و فعل كق قصد است و اول شروع در حريو عزم تحق .»َفِاذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلی اهللَِّ « يقال اللَّه تعال
  422است.

                                                                                                                                                                                              
دارد قاصد را به ارتياض و جد و جهد در  انگيزاند و بر پاي مي ه برميكاول، قصدي است  و آن نيز بر سه مرتبه: 421

ه كمعرفت عقلي و نقلي است بل ه حاصل شده از تعبد، نه علم وكشفي كطلب حق. و آن علم و معرفت يقيني است. و 
تعالي در قلب آن  اندازد آن را باري ه ميكه علم نوري است كه در حديث وارد شده كشفي است كاين علم و معرفت 

گرداند قاصد را از جميع  و شبهات. و دور و خالي مي كوكگردد از ش خواهد از بندگانش. و خالص مي ه ميكسي ك
ماالت و ورود حاالت. مرتبة دوم، كند حق را از براي او الغيره. حتّي حصول ك ت مياند. و عباد ه غير حقّكاغراض 

ه محلّي گرداند ظاهرش را به ك ردن به مقتضاي علم شرعي تا آنكگرداند قاصد را بر عمل  ه منقاد ميكقصدي است 
نمايد داعي حق را در سرّ امر و  اعمال و اقوال صالحة حسنه و باطنش را به اخالص و اوصاف حميده. و اجابت مي

عالنية آن. و اين اوايل تعرّف الهي است در قلب و اول جواذب است او را به سوي فنا در بحر عين جمع. مرتبة سوم، 
ند. و وارد ك ه آن را پاره ميك شود سببي و مانعي مگر آن ه حاصل نميكور حق به حدي قصدي است قوي مؤيد به ن

هوا  كدهد مشقّتي در طاعت و تر نمايد آن را از پيش راه خود. و رو نمي ه دفع و رفع ميك گردد عارضي مگر آن نمي
نمايد جميع وسايط و اسباب را و  ميه قطع ك شود آن را تا آن گرداند در نظر قاصد. و متحمل مي ه آسان ميك مگر آن

 ماند از او اسمي و نه رسمي و نه اثري. گردد در بحر جمع. و نمي رسد به مسبب. پس مضمحل و نابود مي مي
ند و ك ه حال، اقتضاي شهود و فنا ميكم علم. زيرا كاول، ابا و امتناع نمودن حال است به ح و آن سه مرتبه دارد: 422

هوا و  كند ترك نمايد. و حال اقتضا نمايد استدامت نور انس را و علم استدعا مي مل ميعلم اقتضاي غيبت و ع
مرتبة  نمايد قيد و مقيد بودن را. نمايد اطالق و غيرمقيد بودن و علم استدعا مي خواهش و اماتة آن را. و حال اقتضا مي

ال مشهود را و استيالي آن را بر شاهد. ند استغراق و تواتر بروق و لمعات و لوايح انوار جمك دوم، عزم طلب مي
ه ذهول و غفلت به هم رسد او را از نفس خود و اتّصال به مشهود. و ايمن گردد از طرد و ضالل به ارتفاع كچنان

ه آن كحجب و اشراق سبحات وجه معشوق. مرتبة سوم، عزم حصول معرفت عزم است بعد از تخلّص از عزم. زيرا 
 كثرت را. پس الزم است بر سالكو فعل صادر از عازم به سبب عزم است. و اين الزم دارد صفتي است از براي عازم. 

ماند بالصفت و بالفعل. و بعد از آن  ه سبب فعل است خالص گرديد، باقي ميكثرت نمايد. و هرگاه از عزم كه نفي ك
 خرمن هستي موهوم او را. ه برسد او را برق تجلّي ذاتي و بسوزاندك عزم بر تخلّص از علم بدون عزم تا آن
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 اراده -5-3

عبد است و منشأ اراده  يزيله جبلّت و فطرت غركو مشا. »ُقْل ُكلٌّ يْعَمُل َعلی شاِكَلِته« يقال اللَّه تعال
  423ه آن از طوع و رغبت است.كرا يقت است زين طرياست. و اراده از قوان

 ادب -5-4

من  مع احلق واخللقادب حفظ حدود ممدوحه در شرع است  .»َواْحلاِفُظوَن ِحلُُدوِداهللَّ « يقال اللَّه تعال
  424ادت و نقصان.ير زيغ

                                                                                                                                                                                              
ردن رسوم و عادات است و تصحيح آن عمل به مقتضاي قانون شريعت. و كاول، برطرف  و آن سه مرتبه دارد: 423

ين به قصد صحيح و مجرّد گرديدن از جميع موانع و شواغل از احبا و اقربا و غير ايشان از كصحبت و مجالست با سال
طريق  به كه باعث جمعيت قلب و آسان شدن سلوكساني كموانع ماالً و جاهاً و منزالً و وطناً. توسل و تقرّب به آن 

ند كرد. مرتبة دوم، قطع كق مريد بر او نتوان ه به اين وصف نباشد اطالكس كاند. و اين اول مرتبة مريد است و هر حقّ
چه موجب زيادتي صفاي حال و تقويت يقين  خود را از هر چيز. و دايماً مترصد حال و ترويح انس باشد. و بر آن

م علم، يعني كم حال و حكه وحشت از خلق و انس به حق رو نمايد. و ساير باشد ميان حك است، مشغول گردد تا آن
ند از طرف افراط و تفريط زيرا كم ديگري را بر ديگري تا در زمرة مقرّبين شمرده شود. و اجتناب كح غالب نگرداند

ه قبض است و آن كم علم كيعني ظهور ح »يقبض و يبسط«ه حالت متوسطين در تردد و تبدل است. و اللَّه تعالي ك
سوم، ذهول و غيبت است از نفس خود مرتبة  ه بسط است و آن ظهور وحدت است.كم حال كظهور انيت است، و ح

ما َاَمَر ِبه ِفی «ر با صحت استقامت از براي حفظ اوقات كو غير خود از ماسوي اللَّه. و شهود الحق به غلبة حال و س
ق و ند حقوق حق را و شيخ و رفيكه بايد محفوظ باشد از مخالفات. و رعايت كزيرا . »اَالْوقاِت ِمَن اَْلَفرايِض َوالنَّواِفلِ 

 ه مريد باادب بود مع الحق والخلق. و اين عالمت صحت حال است.ك ساير خلق را تا آن
ه به حد يأس از روح و رحمت حق برسد. و رجا نيز كه خوف بر او غالب نگردد ك و آن بر سه مرتبه است: اول آن 424

ه جرأت به هم كد خود را از ظهور سرور ر اللَّه يعني از جزاي عمل. و ضبط نمايكه ايمن گردد از مكبر او غالب نشود 
بر طريق عدل و استقامت است و احتراز و اجتناب از طرف افراط و  كنرساند از تجاوز در حدود. و حسن ادب سلو

ه خوف و كتفريط است. مرتبة دوم، خروج از خوف و دخول در قبض و خروج از رجا و دخول در بسط است. زيرا 
از عقاب از معصيت است و رجا اميد ثواب بر طاعت است. و قبض و بسط از  رجا از صفات نفس است. و خوف

است بر بقاي مالحظة اَنيت، و بسط فرح و انبساط اوست از مشاهدة  كصفات قلب است. و قبض ناخوش بودن سال
ند كه بر ادب دارنده و مؤدب حق است. و نفي كه بداند ك حق و فناي او در بحر جمع. مرتبة سوم، معرفت ادب به آن

فعل و صفت را از خود بعد از آن خالص گردد از فناي ادب خود در ادب حق. بعد از آن خالص گردد از علم به 
ه خالص شود از علم به استغراق. پس باقي نماند از او عيني و ك فناي ادب خود، و مستغرق گردد در مشاهده تا آن

 اثري.
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 يقين -5-5

ٌت ِللُمؤِقننيَ َو ِفی اَألْرِض « يقال اللَّه تعال  ب و بردارنده و به منزل رساننده است مر كن مريقيو . »ا
ه اول خطوه كاند  ز گفتهيت مقام عوام است و نيه آن غاكاند  ه گفتهكق يرا در آن طر كسال

 425خواص است.

 انس -5-6

ه كمه به انس به آن است يركية استشهاد به آ .»ِاذا َساََلَك ِعبادی َعّنی فَِانی َقريبٌ « يقال اللَّه تعال 
َفِك اْلُمْحِسن َعَلی النـَّْفِس دامياً «ب يقر ه مجبول است بر حب كدارد نفس او را بل يروه نمكم »َغري اْلُمنـْ

ب به اوست، انس و آرام به يه و قريمحسن علحق تعالي  هكه. پس هرگاه اعتقاد نمود يمنْ اَحسنَ الَ
  426رساند. يوحشت به هم مر او يرساند با او و از غ يهم م

                                                                                                                                                                                              
لّ ما جاء به النّبي است از بيان كاليقين است. و آن قبول نمودن اوامر و نواهي شرع و  اول، علم مرتبه دارد: و آن سه 425

ان غير ما اعتقده ننمايد. و كه تصور امك. بلككمش كيكامر آخرت و غير آن به اعتقاد راسخ و جازم غير زايل به تش
ها باعث آن  ه ايمان به وقوع آنكو توحيد افعالي را. زيرا شف صوري كند و قبول نمايد رؤيات صادقه و كاعتماد 

ما كاليقين است. و آن شهود حقايق اشياست  مرتبة دوم، عين ه براي آن نيز واقع شود و مقوي يقين او گردد.كشود  مي
ل ات از استدالكحقايق علم قدس، و غني شدن او از استدرا كشف و حصول عود او به حالت فطري، و ادراكهي به 

ه علم حضور صورت مطابقة معلوم غايب كو بالعيان عن الخبر و ازاله، و رفع نمودن شهود است حجاب علم را. زيرا 
اليقين است. و آن طلوع صبح و شمس وحدت  مرتبة سوم، حقّ از حضور است و شهود حضور شيئي است معاينه.

هم مجاز است. و خالص شدن اوست از حمل ثرت موكحقيقت است من غير وراء الحجاب، و فاني شدن ظلمت ميل 
و علم حق عين ذات  -ه صفات حمل موصوف است. پس هرگاه فاني شد علم او در علم حق كصفت يقين. زيرا 

ه كلّيه فال يبقي له اسم، چنانكپس باقي مانده رسم عين بالحمل. پس فاني شدن اسم اوست در عين حق بال -اوست 
 نبود از براي او الّا رسمي.

و قرب  كه قدم در وادي سلوكداند  ند و ميك ه مشاهده ميكاول، انس به شواهدي  و آن بر سه مرتبه است: 426
ه نبوده. و آن فهم ك ه نبوده. و تغذّي روح به ذوق سماع بعد از آنكر و طاعت است بعد از آن كگذاشته. و آن التذاذ ذ

معاني لطيفه اوالً به قلب و بعد از آن  كان. و ادراكالم و از هر محسوس باي حسن كاشارات و اعتبارات لطيفه از هر 
ه سرايت نمايد به بدن و روي دهد او را اقشعرار و لذّت حسيه فوق جميع لذّات. كند به نفس، و گاه باشد ك سرايت مي

ندا و خطابات و ميان روح و سرّ و  ات اختياريه و غير آن صادر گردد. و بشنود از باطن و قواي خودكو گاه باشد حر
ل و كگرداند او را از ا گردد و غني مي رب خود متاعبات لذيذه. و پس تغذي روح به آن سرور و فرح حاصل مي

شف است. و آن حاصل از انس اول است و داخل است در اين انس حوله هيمان. و كمرتبة دوم، انس به نور  شرب.
بوب بر قلب محب است لفقيره و احتياجه اليه. پس انس با هيبت محبوبيت در آن لذّتي آن هيبت حاصله از استغناء مح

گردد قوة عقلي ايشان،  ه به اين مرتبه نرسيده. پس بعضي از اهل اين مرتبه ضعيف ميكاست به آن هر  ه نرسيدهكاست 
← 



 اسالم در  مباني عرفاني روانشناسي    288

  

 ركذ -5-7
  427ان است.ير تخلّص از غفلت و نسكو ذ. »َواذُْكْر رَبََّك ِاذا َنِسيتَ « يقال اللَّه تعال 

 فقر -5-8

ُتْم اْلُفَقرآُء ِاَلی اهللَِّ « يقال اللَّه تعال    428است. كو فقر عدم تملّ. » اَيَها النَّاُس اَنـْ
                                                                                                                                                                                              ←  

ن فعالً و قوالً. و بعض ديگر سلب گرداند از تدبير بدن و اصالح آن، اما مضبوط است امر طاعت ايشا مي كبا و بي
گردد آثار غريبه  ليف، و از ايشان ظاهر ميكم علم و قلم تكشود از ايشان ح شود از ايشان صبر و طاقت، و رفع مي مي
نند از اين مرتبه، و به ك روند و ترقّي مي تعالي بيرون مي اشفات و خوارق عادات. و بعضي ديگر به تأييد باريكاز م

تعالي عقل و علم ايشان را تا برسند به حد  دارد باري ري عارض شود. و محفوظ ميكبه زودي هرچند س آيند هوش مي
اَللَُّهمَّ ِاّنی َاْسَئُلَك َاْن َحتِْبْب ِالی ِلقائَك ِمْن َغِري ضرِّ ُمِضرٍَّة َو ال «ه در بعضي ادعيه مأثوره وارد شده كين. و از اين است كتم

رتبة سوم، اضمحالل و ابطال رسم اوست در شهود حضرت احديت به اعتبار عبارت و بال اشارت الي م .»ِفْتَنَة ُمِضلَّةٍ 
ه تعبير از آن شود. و امور كه عبارت حد عقل است. و در حال معني عقلي نيست كنهه. زيرا كحد و بال وقوف علي 

فهمد آن را. و اشاره به مشاراليه است. و آن محدود است و وقوف  رده، نميكه ذوق اين نكذوقيه وجدانيه است. و هر 
ه به تنزيه او از صفات و نصب و اضافات باقي نيست به غير از او. فليس العارف والمعروف الّا هو. كنه نيست. زيرا كبر 

 گرداند مگر ابهام را در عرفان او. شود از براي فهم زياده نمي چه بيان مي و آن
لّ ماورد في الشرّع كتعالي به اسماء او، و قرائت قرآن و ادعيه، و  ردن باريكر و ياد كآن سه مرتبه دارد: اول، ذ و 427

ار تهليل است. كور. و بهترين اذكبير و غير آن با حضور قلب و وجدان مذكاز تسبيح و تهليل و تحميد و تمجيد و ت
است و فارق  كاست. و در آن توحيد و تنزيه از شر »لَه ِاالَّ اهللَُّ ال اِ «ر كه افضل ذكص فرموده  ه حضرت رسولكچنان
ر است. كلّ اوامر و اجتناب از جميع مناهي به قصد قربت و امتثال و حضور قلب ذكاب كفر و ايمان است. و ارتكبين 

مور قلبيه است. و ر خفي است. و آن عبارت از حضور قلب و مراقبه و مالحظه و ارادت و غير آن از اكمرتبة دوم، ذ
ه موجب غفلت از كور و ذهول و غفلت از تفرقه كرند و اخالص از فتور و بقاهاي مشاهده مذكها ثمرة ذ هرچند آن

هرچند به حسب ظاهر با خلق با رعايت امور ظاهري مشغول باشد اما  سّر ِمن اهللَّ حق است. و دوام مناجات و تلقّي 
ر از كور است و ذهول ذاكر و مذكر و ذاكر حقيقي است. و آن اتّحاد ذكغافل از حق در سرّ نفس نبوده. مرتبة سوم ذ

ول از رسم موهوم حاصل . پس هرگاه ذه»لَيَس َلُه َحقيقًة ِاّال َرسٌم موهومٌ «ر شهود نفس خود را كه ذاكنفس خود. زيرا 
َشِهَد اهللَُّ اَنَُّه ال ِالَه « ه در قرآن مجيد فرمودهكر حقيقي. چنانكور. و اين است ذكر و مذكر و ذاكگردد ذ شد، متّحد مي

 .»ِاّال ُهوَ 
ردن است. و اگر حاصل شود بال طلب، ضبط ننمودن كاول، فقر زهاد است. و آن طلب ن و آن بر سه مرتبه است: 428

ه مدح و ذم آن هر دو شغل به آن است، و مراد كر آن ال مدحاً و ال ذماً. زيرا كات لسان است از ذكاست. و اسآن 
فراغ از آن است ظاهراً و باطناً. پس مجرّد گرداند قلب را از تعلّق به آن. و مشغول نگرداند لسان را ظاهراً به اسم آن. و 

 كعجب و دعوي و ريا و غير آن است. پس فالح در عدم طلب و تره موهم كنيز ننمايد. زيرا  كند و تركطلب ن
← 
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 غنا -5-9

 429است و ضد فقر است. كو غنا وجود مل. »عائًال فََاْغنیَو َوَجَدَك « يقال اللَّه تعال 

                                                                                                                                                                                              ←  
. مرتبة دوم، »كال بالطّلبِ و ال بِالتَّر«پس نماند دنيا را در نزد او قدري  .»ال َكدَّ َو ال َردَّ « ه منقول استكاست. چنان

ه نفس و كگردد بر او  ير و ياد قبل از وجود او علماً و خارجاً، و آن عدم اوست. پس ظاهر مكرجوع به سابقه و ذ
خود،  دارد به چه منسوب مي مال و طاعات و عبادات و حاالت و مقامات و آنكچه متعلّق به اوست از فضل و  آن

ال « . و رجوع نمايد به حق فقيركتعالي است. پس مجرّد شود از جميع. و تسليم نمايد آن را به مال محض فضل حق
ه او كون و تحقّق و وجود او به حق. زيرا كمرتبة سوم، شهود اضطرار اوست در  .»ی اْألَوَّلِ نـَْفَس َلُه َو ال ماَل َكما ُهَو فِ 

ال حقيقة له است پيش از تحقّق او در علم. پس ايجاد او نه به اختيار اوست. پس مضطر است در تحقّق، هرچند مختار 
چه بر او وارد  ابع و فرع وجود اوست. و آنن تيه بعد از وجود او راست اقتضاء، و اكاست بعد از وجود عمل. زيرا 

ست از براي يقة. پس نيالحق است في ال حقيقة له، ال حقيقة له اوست. و متفرّع بر اصل ال حقيقة لهن يگردد، متفرّع بر ع
ن و ك. و مراد از فقر، مم»الدَّارَينِ اَْلَفْقُر َسواُد الَوْجِه ِفی « )ص( اللَّه ما قال رسولكقه ال اسم و الرسم و ال اثر. يالحق او في

ست مگر اعتباري. پس يه را اعتباري نين عدم محض است و امور مجازين در داركاز سواد، عدم وجود است. پس مم
 ز ازالً و ابداً متفرّد به عدم است.ين نكحق ازالً و ابداً متفرّد در تحقّق است. و مم

قه يالحق ه تعلّق به اسباب، فقر است فيكرا يع اسباب. زيباللَّه تعالي از جم اول، غناي قلب است و آن سه مرتبه دارد: 429
اَْلِغنی «ه كاند  ه گفتهكن است ير فقر است. و از ايس له تأثيل قه. پس تعلّق بمايالحق ست فييري نيشان را تأثيه اكاز آن 

ثرت و قلّت اسباب است. پس با وجود مال و ك بهز متعلّق يه آن نكرا يست. زيثرت مال و اسباب غنا نكو . »ِغنی الَقْلبِ 
م قضا و قدر را. كد حينما م ميير است. و قلبِ غني به اللَّه تعالي سالم است از مشاهده و تعلّق به اسباب. و تسليغنا فق

 كگردد از منازعه و مخاصمه با حق و خلق. و تر مت است. و خالص ميكه وقوع آن بر وفق صالح و حكرا يز
مخاصمه با  كمت است و تركند، محض صالح و حك چه اللَّه تعالي مي ه آنك ن او به آنيقيبا حق به اعتبار منازعه 
مرتبة دوم، غناي نفس است.  م قضا و قدر است و آن صالح است.كشود به ح شان صادر مييچه از ا ه آنكرا يخلق. ز

روهات شارع. و كاب به نواهي و مكاوست از ارتو آن استقامت اوست بر امور مأموره مرغوبه شارع. و سالم ماندن 
را ين به اعتبار تأثّر اوست به صفات قلب. زياي محسوسه و معقوله. و ايگردد از مالحظة حظوظ خود از اش خالص مي

ه كرا يند قول داعي او را با شوق و طوع. زك ند به حق و قبول ميك ن وقت مطمئنّه است. و رو مييه نفس در اك
د افعال. مرتبة سوم، يد به مشاهدة توحينما گردد از ماسوي الحق. و عادت مي به به قلب را. پس جدا ميخواهد تش مي

قی ِصفاتِه َو َغِنی احلَْقُّ َعِن «عني اتّصاف اوست به صفات اللَّه تعالي. و يغناي به حق است  صاَر ِعْلُمُه َكِعْلِم احلَْقِّ َو َكذِلَك 
شود به ذات  پس غناي او غناي حق است، و غناي حق به ذات اوست نه به اسما و صفات. پس او غني مي .»اْلعاَلمنيَ 

ر و محتاج يه عدم است. پس فقكند به ذات خود ك شود از وجود و رجوع مي خود و آن عدم است. پس غني مي
 .»َفْقُر فـَُهَو اهللَُّ ِاذا َمتَّ الْ «اند  ه گفتهكت غناست و فنا. چنانين غايوجود عارضي و ا ست بهين



 اسالم در  مباني عرفاني روانشناسي    290

  

 مراد -5-10

مه به يركة يو استشهاد به آ. »َو ما ُكْنَت تـَْرُجوا َاْن يلقی ِاَليَك اْلِكتاُب ِاّال َرْمحًَة ِمْن رَبِّكَ « يقال اللَّه تعال 
محض فضل و د، و يقاصد و مرة اشد بدون قصد و ارادب مي ه حصول مقصود و مراد گاهك مراد آن
د. و در گرد مي تساب و اسباب حاصلكرسد؛ و گاه به قصد و اراده و ا يبه عبد محق تعالي  امتنان از

حاصل  كش از اجتهاد و سلويشف و جذب او پكه كند يوگ مي را يسكمراد  كعرف ارباب سلو
و مراد  باشد. كشف، و جذب او بعد از سلوكه اجتهاد او قبل از كند يرا گو يسكد يگردد. و مر

َاهللَُّ ْجيَتبی «فرموده  چنانچه باري تعاليتساب. كاست به ا يد مهتديواصل است به محض اجتبا، و مر
ه عصمت و نبوت به كرا يمراد است. ز )ص( و حضرت رسول »ِاَليِه َمْن يشاُء َو يْهدی ِاَليِه َمْن ينيبُ 

ه كفرموده  باري تعاليه كن است يه محض فضل و امتنان است. و از اكگردد بل يتساب حاصل نمكا
تو محض رحمت  يتاب براكه نبوت و ك تاب را بر تو مگر آنك يالقا يد داشته باشيام ينبود

  430است.

 اوديه -6

رت. يمت. چهارم، بصكاشد: اول، احسان. دوم، علم. سوم، حب مي ز بر ده قسميه. آن نياما قسم اود
ه وجه كبدان  نه. دهم، همت.ينه. نهم، طمأنيكهشتم، سم. هفتم، الهام. يپنجم، فراست. ششم، تعظ

                                                                                                                                                                                              
ع يح. هر چند آن مطياب قباكتعالي بنده را از ارت دارد باري ند و نگاه ميك ه حفظ ميك اول آن و آن سه مرتبه دارد: 430
باشد. و آن  ع خواهش به آن نداشتهيشود هر چند مط اب فواحش؛ و عبادت از او صادر ميكباشد به ارت ل داشتهيم

گردد  ح از او صادر نمييه فواحش و قباكق عبد آن است ياند عالمت توف ه گفتهكن است يفضلي است خاص. و از ا
د از بنده ينما ه وضع ميك ت حق است در بارة عبد. مرتبة دوم آنين آثار عنايد. و ايهر چند سعي در حصول آن نما

اولي از او صادر شود، توبه  كتر چه ملوم گردد. و اگر دهد او را از آن ت ميير و نقص است. و عافييچه موجب تغ آن
اع. و يره از انبيع و غ ه از آدمكاولي؛ چنان كر است از صادر نشدن آن تريثر خكه ثمرة توبه او اكد ينما از آن مي

دن حق است عبد را و خالص يامنه در نفس او را. مرتبة سوم، اجتبا و برگزكمة يسوزاند به نار ندامت صفات ذم مي
ه به طلب نار رفته و كع نموده  ه به موسيكمحض تفضّل. چنان ه بهكاي خود، ابتدا بدون سابقة حقي بلدن او را بريگردان

اند قوم او به  دهيه مبتال گردكم از ظاهر غالب بود. و از آن بود كح )ع(  رامت فرموده. و در موسيكاو را نبوت 
شان يم الباطن. و رفع نمود از اكبه غلبة حسي را يد عيگر. و مخصوص گردانيد كيب و محتاج شدند به قتل يمصا

ن الجالل يت بيص را به جامع د حضرت رسوليت. و مخصوص گردانيجهاد را. و مشغول بودند در طاعت و رهبان
َرَمحًة «ارم اخالق و كد به سبب او ميلم است. و تمام گردانكه جامع كرامت فرمود قرآن را كوالجمال. و به او 

 را. »ِللعاَلِمنيَ 
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در آن. و عقل را در  كاشد اجتهاد و سلوب مي م و دشواريه عظكه آن است ين قسم به اودياة يتسم
و معاطب و آفات  كن قسم مهاليه در اكاست. و گاه باشد  يطان را در آن تصرّفيو ش يآن مدخل

ت يو نور و هدا يو برهان قدس يد الهييابان. و اگر تأيدر ب مسافر راه كچنانرا.  كدهد سال يم يرو
َمْن يشاُء «و لِكَن اهللََّ يْهدی بُِنورِه اند. گرد مي را در آن گمراه كاز اهل سلو يارينباشد، بس يشرع

ُ َفما َلُه ِمْن ُمِضلٍّ » «ِالی ِصراٍط ُمْسَتقيمَ   .»َو َمْن يْهِداهللَّ

 احسان -6-1

ه عبد كه احسان آن است كن يشد قبل از ا و گفته .»َجزاُء اِألْحساِن ِاالَّ اِألْحسانُ َهْل « يقال اللَّه تعال
 ند، او عبد رايب نمي ند. و اگر عبد او راك يا او را مشاهده ميه گوك يرا به وجهحقّ  ندكعبادت 

  431ند.يب مي

 علم -6-2

َّ ِعْلماً « يقال اللَّه تعال اً و رفع ينقل اً اويل عقليه حاصل گردد به دلكعلم آن است . »َو َعلَّْمناُه ِمْن َلُد
  432سبب آن جهل. شود به

                                                                                                                                                                                              
ت خود يه نكد يت است. پس بايه جزاي عمل مترتّب بر نكرا يت است. زيو آن را سه مرتبه است: اول، احسان در ن 431

ع اغراض و يد آن را از جميعت مقرّر شده، بگرداند. و خالص نمايچه از صاحب شر را در اعمال مطابق و موافق آن
ند به ماسواي او. و غافل نشود از او كل نيبود. و ماعواض در حالت شهود معبود. و درست گردد قصد او به طرف مع

ند كت يه محض موهبت است. پس رعاكه ثمرة اعمال است نه احوال كن. مرتبة دوم، احسان در احوال يطرفةالع كي
ن يثمرة اعمال و اجتهاد خود. و ا ه آن را از فضل باري تعالي داند و نسبت ندهد آن را بهك در مالحظة احوال به آن

ق در يه باشد، و خواه ورود معاني و حقايه را صور روحانيل خواه ظهور انوار و هواتف و الهامات و اشخاص مثالاحوا
ل و راغب به طاعت و به طرف حق يه اگر بعد از ورود و فراغ از آن نفس ماكن است يقلب. و عالمت صحت آن ا

سالت و نوم و كل به يال حقّ است. و اگر مشود؛ آن احو نه در قلب حاصل مييون و آرام و طمأنكگردد و س مي
طان است. پس استمداد و رفع آن را از يرسد، آن احوال باطل و از ش محسوسات و رعونت و تشتّت در قلب به هم مي

ن يخ خود و اخوان معتمد و متديند مگر نزد شكده دارد احوال را و اظهار آن نيند. و پوشكخ خود و از اخوان طلب يش
ه همت او ك ه غافل از مشاهده نگردد ابداً و دائماً به آنك و حسد. مرتبة سوم، احسان به وقت به آن كفارغ از رش

و متناهي است و محتجب نگردد از مشاهدة خود و اشخاص جمالي.  ريات حق غيه تجلّكرا يمتعلّق نگردد به حدي. ز
 .»يْقَطُع النََّظَر ِمْن ُمشاِهَدِة اْلَغِري ِلَعَدِم ُوُجوِد الَغِري فی ُمشاِهَدِة اْلَغريِ  ال يظُنُّها َغريًا َو يْرَتِفُع اْلُكلِّيَة ِاَلی اَحلقِّ وَ «

ع مشاهدات و يان مثل مبصرات، و جميشود به ع ه مستفاد ميكاول، علم جلي واضح ظاهر  و آن بر سه مرتبه است: 432
ه كعني به شهرت و تواتر يحه ياستقامت صحا به يري و گرسنگي يات حاصله به حواس باطن مثل علم به سيوجدان

مرتبة دوم، علم خفي  اي مجرّبه.ير از خواص اشيا و سايثاً مثل اسهال از سقمونيماً و حديتجربه قد ا بهين باشد يقيد يمف
← 
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 متكح -6-3

مت اسم است از كو ح .»يؤِتی اِحلْكَمَة َمْن يشآُء َو َمْن يؤَت احلِْكَمَة فـََقْد ُاوِتی َخريًا َكثرياً « يقال اللَّه تعال
  433وضع شئ در موضع آن. يبرا

 رتيبص -6-4

 ه منور گردد به نور. و خالصك يروح و نفس وقتود در ش مي ه حاصلكاست  يرت قوتيبص
  434و شبهات. كوكود او را شش نمي ر. و عارضيد از تحگرد مي

                                                                                                                                                                                              ←  
ه از يكه از هوا و نفوس زير و طاعات در قلوب صافيشود از اعمال و افعال خ ر عالم. و آن حاصل مييده از غيو پوش

شود  ه ظاهر ميكن مرتبه است ي. و در ا»َمْن َعِمَل ِمبا يْعَلُم َعلََّمُه اهللَُّ ما ال يْعَلمُ « )ص( اللَّه ما قال رسولكم اخالق  ياذم
ن به يشد به ع مي دهيه ظاهر بود و دكگردد خلق  ب مييوب نفس، و غايب و محتجب بود به حجاب عيه غاكحق 

مرتبة سوم،  .»ال يری الواِحد ِاالَّ الواِحدَ «رت ين بصيب و مرض از عياز ازالة آن عه در آن بود. پس بعد كت يسبب احول
في از يست تعريما هي. و نكا  يق اشيگردد حقا ض از حق بال وجه عقلي و ال نقلي. و ظاهر مييعني علم فايعلم لدنّي 
عني باقي يب الحق حجاب يان او و غيم باشد ه نبودهكسي است كن از براي ي. و حصول ااّال كما هیشان يق ايبراي حقا

فَِاذا َرَفَع اْخلَْلق ال يْبقی ِحجاٌب َو ال «ان خلق و حق همان خلق است يه حجاب مكرا يت. زيت و اثر اَنينمانده رسم خلق
 فَافْـَهم ِاْن ُكْنَت ذافـَْهٍم. »َو يْبقی َوْجُه رَبَِّك ُذواجلَْالِل َواْألْكرامِ « »َحمُْجوبٌ 

زي را حقّ آن. و آن عمل نمودن است به مقتضاي قرارداد حق در ظاهر ياول، اعطاي هر چ مرتبه دارد:و آن سه  433
ا يت از انبيم وارثكه به حك ا آنيماً، كشان علماً و عمالً و حيبه مقدار استعداد ا كيام شرع. و توقّع داشتن از هر كاح

مت جاري گرداند. و كا را به وجه حيام باطن اشكآن اح ض گردد. و به مقتضاييا از عالم اقدس فايق اشيعلم به حقا
ابد از ظلم و جور يم باشد. و خالصي يكه حك اً ظاهراً و باطناً تا آنيا اوالً ظاهراً و ثانيم االشكد از اعطاي حيتعمدي ننما

د او بر يو تهدد يتعالي را در وع مت و مراد باريكد حيه مشاهده نماك مت است. مرتبة دوم آنكض حيه ضد و نقك
اري و لطف حق را بر كوكيند برّ و نكچه فرموده، واقع و حق است. و مالحظه  آن كيه در هر ك اب مناهي بر آنكارت

شان بر وقوع آن است، و وعدة ثواب و عوض نموده؛ و منع و نهي فرموده از يچه صالح ا ه امر نموده بر آنكبندگان 
ه برساند كمت آن است كد و عقاب بر آن قرار داده. مرتبة سوم از حيوع شان در آن بوده، ويچه ضرر و فساد ا آن

را در مرتبه به قدر استعداد و  كين هر يه، و ارشاد خود را در حق مسترشديانوار قدس كاستدالل عقل را به استدرا
و بقاست به وجهي ه فنا كت ين الجمع. و اشارات را به غايمت بالعنف و تعدي الي عيشان به رفق و مالياستحقاق ا

 د باشد طالبان را، و به سبب آن در غلط نمانند.يه مفكد ينما
االمر است، و  عت خبر داده مطابق واقع و نفسيچه صاحب شر ه آنكد يه اعتقاد نماك و آن سه مرتبه دارد: اول آن 434

ند مگر به حق. و ك لّم نميكده، و تيان ديه به عكزي را يدهد مگر آن چ ه خبر نميكصادر شده از ذات محقّة صادقه 
ه سوء عاقبت كگردد بل د نميير و سوء عاقبت در متابعت او عاكر و نجات است. و غدر و ميعاقبت متابعت او خ

د از عهده به يرون آين. و بيقيد آن را به صدق و يه قبول نماكآن است  »ما ورَد الشَّْرع«مخالفت اوست. پس حقّ  به
← 
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 فراست -6-5

نيَ « يقال اللَّه تعال ٍت ِلْلُمتَـَومسِّ و ظهور  تفرّس است و آن ابصار يو توسم به معن .»ِانَّ فی ذِلَك َال
 يه به اعتبار صفايبيام امور غكود بر او احش مي القاه كار بلير استدالل و اختيبه است به غيغا ياياش

  435اضت و اجتهاد.ينفس حاصله از ر

 ميتعظ -6-6
م، معرفت يدارد. و تعظ يمعن كيم هر دو يو وقار و تعظ. »ما َلُكْم ال تـَْرُجوَن هلِلَِّ َو قاراً « يقال اللَّه تعال

                                                                                                                                                                                              ←  
ه از عالمت محبت محب است غضب و كرا يرت. زيند بر مخالف آن از روي غكو تبرّي د يني. و غضب نمايقيبرائت 

ت مهدي و ضاللت يه هداكن داند يقيند و به كه مشاهده ك مرتبة دوم آن د.يم محبوب او ننمايه تعظكسي كتبري از 
شف. و كن موقوف است بر يا شان به قضا و قدر. و اطّالع بريان ايست مگر به عدل واقع از حق به اقتضاي اعيضال ن

اده و نقصان ين اوست و زيه اقتضا عكلّ موجودات بر آن سه وجه كجاد يه اك ان و به آنياطّالع بر سرّ قدر و احوال اع
شان است يق به حال اير اليه صالح و خك گردد مگر آن شان جاري نميياز ا كيز بر هر يو شدت و ضعف در هر چ

بقضاء دالً ِمنَ اللَّهت يق طاعت و بندگي عنايتعالي توف س را باريكه هركست ظلم و جور در قضاي او. و بداند ي. و نع
ه كني است يرت عيتعالي. مرتبة سوم بص ق جذب و حبل اللَّه است به سوي وصال و رجوع او به حقيفرمود، آن توف

شود علوم و معارف بر صاحب آن  سب. و افاضه ميكق يد از آن ماء معرفت موهبت نه به طريآ رون مييجوشد و ب مي
شود از براي او  شود بر قلب او نور از انوار الهي. و حاصل مي ن. و افاضه مييل و براهيها به دال شود آن ه حاصل نميك

 .»ِاتـَُّقوا ِمْن ِفراَسِة اْلُمْؤِمِن فَِانَُّه يْنظُُر بُِنوِر اهللَِّ « ما جĤء في الخَبرِكاستعداد فراست 
ت يه اهلكقظه جماعتي را يا به مشاهده در منام او يگردد از السن و افواه  چه ظاهر مي اول، آن و آن سه مرتبه دارد: 435

ه كشان محض قدرت حقّ است يه مطابقاً للواقع. و صدور آن از ايبيام و احوال غكست از احيشان نيها از ا ظهور آن
شĤء في يفْعلُ ما ي«ه ك مت حق به آنكو استحقاق از براي ظهور و قدرت و حشان بال استعداد يگرداند در ا جاري مي

ه از اشجار و احجار ظاهر يبيه اخبار و احوال غكست. و گاه باشد ياوست. و قدرت او موقوف بر استعداد ن »شاءيمنْ 
قان و طاعات و يمان و ايجر امرتبة دوم حصول آن از ش ست.يرامت نكن قسم از بابِ يگردد از براي تنبه غافالن. و ا

اً و يا را معنويق اشيتعالي حقا گرداند حق ه ظاهر ميكشف است كح و نور ياضات است. و طلوع آن از حال صحير
زي يو اگر چ .»َألِحبَّآئِهِالی َطريِق اَحلّق ِبِصراِط املُْسَتقيِم َو َمْنَهِج الَقْوِمي ِكراَمًة ِالَْوِليائِه َو َتفخيمًا « كاً بر ارباب سلويصور

م از اصحاب بدع و ملل باطله، آن از عالم جالل و قهر و يالمستق م و صراطير نهج القوين غيظاهر شود از مرتاض
ا و ين از انبيكشود از براي اهل تم ه حاصل ميكر اللَّه است. مرتبة سوم فراستي است كطاني است و استدراج و ميش

رامات و خوارق عادات كشود صاحب آن را از ظهور معجزه و  ه عارض نميكجمع و فنا  نيا در عيمل اولكا و ياوص
شان يه اكدانند  شان مييه اكرا يةٌ و اشارةٌ و ال قلباً. زيناكحاً و ال يدن آن را به خود ال لساناً صريشان منسوب گردانياز ا
 صفتي و فعلي از براي خود.ت ذاتي و ياند از رؤ منياند ازالً و ابداً. و ا ستند و نبودهين
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  436صاحب آن. يو عظمت است با تذلّل از برا

 الهام -6-7

َ اتيَك ِبه قـَْبَل َاْن يْرَتدَّ ِاَليَك َطْرُفكَ « يتعالقال اللَّه  و الهام مقام  .»قاَل الَّذی ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن الِكتاِب َا
ن. ين و تابعياند: متبوع شان دو فرقهياند و ا اشفهكن اهل مين است و فوق فراست است. و محدثيمحدث
فرموده  )ص( حضرت رسوله كچنانان. يا و متّقين، اوليتابعالسالم؛ و  هميعشرند عل ين ائمه اثنيمتبوع

  437شان است.يس القرن از ايفه و سلمان و اويو حذ .»ِانَّ فی اُمَّتی ُحمَدَّثنيَ «
                                                                                                                                                                                              

ند در كد بالطّوع و الرّغبة. و جهد يام الهي نماكه قبول احك م اوامر و نواهي به آنيو آن بر سه مرتبه است: اول، تعظ 436
ه اهل كرا يباشد. ز ان نبودهياران و مخالفان و عاصكه از جمله جفاك مت و استقامت تا آنيامتثال امر و انتهاي نهي بر عز

ط خروج از اعتدال است. يط است. تفريت است و تفريشان معصياب رخص و مجوزات شرعي در حق اكرتا كسلو
ام شرعي محدود است كز جفاست. و احيه آن نكر وارده در شرع را متحمل نشود ياضات غيعني ريد يز ننمايو افراط ن
ن ثابت داشته يقيه اعتقاد راسخ و ك است به آنم اللَّه كم حيست. مرتبة دوم، تعظيها مدخلي ن اس را در آنيو عقل و ق

ست. و مراد واحد است و نظر بر مراد اللَّه باشد. پس اگر بر او يد واقع نيام الهي اعوجاج و خالف تسدكه در احك آن به
ف و عمل به آن ياشفه، و مستند آن به حسب ظاهر علم، ضعكق ميام الهي به طركمي از احكقت حيظاهر شود حق

ن ثمرة عمل به يد. و ايم از مرتبة عالي نماكح حيد. و تصحير مشهور نمايف غيباشد؛ عمل به آن سند ضع رمشهوريغ
ه صدور كل نزول معارف و اطّالع بر سر قدرت است. و منظور ندارد از عمل خود ثوابي و عوضي بليعلم است. و اوا

ند از براي اسباب اثري كه مشاهده نك م حق است به آنيظاعمال از او محض امتثال و ابتغا وجه اللَّه باشد. مرتبة سوم، تع
ند، يتعالي حقّي. هرچند جد و جهد در طاعت نما ر خود بر حقيند از براي خود و غكتعالي. و مالحظه ن ر بارييالّا به تأث

رسد، همه  مي چه از نعم به خلق ز از اوست. و آنيه جد و جهد در طاعت نكرا يست؛ زيتعالي منّتي ن شان را بر حقيا
ار حق. و فاني يار خود به اختيد در اختيرسد، محض عدل است. و منازعه ننما چه مي محض فضل است. و از نقم آن

 ند ذات خود را در نزد ذات او.يار او. و ال شئ داند و نبيار خود را در اختيگرداند اخت
تعالي  شان بر امر حقياست بر ايدن اشياعالم و ظاهر گردان ان. و آنيا و متّقيباشد: اول، الهام اول و آن بر سه مرتبه مي 437

چه  طاني. پس آنياست از ترددات عقل و تصرّفات ش دهين مرتبه خالص گرديه اكرا ي. ز»هيب فيال ر«و ظهور قطعي 
اناً ظاهراً بال يع ن است. و وقوع آنيا متبوعياست. مرتبة دوم، الهام اول »هيف كال ش«ن مرتبه يشود در ا ده و دانسته مييد

د ينما ح نمييده، و تفضيه بر او ظاهر گردكان را  يح اعمال عاصيح و قبايند سرّ فضاك ه. و صاحب آن پاره نمييخفا ف
اشفات كشود م ام شرع را. و خطا عارض نميكمي از احكند حك ن اللَّه است. و تجاوز نمييه امكرا يت را زياهل معص
ن فوق حالت يص است. و ا ظاهر شده همه مطابق بما عنداللَّه است. مرتبة سوم، الهام نبيچه بر او  ه آنكرا ياو را. ز

ن الحق. و يننده، حق است به عك ن جمع. پس مشاهدهيوحي اوست. و وقوع آن در حال فنا و اضمحالل اوست در ع
. و ممتنع است به سوي آن، اشاره. تيين مرتبه غايست از براي اير. و نين ازل مخلصاً خالصاً بال بقاء غيناطق است از ع

المه كم كيشان و با هر يات اكند به مقام ادراك ن، تنزّل مييد با محجوبينما ن مقام هرگاه مخاطبه مييو صاحب ا
← 
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 نهيكس -6-8

است من اللَّه  يو آن ورود و نزول امر .»ُهَو الَّذی اَنـَْزَل السَّكيَنَة فی قـُُلوِب اْلُمْؤِمننيَ « يقال اللَّه تعال 
د به آن گرد مي نكه ساك يد نور و مودت. و روحگرد مي ن. و جمعيو قلوب مؤمن يدر قلب نب

رسد،  يه در قلب ارباب آن به هم مكوقار  ينه به معنيكساما  ابد به آن محزون.ي يم يف، و تسلّيخا
  438نه است.يكن سيا يآن ضوء و روشن

 نهيطمأن -6-9

نه يكه سكنه آن است ينه و طمأنيكان سيه. فرق ميآخر آ يال »اَيتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ  « يقال اللَّه تعال 
اشد ب مي ه در آنكاست  يونكنه سي، و طمأنيبت را گاهگاهياند هگرد مي يه مختفكاست  يصولت

ن فرق يزال است. و اينه نعمت اليز الزّوال است، و طمأنينه جايكه سك گر آنيد يراحت انس. و فرق
  439اول است.ة نه در مرتبيكنه در سينه و طمأنيكس

                                                                                                                                                                                              ←  
 .»َحنُْن ُمعاِشُر األَْنِبياِء نُؤَمُر َاْن نـََتَكلََّم النَّاَس َعلی َقْدِر ُعُقوهلِِمْ «شان. يند به قدر فهم اك مي
م امر، و مالحظة يام آن از روي تعظكت احيام طاعت و رعاينه خشوع است در نزد قيكسه مرتبه دارد: اول، س و آن 438

ن طاعت حاصل يمان است. رغبةً و رهبةً. پس خشوع در قلب در حيمال اكه كعلم به حضور او در مقام احسان 
نه است در نزد معامله و محاسبة يكدوم، سگردد از مشاهدة جالل، و خشوع در جوارح به مشاهدة عظمت. مرتبة  مي

شان و مشغول يوب ايدن عيدن نفس از ديشان، و گردانيشان و احتمال اذي از ايصال نفع به اينفس، و مالحظة خلق به ا
ل كت. و يت، و حفظ حدود با اخالص نيتعالي را به اداي حقوق عبود وب خود. و مراقب باشد حقيبودن به معالجة ع

نه يكمرتبة سوم س ت.يگرداند از براي ورود نور وال ا مييش، و مهيگرداند قلب را از آال د، صاف ميش چه گفته آن
عني از يند صاحب خود را از شطح ك و منع مي .»ِمبا َقسََّم اهللَُّ َتعالی ِلعباِده«دارد نفس را بر رضا  ه ثابت ميكاست 

ثرت و عمل به كدارد صاحب خود را در حد مرتبة علم و  ت باشد. و نگاه مييه موهم خروج از حد عبودكالمي ك
 ت ارشاد و اقتدار.يه او راست قابلكا ولي ممتحن يا وصي ينه مگر بر قلب نبي يكن سيگردد ا مقتضاي علم. و نازل نمي

به  »َاال ِبذِْكِر اهللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ «ده ه فرموكر اللَّه تعالي. چنانكنة قلب است به ذينه سه مرتبه دارد: اول، طمأنيو طمأن 439
گرداند  د، نازل مييشود از او لحظه. پس هرگاه غالب شد بر او خوف وع ند حق را، و غافل نميك ه فراموش نميك آن
در شود از قلّت رزق، و كشود. و اگر م گردد غلبة خوف او و مطمئن مي نه. پس رفع مييكتعالي بر قلب او س حق
ند سرّ قدر را و مطمئن ك ب و مشاهده مييگردد بر او ابواب غ ر آن، گشاده مييف گردد صبر او بر گرسنگي و غيضع

چه  گردد بر او آن ب، ظاهر مييثرت مصاكدر شود از كت. و اگر مينيه به اقتضاي عيم علكشود به ما ح و راضي مي
شف كنة روح است در قصد خود به يتبة دوم، طمأنگردد. مر ده. پس مطمئن مييب براي او مقرّر گرديعوض مصا

اشفه كترسد از عاقبت امر خود. و هرگاه قلب به حد م ار خود، و ميكاشفه مضطرب است در كمعني. و قبل از م
م ياز صراط مستق كق سلويه طركاشفه كشود بر او م ه معلوم ميك گردد روح در قصد خود به آن د، مطمئن مييرس

← 
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 همت -6-10

ده هم يه گردانك مه بر همت به آنيركة يوجه استشهاد به آ. »ما زاَغ الَبَصُر َو ما َطغی« يقال اللَّه تعال 
ت از او يرده. و بعد از وصول به غاكر نيبه غ يو التفات يليچ ميه هكحق تعالي  يه به سويلّكخود را 

  440د.يت نمايربوب ير بر او غالب گردد و دعوكه سك صادر نشد به آن يانيطغ

  احوال -7
رت. سوم، شوق. چهارم، قلق. پنجم، عطش. ششم، ياول، محبت. دوم، غ اشد:ب مي ضاً بر ده قسميا

 مان. نهم، برق. دهم، ذوق.يوجد. هفتم، دهشت. هشتم، ه

 محبت -7-1

ِْتی اهللَُّ ِبَقْوٍم ِحيبـُُّهْم َو ِحيبُّونَهُ َمْن يْرَتدَّ « يقال اللَّه تعال است.  يو محبت اول واد. »ِمْنُكْم َعْن ديِنه َفَسْوَف 
شروان و سابقان عوام است، و يود بر منازل محو و آن آخر منازل پش مي ه منحدركاست  يا و عقبه

  441خواص است. و مادون محبت منازل اهل اغراض و اجزا از مردمان است. ياول منزل ضعفا
                                                                                                                                                                                              ←  

نة حاصل بعد از شهود يثرت به مشاهدة وحدت و جمع. مرتبة سوم، طمأنكردد از تفرقة مشاهدة گ است. و مطمئن مي
ه كن است يست. و از ايبت نيل شهود حضرت جمع خالي از صولت و هيه اواكرا  يحضرت جمع است در مقام بقا. ز

ه معبر به صحو بعد المحو كقا بعد فنا  ه به مرتبة بك ست صاحب آن مرتبه. اما بعد از آنير نكاز ابتدا حال آن خالي از س
 د قوالً و فعالً.يگرد ر از او صادر ميكچه در زمان س ند ظهور آنك گردد و منع مي نه حاصل مييد؛ طمأنياست، رس

ه كه اخس عوالم است، بلكد به عالم حس يه التفات نماك اول، صون و حفظ قلب است از آن و آن سه مرتبه دارد: 440
شود و  ه حاصل ميكگردد اموري را   ماالت و مقامات. و متحمل ميكق است از يچه غر ه به آنكو بل م جنّت،يبه نع
ت. يسالت از اجتهاد در خدمت و اخالص نكدارد قلب را از عروض فتور و  م باقي و آن حقّ است. و محفوظ ميينع

ه منظور دارد علل و ك د از آنينما اف ميكه استنكگردد از براي صاحب آن  ه حاصل ميكمرتبة دوم، همتي است 
ماالت نفس و منازل آن، و اعتدال و كده بر آن را مثل جنّت و مراتب آن، و يد عايه نفس و فواك اسباب را به آن

ن مرتبه مجِد ير در عمل خود با اجتهاد در آن. و صاحب ايا نسبت دهد تأثياعتماد بر اعمال خود و استحقاق، 
د از احوال و ينما ه صعود ميكر است بدون اعتماد به جد خود و نظر بر ثمرة آن. مرتبة سوم، همتي است يالس عيوسر

اشفات و خوارق كند مثل شوق و برق مك ها را. و هرچه رو دهد، التفات نمي ند تعلّق از آنك واردات، و قطع مي
ها از پستي همت و ذلّت حجاب نفوس  نيات به اه التفكرا ير آن. زيل و رضا و غكض و تويعادات، و مقامات از تفو

ت و خالص از ين ذات احديد مگر به عينما ات صفاتي و اسمائي. و قصد و نظر نمييند به تجلّك است. و التفات نمي
 ه مواهب محضه است.كند به قسم احوال ك و ترقّي مي .»ال يْبقی بـَْعَد اخلَْلِق ِاالَّ اَحلقُّ «ت و يربقه اَن

برد از  ند موانع را. و لذّت ميك ند وساوس را. و رفع ميك ه قطع ميكو آن بر سه مرتبه است: اول، محبتي است  441
← 
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 رتيغ -7-2

ِلُسوِق َواَالْعناقِ « مانيت عن سلياكح يقال اللَّه تعال ة يوجه استدالل به آ »رُدُّوها َعَلی َفَطِفَق َمْسحًا 
شد از او ع از نظر و اشتغال به امر چند، و فوت  مانيه چون مشغول شد سلك رت، آنيمه بر غيرك

چه مانع  ل. پس ناخوش بودن آنيامد او را از فوت صالت و اشتغال به خيصالت عصر. پس خوش ن
  442رت است.يمحبوب گردد، غة از خدمت با مشاهد

                                                                                                                                                                                              ←  
گرداند او را در تحت عباد مخلصون.  طان، و داخل مييبرد صاحب خود را از سلطنت ش رون مييخدمت محبوب. و ب

ابد اثر و ي گرداند وقت خود را در آن. و نمي مي ر خدمت محبوب است. و منحصريه غكز يد از هرچينما و قصد نمي
. پس دوست »ِاّال ِبَقضاِء اْلَمْحُبوبِ «را  »ُكلُّ ما َوَرَد َعَليهِ «داند  ه نميكرا يب او. زيار باشد مصايب را، هرچند بسيالم مصا

ه از محبوب است و حصول آن به مالحظة نعم و احسان است. و حصول كرا يگردد. ز چه بر او وارد مي دارد آن مي
ص ير او. و حريار نمودن حق بر غيشود از اخت ه حاصل ميكمالحظة نعم از اتباع سنّت است. مرتبة دوم، محبتي است 

بوب. و عالمت ست مگر به شهود محيه قلب متعلّق نكرا يگردد به مشاهدة او. ز ر او. و متعلّق ميكگردد زبان به ذ مي
ات آن است و منشأ مطالعة يتواند بود و ظهور از لوازم و ضرور ر آن است. و محبت مخفي نميكثرت ذكء  محبت شي

ند ك ند، مشاهده ميك ه ميكات صفات بر صفحات موجودات است. پس نظر بر هر موجود يحسن صفات و انوار تجلّ
د به حضرت جمع ذات. ينما ند تفرقة صفات را و نظر ميك رفع ميه كات حق را. مرتبة سوم محبتي است ياز او تجلّ

را يگردد عبارت بالضّرورت. ز ني و اثري را. پس قلع مييگذارد ع شف سبحات جالل از نور جمال باقي نميكه كرا يز
ق ين مرتبه از محبت مقصود است در طريگردد اشاره. و ا ق مييعقل و لبس عقل است. و دق كه عبارت از ادراك

نند صاحبان آن ك ر به آن. و طلب ميين است تعبكتوان نمود. و مم تصوف. و آن دو مرتبة سابق وصف آن به زبان مي
 دو مرتبه منافع و لذّت را.

گردد از فوت آن. و  ه از او فوت شود. پس متألّم ميكرت عابد است بر عملي يو آن سه مرتبه دارد: اول، غ 442
ع يه من بعد ضاكد بر آن ينما رت ميير آن. و غيرا مثل اوقات صلوات و حج و غد تالفي آن ينما مي كاستدرا

ند از ك و احتراز مي .»ُكلُّ ما اَْلَزَمُه اهللَُّ َعَليِه نـَْفِسيًا َو ماِلياً « آورد جا مي ندازد آن را. و بهير نينگرداند او را، و به تأخ
د، صاحب عمل و حال است، و عابد ياع و فوت وقت. مريد است بر ضيرت مريها. مرتبة دوم، غ ع و فوت آنييتض

آن وقت  كچه از اعمال از او فوت شد، هرچند ناخوش دارد آن را، اما از براي تدار صاحب عمل است. پس عابد آن
ه در وقتي كست بليسر نيع اوقات ميه آن عبارت از مراقبه و مشاهده است. و آن در جمكد يدارد؛ به خالف وقت مر

شود. پس  ز فوت مييند، آن وقت نك ه در آن قضا مافات ميكد، آن وقت يخواهد قضاء مافات از وقت را نماه ك
له  كچه از عابد فوت شده، ما تدار له است. و آن كه ما ال تداركرا يد بر وقت اشد تأسف و تألّم است. زيرت مريغ

ق به فنا و حجاب به صفات و آثار در وقت است. مرتبة سوم، غيرت عارف است بر خفاي عين جليه به ظهور ح
دارد حالت محجوبين خود را به مالحظه و التفات به غير، هرچند  احتجاب او در بعضي اوقات تلوين او. و ناخوش مي
 ان لحظة.كبرد بر حال مشاهدة وقت التفات و مشاهدة غير را و لو  آن غير، اشرف اشياي موجوده باشد. پس غيرت مي
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 شوق -7-3

ت روح كه شوق حرك وجه استشهاد آن .»َمْن كاَن يْرُجوا ِلقآَء اهللَِّ فَِانَّ َاَجَل اهللَِّ َالتٍ « يقال اللَّه تعال
ن است يه از فناست. و از ايناكت نحو آن است. و لقا كحر يء مقتض يدر طلب لقا و رجا به شاست 

ل فنا را يد تحصيموقوف مدار يعنيلّ شئ است. كه او الزم لك رايز. »فَِانَّ َاَجَل اهللََّ َالتٍ « ه فرمودهك
 ياريا به موت اختيل آن را در دنيد. و تحصييت نماكتر حر شيه بكلّ شئ بلك يضرور يتا وقت فنا

  443د.يحصول فنا نما يعني »َمْن ماَت فـََقْد قاَمت ِقياَمُتهُ «و  »ُموُتوا قـَْبَل َاْن َمتُوُتوا«م كبه ح

 قلق -7-4

شوق است به اسقاط  كيو قلق تحر .»َو َعِجْلُت ِالَيَك َربِّ ِلتَـْرَضی« يت عن موسياكح يقال اللَّه تعال
. و طاقت قرار بدون مواصلت مطلوب ندارد.   444صبر نحوالمطلوب مضطرباً

                                                                                                                                                                                              
مرتبه است: اول، شوق عابد است به جنّت. و آن طلب ايمني است از عذاب نار. و طلب فرح است،  و آن بر سه 443

ه عابد خالص كنيست  كرده. و نزديكاگر محزون باشد از فوت ثواب. و طلب ظفر بر نعيم است، اگر عمل براي آن 
علل. مرتبة دوم، شوق مريد است به  تعالي او را خالص گرداند از اين ه باريك شود از اين امراض و اغراض مگر آن

ه از صفات ربوبيت است مثل منّان و محسن و جواد كسوي حقّ. و اين اول درجات حب ناشي از مالحظة منّتي است 
نمايد  و غير آن. پس نيست اين شوق به سوي ذات حق بال اعتبار صفات يا به صفات و اسماء علياي او. پس قياس مي

گردد به معاني آن و اتّصاف به آن. پس فاني به معاني آن و اتّصاف  ات مخلوق. و مشتاق ميصفات ربوبيت را به صف
ها را در افعال و اوصاف ربوبيت. مرتبة سوم ناري  گرداند آن گردد از اعمال و اوصاف خود. و داخل مي به آن مي

از تعلّق به حسن صفات. و توقّف  دار علل، و منزّهكشود از صفوت محبت خالصه از اغراض و ا ور مي ه شعلهكاست 
پس فاني  .»ِالی َاْن يِصَل بَِعِني الذَّاتِ «سوزاند آن را  ه ميكرسد به چيزي مگر آن  ند در نزد چيزي، و نميك نمي
 .»َفال يْبقی ِاّال َعٌني واِحٌد َكما كاَن ِفی احلَقيَقةِ «گردد مشتاق و شوق  مي
دارد خلق را. و مقبوض است دائماً  گرداند خُلق را، و ناخوش مي ه تنگ ميكو آن سه مرتبه دارد: اول، قلقي است  444

رمحبوب. و مانع است او را ير محبوب. و وحشت دارد از غيرد به غيگ به سبب هجران. و طاقت ندارد و انس نمي
خلوت و  دارد شان را. و دوست مييدارد خلق را و اختالط ا شود خلق او، و ناخوش مي ت. پس تنگ مييحجاب اَن

ه از حجاب ك دارد موت را تا آن ه دوست ميكگردد  ه مشوش نگردد به اختالط خلق قلب او. و ميك وحدت را تا آن
ه غالب بر عقل كند و گاه باشد ك ه معارضه ميكمرتبة دوم، قلقي است  شواغل فارغ گردد و به مطلوب خود برسد.

آورد معشوق  آرد شوق را. و به خاطر مي جان مييمذاق. و به هد در يآ دارد سماع را. و خوش مي گردد. و دوست مي
ون و ثبات، و كخواند او را بر صبر و س ه عقل ميكرا  ياتي مخالف اقتضاي عقل. زكگردد از او حر را. پس صادر مي

ست با قلق و الجمله حال او موافق ا زاند او را بر شدت طلب. و فييانگ خواند او را به قلق و اضطراب؛ و برمي شوق مي
ه حال، غالب بر عقل است. مرتبة سوم، كثر آن است كون و ثبات. و اكاضطراب، و عقل او موافق است به صبر و س

← 
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 عطش -7-5

ة يوجه استشهاد به آ. »فـََلمَّا َجنَّ َعَليِه اللَّيُل رَای َكوَْكبًا قاَل هذا رَّبی« لهيت عن خلياكح يقال اللَّه تعال
را حقّ  بود. و ظهور دهيت رسيغا به يقيوصل محبوب حق ل عطش و قلق او بهيه چون خلك مه آنيرك

ه مشاهده كو جمال  -انّه هر نور بهاء ك -دانست  ياو را در هر صورت م يء، و تجلّ يدر هر ش
شوق ة ه است از غلبيناكمارد. و عطش ش مي نيه سراب را ماء معك. مثل تشنه ْحيَسُب اَنَُّه هونمود  يم

  445خود. يو حرص به وصال آرزو

 وجد -7-6

ه يناكشان يه ربط قلوب اك مه آنيركة يوجه استشهاد به آ. »َورََبْطنا َعلی قـُُلوِِْم ِاْذقاُموا« ياللَّه تعالقال 
ه ك يامورة د به ورود نور مشرق از شمس وحدت حق، و مشاهدگرد مي ه حاصلك ياست از قوت

آرد آن را،  يجان ميد بر قلب. و به هگرد مي ه واردكاست  يز نوريمتعلّق به قلب است. و وجد ن
  446قلق سابق.ة از مرتب ياشد و اقو يجانيه

                                                                                                                                                                                              ←  
د ينما ه برسد به مطلوب. و قبول نميك تواند نمود تا آن گردد، و عقل معارضه به آن نمي ن نميكه ساكقلقي است 

ه حجاب و مانع او باشد. و كز يگذارد هرچ ه مطلوب برسد. و باقي نميه بعد از انقضاي آن بكه قرار دهند كمدتي را 
گردد  ن نميكه ساكه محسوس است از احوال پروانه با شمع كه برسد به فنا. چنانك بال قرار است تا آن كشه متحرّيهم

ست وصل او به اصل ن ايماند از او اسمي و نه رسمي. و ا مگر به حرق و موت. و هرگاه فنا بر او طاري شد، باقي نمي
 خود.

 كن سلويقيادتي يه باعث زكت واردات و احوال صادقه يد است به رؤيباشد: اول، عطش مر و آن بر سه مرتبه مي 445
ن يشود از ع ه آب دادهكگردد قصد او. و عطش دارد به اشاراتي  شود قلب او. و خالص مي اوست. و مطمئن مي

الجمله  ه فيكاشفه است كپناه خود گرداند آن را. مرتبة دوم، عطش مه ك وحدت و عطوفتي و رحمتي از حق تا آن
او  كگردد. پس در اثناي سلو زي واقع نمييش از اوان و مدت قرارداد آن، چيه پكداند  مطّلع بر سرّ قدر است. و مي

جمال نزول  ل او در طي مدت مؤجل بر وصل اوست. و عطش دارد به مشاهدهيبه آرام و وقار است. پس عطش و تعج
ط مبتال نگردد. و عطش دارد در اثناي يار قبل از اوان مدت. و به افراط و تفركل نباشد يه تعجكنه بر قلب او. آن  يكس

ه باقي نماند از كد. مرتبة سوم، عطش محب است بر تجلّي تمام از محبوب يه در آن استراحتي نماكبه منزلي  كسلو
ه، و به امن يست مگر به انتفاي بقيه حالوت وصل تمام نكرا  يني. زياو سبحات تلوت آن اثري. و عارض نگردد بر ياَنّ

ت يت ذات، و به خلعت بقا در احديشود مگر به حصول فناي محض در احد از عروض هجران. و آن عارض نمي
 ست.ين است. و مقام قصدي وراي آن نيكجمع. و آن مقام تم

گرداند او را از خواب  آورد و آگاه مي شود و به هوش مي عارض مي هكو آن بر سه مرتبه باشد: اول، وجدي  446
ند يا در واقعه بيچه وارد شده بر قلب او  د با او موافق آنيه هاتفي مخاطبه نماك غفلت، و با او هست شاهد سمعي به آن

← 
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 دهشت -7-7

ع دهشت بر  وسفيت يه هرگاه زنان مصر از رؤك وجه استشهاد آن. »فـََلمَّا رَاَيَنُه اَْكبَـْرنَهُ « يقال اللَّه تعال
 يق اوليت نور جمال ازل به طريهوش شدند، پس دهشت از رؤ يه بك يشان غالب شد به حديا

ه عقل او ك را يزيد چيود در نفس هرگاه دفعتاً دش مي ه حاصلكاست  يرتيخواهدبود. و آن ح
  447واندشد و صبر به مقاومت آن ندارد.ت نمي متحمل او

 مانيه -7-8

ه ياست و صعقه و غش كمان سقوط تماسيه هك وجه استشهاد آن .»َو َخرَّ ُمْوسی َصِعقاً « يقال اللَّه تعال

                                                                                                                                                                                              ←  
ح ما ياه آن شواهد تصحه. خويه و نقلين عقليچه وارد بر قلب او شد، مطابق باشد به براه ه آنك ا آنيمطابق ما وجد 

آرد  ه به هوش ميكع الزّوال. مرتبة دوم وجدي است يف سريد و خواه اثر ضعيوجد اثر قوي باقي در نفس واجد نما
ات ذاتي است ين از تجلّيه اكرا  ين اعال مقام است از مشاهدات عقلي زيا به مشاهدة نور ازلي است و ايروح را و آن 

َجْذبٌَة ِمْن « هكقي يا به جذبة حقيت حق يا به سماع ندا از اوليمائي و صفاتي است، ات اسيو مشاهدات عقل از تجلّ
ِت احلَْقِّ ُتواِزی َعَمَل الثََّقَلنيِ  گردد  ماً باقي خواهدبود اثر آن و ماده مييه اگر آن جذب باقي نماند، داكبه وجهي  »َجَذ

اللَّه. و خالص  عني ماسويين يونكرهاند واجد را از مشاهدة  ه ميكاز براي عمود آن. مرتبة سوم وجدي است 
ند. و ك ر به فنا در فنا مييد مگر حق را، و از آن تعبينما ه او مشاهده نميك ن او را از مالحظة خود به آنيگرداند ع مي

 شان.يت و آثار و صفات ايت خلقيد رقيگرداند او را از ق د او را و آزاد ميينما سلب مي
م علم در كدن حيد است در نزد ظهور صولت حال بر علم او. و مغلوب گرديو آن سه مرتبه دارد: اول، دهشت مر 447

خواند او را به شطح. و  ادب است. و حال مي كند و حال تاركت ادب يخواهد رعا م حال. پس علم ميكتحت ح
ه و قلّت صبر او بر يحصول معاني وجدانرساند در وقت  رت به هم مييگردد علم بر دفع مقتضي حال. و ح ف مييضع

شف حصول كه كرا يه خالف همت و قصد اوست. زكاشفات كرساند در وقت م هم مي تمان آن. و دهشت بهكستر و 
ه كدام كه هر ك گردد تا آن رتي حاصل مييون است و همت مقتضي طلب وجد. پس او را حكمراد است و مقتضي س

ت ياست در وقت ظهور حضرت جمع به فردان كي خود را. مرتبة دوم، دهشت سالند اقتضايغالب گردند، جاري نما
گرداند آن را. و ظهور سلطنت قدم حق بر وجود حادث. پس مشغول  قه است. پس فاني مييثرت و خلكه كبر رسم او 

ه ظلمت كنانم. چيماند در وقت ظهور قد ه حادث باقي نميكرا يت حادث. زيم از رؤيگردد از مشاهدة جمال قد مي
ن قبل از فناي يماند روح منور به نور حق با دهشت در مقام خفي. و ا تواندبود با طلوع آفتاب. پس باقي مي باقي نمي

ه صفت دهشت منسوب به آن گردد. مرتبة سوم، دهشت محب كست يه در مقام فنا اثري باقي نكرا  يمحض است ز
گردد به اعتبار مشاهدة عظمت او و احتقار خود. و  ر مييمبهوت و متحاست نزد صولت اتّصال او به نور محبوب. پس 

رسد. پس  ه ذهول و غفلت از خود به هم ميك شود تا آن اد مييگردد بهست دهشت او ز اد مييهرچند قرب او ز
 .»ال يبقی ِمنُه َرْسٌم و ال اثر«گردد و  مضمحل و فاني مي
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  448است. كز سقوط تماسين

 برق -7-9

راً « يقال اللَّه تعال ت او بود. كه اول به سبب حرك بر برق آن )ع( يوجه استشهاد به نار موس. »ِاْذ رَا 
ق يطر يعنيق ين طريخواند او را به دخول در ا يود بر عبد، و مش مي ه ظاهركاست  يزيو برق اول چ

 449ا.ياض به قانون اوليارت

 ذوق -7-10

ر كذ يعني. »هذا ذكر« ه فرموده:كجا  تا آن »ِعباَد ِاْبراهيَم َو اْسحَق َو يْعُقوبَ َواذُكْر « يقال اللَّه تعال
                                                                                                                                                                                              

ق و يت اسباب توفيت، و جمعياز مشاهدة برق لطف از بوارق هدا مان حاصليو آن بر سه مرتبه باشد: اول، ه 448
ند استحقاق و استعداد خود را از براي ك مالحظه مي كه سالكاللَّه در وقتي  الي كق سلويسعادت در نزد قصد طر

گردد،  ميتر ظاهر  شياد و بيق او را. و هرچند حقارت خود زيا نموده اسباب توفيتعالي از روي لطف مه چه حق آن
مان حاصل از تالطم امواج و ظهور يگردد. مرتبة دوم، ه مان او اقوي و اشد مييتر و ه ميالطاف حق در نظر او عظ

رسد. هرگاه مالحظه  اض و اجتهاد به هم مييه از ثمرة اعمال و صفاي قلب حاصل از ارتكبه است يفة غريمعاني لط
قات خود نموده، پس يار و اعال مراتب تحقكه به ادقّ افيعلماي رسم چه ه را به آنيه ذوقين معاني وجدانيد اينما مي

ت. مرتبة ير و رؤكشان بال فيتمان. و جاري شود از لسان اكضبط و  كگردد تمال شود. و ساقط مي ر مييمبهوت و متح
لطان ازل به قهر و نة سيمان واقعه در نزد غرقه شدن او در بحر قدم، و فناي رسم و اثر عبد در بقاي حق، و معايسوم، ه

گردد از مشاهدة ناس و مالحظة  ال بر احوال حدثان، و اتّحاد ازل و ابد و انطماس او در شهود ذات. پس غافل ميياست
 اس.يق عادت و قينات برخالف طركات و سكگردد از حر حواس. و صادر مي

از قرب و  »بَعُض ما َوَعَداهللَّ ِالوليائه«از ظهور  كگردد بر سال ه ظاهر ميكباشد: اول، برقي  و آن را سه مرتبه مي 449
گردد  اض. و آسان مييلفت ارتكشود بر او  مقدار مي ل و بييرامات. و قلكد در نزد او ظهور ينما رامت. پس غبطه ميك

و عبادات. برد از مناجات  شود بر او امر قضا و قدر. و لذّت مي ن و گوارا مييرياض. و شيبر او احتمال اجتهاد و ارت
ا. يار از بقا در دنيگردد در نظر او بس وتاه ميكد. و يشود از عالم جالل و قبض و وع ه ظاهر ميكمرتبة دوم، برقي است 

ده و عذاب و قهر الهي حاضر شده؛ پس خوف يم گرديامت قايا عمر او آخر شده و قيه گوئك ند به آنك ال مييپس خ
ه و اقبال به حق يلكد از خلق بالينما ها. و اعراض مييا و مافيشود از دن ميرغبت  گردد، و بي اده مييت او زيو خش
باشد. مرتبة سوم، برقي است  ه موهم غفلت از اقبال به حق بودهكز يند به هر چك ند به تمام همت. و التفات نميك مي
تبعه بالحق. يج آن در وجود و مااين و افتقار و احتكشود بر او عدم ذاتي مم ن لطف. و ظاهر مييگردد از ع ه المع ميك

گردد آن برق و سحاب رحمت باران سرور و فرح به مالحظة  تعالي خود را به عبد. پس حاصل مي شناساند حق و مي
شود در  ان خلق با عدم استحقاق و استعداد. و ظاهر مييانوار الطاف الهي در حق خود، و اختصاص و اصطفاء او از م

ت. و ياطاً لحفظ آداب عبوديد آن را احتينما رامات. و اظهار نميكگردد از او انواع  ي ميمت. و جاركع حينابيقلب، 
 ت است.يز از آداب عبوديخواهدبود و آن ن »َو َامَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّثْ «م كند به حكزي اظهار يهرگاه چ
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باعث حق تعالي  ادير و كه ذك راير است. زكاند، ذ ه اهل ذوقكحقّ  دگانيا و برگزيا و اوصيانب
مرتبه بر ة ه ثمرك پس چون .»ِعْنَد ِذْكِر اْلُمؤِمنَني تـَْنِزُل الرَّْمحَةُ «ه كز واقع شده ينزول رحمت است. و ن

ر كه ذكن كشان بير اكه ذكه فرموده كن است يا؛ اير انبكد به ذگرد مي مترتّب باري تعالير كذ
ظهور  يزمان است از وجد، و اجل يذوق است. و ذوق ابقا يادتياد اهل ذوق موجب زياست. و 

  450است از برق.

  واليات -8
. ز بر ده قسم است: يات. آن نيوالاما   اول، لحظه. دوم، وقت. سوم، صفا. چهارم، سرور. پنجم، سرّ

 ن.كبت. دهم، تميششم، نفس. هفتم، غربت. هشتم، غرق. نهم، غ

 لحظه -8-1

مه به لحظه، يركة يوجه استشهاد به آ .»اُْنظُْر ِاَلی اْجلََبِل فَِاِن اْستَـَقرَّ َمكانَُه َفَسْوَف َترانی« يقال اللَّه تعال
از  يونكست استقرار ين نكاو. مم يع است و وجود اضاف يت موسيت از اَنيناكاُنْظُر و جبل ة لمك
  451ند او را.يه بكن كو مم يزيماند چ ينم يم بر حادث. پس باقيقد يوان در نزد تجلّكا

                                                                                                                                                                                              
ان موعود كه كرسد به حدي  ه ميكني يقيق جازم يه ناشي از تصدكاول، ذوقي است  و آن بر سه مرتبه است: 450

برد از  ه موعود است و لذّت ميكند طعم لقا و قرب ك مي كه ادراك متحقّق و قاهر و حاضر است هرگاه خواهد تا آن
د لذّت موعود ينما ند. و قطع نميكم صادق قادر خلف وعده يركه كه ممتنع است كرا  يند آن را، زك آن. و تعقّل نمي
 وي است.يه آن قاطع لذّات دنكا. بليدنرا لذّت عاجل 

گرداند آن را  شود از ارادة طعم انس به اعتبار صدق اراده از آن. و دور نمي ه ناشي ميكد است يمرتبة دوم، ذوق مر 
ه كت و حضور او را با مراد يد جمعينما در نميكند قصد او را حاجزي. و مك ف نمييق مراد. و ضعيمانعي از طر

د به ياي . پس ميةيلكلّ  اهللَّ  ماسویه ناشي است از انقطاع او از ك كدورتي. مرتبة سوم، ذوق سالك تعالي است، حق
د به اعال مرتبة يند به ماسوي الحق. و هرگاه قوي شد انقطاع او و رسك ذوق اتّصال را بِال فتور و قصور. و التفات نمي

ت ذات، و لذّت شهود ين احديقت حق را به فناي او در عينه و لذّت شهود حقيابد ذوق وصول و طعم معاي انقطاع، مي
 ت جمع.يبقا را در احد

ه. و يت سابقة ازليم عناكد را بر استحقاق به حيباشد: اول، مالحظة عبد است فضل و عطاي زا و آن بر سه مرتبه مي 451
ه او هرگاه كرا يحق. زق سؤال عبد را از يند طرك ن مالحظه قطع مييآن اعطاي وجود اوست بدون استحقاق. و ا

شود بال  باشد واقع مي ه اقتضاي او بودهكز ين او هر چيت بوده، پس وجود عيه وجود او محض عناكمالحظه نمود 
ات را به يني او، او را. و چون مأمور بر سؤال است، همان مقتضيات عيتعالي اطّالع داده به مقتض اده و نقصان. و حقيز

ر. مرتبة دوم، مالحظة كع انواع شيزاند او را به اداي جميانگ ن مالحظه برمييرا امتثاالً. و ا د حقينما زبان حال و قال مي
← 
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 وقت -8-2

قَدرٍ است.  يبه علفه به وقت يشرة يوجه استشهاد به آ .»مثَُّ ِجْئَت َعلی َقَدٍر  ُمْوسی« تعاليقال اللَّه 
ه قدس اللَّه اسرارهم آن را سه مرتبه ياز زمان است. و در اصطالح صوف يوقت اسم ظرف قدر

  452است.

                                                                                                                                                                                              ←  
ادتي حب يه موجب زكي يات الهي است. تجلّي صفاتي مشاهده در جمالي اسمايه ابتداي تجلّكشف است كنور 

قه بالذّات. و لذّت يلباس خلشود از او  قت. و سلب مييقه اوست به ورود انوار حقيمحبوب است. و زوال حجب خل
ب ظاهر يه ستر عكه چنانكرا يب تسلّي و قرار در طلب معشوق. زيماند از ع برد به شهود جمال ذات. و محفوظ مي مي

ب تسلّي و قرار بدون وصل را. مرتبة سوم، مالحظه يه بپوشد آن حب شهود ذاتي و عكواجب است، پس واجب است 
گردد از مجاهده. و خالص  ت است به فناي محض. پس مستغني مييقت احديحقن جمع است. و آن اول شهود يع

شود  بود. و خالص مي م مييل و عظين بر او ثقيچه قبل از ا د در نظر او، آنيآ ر و آسان مييشود از تعب شوق. و حق مي
د. يشان معارضه نمايفه با اه از صدور افعال مختلك ند خلق را تا آنك ه او مشاهده ميكرا ياز رعونت معارضه با خلق. ز

ه در ابتداي حال كگردد چنان ت. و اعمال از او صادر مييند در وقت بقا به سوي بداك و استراحت او از تعب باز رو مي
 .»اَلنَّهايُة الرُُّجْوُع ِاَلی الِبدايةِ «ه كت او. فرمود يدند از نهاياللَّه عنه پرس د رضييه از جنكبود با ذوق و لذّت. چنان

ي در آن كه شبهه و شكاول، وقت عبارت است از وجدان صادقي  ند.يگو قسم از احوال را وقت مي كيدر مرتبه  452
اء فضل و عطاءاللَّه تعالي از باب امتنان و موهبت محضه. يت ضين وجه به رؤيگردد ا باشد. و حاصل مي احتمال نداشته
ن رجاء لقاءاللَّه يشود از ا تعالي. و حاصل مي قاي حقند او را رجاي صادق بالشوب اغراض و اعواض لك و جذب مي

گردد آتش شوق و محبت صادقة او. و برطرف  ند هر مانعي را، و ملتهب ميكش ه بر هم ميكاسري كتعالي قوت قاهر 
ن يكان تميه متردد است مك كق ساليچه باعث هجر و حرمان اوست. مرتبة دوم، اسم حالتي است در طر د آنينما مي
شود از  ل مييم آن مشغول از شهود حق، و به ورود حال زاكه به مالحظة علم و حك ت. و به آنكن و حريقرار و تلوو 

ان ين متردد مياضت و مجاهدة او در ايتر است. و ر شين در او بيكل و رجحان تميم آن اما مكاو مالحظة علم و ح
شد او را به مالحظه به بقا و ك ست. پس علم مييال تعبي نه او را از اعمال و افعكم و علم و حال است. و الّا  كح

شد او را به فنا در بحر وجود حق. مرتبة سوم، وقت اسم است از براي حالت استغراق و تالشي عبد ك وجود، حال مي
ا اسمي عني وقت ريشان حق بوده. يگفتند و مراد ا خ قدس اللَّه ارواحهم وقت ميين از مشايدر حق وجود او نزد متقدم

ه ابتدا كشمردند. و چون متبادر از لفظ وقت قدر از زمان است، در تحت دهر و دهر در تحت سرمد  از اسماء حق مي
ن مرتبه حالت ين وقت را در ايتر از مرتبة اسماء است. پس متأخّر ه است. و زمان چند مرتبه پستينات اسمائيتع

ست. و حق عبارت است از وجود محض يتالشي فناي محض ن ه استغراق وكرا ياستغراق و تالشي وجود شمردند. ز
ُ َو ال َشَئ َغريُهُ «ه كث است يه در حدكبِال اعتبار اسم و رسم. چنان  .»كاَن اهللَّ
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 صفا -8-3

ه كند يايا و اوليا و اوصيار انبيو مصطفون اخ .»َو ِانـَُّهْم ِعْنَد َلِمَن املُْصَطَفَني اَألْخيارِ « يقال اللَّه تعال
  453اند. تيبشرم يدورات و ذماكاز  يصاف

 سرور -8-4

ه شامل كاست  يو سرور اسم استبشار جامع. »ُقْل ِبَفْضِل اهللَِّ َو َرْمحَِته َفِبذِلَك فـَْليْفَرُحوا« يقال اللَّه تعال
  454.يحزنة بيظاهر و باطن عبد است بدون شا

 سرّ -8-5

مشاعر. و مراد از سرّ  كاز ادراده ياست پوش يو سرّ معن. »اهللَّ َاْعَلُم ِمبا فی اَنـُْفِسِهمْ « يقال اللَّه تعال

                                                                                                                                                                                              
ص و ائمة اطهارص و آن علم به اوامر و نواهي  عت و متابعت رسوليباشد: اول، صفا علم شر و آن را سه مرتبه مي 453

ه ك ترتب نورعلي نور تا آنيگرداند نوري در قلب و  اد مييآن. و هر عمل به مقتضاي علم زاست، و عمل به مقتضاي 
ماند. حتّي مقامات و احوال. مرتبة دوم، صفاي  شان را منظوري و غرضي باقي نمييرحق ايه غكرسد  صفا به حدي مي
ر قلب به انوار معارف، و ي، و آن از تنودهيچه در مرتبة علم به اخبار متحقّق گرد لّ آنكان و شهود يحال است. و آن ع

ل وصول به حضرت حقّ است. و منبع آن انوار اسم ين ورود و شهود در اوايه است. و ايصفا از حضرت اسماء اله
قه حقّ است به اسمائه الي ذاته. مرتبة سوم، صفاي اتّصال است از مبادي فناء عبد فعله في يالحق الهادي و هادي في

ند. پس ظهور يگو ت مييت في ربوبين مرتبه را در اصطالح ادراج حظّ عبوديصفاته و ذاته من صفاته. و ا افعال اللَّه و
سيماُهْم فی ُوُجوِهِهْم ِمْن اَثَِر «تعالي  است باري ه فرمودهكماي اهل تقوا چنانيحق به اسم نور در ظاهر عبد به صفا و س

 السالم است. هميرسول و ائمه عل، و باطن عبد به صفا وراثت از باطن »السُُّجودِ 
چه در  ق مطابق حق بودن آنيق و تحقيشود از تصد ه حاصل ميكو آن بر سه مرتبه باشد: اول، سرور ذوقي است  454

جان ظلمت يگرداند حزن ه ل مييق را بدون وصول به مطلوب. و زايگرداند خوف انقطاع طر ل مييآن است. و زا
شف كشت از حجاب تفرّق خاطر توجه و قصد الي اللَّه را. مرتبة دوم، سرور شهود ه و پردة وحيجهل را و حزن اغش

د ينما گردد معلوم. و رفع مي ند آن حجاب را، و ظاهر ميك ه رفع ميكاني است يحجاب علم است از معلوم. و شهود ع
برد از هر نوع عبادت. لذّتي  ع لذّت مييه مطكست. بليه طاعت در آن مرتبه شاق نكرا  يلفت عبادت را. زكمشقّت و 

م كري. و حكماند از س م حال. و خالي نميكم علم را به غلبة حكگرداند ح ل مييست. و زاين نكف آن مميه تعرك
ه كادي است يعني سرور قبول و انقيد به فناي رسوم و صفات و ذوات. مرتبة سوم، سرور سماع اجابت است. ينما مي

اد قلب و نفس و عقل است. و دواعي اجابت فنا را در يت دواعي فنا در مشهود، و آن قبول و انقشود از اجاب حاصل مي
گردد بقا با مقام فنا در  ح نميياي صفات موجبه للوحشة و التفرّق است. و صحيمشهود و آن بروز به محو آثار بقا

به فنا و صفات خود و به قرب فنا  ه مقام جمع است و آن روح استكه در مقام فناي در ذات كصفات، خصوص علم 
 ذات خود.
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د و يتوح يا و متحملون معنيا و اتقيبه مقام روح است. و اصحاب سرّ عبارت از اصف يقلب ترقّ
  455اند. معارف

 نفس -8-6

ون و كه نفس عالمت ك وجه استشهاد به افاقه بر نفس آن .»فـََلمَّا َافاَق قاَل ُسْبحاَنكَ « يقال اللَّه تعال
  456ات داشته.يه زنده بود و حيعل يه مغمكز عالمت آن است يافاقه نات متنفس است. و يح

                                                                                                                                                                                              
 كح باشد سلويشان و صحيت ايده نيشان و صافي گرديه عالي شده همت اكاند  فهيو آن سه مرتبه دارد: اول، طا 455
علو اند در  ر و امناي اللَّهيشان ذخايه نباشند. و اينند بر رسمي، و منسوب نباشند به اسمي، و مشارالكشان. و توقّف نيا

ن توجه به بحر يردن. و اكر نيت و خالي از اغراض بودن و التفات به غياللَّه و صفاي ن ردن ماسويكهمت، مالحظه ن
ه كشان را. بليصفت دانند ا كيعني بر يق و عدم توقّف به رسم. يبه رفع الموانع و قطع العال كفناست. و محبت سلو

 كينند به اتّصاف به كه توقّف نك ان مردم به آنيني مشهور نباشند معيستند يي به صفتي و منسوب به اسمي نكيهر 
تر باشد.  مكاري كشان يعني مردم را به ايه نباشند. يه مشارالكع اسماي الهي يگردند به جم ه متّصف ميكصفت. بل

ماً يخود باقي نمانده، و داشان را شعور به يعني ايشان يشان را از ايده ايده گردانيتعالي پوش ه حقكاند  فهيمرتبة دوم، طا
تعالي  ه حقكدانند  شان نمييه اكاند  ه گفتهكاند  هكن از مالئييرّوبكشان مولّهون در مقام ياند. و ا رتيمان و حيدر ه

چه  اند. و از هستي خود خبر ندارند. و از آن اند و واله جمال مطلق شان مشغول به حقّيه اكرا يرا. ز )ع(  خلق نموده آدم
اند.  نيشان مسمي به مجذوبيفه اين طايز خبر ندارند. و در عرف ايره نيگردد از خوارق عادات و غ ان صادر ميشياز ا

گردند از مرتبة خود به مرتبه و مقام  اند. و نازل مي نيكه به اعال مرتبة مقامات و از اهل تمكاند  فهيمرتبة سوم، طا
شان به ظاهر با ياز مردم. و ا كيند به قدر فهم هر ينما لّم ميكاست. و تالخاص  شان خاصيه مقام اك النّاس به آن عوام
شان قابل اقتدار و يرسد. و ا النّاس نمي چه به فهم عوام نند از معارف آنك اند. و اظهار نمي اند و به باطن با حقّ خلق
ن مرتبة دوم يرين مرتبه را در منازل السايااند. و خواجه عبداللَّه انصاري قدس سرّه  فةاللَّهيستة ارشادند. و خلفاي خليشا

ن، مرتبة مجذوب يه جهال از مقركرده. و چون موهم آن بود كتاب مرتبة سوم حساب كشمرده و مرتبة دوم را در آن 
ت اوالً يه مرتبة ارشاد و هداك ند با آنيقه نماياند؛ قَدح در طر ن رأسين ايركخ و مرشد دانند و منيرا فوق مرتبة ش

گردد به  فة او. و آخر منجر مييفة او، بعد از آن از براي خلفاي خلياً از براي وصي مطلق و خليتبة نبوت است و ثانمر
تاب كن دو مرتبه در آن يتواند بود تقدم و تأخّر ا ما اعتقدالجهال. و ميكن فوق مرتبة نبوت است. يه مرتبة مجذوبك آن

ست. و يالم مخفي نكن يه بر اهل معرفت سقم اكرده باشد. چنانكعمداً ن خياتب واقع شده باشد و جناب شكبه سهو 
ُ َاْعَلُم ِحبَقيَقِة احلالِ «  .»اهللَّ

را ين استتار و احتجاب جمال مطلوب به اختفاي حال و غلبة علم. زيو آن بر سه مرتبه باشد: اول، تنفّس است در ح 456
ست. پس تنفّس يظ چاره نيظم غكر صبر و يه به غكداند  گردد. و مي اده مييز كرب سالكن وقت حزن و يه در اك

ز مقامي ين را نياند. و ا ردهكن استتار را ظلمت نام يثرهم اللَّه تعالي اكخ يگردد. و بعضي از مشا ح او مييسبب تفر
گر يمطلوب است. و دست و هر مقام ين كه فراق و زوال حال مطلوب سالكرا يست. زيح نين صحياند و ا شمرده

← 
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 غربت -8-7

َهْوَن َعِن الَفساِد ِفی« يقال اللَّه تعال ْبِلُكْم اُوُلوا بَِقيٍة ينـْ اَألْرِض ِاّال قَليًال ِممَّْن َاْجنَينا  فـََلْو ال كاَن ِمَن الُقُروِن ِمْن قـَ
ُهمْ  انفراد از  ياست. و غربت اسم است از برا »ِاّال َقليالً « فقرهمه در يركة ين آيو استشهاد از ا. »ِمنـْ

 457فا.كا

 غرق -8-8

« ولد المراللَّه»ه اسالم لوجه اللَّه و ذبح ك وجه استشهاد آن .»فـََلمَّا َاْسَلما َو تـَلَُّه ِلْلَجبنيِ « يقال اللَّه تعال
ت مقام يه نهاكه اعزّ متعلّقات نفس است، حصول آن به حسب قوت حب و استغراق در مقام قرب ك
  458ز مستفاد از اسالم و ذبح ولد است.يت است. پس آن نيت است، و غرق وسط مقام واليوال

                                                                                                                                                                                              ←  
ن تجلّي ياست در ح كه استتار، حال وحشت و بعد است و مقام حال، انس و قرب است. مرتبة دوم، تنفس سالك آن

ه تجلّي كرا ينه در حضرت جمع مملو از نور و وجود همان حضرت جمع است و منقطع االشاره است. زيبه روح معا
عني يت. يري. مرتبة سوم، تنفس مطهر از لوث غكثرت در نظر سالكت حق است به خود بعد فناء العبد. پس منتفي اس

قت يت درحقيريه. و غيه صادق باشد اطالق خلقكز يت است و هر چيريه معني حدثان و غكتجلّي شهودي است 
َا اْلُمْشرُِكوَن َجنَسٌ «تعالی ما قال اللَّه كنجس است.  كاست و مشر كه حق، شريواجب ت يتجلّي احدن تنفس ي. و ا»ِامنَّ

 ذات است.
ه در وطن حاصل نتواند شد به كو آن سه مرتبه دارد: اول، غربت از وطن است در طلب علم و مرشد. و هر طاعتي  457

امت با يد دارد. و او در روز قيرد و فوت شود، ثواب شهيد. هرگاه در آن راه بميقصد آن طاعت، مهاجرت از وطن نما
ث وارد است. مرتبة دوم، غربت حال و صفت است. مثل مرد صالح در يه در حدكمحشور خواهد شد. چنان )ع( سييع
اند در  شان داخليب است. و ايث الصفّة غرين. پس او من حيان منافقيق ميا صديان جهال، يا عالم ميان قوم فاسد، يم

در جنّت با فرح و سرور و . و طوبي اسم درختي است »ُطوبی ِلْلُفَقراء«ه فرموده: كث مروي از رسول خداص يآن حد
ش او حجاب علم به تجلّي شهودي به اختصاص او به يه مرتفع شده از پكب نفس. مرتبة سوم، غربت عارف است يط

ه به فناي در مشهود. و او كاشفه بلكق ميه مشهود او حقّ است به طركرا يفاي او. زكند آن را اك نمي كه ادراكامري 
 ب است.يفا غركن تفرّد از ايفا و اكن مرتبه از ايمتفرّد است به ا

ام حال بر آن. پس كالي احيام علم است در حال به استكاح كو آن بر سه مرتبه است: اول، استغراق استهال 458
باشد. و  د باطنة حاصله از حال. هرچند مخالف اقوال مشهوره از علم بودهيند به مواجك ن مرتبه عمل مييصاحب ا

ده، و يق گرديم در طريه مستقكسي است كن از براي يه. و ايد حاليمشهور به صحبت مواج ريابد آن قول غي ت مييتقو
َبٍة فی الِواليةِ  ت و آنيه متّصف است به صفت والكرا يمن از ضاللت شده. زيا َِْدنی َمرتـَ . مرتبة دوم، استغراق َو ِاْن 

يَرتَقی الَقلِب «ه يذات به حضرت ذات االحدشف كند از حضرت اسماء به نور كه ترقّي ك شف به آنكاشاره است در 
ثرت اسماء در مشاهدة وجه به ارتفاع حجب جالل. پس كماند  و روح در مقام خفاست. پس باقي نمي »الی َمقاِم الروح

← 
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 بتيغ -8-9

ُهْم َو قاَل  َاَسفی َعلی يْوُسفَ « يقال اللَّه تعال از اوالد و قوم خود به ع  عقوبيبت يو غ. »َو َتولَّی َعنـْ
حب شدت  محبوب از يلّ ماسوكبت از يه به غيع بر قلب او. پس استشهاد آ وسفيحب  يالياست

  459است.

 نكتم -8-10
از قبول  يفه به نهيشرة ين آين از اكاستشهاد به تم. »َو ال يْسَتِخَفنََّك الَّذيَن ال يوِقُنونَ « يقال اللَّه تعال

از قبول ضد امر به قبول  ين است؛ و نهكض تمياضطراب ضد و نقه استخفاف و ك استخفاف به آن
  460ت استغراق.ينه است و غاين فوق طمأنكمخالف آن است. و تم

                                                                                                                                                                                              ←  
چه تابع  اند و آن ات و صفاتيگردد اشاره. مرتبة سوم، استغراق شواهد است در بحر جمع. و شواهد، تجلّ مستغرق مي

ن وقت فاني يشان است در بحر جمع، و محو آثار است به شهود جمع. و در ايشان فناي اي. و استغراق اهاست آن
و احاطه  »ُكْنُت َكْنزًا َخمِْفياً «ث القدسي يما ورد في الحدكم. ينز قدكن در يند عك ه. و عود مييلّكة عبد باليگردد بق مي
ْبَل َكْونِه َواحلَْقُّ َكما كاَن َو ملَْ يُكْن َمَعُه َشئٌ يصُري ال«ت حق و يند به او انوار قدم و اولك مي و مل « تيو به روا »َعْبُد َكما كاَن قـَ

 .»يكن غريه
گردد به  ه متعلّق ميكز يص قصد به سوي حق از هر چيد است در محلّ تخليبت مريو آن سه مرتبه دارد: اول، غ 459

اي  ه مانع او نگردد عالقهك مألوفات از اهل و اسباب و احوال و اوطان تا آن كند او را از حق به ترك آن، و مشغول مي
الي حال بر رسوم علم و ياست به است كبت ساليه است. مرتبة دوم، غيات الهيبت تجلّين غيق. و سبب و منشأ اياز عال

در حصول مقصود، و ر آن است يت عمل و تأثيچه مقتضاي رسم علم و عمل است، سعي در رؤ ام و حدود. و آنكاح
 هك ند به آنك داند صدور عمل و سعي را منّت و موهبت از حق. و مشاهده مي ه ميكم دانستن. بليف و عظيآن را شر

بت عارف يه از نفس خود. مرتبة سوم، غك ت ماسوي اللَّه تا آنيگردد از رؤ ب مييپس غا. »ال ُمَؤثَِّر ِفی الُوُجوِد ِاالَّ اهللَُّ «
ت آن الزم يه تحقّق احوال و رؤكرا يد. زيم به آن نماكه حك ند احوال را تا آنيب ه نميك احوال به آن است از مشاهدة

بقي يفَال «ن واالثر است در حضرت جمع. يت را. و عارف به محو الرّسوم و مطموس العيدارد وجود رائي و مرئي و رؤ
 ت جمع.ياحد ثرات در ذاتكن است فنا و ي. و ا»ثرة في حضْرَت الجمعِك

مع ز است: صحت قصد به توجه به سوي حق يد است و حصول آن به سه چين مركو آن سه مرتبه باشد. اول، تم 460
ثّره از كق مشهود بروق المعه متيد او در طرير فرمايه سكو عزم جزم راسخ ثابت  عدم التفات الی الغري مع اهلّمة العالية.

ن و انتقاي تردد قصد. مرتبة يقيق حق و قوت و ير به طريگردانند او را در س شانند او را و مشتاقكه بكجانب مراد 
شف و كه به برق يلّكه برطرف شوند از نظر او بالك است به صحت انقطاع او از ماسوي الحق به آن كن سالكدوم، تم

ه برسد به مقصود. مرتبة ك ر قصور و فتور تا آنيلمعان شهود تجلّي ذات و صفاي حال و عدم معارضة علم دائماً بر غ
ست مگر به يه طلب نكرا يناً مستقراً فوق حجب طلب. زكن عارف است و حصول او در حضرت جمع متمكسوم، تم

← 
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  قيحقا -9
ات. پنجم، قبض. ينه. چهارم، حياشفه. دوم، مشاهده. سوم، معاكاول، م اشد:ب مي ز بر ده قسميآن ن

ة ن آخر مقام و مرتبكه تمك دهم، انفصال. بدان ر. هشتم، صحو. نهم، اتّصال.كششم، بسط. هفتم، س
الخلق  يمن الحق ال يو سفر ثان يبقاست و تدلّة و اول مرتب يه آن فناست و تدانكت است يوال

ن يه را در عيند رسوم خلقك يه بعد فناء ورد به بقاء و اصطفاء و انشراح صدر مشاهده مكرا ياست. ز
 يبرا يم و از اسرار اسم الهادكق و معارف و حيبه او حقاشود  يم قت. پس دادهين حقيقت به عيحق
ه ك يود به ولش مي اصالةً، داده يچه داده شده به نب لّ آنكو . »ِان كان نبياً « ل مردم به االصالهيمكت

 رسد. يم يبيبه قدر خود نص كياو هر  يا و خلفا جزئيبه اولاما  ابةً.ياوست نة فيمطلق و خل يوص

 اشفهكم -9-1

ه يال يما موح يبه سو يه است از موحيخف يا اشاره يوح. »َفَاْوحی ِالی َعْبِده ما َاْوحی« ياللَّه تعالقال 
نمود.  ياشفه به وحكن جهت استشهاد از مياست. از ا يكياشفه كو م ير. و وحيده بر غيبه امر پوش
ان مبعوث و يت فرق ميبنابر رعا ياست اصطالح يامر ياشفه به ولكو م يبه نب يص وحيو تخص

ر يو غ يگر ام موسيد ييو در جا »َو ِاذ َاْوَحيُت ِاَلی احلَوارِينَ « ه در قرآن وارد استكرمبعوث. و الّا يغ
 461.»َاْوحی رَبَُّك ِاَلی النَّْحلِ « آن

 مشاهده -9-2

ة ياستشهاد از آ .»َشهيدٌ ِانَّ فی ذِلَك َلذِكری ِلَمن كاَن َلُه قـَْلٌب َاْو اَْلَقی السَّْمَع َو ُهَو « يقال اللَّه تعال
                                                                                                                                                                                              ←  

گردد  ت فاني ميين دخول طلب در بحر احدكگردد طلب. و به تم بت از مقصود. و به وصول به مقصود منتفي مييغ
 .»واملطلوبفال يبقی اّال االحد و هوالطّالب «طالب. 

باشد  ه بودهكه هرگاه يات اسمائيح است به مطالعة تجلّيق و صحيه تحقكاشفه است كو آن سه مرتبه دارد: اول، م 461
دالظّهور يه گاهي شدك رسد. و اما در آن رسد به او قاطعي. و تفرقه به هم نمي به لوث. و نمييوقتي دون وقتي بدون شا

ه صاحب آن را ذهول و غفلت از حق كه است. و الّا  يه تجلّي اسمائكالظّهور است، معلوم است  فيو گاهي ضع
گردد او را  ه مستدامه به حالت واحده است. و عارض نمييه و صفاتياشفه اسمائكشود. مرتبة دوم، تجلّي م عارض نمي

م جمع والجمع ال كغالب است بر آن ح ن جمع. ويب است به عيه قركرا يني. زيشود آن را تلو ضعفي. و الحق نمي
ون اثري و كگذارد از  ر حجاب اسماء و صفات. پس نميياشفه و ظهور مرتبة جمع است به غكر. مرتبة سوم، ميتغي

ُكلُّ َشٍئ هاِلٌك ِاّال «ماند از او اثري و عالمتي و  ون است. پس باقي نميكز از جمله ياشفه نكعالمتي. و صاحب م
ْكرامِ َو ي« ،»َوْجَههُ   .»ْبقی َوْجُه رَبَِّك ُذواَجلالِل َواْألِ
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 يمناج يبه معن ينجه كچنانمشاهده است.  يه به معنكرا يد است، زيشهة مه به مشاهده به فقريرك
.   462است. و مشاهده سقوط حجاب و سرّ است رأساً و قطعاً

 نهيمعا -9-3

. زمد  تيفيكدر حقّ  تيقاع رؤيوجه استشهاد ا. »الظِّلَّ مّد  َاَملْ تـََر ِالی رَبَِّك َكيفَ « يقال اللَّه تعال را يظلّ
است بر  يظلّ بسط وجود اضافمد  ت است. وير اثبات رؤيت، تقريرؤ يه بر نفياركه استفهام انك
  463ان به اسم نور. و اسم نور از فروغ اسم الظّاهر است.ياع

                                                                                                                                                                                              
بت معلوم است. و يه علم در غكرا يه جاري است فوق علم، زكو آن بر سه مرتبه است. اول، مشاهده معرفتي است  462

د عارف در وقت ينما باشد مگر به ظهور بوارق انوار وجود و رفع سرّ از وجه معروف. پس مشاهده مي معرفت نمي
ر البث و االلتفات عن المشاهده به عمل يماند معرفت در زمان خفا. و معرفت مع حضور معروف غ و باقي ميلمعان. 

ه مستقر گردد در مشاهده مع حضور. و جمع ك اً تا آنياً و قالبيگردد به اعمال قلب ه و به خفاي معروف برمييقلبي او قالب
نه و آن فوق مشاهدة معرفت است. ي. مرتبة دوم، مشاهدة معاان مشاهده و اعمال بالممانعت احدهما اآلخريند مك مي
پوشد لباس صفات و نعوت قدسي  ند حبل شواهد مواصله را، و ميك م است و پاره مييه آن مشاهده مستقر و داكرا يز

است  ل شود علم به اعاره و عارضييه و عارض است؛ و اگر زايه عاريه نعوت قدسك ت، با علم به آنيرا مع لباس عبود
ت يت ذاتي اوست و نعوت ربوبيه عبودكرا يمال او نقصان. زكگردد  شود از او شطح و طامات. و مي نعوت ظاهر مي

گردد زبان اشاره. مرتبة سوم، مشاهدة جمع است و آن استغراق عبد است در  ن مقام گنگ مييعارضي است. و در ا
ن جمع وجود عبد را. و يشاند عبد را به عك ن مشاهده مييو اد حق را به حق. ينما ه. پس مشاهده ميين جمع بالفنا فيع

ُكلُّ َشی يْرِجُع «ه عدم است كد عبد به اصل خود ينما ة خلق. و رجوع مييند نور متجلّي به صورت و حلك رجوع مي
 .يزل ملو عبد فاني است  »َملْ يَزْل َكما كاَن ِفی اْألَوَّلِ «. پس حق باقي است »ِالی َاْصِله

م محسوس است. مثل عالم مثال. كچه در ح ان محسوسه را و آنينة ابصار است اعيسه مرتبه دارد: اول، معا و آن 463
املكّحل بكحل اجلواهر احلكمة «ه يت حقّانيرت منوره به نور هدايبص كن قلب است. پس ادراينه عيمرتبة دوم، معا

االمر و آن معرفت  ء است مطابق نفس نه معرفت شيين معايرت نور عقل صافي از شوب و هم ايه بصكرا ي. ز»الّنبويه
ه به صفاي قلب حاصله از اعمال صالحه و قرب او به روح القدس. مرتبة كشف. بلكه در اطوار علم العن ينيقيه يعلم

ر شوب شبهه و ياناً محضاً به غيند روح حق را عيب نه ميين روح است و آن نور حق است. پس معاينه عيسوم، معا
رم به بقاي سرمدي االبدي. كر، و مياند از دنس تعلّق، و از حجاب نظر و التفات به غ ه ارواح مطهرهكرا يز الحجاب.

ن است. يه اصل است، و حق را با روح. پس جذب و انجذاب از طرفك لي و رجوعي است به حق چونيپس روح را م
 .»يفنی فيِه َفال يْبقی ِاّال ُهوَ  َحتَّی«رسد به اصل خود  ع موانع را و مييند جمك ه رفع ميك تا آن
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 اتيح -9-4

  464.»َاو َمْن كاَن َميتاً فََاْحييناهُ « يقال اللَّه تعال

 قبض -9-5

ه اللَّه كاست  ين مقام مراد از حال جماعتيو قبض در ا .»مثَُّ قـََبْضناُهم ِالَينا قـَْبضًا يسرياً « يقال اللَّه تعال
  465شان را.ياصطفا و اجتبا نموده ا يتعال

                                                                                                                                                                                              
ات و از جهل به موت ير از علم به حيات قلب است به علم از موت جهل. تعبيو آن بر سه مرتبه باشد: اول، ح 464
ات قلب سه يون از عالمت موت است. و منشأ حكگردد از طلب. و س ن ميكه قلب به سبب جهل ساكرا ينند. زك مي
زان و عذاب و خواري و دوري از رحمت و هجران به يد از ميد و تهديعلم است به وعز است: اول، خوف و آن يچ
رامت و قرب و كم و ثواب و يب به جنّت و نعياب نواهي. دوم، رجا و آن علم است به وعد و ترغكاوامر و ارت كتر

شان در نزد يرامت اكن حق، و ين و مشتاقيات و اخبار وارده در مدح و فضل محبيلقا. سوم، محبت و آن علم است به آ
ت و كر و عدم استحقاق. پس به حصول علم به ثالثه، قلب حريحق، و مالحظة تواتر نعم ظاهره و باطنه با وجود تقص

ت هموم و يات قلب است از موت تفرقه به جمعيند به طلب حق با خوف و رجا و محبت. مرتبة دوم، حك ل مييم
لّهم كه ماسوي اللَّه ك ز است: اول، علم به آنيز سه چيواحد. و منشأ آن ن قصور و اغراض به هم و قصد و غرض

لّ كگردد به انقطاع از  د از محتاج از سفاهت است. پس مضطر مييلّ است. و طمع و امكه ياند و حق محتاج ال محتاج
ت دعوت مضطر، اجابت م وعدة اجابكر، اضطرار به سوي حق. پس حق به حيند با قطع نظر از غك ماسوي، و اقبال مي

ه هرچند اسباب طاعت ك از براي او. دوم، علم به آن كگرداند اسباب طاعت و سلو ا مييند دعوت او را؛ و مهك مي
ز موقوف است به اسباب از جانب يد. و آن نيبا ري ميكشود و آن نعمت است و به ازاي نعمت ش تر مي شياده و بيز

ه ك رمنقطع. سوم، علم به حقارت خود در جنب عظمت حق تا آنيماً غيدا اج اويگردد فقر و احت حق؛ پس ظاهر مي
پوشاند او  ه از وجود. پس ميكگرداند خود را از اراده و حول و قوت بل داند. و مجرّد مي م معدوم ميكخود را در ح

ات روح يسوم، حت و تذلّل. مرتبة يند به فقر خود در مقام عبودك تعالي خلعت نعوت و صفات. پس فخر مي را حق
گردد در نزد روح  بت و غلبة جمع. پس فاني ميياول، به ظهور ه  ز:يشود به سه چ االبد. و آن حاصل مي اتياست به ح

ات خود را به يت حي. دوم، به اضمحالل رؤهواحلق بغري العّلةگردد روح به علّت العلل و  و اسباب و علل. پس زنده مي
گردد  ات خود به حق. و زنده مييت حيشود از رؤ ت فاني مييپس به اضمحالل رؤگردد انفصال.  حق. پس مرتفع مي

ُهَو «ات ابد و ين است حيات او به انفراد. و ايبه رفع انفصال به وجود اتّصال. سوم، به موت و فناي او از اتّصال، و ح
 .»اَحلْق َكما كاَن َو ال َشَئ َغريُهُ 

شان را از يشان را قبض نموده از نظر مردمان، و مخفي داشته ايتعالي ا ه باريكاند  اند: اول، جماعتي شان سه فرقهيو ا 465
شان يه اكاند  اند. دوم، جماعتي احان و اهل خلوت و عزلتيشان سيه محفوظ مانند از اختالط و معاشرت خلق. و اك آن

ان خلق و عوام باشند و به لباس و شغل در يه در مك شان، از آنيوال ادارد از اطّالع خلق بر اح را محفوظ و مستور مي
شان را يار نموده ايده و اختيه برگزكاند  ت نشناسد. سوم، جماعتييشان را به واليسي اكمعامالت مثل مردمان باشند. و 

← 
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 بسط -9-6

خلق  يه ذرء به معنك مه به اعتبار آنيركة يوجه استدالل به بسط از آ »يْذَرؤُُكْم فيهِ « يقال اللَّه تعال
ه مندرج گرداند عبد ظاهر خود را در كاست. و خلق الزم دارد بسط و نشر را. و بسط آن است 

ه ممتاز ك يوجه ق عوام به جد و جهد، بهيام علم را به طركد احي. و استعمال نمايعلم شرعة مرتب
شان بر مردم. يده شده احوال ايده باطن و سرّ او به احوال خواص. و پوشينباشد از عوام. و مخلّع گرد

  466ند، و به باطن در مشاهده و معارف مثل خواص.ينما يشان به ظاهر در اعمال مثل عوام ميپس ا

                                                                                                                                                                                              ←  
شان. پس يل و جمال از اات جاليشود آثار تجلّ ره. ظاهر نمييشان و غيشان بر ايده است احوال اياز براي خود. و پوش

 .»َاْوِليائی َحتَْت قُبابی ال يْعرِفـُُهْم َغريی«شان است يتعالي. و در مدح ا ر از حقيشان را به غيشناسد ا نمي
شان يعني وسعت خُلق به ايشان را، يرده اكتعالي بسط ه باريكن احوال سه فرقه است: اول، جماعتي است يو ا 466
د. و اخذ ظواهر علوم و يبت، خلق توانند به او رسير احتشام و هيه به غك خلق به آن رده از روي ترحم بهكرامت ك
دة او گردند. و استضاي ينند. و متخلّق به اخالق حمكند. و اقتدا به هداي او يبه سهولت از او استفاده نما كق سلويطر

اند در مقام جمع، و  نكه متمكرا يمردم. ز شان به تفرقه و اختالطيگردد باطن ا ند. و متفرّق نميينور از باطن او نما
ست در وقتي از يلي نيشان راهي و سبيست. پس تفرقه و احتجاب و شطح را بر ايشان نيثرت مانع شهود وحدت اك

ر و وصول يو س كه بعد از سلوكاند  ن امت. فرقة دوم، جماعتيياند در ا دهيا و خلفاي جزئي و مقيشان اولياوقات. و ا
ت خلق. يشان در بقاي باللَّه براي ارشاد و هداياند ا ه و رجوع نفرمودهيلّكشان بالية ايبحر جمع و فنا رسم و بقشان به يا

اند از مالحظه و التفات به خلق. و مبسوطاند  شان مقبوضيثرت باقي نمانده. و اكشان را شعوري به خلق و خود و يپس ا
دانند استغراق و  ا و عرفا ميياند. و اول نيشان والهيه اك اند و حال آن نيشان مجانيه اكنند ك مع الحق. و خلق گمان مي

شان بر يت احوال اياند در اشرف د. و خالف نمودهيه باكرا به حدي  كيند هر ينما ت و احترام مييشان را. و رعايفناي ا
اند از فرقة اول. و بعضي  انستهشان را اعال رتبه ديشان غالب بوده، اير و محو اكه سكه يفرقة اول. پس بعضي از صوف

اند؛ و حق، قول  مل و اعال مرتبه دانستهكشان غالب بوده، فرقة اول را ايا صحو و شعور بر اياند  ه در حد اعتدالكگر يد
ه مرتبة بقا و رجوع براي ارشاد خلق ادني كد يآ ه اگر وقوف در بحر فنا، اعال رتبه باشد الزم ميكرا يآخر است. ز

َبَة فـَْوَق َمْرتـََبَتِهمْ «و ا است. يباشد؛ و بقا و رجوع مرتبة انبمرتبه  ت يق هداياند در طر . فرقة سوم، بسط و اعالم»ال َمْرتـَ
ا و يشان را اوصيگفتند و بعد از ختم نبوت ا ا ميين فرقه را قبل از ختم نبوت انبيتعالي بر خلق. و ا هاي باري حجت

شان مهدي بن الحسن يطالب و آخر ا ن علي بن ابييرالمؤمنيشان امياند. اول ا دوازده شانينامند. و ا اي مطلق ميياول
رسند. و  ب است. و بعضي از خواص فرقة اول به خدمت آن حضرت مييهم و آن حضرت زنده و غايصلوات اللَّه عل

اي مثل مرتبة فرقة ثالثه  ص مرتبهاينند. و بعد از مرتبة خاتم انبك شان به واسطه، استفاضه از آن حضرت مييگر ايباقي د
 توان بود. نمي
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 ركس -9-7
 يه موسك ر آنكمه بر سيركة يداللت آ .»َربِّ َارِنی اَْنظُْر ِاَليكَ « )ع( يت عن موسياكح يقال اللَّه تعال

ر. پس اگر بر يممتنع است بر غحق تعالي  تيه رؤك اولوالعزم بوده، و عارف بوده بر آن ينب )ع (
ه در قلب ك يطرب ين باب اسم است از براير در اكمود. و سن نمي تير نبود، سؤال از رؤكحالت س
ار را از محب در جواب و يو اخت كاند تمالگرد مي ه ساقطكرسد  ية المحبة به هم ميغا يمحب ف

  467اب علم است.ت و فوق حجيان يسؤال از محبوب. و آن قبل از فنا

 صحو -9-8

ل شود از يه زاك يتا وقت يعني »َحتَّی ِاذا فـُزَِّع َعْن قـُُلوِِْم قاُلوا ما ذا قاَل رَبُُّكْم قاُلوا احلَقَّ « يقال اللَّه تعال
اند گرد مي ر و مستير. و مراد از فُزِع خدمت مشهود است. پس متحكرت و سيشان حيقلوب ا

ن در مشاهده كمتم يعنيه به هوش آمدند كمحبت است. پس چون ة ت مرتبيرا و آن در غا كسال
 ه پروردگار شما بود؟كد يفرما ير. مشهود ميند از شهود باعث تحينما يند و سؤال ميوگ مي شدند،

دارد به مقام بسط. و  ير است. و مناسبتكه پروردگار ماست. و صحو فوق سكاست حقّ  ند:يوگ مي
دن يه انتظار رسكفوق آن  يا ست مرتبهين در حضرت جمع. و نيكصحو مقام شهود تمام است و تم

وی َو ال يْبقی «ن مرتبه يد در اگرد مي يماند. و منتف يبه آن مقام باق ُكلُّ ما يَقُع َعَليِه ِاْسُم اْلَغريِيِة َوالسِّ
ارشاد خلق به  ياند او را از براگرد مي را خلعت بقا. و مبعوث يپوشاند عبد فان يپس م. »ِاالَّ احلَقْ 

 هم.يرحمة علحقّ  يسو

                                                                                                                                                                                              
دل و  ر آن به اعتبار شدت شغل باطن او به محبوب تنگكه محب سك ر سه عالمت است: اول، آنكو از براي س 467

علم »ه مراد از خبر كرا ين. زيد بر اعمال موافق فهم و عقول محجوبيمنزجر گردد از سماع اقوال و اخبار در وعد و وع
گردد از  ، پس منزجر مي»ال فايدة فی تكراره«محبوب است از براي عمل به آن. و بعد از حصول آن « رهكيحب و يبما 
ن در آن دائم كگرداند او را از محبوب. دوم، استغراق او در لجة بحر شوق. و تم ه سماع مشغول ميكرا يرار آن. زكت

ن عالمت صحت شوق و يم است. و ايتقواي او بالفتور قا است. و با آن مالحظة علم و عمل به مقتضاي آن و ورع و
محبت است. سوم، غرقه بودن او در بحر فرح و سرور به التذاذ از خدمت و شغل به محبوب بالانقطاع و زوال است و 

، و غرقه در بحر كة سلويراً در باديند متحك ت ميكصبر او بر حزن و الم و مهاجرت و عدم مواصلت مفقود. پس حر
اند. و  ر مضبوطهير امور غكام محبت. و سرور و حزن و سكفرح و سرور خدمت و حزن و الم و مهاجرت و اح

لّ آن نقص كوره، كه خالي باشد از عالمت ثالثة مذكري كه در آن باشد. و هر سكسي كها را مگر  داند آن نمي
 است.
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 اتّصال -9-9

است. و اتّصال  )ص ( ن مقام رسوليو ا »مثَُّ َدنی فـََتَدلَّی َفكاَن قاَب قـَْوَسِني َاْو َاْدنی« يقال اللَّه تعال
ت، و يت و آخرياتّصال اول يعنيقوس نزول و ظهور، و قوس بطون و عروج است.  يعنين يقوس
َنيِنيَة فی هَذا اْلَمقامِ «و ت بود در نزد عقل ينين موهم اثنيه قاب قوسك ت. و چونيت و باطنيظاهر  »ال ِاثـْ

ن اتّصال يه اكرا ين اتّصال. زيت ايفيكه عاجز است از كه عقل داند ك فرموده تا آن »َاْو َاْدنی« انيب
حقّ  ن اتّصالين محض اعتبار است. پس اين الحضرتيت. و فرق بيت است به احديحضرت واحد

  468ف است.يكبالحقّ  و يبه امر اعتبارحقّ  به است

 انفصال -9-10

ُ نـَْفَسهُ « يقال اللَّه تعال رُُكُم اهللَّ ن ير و اثبات آن. و ايد شما را از التفات به غيفرما ير ميتخد يعني »َو َحيذِّ
  469ز از آن جمله است.يلُّهم و خود نكن انفصال عبد است از اسم و رسم خلق يع

                                                                                                                                                                                              
ه ترقّي كات به آن يور شد در قسم بداكللَّه است. و آن مذاول، اتّصال اعتصام با باشد: و از براي اتّصال سه مرتبه مي 468

ه ترقّي و تخلّص كد يه مشاهده نماكن باب به آن يلّ تردد. و اتّصال او در اكلّ موهوم و تخلّص از كاست از 
 ه مشاهده نمود حقك ه فعل نفس اوست. و چونكنمود  ه توهم ميكات يقه از حق است، به خالف در قسم بدايالحق في

گردد از نسبت اراده و فعل را به ذات  ست؛ خالص ميير حق را وجودي و اثري نيه غك د به آنين مقام، و ديرا در ا
ت علل و يشدن اوست از رؤ مرتبه دوم، اتّصال شهود است. و آن فناي وجود عبد است در وجود حق. و خالص خود.
ان. و خالص شدن او از مشاهدة اسرار و يمشاهدة ع ه در مقام علم است بهكط. و غني شدن اوست از استدالل يوسا
 لّ در مقام ذات.كم متضادة مختلفه در حضرت اسماء به انتفاي كح

ه صفت و نعت اشعار به اثنينيت است. و كسوم، اتّصال وجود است. و از براي اين اتّصال وصفي و نعتي نيست. زيرا 
ثرت. و اتّصال در اين مرتبه مجاز ك، و منتفي است در آن ه وجود حضرت احديت استكنيست در اين مقام اثنينيتي 

َبِة ِاالَّ الواِحُد اَالَحدُ «لية. و اتّصال فرع اثنينيت است و كه اين مرتبه بقيه است بالكاست. زيرا   .»َليَس فی هِذِه املَْرتـَ
ن به انفصال نظر به يونكه آن شرط اتّصال است. و آن انفصال عبد است از كن سه مرتبه دارد: اول، انفصال يو ا 469

ه اگر التفات و توقّف و مباالت به كه هرگاه كرا يشان. زيشان و انفصال مباالت به ايشان و انفصال توقّف بر ايسوي ا
چه مانع و  خود. و آن ه عود عبد است به اصلكتمامه مانع و حجاب عبدند از اتّصال  ن بهيونكن به هم رسد، يونك

ست. پس انفصال شرط اتّصال است. مرتبة دوم، يسر نيل و مرتفع نگردد، وصول ميحجاب از وصول به اصل است تا زا
ئي وجودي شمرد. يه انفصال خود را از او و شك ن قدري و اثري و ذاتي تا آنيونكه نداند از براي ك انفصال اول به آن

ز نداند در شهود و ظهور حضرت جمع. مرتبة ينش خود را نيند. و خود را و بيعدم داند و باللَّه را  لّ ماسويكه كبل
ه اگر فاني نگردد كت موهومة عبد به حضرت جمع يعني فاني گردد شعور به وصول انيسوم، انفصال از اتّصال است. 

گردد  م. و مجتمع نمييالقدت موهومه باقي است. و محال است مقارنه و اتّصال حادث ويشعور به وصول، هنوز ان
← 
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  نهايات - 10
س. يق. پنجم، تلبياول، معرفت. دوم، فنا. سوم، بقا. چهارم، تحق ضاً بر ده قسم است:يات. اينهااما  

 ن امور و مقامات حاصليد. و ايد. نهم، جمع. دهم، توحيد. هشتم، تفريششم، وجود. هفتم، تجر
اند در  كوات امور مقدم بر سليبداه كچناناللَّه.  ير اليس يو وصول به انتها كد بعد از سلوگرد مي

 ام از نوم غفلت.يدارشدن و قيوقت ب

 معرفت -10-1

ْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن احلَقِّ « قال اللَّه تعالي ُعوا ما اُْنِزَل ِاَلی الرَُّسوِل َتری َاْعينَـُهم َتفيُض ِمَن الدَّ و  .»َو ِاذا مسَِ
قت يحق كادرا يعنيما هو. كن شئ است ياست. و معرفت احاطه به ع »ِممَّا َعَرُفوا« استشهاد به فقره

عرفان است به  كن ادراياً بعد از ذهول و غفلت از آن، و ايهست. ثانه كچنانشئ و صفات، آن 
 كالمعلوم. و معرفت ادرا است در نفس مطابقه يئيه آن حصول صورت شكعلم  كخالف ادرا

  470.تهما به وجه آخريريعارف است به وجه ربط و اتّحاد عارف به معروف به وجه و غ

                                                                                                                                                                                              ←  
ا منفصل گردد. يزي به او متّصل يه چك عني حضرت ذات منزّه است از آنيه يقت ازليه حقكرا يحدوث و قدم ابد، ز

 .»ال َشَئ َغريُُه ِفی احلَقيَقِة ما ِسوی َعَدُم املَْحِض َواْلَعَدُم ال يتَِّصُل َو ال يْنَفِصلُ «بل 
د وارد شده، و توقّف به يچه در قرآن مج اول، معرفت صفات و نعوت حق است به آنباشد:  و آن سه مرتبه مي 470
داست. مثل يل و شواهد آن در منع پيز آن نشده، و داليچه از شارع تجو از آن كاست و امسا دهيچه از شارع رس آن
د. و هرگاه مالحظة ق اسماء حسنيانيت در مقدور و آن صفات حقايت در مرزوق و قادريت در مخلوق و رازقيخالق

ما «ه اسم كرا ياند. ز هيل و اسماء حضرت الهيه موجودات به تمامه شواهد و دالكشود  مي افتهيشد،  ردهكموجودات 
مالحظه و ن يو ا .»ُكلُّ واِحٍد ِمَن املَْوُجوداِت يُدلُّ َعلی ُمْوِجِده فَاْلَمْوُجوداُت ُكلُُّهم َاْمساُء اهللَِّ «است. و  »دلّ علي المسميي

ه را اللَّه كبة عقل است. و هر يات طين حيعه  گذاشته، و ايتعالي در سر و عقل انسان ود ه حقكت به نوري است يرؤ
شود از غواشي نفس و بدن. و منور  به؛ و مجرّد مييات طيگردد عقل او به ح تعالي خالصي داد از متابعت هوا، زنده مي

شود از سفل الي العلو. پس نظر  مي ردهكابد از ظلمت جهالت. و جذب ي ال ميت. و جيرت او به نور هدايگردد بص مي
ن معرفت عوام است از علماي رسوم. و يشان و ايشان و حسن اعتبار و مالحظه با ايم موجد ايا با تعظيند به اشك مي

ه يعني تشبيه. ير تشبيز است: اثبات صفت و اسم به غين مرتبه سه چيان اكن شرعي بدون آن. و اريقيشود  حاصل نمي
ل به يه و تعطيرون است از حد تشبيه بك ث آنينه آن. و خالصه آن از مضمون حدك كأس از ادرايل و ير تعطيبه غ
ر است، داخل است، خارج ين است، غيا، عيةً به خالف االشيئيقت شيه او شئ است به حقك نينند به اكه اعتقاد ك آن

َكما َوَرَد ُكلُّ «گر يدكيا با ياز نسب و اضافات به خالف نسبت و اضافات اش ر آنيد است و غيب است، بعياست، قر
ث يان ذات و صفت به اتّصاف عبد به حديق ميمرتبة دوم، معرفت ذات با اسقاط تفر .»هذه اِالْعِتباراِت ِفی اَالحاديث

← 
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 فنا -10-2

  471.»ُكلُّ َمْن َعَليها فانٍ « يقال اللَّه تعال

 بقا -10-3

ُ َخٌري و اَْبقی« يقال اللَّه تعال رسوم  يماند بعد از فنا يه باقك يزيآن چ يو بقا اسم است از برا. »َو اهللَّ
  472الحق. و اتّصاف او به صفات يماسو

                                                                                                                                                                                              ←  
ند و يق اسمايدر خود و صفات حقاث. پس هرگاه مشاهده نمود صفات حق را يالي آخر الحد« بصرُيسمع و بي يبي »

ال «ست مگر به اعتبار و يان ذات و صفت نياسم ذات مع صفت خاص است و آن نسبت اعتباري است. پس فرق م
ن است: به كن معرفت مگر در حالت فنا. و بناي آن بر سه ريگردد ا . و صاف نمي»قَةِيعبرَت في اَمرِ الْاعتباري فيالحق

اند از  ت از شواهد، و شواهد عبارت است از مراتب ظهور و عبارات و الفاظ و اسما و اعالمه صفات عبارت اسك آن
ْلَمْطُلوِب يُزوُل اْلَعالماُت اِألْعِتبارِيةِ «برای  ِ ان صفات و يشود فرق م . پس ساقط مي»َقْطَع الطَّريِق ِاَلی َاملَْقُصوِد َو ِاذا َوَصَل 

قت. مرتبة سوم، معرفت مستغرقه في المعروف است. ياند به افق حق ه مأنوسك ن معرفت خواص است و آنانيذات. و ا
ه باقي نمانده شاهدي. و كرا يند به آن مشاهده زك ه فوق علم است. و داللت نميكرا يرسد به آن استدالل ز و نمي

ن است: مشاهدة كسه رست. و بناي آن بر يتسابي نكن ايه اكرا  يسي به فعلي و وصفي زكگردد  ن مرتبه نمييمستحق ا
 الخاص است. عني طلوع و ظهور جمع و آن معرفت خاصيقرب و ترقّي از حد علم و مطالعة جمع. 

ه كو آن بر سه مرتبه باشد: اول، فناي معرفت عارف در معرفت معروف به تجلّي معروف در عارف به حدي  471
ه معاين كو فناي عيان معاين در معاين زيرا  « بي يبصرُ بي يسمع و»ما ورد كمعرفت عارف عين معرفت معروف گردد. 

ِاذا َطَلَع «ماند طالب و طلب او.  ه به ظهور مطلوب باقي نميكنيست مگر در حق. و فناي طلب عارف در وجود زيرا  
لُوُصْوِل ِاَلی املَْطلوبِ «مرتبة دوم، فناي شهود طلب  .»الَشْمُس يُزوُل الظّْلَمةُ  ِ . و فناي شهود معرفت به عيان زيرا  »ِلُسُقوِطه 

مرتبة سوم، فنا شهود  ه عيان فوق شهود است. و فناي شهود عيان به ظهور معاين و اقتضاي حضرت جمع ازالة غير را.ك
لّ ماسوي الحقّ در حق و شهود او از جمله كه هرگاه مشاهده نمود فناي كفنا. و آن ابتداي حضرت جمع است زيرا 

 كنمايد در بحر جمع بالعين. و سلو . پس سياحت مي»كما فنی كّل ماسوی«گردد شهود او  ماسوي است. پس فاني مي
 ه معبر از آن به بقاي باللَّه است.كند سبيل بقا را بال رسم و عين. و اين مبدأ سفر ثاني است ك مي
ه. پس باقي يلّكعني بعد سقوط علم عبد به معلوم به اعتبار فناي عبد باليول، بقاي معلوم و آن سه مرتبه دارد: ا 472
ت. مرتبة دوم، يه صفت عبد است بعد از فناي موصوف. و بقاي حق به اعتبار اوست نه به اعتبار معلومكماند علم  نمي

 بعد اسقاط »مل يزل و ال يزال«شد. مرتبة سوم، بقاي حق است  ه در معلوم گفتهكبقاي مشهود بعد از سقوط شهود. چنان
ن است يچن ه عبد موجود است به وجود حق و باقي است به بقاي او و همكن مقامي است ي. و ا»ما مل يكن ازًال و ابداً «

عني لفظ جالله از يالخاصه. ر اسم يه به اسم غيپوشاند او را خلعت از صفات اعال و تسم متّصف به صفات حق. و مي
د به حق ينما ام ميين حق. و قيند حق را به عك رعلم. و مشاهده مييد او را در عالمي غينما اسماء حسني. و اقامت مي

 ت حق.يدر مقام عبود
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 قيتحق -10-4
ه ك ق آنيمه بر تحقيركة ياستشهاد به آ .»لِكْن ِليْطَمِئنَّ قـَْلبیَاَو ملَْ تـُْؤِمْن قاَل بَلی و « يقال اللَّه تعال

ه او را عرفان و ك بعد از آن يقيتحق يانيع يت شهودياموات نمود. رؤ يايت احيع سؤال رؤ ليخل
  473اموات. يايقان حاصل بود بر احيا

 سيتلب -10-5
گر از يه به صورت دياست عار ياظهار امرس يو تلب. »َو َللَبْسنا َعَليِهْم ما يْلِبُسونَ « يقال اللَّه تعال

َو ما َرَميَت « يما قال اللَّه تعالكص  به صورت حضرت رسولحقّ  »َرمی« اظهاره كچنانمتحقّق.  يمعن
  474.»ِاْذَرَميَت َو لِكنَّ اهللََّ َرمی

                                                                                                                                                                                              
و ه داخل نگرداني علم خود را در علم حق. ك دي است به انوار حق به آنيق تجريو آن بر سه مرتبه باشد: اول، تحق 473
ه مظهر حقّي از كر صفات ظاهره از خود يي علم و سايه مشاهده نماك ع صفات ظاهره از خود را به آنين جميچن هم

ه ك . مرتبة دوم، به آن»في الحق كوجود«ه قبل از فناي در حال به فناي كبه نسبت آن را به خود. چنانير شايحق به غ
ر في كما ذك«مجرّد گردي از نسبت دادن شهود را به خود  عني خالص ويد شهود تو شهود حق را. ينما منازعه مي

م در وقت تحقّق حالت به يه حادثه خود با سابق قديحة خلقيه مجرد گردي از استشمام راك . مرتبة سوم، به آن»االول
ن وقت ي. پس در ا»يُكْن َشٌئ َغريَهُ ملَْ «گر يت ديو به روا »كاَن اهللَُّ َو ملَْ يُكْن َمَعُه َشئٌ «ه كبقاي بعد فنا. و باش بر آن حال 

 گردند اشارات. شوند عبارات. و فاني مي گردند شهادات. و باطل مي فاني مي
ران. و هم يون در نظر اهل تفرقه و اسكا و مجالي يشود: اول، تلبس و ظهور حق در مرا و آن بر سه معني اطالق مي 474
اه را از ارض و ماء ينه و علل. مثل رستن گكه اسباب از ازمنه و امائنه را بكگرداند حصول امور  ه معلّق ميك آن به
ند اهل جمع و عرفان ينما ر آن. و مشاهده ميياضت و غيدانند، و نزول مطر از شتا، و معرفت را به استدالل و ر مي

ر يمثل س .»ِلَالسبابو ال َمْدَخِلية «ه خواهد كز به هر وجه يند هر چك تعالي اظهار مي ه حقك ع را به آنيحصول جم
ز نخورد و يند گرسنه را هر چند چكر يتعالي س ه حقكتواند  گردد بعد از خوردن نان. و مي ه حاصل ميكشدن گرسنه 

ه احوال خود را به خالف كرت يو غ كس اهل سلويار خورد. مرتبة دوم، تلبيز بسيند هر چند چكتواند گرسنه  مي
ان يد خود را از معارف در طي اخبار و اقوال بيدارند. و مواج ده مييرا پوش رامات خودكند. و ينما چه هست، مي آن
له از براي يشان بر اهل عقول عليده ماند احوال ايه پوشك ند تا آنينما شت مييسب از براي معكنند. و اشتغال به ك مي

دن يشان سبب مشغول گردانياه اقبال به ك نند تا آنك ه انزوا و اعتزال از خلق ميكحفظ و ضبط اوقات خود به آن 
صال يفه سبب اين طايشان. و اينة ايو قصود و معا كق سلويح و تحقيشان نگردد با تصحيشان از حقّ و مقصود ايا

و توسعاً  »تـََرُمحًا َعلی َاهِل العاملَ «ا يا و اوليا و اوصين است از انبيكس اهل تمياند بر اهل تفرقه. مرتبة سوم، تلب رحمت حقّ
ل افعال كه محجوبان از مشاهدة حق و شهود صدور كدانند  شان مييه اكرا ياسب. زكال اسباب و اشتغال به مبه استعم

ند ينما نند. پس موافقت ميكل بر حق كند و تويط نمايه انقطاع از اسباب و وساكتوانند  از حضرت حق عاجزند و نمي
ه ك ه مؤثّر حق است تا آنكست. بليه اسباب را اثري نكدانند  ه ميك به اسباب به آن كن با محجوبان در تمسيكاهل تم

← 
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 وجود -10-6

ً رَحيماً « اند و نيز فرموده »ِجيِد اهللََّ َغُفورًا رَحيماً « يقال اللَّه تعال   475.»َلَوَجُدواهللََّ تـَّوا

 ديتجر -10-7
  476است. يد و انخالع از شهود ماسويو تجر. »َفاْخَلْع نـَْعَليكَ « يقال اللَّه تعال

 ديتفر -10-8
د به اعتبار حصر يمه به تفريركة ياستشهاد از آ. »َو يْعَلُموَن َانَّ اهللََّ ُهَو اْحلَقُّ اْلُمبنيُ « يقال اللَّه تعال

و حق تعالي  حصر شد درحقّ  يثابت، واجب، ظاهر است بذاته. پس معن يعنيحقّ  هك راياست. ز
 477.ديتفر ين است معنيقت. و ايوجود محض عدم است حق يماعدا

                                                                                                                                                                                              ←  
ت صحبت و كت از بريد و هدايهم رسد. و فوا شان انس و آرام بهيات و مناسبات محجوبان را با اكبه سبب مشار

د. پس هر ان ه باقي به بقاي حقكز به حق است يشان نين استعمال اسباب ايد گردد. و ايافة مردم عاكشان به يارشاد ا
 ز به حقّ است.يشود ن شان مييه از اكز يچ

عني علم از نزد پروردگار بدون واسطة يود: اول، وجود علم لدنّي. ش مي ردهكو استعمال لفظ وجود بر سه معني  475
و گردد به حصول علم لدنّي، علوم حاصله از استدالل و اخبار  وب است. و قطع مييالغ بير او. و آن از غيل و غيجبرائ

را  يگر با ستر و حجاب است. زينه از حق است، و علوم ديشف و معاكه علم از كرا يتجارب و هواتف و الهامات. ز
گردد ماسوي اللَّه در نزد تجلّي حق. مرتبة دوم، وجود مقام اضمحالل رسم وجود خلق است در  ه متالشي و فاني ميك

ت، و بعد از استغراق و يل و استغراق او در بحر اولت اوست قبل از فنا و اضمحاليريوجود حق. و آن توهم غ
ن وجود و محض يگردد توهم او و آن را رسم وجود است. مرتبة سوم، وجود حق است. و او ع اضمحالل او فاني مي

ماند عبارتي و اشارتي. و اوست  ه باقي نميكوجود و وجود محض. و مقطوع است در نزد او عبارت و اشارت بل
 ات.ت ذيحضرت احد

ني يقيعني مجرّد شدن و نفي نمودن هر علم ين. يقيسب كشف است از كن يد عيو آن بر سه مرتبه باشد: اول، تجر 476
ه عالم است به كرا  يسب. زكشف مجرّد از شوب كگردد   قةالحق. پس مييتساب به شهود حقكه حاصل شده از اك

د حضرت جمع يعني تجريعلم.  كن جمع است از دريد عيتجرا و رسوم. مرتبة دوم، يده از بقاياللَّه و خالص گرد علم
ند موصوف را، و ك ه علم صفت است و اقتضا ميكرا  ياي رسوم است. زيه علم آن بقاكرا  يعلمي. ز كاست از ادرا

ه حال مجذوبان مولهان كباشد ابداً از اعتبار علم  ن مرتبه خالي مييست مگر به محو آثار و رسوم. و صاحب ايجمع ن
د خود را و مشاهده نموده يد تجريه هرگاه مشاهده نماكرا يد است. زيست. مرتبة سوم، تجرّد خالص از شهود تجرا

د به يه مجرّد گردد از شهود تجركد او آن است يق تجرياست از اسم. پس طر دهيرسم خود را، پس مجرّد نگرد
 .»شاِهدًا و َمشهودًا ِبذاتِه ِلذاتِه«ن جمع، و خالص گردد و باقي ماند حق يو اضمحالل او در ع كاستهال

د قصد است ين است: اول، تفركام آن بر سه ريد اشاره است به سوي حق و قيو آن بر سه مرتبه است: اول، تفر 477
← 
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 جمع -10-9

 »يرم« يمه بر جمع، نفيركة ي. وجه استشهاد به آ»َو ما َرَميَت ِاْذَرَميَت َو لِكَن اهللََّ َرمی« يقال اللَّه تعال
 حضرت يل است بر فناياو دل ياز برا »يرم« از او صادر شده. و اثباتظاهراً  هك ص به آن از رسول

رون رفتن يو ب يرسم سوِة ه و ازاليجمع و جمع، فنا و زوال رسوم خلق ين است معنيه. و ايلّكبالحقّ 
  478و قطع اشاره است.خاص  ن دريتلو ين و فنايكد با صحت تمياز حد ق

                                                                                                                                                                                              ←  
ه تشنه كگردد به فتور در طلب. چنان ه مودي ميكز يلّ موانع و التفات به ماسوي المطلوب و قطع هر چكعني از يعطشا 
رمشوب به غرض از يعني محبت غيشود. دوم، محبت است تلقا محضاً.  گر عارض نمييطلب آب قصدي د ر ازيرا غ

ر قصد اتّصال. و يعني مشاهدة حق را مجرّد گرداند از غيد شهود و اتّصال. يرمحجوب و رضاي او. سوم، تفرياغراض غ
ه محض اتّصال باشد. مرتبة دوم كر آن را. بليرامات و غكباشد از مشاهدة حق، حصول منازل و مقامات و  منظور نداشته

ه يعني به صدور افعال سنيص اشاره به حق است از افتخار. ين است: اول، تخلكد اشاره به حق است و آن بر سه ريتفر
به  كص اشاره در سلوير است. دوم، تخليه اثبات غك ن منافي اشاره به حق است از آنيه اكرا يرامات. زكو ظهور 

تساب خود. سوم، كل و اين او به تحصيقت تعيان از او، و اطّالع به حقيعني بيالم در حق. كر قصد يه غسوي حق ب
تعالي او را از  د حقيه قبض نماك حق را به آن عني خالص  گرداند اشاره بهيرت. يد اشاره است به قبض نفس او غيتفر

ه مبادا كرت بر ضبط و حفظ اوقات يان از روي غيبر عالمده دارد احوال او را يعني فاني گرداند او را و پوشينفس او. 
د اشاره است از حق. و آن انبساطي يع گردد احوال و وقت او. مرتبة سوم تفرياز اطّالع خلق به احوال او، فاسد و ضا

ي ند به عبد بعد از خلعت بقاي بعد از فنا، با خلق به رحمت واسعه به خلق از براك رامت ميكتعالي  ه حقكاست 
ن عبد منقبض يور شد. پس اكن مذيه قبل از اكن انبساط در مقابل انقباض است يت و ارشاد خلق را به حق. و ايهدا

ت باطن او به يند انبساط ظاهر با جمعك ر نميياست باطناً به حضرت حق و منبسط است ظاهراً به طرف خلق. و تأث
آورد با  جا مي ثرت را به موجب فرمان ظاهراً بهكام كوحدت باطناً احه با مشاهده كد. بليثرتي نماكه باطناً مشاهدة ك آن
عني مالحظة يگردد  پس نازل مي .»ُقْل هِذه َسبيلی َاْدُعوا ِاَلی اهللَِّ َعلی َبصريَةٍ «د فرموده يه در قرآن مجكرت. چنانيبص

اهللَُّ ُهَو «ند. و ك ي مييت و راهنمايهداشان را يد. و اينما المه ميكشان ميبا ا كيند. و به قدر عقل هر ك عقول خلق مي
 .»اْهلادی

ع علوم استداللي عقلي و نقلي است در علم يو آن بر سه مرتبه است: اول، جمع علم. و آن اضمحالل و فناي جم 478
بدون  »اَحلقْ ِمبا يْعَلُم «ن مرتبه عالم است دائماً يعني تجلّي ذاتي حقّ ازلي. پس صاحب ايلدنّي در نزد تجلّي علم لدنّي. 

گرداند ذوات را در ذات او. مرتبة دوم، جمع  ه فاني ميكگرداند علوم را در علم حق، چنان  ن. پس فاني مييتلو
ن يور شد. مرتبة سوم، عكه در باب اتّصال مذكمال اتّصال است در وجود. چنانكت و يوجود. و آن فنا و اضمحالل نها

ما ورد في كت صرفه محضه است يه حضرت احدكه يره است در مشارالت و اشايجمع است. و آن فنا و اضمحالل مش
ست مقامي اعال از ياللَّه است. و ن اللَّه و في ر اليين در سيكت مقامات سالين غايو ا .»كاَن اهللَُّ َو ال َشٌئ َغريُهُ «ث يالحد

صاحب مقام و مرتبه باشد. و بعد از ه كست يزي نير حق چيغ كن مقام فناست. و بعد از فناي ساليه اكرا يمقام جمع ز
← 
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 ديتوح -10-10
َ « يقال اللَّه تعال َ اهللَُّ ال ِالَه ِاّال َا . حتّي  ر معهياست از ثبوت غحقّ  هيد تنزيو توح. »ِانَّنی َا فَهما كالص

فاِت َعْنهُ «ن يد الموحدين و سيرالمؤمنيقال ام ن ياند از محقّق چه گفته و آن »َكماُل التَّوحيِد نَفی الصِّ
د از احوال و يالتّوح يان ماسوياست. و ب ين معنيح هميعرفا؛ مراد تصحاند به آن  علما و اشاره نموده

قدس سرّه در  يد. خواجه عبداللَّه انصاريتوح يح معنيتوض ياند از برا مقامات، علل و اغراض
َ « آورده، و صاحب رشحات »َشِهَد اهللَُّ اَنَُّه ال ِالَه ِاّال ُهوَ « ةيد آياستشهاد به توح را مناسب  »اهللَُّ ِاّنی َا

 »شهداللَّه« ةيه. و در آيلّكر است باليد، اسقاط غين مقام توحيد در ايه مراد از توحكرا يدانسته؛ ز
ر است. يه با اثبات غكر است بلين قبل از اسقاط غيه و اولوالعلم را و اكده شهادت مالئين گردانيقر

  479خ.يعلم بقصد الشّيواللَّه 

                                                                                                                                                                                              ←  
َسُري اَحلقِّ ِمْنُه َو ِاَليِه َو نـَْعتی ِمَن احلَْقِّ اْلُوُجوَد َو ال َشكَّ َانَّ «ر باللَّه عن اللَّه است. بل ين بقاي باللَّه است و سفر ثاني سيا

 .»َليَس ِلْلَعَدِم ذاٌت َو ال ِصَفٌة َو ال اَثـَرٌ  الُوُجوَد َسٌري َو سايٌر َواملَسُري ِاَليِه ِالَنَّ َغريَُه َعَدٌم َحمٌْض وَ 
ر و مالحظة عالم و مصنوعات و ظهور كد عامه است و ثبوت و حصول آن به فيو آن سه مرتبه دارد: اول، توح 479

شان. موصوف به صفات يم غني خارج از حد ايل است بر وجود صانع قديشان دلياج و حدوث اير، و احتيتبدل و تغ
َاْن ال ِالَه ِاالَّ اهللَُّ َوْحَدُه ال َشريَك َلُه ِاهلًا واِحداً «ث اعتقاداً راسخاً جازماً و به زبان اقرار به شهادت يدر قرآن و احادوارده 

 كن شريشود از ا د ظاهر جبلي است. و منتفي ميين توحيو ا »َاَحدًا َصَمدًا اَلَّذی ملَْ يِلْد َو ملَْ يوَلْد َو ملَْ يُكْن َلُه ُكفوًا َاَحدٌ 
گر از يراث. و فرَق ديحه و مكگردد منا ز مييماند جان او. و جا گرداند در تحت اسالم. و محفوظ مي جلي. و داخل مي

و  »و بما جاء بِه«ص  ن مرتبه و اقرار به رسوليه و ذمه. و بعد از ثبوت ايشان اخذ جزيشود از ا ز ميياي سابق جايملل انب
ات و اخبار. ير و مشاهدة شواهد از آكشود به ف اد مييرت از براي او و زيگردد بص حاصل ميعمل به موجب فرمان، 

ر از اسباب ظاهر است، و ترقّي يق. و آن سقوط شهود تأثيگردد حقا د خاص است. و از آن ظاهر مييمرتبة دوم، توح
ق صورتاً و فعالً و اثراً مطابق علم و يحقا ا رايب صدور اشيد ترتياز منازعات عقول و عدم تعلّق به شواهد. و مشاهده نما

زي او را يشود چ زي از عالم. و مانع نمييگردد به چ . پس متعلّق نمي»ال يُكونُوَن ِاّال َكما كانُوا«مت حقّ سابق ازالً و كح
ربه، و در  ريس غيست مگر علم رب او. و علم ربه ليقت او نيقت او. و حقيگردد بر او حق ه غالب ميك تا آن كاز سلو

ت او. و يت و اسميگردد به مظهر ر رب او. پس معترف مييقتي غيست او را حقيه نكگردد او را   ن وقت معلوم مييا
ه كزي يت. پس باقي نمانده چيگردد مرتبة واحد ت فاني مييت. و به ظهور احدين فناي اوست در حضرت واحديا

َ «فَيُقوُل باشد مگر حق  د را داشتهيمرتبة ثالث از توح َ اهللَُّ ال ِالَه ِاّال َا د مخصوص حق است. يمرتبة سوم، توح .»ِانَّنی َا
ده. پس باقي نمانده عبارتي و اشارتي و معبري ير از او به ظهور او فاني گرديه غكرا يست زيبي نيسي را از آن نصكو 

ت ال يه در مرتبة احدكشان را  يگردد ا ت، معلوم مييدن اهل بقا را به مرتبة واحديري. اما در مقام بقا و برگردانيو مش
فاِت «گردد مثل  ه به زبان اهل اشاره جاري ميكاسم و ال رسم و ال وصف است. و آن الفاظ  َكماُل التَّوحيِد نـَْفی الصِّ

← 
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                                                                                                                                                                                              ←  
ح يد صحيه توحكالفاظ، مراد آن است ن ير ايو غ »َوالتَّوحيُد ِاْسقاُط اِألضافاِت َوالتَّْوحيُد ِاْسقاُط احلََدِث َو ِاثباُت الَقَدمِ 

ث وارد يه در حدكن است يتر! و از ا شيتر، خفاي آن ب شيلّم در آن بكر. پس هر چند تيگردد مگر به اسقاط غ نمي
 . »َمْن َعَرَف اهللََّ َكلَّ ِلسانُهُ «ه كاست  شده



  
  
  
  

  تمشهفصل 
  
  

  تصوف كاركرد اجتماعي





  مقدمه
اصول اخالقي كه حكماء كه همانا انبياء و اولياء و اوصياء الهي و هاي دين و مذهب  چنانچه آموزه

شود بسياري از مضار  480اجتماعمنجر به اصالح شاكله فرد و سپس شاكله اند  هستند مطرح نموده
ود و جامعه به سمت ش مي رفتارها كاسته خواهد شد. به عبارت ديگر شره و خمود به اعتدال كشانده

  كند.  تعادل اخالقي و رفتاري حركت مي

لحاظ علم حقوق، وضع قوانين است. قوانين و احكام در ابعاد اجتماعي و از روش تغيير شاكله از 
يرد كه مستوجب جزا يا پاداش هستند. در حيطة خارج از احكام گ مي ورتارتباط با اعمالي ص

نظر قانونگذار مد  بسياري از موارد وجود دارد كه اساس شاكله اجتماع را تشكيل داده ولي ،تشريعي
يرند. گ مي نيست و آن اعمال مستوجب جزا يا پاداش هم نيست. اين قبيل رفتار در حيطة اخالق قرار

د. مسائلي كه گرد مي ود كه سبب اعتدال در رفتار انسانهاش مي اي از معيارها جموعهاخالق شامل م
يابند و به حكم و الزام جاري  ميتحقّق  يرند با استقبال فرد از آنها قابليتگ مي در حيطة اخالق قرار

القاء يك مسلماً  آن را بپذيرد. گردند. لذا براي قبول تعاليات اخالقي فرد بايد با رضايت خاطر نمي
ضامن « 481فرمايند: ود، بلكه همانطوري كه ميش نمي فكر يا روش دفعتاً سبب جاري شدن آن

اگر شاكله اجتماع » ود.ش مي مداومت يك فكر يا روش آن عرف و عادتي است كه در جامعه ايجاد
                                                                                                                                                                                              

  تابنده مجذوبعليشاه بكار برده شد.شاكله اجتماع يا شاكلة جامعه اول بار توسط حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي  480
   .اسراف و شاكله ،6/2/1387سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ 

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-
esraf.mp3  

   .نيقي عاقله، شاكله، ،1/7/1391سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ 
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3  

 يمددكار-ياحترام به اجازات عرفان ،4/12/1391سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ 
   .در اعمال تيشاكله و ن رضا،

http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391-12-04-Sobhe-Jome-Ehteram-Be-Ejazat-Erfani-
Madadkari-Reza-Niyat-Dar-Amal.mp3  

اعمال و جبران خطا، توبه  يابيارز ،29/12/1393سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ 
   .تين شاكله و -يقيحق

http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393-12-29-Sobhe-Jome-Arzyabi-Amal-Jobran-Khata-
Tobe-Shakel-Niyat.mp3  

  علوم اقتصاد و اسراف. ،5/2/1387سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  481
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-05-sobhe-panjshanbeh-elm-va-esraf-kardan.mp3  
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يابند.  مي نيات افراد هم تغييرعمالً  بر اساس قانونگذاري يا استمرار عادت محدود شود يا تغيير يابد
هاي تربيتي روش  لذا براي اينكه شاكله اجتماع تغيير يابد بايست تالش نمود كه با استفاده از آموزه

صحيح را در عرف و عادت افراد نهادينه نمود. اين موضوع دنباله بحث را به مبحث اخالق و تربيت 
ه كه بايد ك افراد جامعكشاند. يعني اين مهم در جامعه يعني تعليم و تربيت اخالق در تك ت مي

  به آنها تعليم شود.  توسط مربيان اخالق عمالً

انبياء و اولياء و حكماء الهي به عنوان مربيان بشر در تشخيص اين كه چه بايد كرد تا افراط و تفريط 
اي بنا بر خصوصيات زمان و مكان  منتفي شوند اقدام به وضع قوانين شريعت نمودند و در هر ازمنه

تأسيس يا امضاء قوانين نمودند كه رفتار مردم جامعه را به تعادل كشانند. هر جا كه مردم  اقدام به
جوامع از اين حد تعادل به افراط و تفريط كشيده شدند دچار آسيب گرديدند. مظاهر اين آسيب در 

  جميع رفتارهاي انساني افراد و جوامع قابل مشاهده است. 

از جمله مواهب تربيت عرفاني  درمانپذيراراده در  و تقويت تقيد، ممارست و عادت و ايجاد عزم
ود. زيرا اين روش تربيتي از درون و ش مي است كه منتج به تغيير شاكله فرد و نهايتاً شاكله اجتماع

كند لذا عمل او نيز بر اساس اين شاكله به تدريج  را در فرد اصالح مي اتاطر و خطوروخفرد ضمير 
  د. گرد مي تك افراد آن اصالح جامعه از درون تكو  رايدگ مي به عمل صالح

  شاكله جامعه تغيير 
افراد در اجتماع در درون  شاكلةدهد.  در جامعه مجموعة شاكله افراد، شاكله اجتماع را شكل مي

اجتماع به  ةدهد كه اين شاكل اجتماع را شكل مي ةافراد جامعه شاكل ةتك تك افراد است و شاكل
 كربناي فرهنگ كه به عبارتي سبياجتماع ز ةهمان هنجارهاست. شاكلشكل دهندة نوعي 
 و ها انديشه 483ةبه عنوان مجموع ند است. هرچند فرهنگك مي افراد و جامعه را مشخص 482زندگي
 كه حاوي عقايد، عواطف، شده تعريف جامعه جمعي رواني و ذهني، روحي صور و ها ارزش

 و فضايل يا به تعريفي ديگر مجموعه 484.اشدب مي ها اندوختهتمايالت و  ردارها،ك ها، اهداف، ارزش
                                                                                                                                                                                              

  اجتماعي، نشر ني، چاپ هشتم، تهران. نظم نظري تحليل و نظم، تشريح شناسي ) جامعه1395چلبي ( مسعود  482
  .160 ص ،1367 تهران، دانشگاه قاضي، ابوالفضل ترجمه سياسي، شناسي جامعه )،1367دوورژه ( موريس 483
 اول، چاپ جعفري، عالمه آثار نشر و تدوين موسسه پيشرو، فرهنگ و پيرو فرهنگ )،1378جعفري ( محمدتقي  484

← 



  325  متكدگاه حيتصوف از د يو كاركرد اجتماع يعرفان يروانشناس

 

است كه بشر را به كمال معنوي  بشر روحي و اخالقي نيروهاي و معارف و ها دانش و آداب و هنرها
 اخالق، هنر، است از دانش، اي تافته به هم مجموعه فرهنگ 486يا به زعم تيلور 485.دهد مي سوق
هاي يك جامعه. لذا از اين لحاظ شايد بتوان شاكله  انسان عادت و قابليت هر و رسوم و آداب قانون،

ساز جامعه است كه جامعه را  را به نوعي مولد فرهنگ دانست. به عبارتي، شاكله جزء پوياي فرهنگ
 كند. اگر شاكله اجتماع بر اساس قانونگذاري محدود شود اجتماعي ميخاص  ملزم به رفتارهاي

اشد. براي ب مي بند. اين موضوع اساس روش اصالح جامعه از طريق تقنينيا نيات هم تغيير ميعمالً 
اين كار بايد شاكله جامعه را نسبت به مسائل مختلف اصالح كرد. اصالح اين شاكله از طريق تربيت 

اي تغيير يابد كه انسان  فردي نيز قابل حصول و انجام است. براي مثال اگر شاكلة اجتماع به گونه
 كند و رفتارها عوض انسانها هم تغيير مينيت  اي خوددوستي جايگزين كند،دوستي را به ج

  وند. ش مي

هاي پيش هدف خود قرار داده و لذا  بشر بنا بر مقتضيات تن خود اصل اصالت لذت را از هزاره
رسوالن الهي همه سعي كردند اين رفتار افراطي را به تعادل كشانند. كتب آسماني اعم از قرآن و 

و اناجيل و متون اديان غيرابراهيمي در شرق و غرب زمين نيز همه داللت بر مبارزه رسوالن تورات 
الهي با هنجارهاي جامعه دارد. هنجارها يا نُرمها از لحاظ جامعه شناسي به رفتار غالب و عمومي 

وند. اگر هنجار در جامعه، ش مي ود و هنجارها موجب تعريف ارزش در جامعهش مي جامعه گفته
وند و اگر تفريط در زهد باشد ش مي العمل شناخته كاران صحيح گرايي باشد افراط راط در لذتاف

وند. جوامع بر اساس اين هنجارها ارزشها را تعريف و شاكله اجتماع ش مي كاران تقديس تفريط
  يرد.گ مي شكل

د شد. زيرا وقتي در جامعه شاكله افراد همسويي بيشتر داشته باشند تحوالت اجتماعي محقق خواه
نمايد. آنچه كه به  تر مي هاي افراد اراده اجتماعي جامعه را براي حصول يك هدف قوي خواسته

صورت تجربي مشاهده شده ولي از نظر علمي هنوز مستندات كافي براي آن نيست مسئله نيروي 
بهمفزاينده جديدي است كه از همكاري مشترك افراد جامعه براي حصول يك هدف مشترك 

                                                                                                                                                                                              ←  
  .22 ص، تهران

  .25 ص ،1 شماره زندگي، و فرهنگ مجله فارسي، ادبيات در فرهنگ مفاهيم )،1368ثقفي ( رضا 485
486  Milton Singer (1996), Culture international Encyclopedia of social sciences, Vol. 3, p. 527. 
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پيوندد كه اين نيرو مازاد بر جمع جبري تك تك نيروهاي افراد جامعه است. به اين  ع ميبوقو
  ود. ش مي موضوع گاهي اينرسي نيز گفته

ر ييرا تغ يچ قوميخداوند سرنوشت ه«م آمده است: يرك ه در قرآنك يلكقاعده  يكبراساس 
 يبراو در جامعه  يدگرگون جاد تحول ويا يبرا يعني 487»ر دهندييدهد مگر آن قوم خود را تغ ينم
تعداد  يرد و وقتكافراد را اصالح  كت كو نگرش تتفكّر  د نحوةيبا يشاندن جامعه به سمت تعالك

ن تحول در يافتد. ا يماتّفاق  يگريپس از د يكياد بگذارد تحوالت يافراد متحول شده رو به ازد
 يسمتهر جامعه به  يك عموم افراد شاكلهو آيد  ابتدا با تغيير شاكله بوجود ميوجود انسانها با 

  . يابد ميسوق همان سمت ل جامعه به كده شودشانك

  تربيت جامعه 
هاي مختلف  هاي خاصي مطرح است. گروه هاي مختلف جامعه، همواره ويژگي در تعامل گروه

نظر مد  سياسي، حزبي، اقتصادي، فرهنگي، خيريه و نيكوكاري هركدام طيف خاصي از جامعه را
اشد. در اين ارتباط ساير اقشار را براي ب مي دارند و جامعه هدف آن منطبق با طيف مزبورخود 

دهند. اين موضوع در ارتباط با  حصول و حفظ اهداف و منافع گروهي خود مورد استفاده قرار مي
متفاوت است. ايشان تمام جامعه را تحت پوشش كامالً  شيوه عمل انبياء و اولياء و اوصياي آنان

دهند و همه افراد جامعه بلكه همه افراد بشر را تحت  بيت و رشد و ارشاد خود قرار داده و ميتر
سازند. اين موضوع  دانند و هيچ فرد يا گروهي را از حمايت خود خارج نمي پوشش تربيتي خود مي

ديگر هاي  هاي مختلف در جوامع است كه براي حصول اهداف و منافع خود، گروه برخالف گروه
در بحث اشند. ب مي ها يا افراد ديگر ناسند لذا همواره درصدد غلبه بر گروهش مي يا مانع يا ابزاررا 
 نيا غمبراني: هدف پنديگو يم يبعض« 488فرمايند: مي ستيچ غمبرانيو هدف پ نيهدف د نكهيا

 نيا غمبرانيپ ة: هدف عمدنديگو يم ياست. بعض يا گوشه كي نياست كه جامعه را متّحد كنند. ا
آنها است كه  نياست. ا يكيراه بار ،يبدهند چون راه تكامل معنو ياست كه فردفرد بشر را ترقّ

                                                                                                                                                                                              
ُوا ما «، 11سوره رعد، آيه  487 ُ ما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ َنـُْفِسِهمْ ِإنَّ اهللََّ ال يـَُغريِّ ِ«. 
  .1394مرداد  27 ،يعرفان يبرگرفته از گفتارها، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 488

http://www.jozveh121.com/  
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 .» رنديها را به گردن بگ انسان يِفرد تيترب خواهند يم

 489فرمايند: دستورات عملي اين بزرگواران در اين ارتباط حاكي از صحت گزاره فوق است. مي
 و شفقت همه با ييخدا عهد برحسب ديبا جهت نيا از حقّند آثار و ساخت دست خلق تمام«

 بد ديبا حال هر در و مينيبب اري داريد نهيآئ را همه و شود باز دل دهيد تا ميوشكب و مينك يمهربان
 و برادر را جوانان و پدر مانند را انكوچك ميباش همراه و رخواهيخ بشر نوع با و. مينخواه را ياحد

 مؤمنالبتّه  و نرسد يگريد به آن انيز هك يبطور مينمائ همه ارك در كمك و ميباش فرزند را رانيپ
 بر مسلم و ميباش گانهي و ميدار دوست بهتر و ميستيبا آنها خدمت به ديبا هك است گرانيد بر مقدم
 همه با يمهربان و ينرم و گشاده يرو با ديبا معاشرت در و. مقدمند نيريسا بر آنها و تابك اهل
 و اندازد زحمت به هم را خود و آورد يافسردگ و است بد باشد سكهر با ييتندخو و نمود رفتار
 يكن جهينت ييرو گشاده و معاشرت حسن و آورد دلست فشار ظهور هك قبر فشار و سازد تباه را عمل
 شدن بسته آغاز از و بوده كيخا تن شيدايپ واسطه هك يجسمان نيوالد به نسبت مخصوصاً و. دهد
 خود از ها گذشت چه و دهيشك ها رنج چه يجوان تا كيودك روزگار و ريش و حمل هنگام و نطفه
 و احسان ديبا افزونست روز فرزندان به آنها محبت اند زنده هك مادام تا و اند نموده فرزند يبرا

 آنها يريپ در مخصوصاً دينما يم آنها احسان به امر خود يبندگ از بعد خداوند هك نمود يفرمانبردار
 دينبا نيد امر در فقط باشند نيد برخالف اگرحتّي  و ردك ديبا يپرستار و ديورز دينبا يوتاهك
 ديبا آنها درجات به هم گريد شانيخو به نسبت و داشت ويكن ديبا را معاشرت يول ردك يرويپ

 هك. نمود مكمح ديبا را يوستگيپ هكبل گردند جدا هم از و. بپاشند هم از نگذاشت و بود مهربان
 يافسردگ و گرداند وتاهك را عمر رحم قطع و دينما رفع را بال و ديافزا مال و عمر بر رحم صله
 هم كياند يمند گله اگر برادر دو نيب هك نگردد بزرگ و ندكن تيسرا هك ديبا يريجلوگ را كاند
 ديبا نيطرف از و. شدك يدشمن به و گردد يذات آنها در شود گفته فرزندان نزد رندينگ جلو اگر بود

 با معاشرت در هك گذارند نارك را يخودخواه خواهند را شانيخو و خود اگر داشته گذشت
 نه برداشت يكين به جيبتدر داشت نقص اگر و شد يكنزد او ليم به و داشت گذشت ديبا سكهر
 عهيش از اسالم فرق تمام به نسبت و. بماند دوست يب شهيهم هك خواست خود خواهش به را او هكآن
 و تابك يك و غمبريپ يك و نيد يك يدارا و لمهك يك يلوا تحت در همه هك رهيغ و يسنّ و

 و اخوت در را نيمؤمن و داشت منظور را ينيد يگانگي بوده  ياسالم برادر ديبا ميا قبله يك اهل همه
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 و تيروا نيمجاز هك علماء لهيجل سلسله در مخصوصاً و. ديبرگز خدمت به را قيطر برادران
 و اخالق بيتهذ و نفوس اصالح نيمأمور و تيدرا نيمجاز هك عرفا رشته و امندكاح غيتبل نيمأمور
 محترم را تيروحان وجهه و منظور را يندگينما و يبستگ جنبه نديخدا يسو به خلق نمودن متوجه
 بوده گانهي گريديك با و اند اداره يك شعبه دو و شخص يك دست دو مانند سلسله دو نيا و شمرد
 نادانان و نموده هيصفو اواخر در ياسيس جهات به مخالفت ي القا و اند نداشته يمخالفت و گفتگو
 اختالف رفع در هم بعد ديگرد هيصفو انقراض موجبات از يكي عمل نيهم و دادند بيفر را نيطرف
 طيوسا به اءيانب از را ييدانا علماء و ستين ياختالف نيطرف انيدانا نيب بحمداهللا و نشد  يمهم اقدام
 ركذ در بزرگانند ندگانينما و نيمسلم انيشوايپ علماء و است نبوت ارث و نمونه علم و گرفته

 هكبل بدگفتن شخص اي عنوان به ستين روا ردك رفتار فرضاً فهيوظ خالف به يكي اگر و امكاح
 را رسول خانواده هكبل. است بد علم نسبت عنوان نيتوه و زشتست ردارك و صفت متوجه مالمت

 يطمع يب و انتيد و استغناء به آنهاست فهيوظالبتّه  و داشت ديبا محترم دارند يجسمان نسبت هك
 يبرادر و محبت به هم قيطر منسوبان و فقر سالسل با. دارند نگاه را ملّت يآبرو و خودشان احترام

 هيرو و راه به نانياطم و يآگاه و شود ديبا بيتحب و يكين به معاشرت و رفتار كيمسل قُرب و ينيد
 در يول. مخالفت نه شود دهيشن آنها از محبوب نام هك آنهاست با محبت مستلزم آن بر ثبات و خود

 ييبدگو دينبا و ستين روا گرانيد با باشد ديبا اتّصال صحت به علم چون خودتان قيطر به مصافحه
و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم : «هكبل است ردارك و اخالق بر وهشكن و شيستا هك ردك ياحد به

 كمسل رد مقام در و گفت دينبا بد دسته چيه بزرگ به مخصوصاً و داشت منظور ديبا را »سبلنا
 هك را آن مگر ستين روا ياحد لعن و سب و. ديافزا لجاجت و آورد يدشمن هك دينباش گرانيد

 و طانيش از يزاريب يتبرّ گردد فساد و نفاق و اختالف موجب و باشد دهيرس بزرگان از حيصر بطور
 هكچنان زبان، به و اركآش نه پنهان در و عمل و دل به جست ديبا زشت ردارك از و آن مظاهر و نفس
 بسم و است مستحب گفتن آهسته اهللا بسم از شيپ االحرام رةيبكت از بعد طانيش از خدا به بردن پناه
 مردن وقت حال بر هك ديينگو بد و ديببر يكين به رفتگان و گذشتگان نام و ودش مي گفته بلند اهللا
 شيفرما به دانستن بد هك باشد دهيرس هنگامند آن در حاضر هك بزرگان از مگر ديستين آگاه آنها
 نموده مراتب حفظ مرتبه هر در و ديبدار محترم را يظاهر نيمحترم و. گفتن بد نه رواست آنها

 طرف هك يالفاظ به را مطلب ديبا سكهر با گفتن سخن در و دينشو عداوت و حسد جييته اسباب
 دشمن انسان هك گردد زانيگرحقّ  از و نباشد ناگوارش هك گفت او قهيسل به و است مأنوس
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 االّ و دييبگو ديباش مطمئن گفتن اثر در و ديبدان نيقي آنچه ها پرسش پاسخ در و نداند هك ستيزيچ
 اركآش را ها غرض و رهيت را دل هك دينكن مجادله خود كمسل باب در. ديده داناتران به مراجعه
 زبان به نه باشد خوش معاشرت و دهيپسند اخالق و ويكن ردارك به ديبا شيدرو دعوت. گرداند
 يبرا يول ست ا الزم نمودن دار شبهه از شبهه رفع و فهماندن و رساندن كمك را ندهيجو اگرچه

 هرجا در و سكهر از يانصاف يب و تعصب و. ديافزايب تعصب بر و ستين مؤثر دارو گفتن ردردمنديغ
 ردارك و. »ندهيگو در نه نگر سخن در: «فرموده السالم هيعل يمول حضرت هك ناپسندست باشد
 بر را اشخاص ردارك دينبا هكنيا با دينما يم دورحقّ  از را مردم زيچ هر از شتريب نيمؤمن ستيناشا

 طيمح و زمانه بر فساد هكنيا از و ستيكن رفتار عموم انتظار يول رنديگ ليدل كمسل يبد و يكين
ال يضركم من ضل اذا « نمود زشت ردارك و نفس ميتسل را خود شده وسيمأ دينبا باشد غالب
 هك يا اندازه به را خود شما داشت نگاه را خود مانيا انيفرعون انيم در فرعون زن نفر يك »هتديتم
 بد، ردارك واسطه به را آنها نداشته يارك مردم يبد به و شود معلوم شما ازيامت هك دينك حفظ ديبتوان
 خود به اگر و ديبازدار ارك آن از ديتوانست يمهربان به اگر و دينخواه را آنها بد ارك هكبل ديينگو بد

 تا شما شخص به ندك بد اگر هكبل ديده جواب يكين و يسالمت به ستينادان الزمه هك گفتند بد شما
 هك يسانك با معاشرت در و. ارستك ركف به ارسازك هك ديينما عفو هكبل ديواگذار خدا به ديتوان يم
 مجالس مانند دينك يدور ديگرد واقع تهمت مورد اي ديشو مبتال آنها زشت ردارك به است نكمم
 و. ديندان ننگ و دينكن يدور نكيمسا معاشرت و مجالست از و آن امثال و بنگ و چرس و كايتر
 به سك همه با و دينهراس و ديندار كبا مالمت از خدا راه در خدا بندگان وحقّ  اهل با معاشرت در

 شود دشمن باالتر اگر هك نمود ديبا يدوست نيتريكنزد از اطياحت چنان يول رفتار نانياطم و يمهربان
 را مردم راز و ردك اركآش دينبا بشود تا ياحد به را خود راز و. رديبگ نتواند يراديا و نداشته بهانه
 و ردهك باور و ديشن دينبا را اشخاص تيسعا و نساخت تباه را او سپرده و بود نگاهدار ديبا هم
 ديبا مؤمن. داد دست از دينبا هم را اطياحت يول است رنگارنگ و فراوان اغراض هك داد اثر بيترت
 حفظ را سك همه ناموس و آبرو و مال و جان و رفتار يدرست و يراست و امانت به مردم همه با
 تجاوز خود يشخص فهيوظ از ديبتوان تا و بود ديبا عيمط دانسته محترم را يتكممل نيقوان. دينما
 ياجرا بهانه و دست آلت مبادا هك دينكن دخالت استيس در پرداخته خود ارك به هكبل دييننما

 ديبا مردم با محاسبه و معامله در و. دييننما دخالت گرانيد ارك در و ديگرد گرانيد مقاصد
 ميگرفت هك  يوام ديبا و مردمست ييدارا يكشر حساب درست هك بود قول درست و حساب خوش
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 به را يمهربان در ،ييپروا يبغالباً  هك برسد مطالبه به هك نگذاشت و پرداخت ييتوانا هنگام نياول در
 ردك يمكح تبرئه بر مهكمح فرضاً و است نموده معمول را ربا شتريب و نددب مي گرانيد و خود يرو
 خداستحقّ  از تر سخت مردمحقّ  هك ديبپرداز ديبا ديدان يم مقروض را خود خدا و خود نزد هك
 استغفار و بازگشت به يول اند داده تكبر دينو دادن بر و شده يريسختگ اگرچه خداحقّ  هك
 نتواند و ديدار طلب هك يسك از و لستكمش نگذرد خودش تا مردمحقّ  يول خشدب مي و ذردگ مي

 بگذارد هم وام و خورد نان بتواند هك شود يارك هكبل ستين سريم گذشت اگر داد مهلت ديبا بدهد
 هرچه. ردك  ينرم و يمهربان با هم ميتعل و تيترب و نمود ترحم ديبا ردستانيز به نسبت و. ست بهتر
 به باشد سكهر كمل و منزل هيهمسا با. ميدار معمول ديبا ردستيز با ميدار انتظار باالدست از را

 باشد نداشته آشنا هك مخصوصاً بيغر به نسبت. يكشر به رسد چه تا ردك ديبا رفتار مالحظه
 قهر و ردك ديبا ييدلجو و يپرستار پرستارست يب هك ميتي با. نمود مأنوس و ردك ديبا يمهربان
 به هكبل ردك يسخت دينبا دهينچش را محبت لذت و ندانسته را علم و عالم قدر هك جاهل با. ننمود
 و اند شده خوار هك يزانيعز و ندارند ارك و سك هك يزنان وهيب با. رساند و فهماند را او ديبا  ينرم
. نمود ترحم و تيرعا ديبا دارد يشرمسار اركطلب از و برده انيز يوتاهك بدون هك يدار وام

 ارتيز و آنان جنازه عييتش و نانكيمس يهمراه و مارانيب ادتيع و مسلمانان حاجات برآوردن
 نيب افساد. مانستيا لوازم از درماندگان و افتادگان يريدستگ و دگانيد بيآس ييدلجو و گورستان

 نقل در ديبا و باشد دهيرس آن به امر و آن در انتيد صالح هك يمورد در مگر ستين روا نفر دو
 مسلم شخص از نيمسلم آزار و ييبجويع. نشود آن ضمن در ينيتفت هك بود مواظب هم گرانيد قول
 ينيچ سخن و فحش و شماتت و استهزاء و خطاء باشند امان در او زبان و دست از مسلمانان ديبا هك
 .»نپردازد يگريد به خود بيع از ديبا مؤمن و نارواست مانيا باحقّ  تمانك و

ست خدا به شانيا يرو هك مانيا فهيلط و يبستگ جهت از نيمؤمن« 490فرمايند: در جاي ديگر مي
 گريديك با و السالم هيعل يعل و سلّم و آله و هيعل اهللا يصلّ محمد يمعنو فرزندان و گريديك نهيآئ

اند  بسته هك مانيپ و عهدبرحسب  وست يكي آنها يها روان و متعدد شانها تن هك نديروحان برادر
 تيمعص يبد و مخالفت و عبادت آنها با يكينست مانيا و محبت الزمه برادران با مواسات و خدمت
 يقو آن به را مانيا فهيلط و ديوشكب هم خدمت در معناً و صورتاً و ديبدان را گريديك قدر، است
 و آخرت ارك شرفتيپ و شيآسا هيما و يمول دل يخشنودمؤمن  دل نمودن خوش هك ديينما
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 يسالمت و سالم به مالقات و ديبردار بهره هم گفتار از و ديباش خوش گريديك دنيد از ديبا. استيدن
مؤمن  با مصافحه هك ديشو جدا هم از گريديك درباره محبت و استغفار و دعا به و ديينما مصافحه و

 دست ابهام دنيرس وست يمانيا يدوست ردنك داريب و ييخدا مانيپ ادآوردني به ينفسان غرض بدون
 را دل و آرد جوش به را محبت و يانسان يسيمغناط قوه مصافحه به انگشتان ردنكبند و ابهام به

 و شهوت و زديفرور خزان در درختان برگ زشير مانند گناهان از را دل يرگيت و بخشد يروشن
 هك ندك دايپ قتيحق هك ميوشكب ديبا هكبل شود تفاكا دينبا ظاهر و عادت به يول فرونشاند را غضب
 شقدمانيپ و ديگردان تيتح به مخصوص را آنها ديبا بزرگان حضور در و گرددها  بهره نيا يدارا
 و مساوات به ديبا هم رانيپ و شقدمانيپ و ندينما رانيپ تيرعا جوانان و دارند مقدم ديبا را يمانيا

 مقام آن به هنوز هك سكآن به نسبت باالتر مرتبه هر و ندينما رفتار انكوچك ينگاهدار و يبرادر
 را او ديبا يمهربان و ينرم به هكبل دينما ليتحم بخواهد افتهيدر آنچه اي دينما سرزنش دينبا دهينرس
 .شاندكب

 يترقّ و خدا رحمت زشير و يمول يخوشنود آنها دل نمودن خوشنود و نيمؤمن حاجات برآوردن
 عييتش و مارانيب ادتيع و ارمغان و ادگاري بردن و مانيا وجهه يبرامؤمن  ارتيز. است كسال

 و يويدن اغراض .بزرگانست و خداوند دهيپسند شانيا گورستان ارتيز و مردگان جنازه
 دو هك شاندك گريديك از يدور و قهر به تا گردد خدمت و يدوست پرده دينبا يفان يها خواسته
 ديبا بشود تا بود اختالف هك يصورت در و برود آنها از مانيا يبو باشند قهر هم با روز سه اگرمؤمن 

 و شود  افتي بهتر يگانگي و يمهربان در ميابيب ميبخواه ييجدا در را هرچه هك ندينما مرتفع خود نيب
 اصالح نيمؤمن يهمگ فيوظا از يكي هك دينما اصالح يگريد توسط بود وساطت به محتاج اگر
 اصالح و دينپا هك وشندكب ديبا برادر دو نيب را ياختالف و يافسردگ دنديشن تا هكست برادران انهيم

 سبب شيچال هك شود يريجلوگ ديبا دگرد مي نيمؤمن اختالف هيما آنچه از بشود تا هكبل شود
 و مقبول و روا بدهند هك هم خود از بود هم يخرج به محتاج اگر و دگرد مي نوع و نيطرف يسست
 ديبا گريديك امور در و انداخت ييجدا و شده فاصله دينبا نور دو ومؤمن  دو نيب و خداست پسند
 هك ياختالف و نمود نيحق نيب جمع ديبا هك برسد گريدمؤمن  به ضرر هكآن مگر بوده ارك كمك

 حفظ و ردك اصالح در تيجد مشتبه در و نمودمؤمن  از ستم رفع و مساعد ديباحقّ  امر در بود
 داشت پسر مخصوصاً اگر و داشت ديبا هم نيمؤمن از رفتگان دنباله درباره را يبرادر حقوق
 گرچه هم يظاهر آداب تيرعا و رديبگ را او يجا و بماند زنده او يكن نام هك ردك يهمراه
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 هك يبعض حال مالحظه و ظاهر حفظ يبرا يول» تسقط اآلداب بني االحباب« و ستين مهم باالصاله
 مهمان و وارد هكمخصوصاً  نمود مراعات ديبا است متوجه هم مردم غالب انظار و باشند ديمق هنوز
 .فقر و اُنس خاصه محافل در مگر باشد

 اسرارست نما خوش صورت حفظ و آنها احترام نيريسا از و دهيپسند يبرابر و يبرادر نيمحترم از
 شبهه رفع يمهربان به ديشن آنها درباره يبد اگر و ديپوشان را آنها بيع و بود نگاهدار ديبا را نيمؤمن
 با نوع رفتار هك نشودتصور  تا ردك يريجلوگ يكين به يراست احتمال با و نمود يبد از تبرئه و

 يشخص ضرر بر عالوه خالف اعمال هك نمود حتينص يپنهان در را او خود وست بزرگان يرضا
 او يدرست در يراه اگر و ردك ديبا يدرست بر حمل بشود تا رامؤمن  عمل وست بزرگان يبدنام

 و حيتصر مگر جستوان ت نمي يتبرّ و ستينمؤمن  گفت دينبا و داد انتشار و نمود فاش دينبا افتين
 ذم و مدح ديمج قرآن در خداوند هك جست ديبا عمل از يزاريب هكبل شود دهيشن بزرگان از يامر
 ندهيگو خداوند هك بود زودباور دينبا يبد دنيشن در و اشخاص بر نهاند  فرموده اعمال و صفات بر
 در موالست و خدا يرضا خالف بر او عمل دانست هك يدرصورت و فرموده فاسق رامؤمن  يبد

 در هك باشد پنهان در اندرز و اركآش و پنهان در ديبامؤمن  يرخواهيخ، ردك حتينص ديبا يپنهان
مخصوصاً  يسك نزد نديب او از هك يامر ولومؤمن  تيسعا و افتد زهيست به نفس و نگردد خوار انظار
 به منحصر او يگرفتار عالج هك يصورت دراما  ستشتريب ندهيگو به آن انيز و است بد بزرگان نزد

 يا معاملهمؤمن  با و اشخاص نزد نه دينما يم اظهار به وادار يرخواهيخ باشد آن در اثر ديام و گفتن
 هكآن مگر فتدين رخنه يدوست در و شاندكن يافسردگ به تا ديننما رود يم آن در اختالف احتمال هك
 انيم درست يمثل هك دهد در تن اول از هم را آخر گذشت و نندك يارك مكمح دقّت با وار گانهيب

 پست و دنيرسان انيز و صدمه و تياذ و، گانهيب با معامله و شيخو با وصلت هك مانهكيح يول توده
 يصور آداب در يياعتنا يبحتّي  ستآخرت و ايدن انيزمؤمن  نمودن تمسخر و سرزنش و شمردن
 تا آنها مانند و دنيخوابمؤمن  سر به رو يپا اي ردنك او به پشت و برگرداندنمؤمن  از يرو مانند
ست حرام رساند او به انيز هك ديبنما خواهد يممؤمن  هك يا معامله در شدن داخل و ستين روا بشود

 ومؤمن  پنددادن هكآن با است دهيرس آن از سخت منع و بزرگ گناهان ازمؤمن  ييبجويع و بتيغ و
 وست بدتر بتيغ از زدن تهمت وست خوب نيتوه عدم وتأثير  گمان شرط به يرخواهيخ و يدلسوز
 نام و نيمؤمن نيب افساد و نيتفت و نمودنمؤمن  ارك در تجسس و دادن يبد نسبت و داشتن بد گمان

 .ستين روامؤمن  از يدور هكنيا با و هاست نعمت سلب و خدا غضب موجب گذاشتن بد
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 خود در مبادا هك باشد مراقب هكبل باشد اهانت هك يبطور نه دينما مالحظه تهمت مواضع در
 ممنوع يالله نعمت سلسله در داشتن طمع و بودن جامعه سربار و ياريكب چون و بخشدتأثير  شخص

  ».نمود ارك در يهمراه و ارك به قيتشوغالباً  را نيمؤمن ديباست ناپسند خدا نزد و

سلسلة عرفا را (رضوان اهللا عليهم) در اين باب مشربي « 491 دهند: اخالق ادامه مير عرفا در در باب نظ
است، چه گويند: تا انساني به قوة خود بخواهد از صفتي مذموم جلوگيري بنمايد  تر لطيف دقيقتر و

  رذايل ديگر ممكن است جلوه نمايد، و سر نفس را از هر طرف كه بكوبند سر ديگر برآورد: 

  از فراز عرش تا تحت الثّري                نفس را هفتصد سر است و هر سري 

پس بايد تيشه بر ريشه زد و در اول امر خودبيني و تكبر را به واسطة تسليم شدن به امر مربي از خود 
 دور نموده به دستور او قدم در راه نهاد، و دل را كه پايتخت كشور انساني و منشأ صفات و بروز

داد و به دست مربي و استاد سپرد كه عاليق دنيا قطع شود. توجه  حسنات و ذمائم است به عالم غيب
وند، ولي اگر به عالم ش مي چه اگر روي دل به طرف دنيا و كثرت شد صفات ذميمه بر حسنه چيره

ً فََاْصَبْحُتْم ود، كه در قرآن است: ش مي علوي و تجرّد روي نمود اخالق فاسده اصالح . 492بِِنْعَمِته ِاْخوا
پس بايد اول تسليم مربي شد و بعد از تسليم بر وفق امر مربي به احكام شريعت عمل نمود و آداب 
طريقت را مراقب بود، كه عالوه بر پيدايش اخالق نيك، جان در گرفته به نور خدايي گردد و آثار 

ود. اين اختالف عقيده به ش مي ر مستفادالهي از او بروز كند. از قرآن مقدس و اخبار نيز اين ام
واسطة اختالف در فهم ظواهر قرآن پيدا شده و به هر دو قسم ممكن است تعبير كرد، ولي عقيدة 
عرفا دقيقتر و به حقيقت نزديكتر است. در اسالم و قرآن به وجه اكمل و اتم بيان اخالق شده و 

ام كه اخالق نيك را تكميل  . يعني من آمدهرَِم اَالْخالقِ بُِعْثُتِ الُمتََِّم َمكا حضرت رسول (ص) فرمود:
كنم. و در قرآن جزئيات اخالق نيز ذكر شده و بلكه همانطور كه پيش گفتيم مدح و قدح قرآن 

: ِاّين ِلَعَمِلُكْم فرمايد نسبت به اخالق و اعمال است نه نسبت به اشخاص، چنانكه در حكايت لوط مي
عمل شما را دشمن دارم. به طور كلّي اخالقي كه در اسالم دستور داده شده دو . يعني من ِمَن اْلقالنيَ 

 اهللا محسوب قسم است: بعضي راجع است به ملكات براي تكميل اعتقاديات و توحيد كه جزء حق
است بر بنده نسبت به خالق از قبيل توبه، انابه، توكل، صبر، تسليم، رضا و حقّي  ود، يعنيش مي

                                                                                                                                                                                              
  .12حضرت حاج سلطانحسين تابنده، تجلي حقيقت در اسرار فاجعه كربال، انتشارات حقيقت، فصل  491
 . يعني شما به واسطة نعمت اسالم كه خداوند ارزاني داشت برادر شديد. 103سوره آل عمران آيه  492
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موجب ترقّي و كمال روح و محكم شدن پاية توحيد است، و در قرآن و اخبار اخالص. اين قسم 
در اين موضوع فروگذار نشده است، در جزو سوم وافي نيز اخبار ائمة معصومين (ع) راجع به 

  » اخالق ذكر شده است.

  گيري  نتيجه
نتيجه شيوه تا افراد جامعه اصالح و تربيت نشوند كليت جامعه رو به سوي تعالي نخواهد رفت. 

سوق دادن انسان از مقام حيوانيت به افرادي است كه هركدام مراحلي از مراتب عرفاني تربيت 
كه اند  اي از انسانيت برده كمال را طي كرده يا در حال طي كردن هستند و هركدام كم و بيش بهره

 دل و خالص،نيت  خداجوست، و خداخواه مؤمن: «493فرمايند اين كماالت را بطور خالصه ذكر مي
 ردارشك و شيآال يب اش يدوست. نلغزد راه بر و نرود، رونيب راه از شيپا. دارد خاضع تن و خاشع،

 امان در او از گرانيد و ترسان برخود خود از و نپردازد، گرانيد به پرداخته، خود به. باشد غش يب
 با را ييدانا. قتستيحق گفتارش مت،كح او يخاموش عبرت، اش بهره معرفت، به نگاهش. باشند
 يكين هنگام و. دارد يمهربان و  ينرم با شجاعت و ،ييتوانا با گذشت و ،يداريپا با خرد و ،يبردبار

 يپافشار ها يسخت در و بسنجد را ارك انيپا. باشد ترسان خود بر و مان،يپش يبد از و شادان، ردنك
 و ساز و باشد، مرگ يايمه و آماده و د،يجو صلوة و صبر از ياري ارك هر و حال هر در و ند،ك

 يكين به سفارش و دينما صرف يكين در و نگذراند هودهيب را عمر هيسرما. سازد فراهم را آن برگ
 جامه آز، بر قناعت و نه،كي بر يدوست و خشم، بر گذشتش و باشد، رهيچ شهوت بر ائشيح. دينما

 ارك و ند،ك شتاب يبندگ ارك در و نبندد آنها به دل و ند،ك يزندگان آنها انيم در پوشد، مردم مانند
 يسك به انشيز دارد، نگاه را خود تيمعص از و ند،ك يرو انهيم ايدن در و اندازد،ين فردا به امروز
 را نندهك محروم و وندديبپ بگسلد او از هك سك آن با و ند،ك يكين خود بر نندهكبد به نرسد،
 ازين و نبرد، ازين يب به جز ازين يرو ند،كن رد را گرانيد درخواست و ند،كن يسك از سؤال ببخشد،

 مقصر شهيهم و دارد نگاه لغزش از را خود دهد، انصاف و نخواهد انصاف برآورد، را ازمندانين
 مردم يسرد از. باشد دگانيشك ستم اري و يستمگر دشمن درگذرد، گرانيد لغزش از و شمارد،

 از نگردد، شاد مردم يچاپلوس از پوشد، بيع و رديپذ عذر و ند،كن وبيع تجسس نگردد، ريدلگ
                                                                                                                                                                                              

  .1318 ارديبهشت اول صالح، چاپ پند شريفة گنابادي، رساله صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج حضرت 493
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 آنها يگرفتار به و شاد آنها يشاد در و باشد دليك نيمؤمن با. ندهد راه خود به اندوه ييبدگو
 خدا از نتواند اگر و سازد، خوش را آنها دل و شدياند چاره يهمراه به تواند اگر گردد، كاندوهنا

 خود بر آنچه پسندد آنها بر و خواهد خود يبرا آنچه خواهد آنها يبرا د،ينما چاره درخواست
 يرو به. خواهد پنهان و اركآش در آنها يكين و دهد، پنهان در پند و ندكن قهر مؤمن از پسندد،
. ندكن خو بد عادات به دارد، بلند همت. نشود نياندوهگ آن رفتن از و نگردد خوشنود ايدن آوردن
 گفتارش گواه ردارشك د،يگو دهيسنج و مك ديگو چون و دينگو نپرسند تا ند،كن راركت را لغزش
 بزرگ را خود و باشد، نارك بر دروغ و ييدورو و بيفر از ند،كن فروگذار يزندگان ريتدب از باشد،
 به يول ندينش مك زنان با و زد،ينست مردم با و ندكن سرزنش را يسك ند،ينب پست را گرانيد و نشمارد
 نزد ينيچ سخن ند،كن بلند را صدا آرد، بدست را هيهمسا دل دارد، خوش دلشان و باشد مهربان آنها
 اءيح پرده خنده در ندارد، روا ستم نگذرد، يدرست از مكح در وشد،ك اصالح در د،يننما سانك

 دانا دوست ندهد، دشنام  د،ينما همه بيالغ حفظ نبرد، يبد به مردم نام ندكن شتاب ارهاكدر ندرد،
 و ندينش شانيدرو با باشد، ناتوانان و آوارگان اري و زدگان ستم اوري زد،يبپره بد اري از و نديگز

 او ند،كن يوتاهك يهمراه در اندام و جان و مال به و ند،ينگز خدا يخوشنود بر را مردم يخوشنود
 انتيخ مشورت در د،ينما مشورت ارك در ند،ك سالم داريد به دوستان بر رد،يبپذ خواندند هك را
 نيا در دقّت اگرچه و ستاند ستين ناروا هك الجعاله حق و الزحمه حق گرچه رد،ينگ رشوت ند،كن

 دينبا فراوانست، فضلش و انيپا يب خدا رمك يول آورد يديناام ردارمانك و خود دنيسنج با نيمضام
  ».گذاشت نتوان را اش همه افتيدر نتوان تمام به آنچه و داشت طلب از دست

  





  
  
  
  

  

  ضميمه
  
  

  منابع و مĤخذ
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وعه بيان و در عرفان ايران (مجم 30/10/1380و  9/10/1380 هاى ترتيب در تاريخ گفتار كه به
چاپ  1381)، گردآورى دكتر سيد مصطفى آزمايش، تهران، انتشارات حقيقت، 13مقاالت 

  http://www.sufism.ir .شده است

ماهيت و قلمرو عقل ، حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاه شريعت، طريقت و عقلحضرت  •
در  1/4/1379متن گفتارى كه در تاريخ  .1382تهران ،  حقيقت،انتشارات  ، چاپ اول،و تفكر

  http://www.sufism.ir .مجلس عمومى فقرا بيان شده است

: ايران اول، عرفان بخش مدرن، دوره در عرفانى تابنده، سلوك نورعلى دكتر حضرت حاج •
 حقيقت، انتشارات انتشارات تحريريه هيأت: تدوين و )، گردآورى39( مقاالت مجموعه
   http://www.sufism.ir.1394 پاييز: اول تهران، چاپ حقيقت؛

، رفع شبهات با 190از جزوه  ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
و تسلّط بر خود،  زميپنوتيه وگا،ي شن،يتيتمركز، مد ة(قسمت سوم)، دربار اناتياز ب ييها دهيگز
  /http://www.jozveh121.com. 1390 بهشتيارد 3 خيتار

 27 ،يعرفان يبرگرفته از گفتارها ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com .1394مرداد 

 فهي، از شرح رساله شر124جزوه  ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
 1376مرداد  9 يها خيجمعه در تار مجالس شب اناتيب قيپندصالح، قسمت دوم، برگرفته از تلف

  /http://www.jozveh121.com. 1386اسفند  2و 

 قيذكر و فكر، تلف ة، دربار124جزوه  ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
. 1386و بهمن  1376و مرداد  ريت يشرح پندصالح در جلسات فقر

http://www.jozveh121.com/  
زمستان ذكر و فكر،  ة، دربار124جزوه  ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
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1391 .http://www.jozveh121.com/ 

 يها ، سلسله درس44 اناتيب دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh.com. 1391خرداد  13 يعرفان

 يعرفان يها از سلسله درس يا دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
. 1390خرداد  13صبح جمعه  ،يعرفان ي. برگرفته از گفتارها21شماره 

http://www.jozveh121.com/  
 يعرفان يها از سلسله درس يا دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

. 1394بهمن  10 خيتار ،يعرفان يبرگرفته از گفتارها ،148شماره 
http://www.jozveh121.com/  

 يعرفان يها از سلسله درس يا دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
. 1394 اسفند 1 خيتار ،يعرفان يبرگرفته از گفتارها ،157شماره 

http://www.jozveh121.com/  
صد و نودم،  ةاز جزو ييها دهيگز ،اناتيب ،نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحاج دكتر حضرت  •

 قيتلف ه،يو تق كتمان سرّ  (قسمت سوم)، حفظ راز، اناتياز ب ييها دهيرفع شبهات با گز ربارةد
. 1387 نيو فرورد 1376مهر و آبان  يشرح پندصالح در جلسات فقر
tp://www.jozveh121.com/ht  

از جزوه پنجاه و چهارم،  ييها دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 1388خرداد  1 خيتار ،يعرفان يگفتارها

صد و چهل و  ةاز جزو ييها دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
. 1380خرداد  3 خيتار انات،ياز ب ييها دهينهم، پرسش و پاسخ با گز

http://www.jozveh121.com/  
صد و نودم،  ةاز جزو ييها دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

  /http://www.jozveh121.com. 1376 وريشهر 6 خيخوف و رجاء، تار ةدربار

 وپنجم، ياز جزوه س ييها دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 1384 بهشتيارد 26 خي(قسمت ششم)، تاري عرفان بيمكات

صد و نودم،  ةاز جزو ييها دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
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  /http://www.jozveh121.com. 8713 ارديبهشت 6 خي، تاردمتخ ةدربار

صد و نودم،  ةاز جزو ييها دهيگز ،اناتيب ،مجذوبعليشاهحاج دكتر نورعلى تابنده حضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 1388 بهشتيارد 15 ،يخودكش ةدربار

 فهياز شرح رساله شر ييها دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
. بهشتيو ارد 1376آبان  اناتيب قيتلف پندصالح (قسمت چهارم)،

http://www.jozveh121.com/  
. 1394 يد 30 يعرفان ي، گفتارهااناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

http://www.jozveh.com/   
، 1394بهمن  14، يعرفان ي، گفتارهااناتيب ،ر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحاج دكتحضرت  •

   /http://www.jozveh.com. قسمت سوم

 عاقله، شاكله، ،1/7/1391سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
Shanbe-Sobhe-01-07-http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91- .نيقي

Yaghin.mp3-Aghele-Shakele  
ذكر و فكربه  ،11/6/1395سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

Sobhe-11-06-http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395- آن. يعرفان يمعنا

128.mp3-shErfania-Manaye-Be-Fekr-Zekro-Panjshanbe   
 يمعن يتداع ،15/1/1395سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

 .به خاطر آمدن و به خاطر آوردن -ر در هر حادثه تفكّ -اسم  ياسم و معن -در ذكر 
-Sobhe-15-01-http://www.mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395
-Har-Dar-Tafakor-Esm-niMa-Va-Esam-Zekr-Dar-Maani-Tadaei-Yekshanbe

Hadese.mp3   
با  ازين قيتطب. 18/4/1396سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

 انجام دستورات. - عتيط بر خود و طبگردش روزگار و تسلّ
-YekShanbe-Sobhe-18-04-http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396

128.mp3-Khod-Bar-Tasalot-Niyaz-Tatbighe   
گيري از  بهره 2/9/1387سخنراني در تاريخ  ،تابنده مجذوبعليشاهحاج دكتر نورعلى حضرت  •

shanbeh-sobhe-02-09-www.mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-قوة خيال. 

128.mp3-khial-goveh-az-iribahregh   
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غرقه شدن در . 22/6/1396سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-06-22- گرفتن آن. اريفكر و در اخت

-Gereftan-Ekhtiyar-Dar-Va-Fekr-Dar-Shodan-Gharghe-ChaharShanbeh-Sobhe
An.128.mp3   

فكر و ذكر و  23/10/1390سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
ي. عرفان ي، گفتارها137از جزوه  .اليه خوط بر قتسلّ

-Fekr-Zekro-Jome-Sobhe-23-10-http://mazaresoltani.net/download/mp3/90/90
.mp3128-Khiyal-Ghove-Bar-Tasalot   

كارهاي جسم  24/6/1396سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
p3/96/1396http://mazaresoltani.net/download/m-06-24- .فكر اصالح -و جان 

Fekr.128.mp3-Eslahe-Jan-Jesmo-Karhaye-Jome-Sobhe   
 .كرفكر و ذ 21/8/1396سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

-Va-Zekr-Shanbe-Sobhe-21-08-http://10mazaresoltani.tk/download/mp3/96/1396
128.mp3-Fekr  

تفاوت در . 25/10/1395در تاريخ  سخنراني ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395-10- و انسان. وانيالطبع بودن ح يمدن

-Ensan-Va-Heyvan-Bodan-Tab-Ol-Madani-Dar-Tafavot-Shanbe-Sobhe-25
128.mp3   

 اصالح تقدم 25/7/1395تاريخ سخنراني در  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
 .خانواده از آن آغاز و جامعه اصالح بر فرد

-Yekshanbe-Sobhe-25-07-et/download/mp3/95/1395http://mazaresoltani.n
-Dastourat-Khanevadeh-Az-An-Aghaze-Va-Jame-Bar-Fard-Eslahe-Taghadom

128.mp3-Jozee   
 - يآزاد 25/9/1394سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

. همت بلند - اليتفاوت وهم و خ -ال يتصرف خ
-Chaharshanbe-Sobhe-25-09-http://mazaresoltani.net/download/mp3/94/1394

Boland.mp3-Hemat-Khiyal-aV-Vahm-Tafavout-Khiyal-Tasarouf-Azadi  
كمال و  ريمس 26/6/1396در تاريخ  سخنراني ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

esoltani.net/download/mp3/96/1396http://mazar-06-26- ي.تواضع و فروتن - يتعال

128.mp3-Tavazo-Kamal-Masire-YekShanbeh-Sobhe 
سرشت . 27/2/1396سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
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 دوگانه بشر و جمع صفات در وجود انسان.
-ChaharShanbeh-Sobhe-27-02-http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396

128.mp3-Ensan-Vojode-Dar-Sefat-Jame-Va-Bashar-Dogane-Sereshte   
 يابيارز ،29/12/1393سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

 .تين شاكله و -يقياعمال و جبران خطا، توبه حق
-Arzyabi-Jome-Sobhe-29-12-http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393

Niyat.mp3-Shakel-Tobe-Khata-Jobran-Amal  
 يابيارز ،29/12/1393سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

 .تين شاكله و -يقياعمال و جبران خطا، توبه حق
-Arzyabi-Jome-Sobhe-29-12-http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393

Niyat.mp3-Shakel-Tobe-Khata-Jobran-Amal  
احترام به  ،4/12/1391سخنراني در تاريخ  ،ى تابنده مجذوبعليشاهحاج دكتر نورعلحضرت  •

 .در اعمال تيشاكله و ن رضا، يمددكار-ياجازات عرفان
-Ehteram-Jome-Sobhe-04-12-zaresoltani.net/download/mp3/91/1391http://ma

Amal.mp3-Dar-Niyat-Reza-Madadkari-Erfani-Ejazat-Be   
علوم اقتصاد و  5/2/1387سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

panjshanbeh-sobhe-05-02-http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-اسراف. 

kardan.mp3-esraf-va-elm  
اسراف و  6/2/1387سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

kotob-jome-sobhe-06-02-http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87- .شاكله

esraf.mp3-shakeleh-va-niyat-selseh  
 اريدر اخت. 7/3/1396سخنراني در تاريخ  ،اهحاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشحضرت  •

 امام زمان. -عالم خواب  -و تسلط بر افكار و اعمال خود  ليگرفتن م
-EkShanbe-Sobhe-07-03-p3/96/1396http://mazaresoltani.net/download/m

128.mp3-Amal-Va-Afkar-Bar-Tasalot  
جسم  يهمگام. 7/4/1396سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396- درون. واناتيح -تورات  -و روح 

-Heyvanate-Torat-Roh-Va-Jesm-Hamgamie-ChaharShanbeh-Sobhe-07-04
128.mp3-Daron   

افسانه عمر و  8/6/1396سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
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Sobhe-08-06-http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396- .اغناناپذيري

Bashar.128.mp3-Eghnanapazirie-Va-Omr-Afsane-ChaharShanbeh   
طبع  يمبنا. 9/1/1394در تاريخ  سخنراني ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

 برادران. نيو آرامش ب يآشت - يعمل نكردن به دشمن -بشر بر صلح و سالمت  يمدن
-Solh-Ekshanbeh-Sobhe-09-01-http://mazaresoltani.net/download/mp3/94/1394

Baradaran.mp3-Bein-Aramesh-Va-Ashti-Salamat-Va 
 15 ،يعرفان يوگوها ، گفت61جزوه ، حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه •

   http://www.jozveh121.com .1388 بهشتيارد

زرگداشت ي ،1/7/1396سخنراني در تاريخ ، حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه •
 .رسح يداريب -يسلطان حهيمرحومه خانم مل

-Shanbe-Sobhe-01-07-http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396
128.mp3-Sahar-Bidari-Soltani-Khanom-Marhome-Bozorgdasht 

انواع  درباره 29/6/1396سخنراني در تاريخ ، حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه •
zaresoltani.net/download/mp3/96/1396http://ma- .علم و عقل -اسرار خلقت  -انسان 

-Elmo-Khelghat-Asrare-Ensan-Anvae-ChaharShanbeh-Sobhe-29-06
Aghl.128.mp3 

  .البالغة نهج  شرح، يد معتزليالحد يابن اب •

،  االرقمالتسهيل لعلوم تنزيل، بيروت: دار االرقم بن ابى احمد، بن محمد غرناطى، جزىابن •
  .  ق1416 

زاد المسير فى علم التفسير، بيروت: دار الكتاب  ، على بن عبدالرحمن ابوالفرج جوزى،ابن •
  . ق1422 ،  العربي

، بيروت:  تحقيق سمير مصطفى رباب  ،  عربىتفسير ابن محمد، الدينمحيى ابوعبداهللا عربى،ابن •
  .1 ق. ج1422دار احياء التراث العربى، 

   .ناجا، بيالبن قتيبة، بيغريب القرآن  م،مسل بن عبداهللا قتيبه،ابن •

  .ترجمه جلد شانزدهم بحار االنوار-آداب معاشرت •

  .ترجمه رسولى محالتى -ارشاد •

  .ترجمه كتاب السماء و العالم بحار-آسمان و جهان •
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: ابن نشري، عباس يليل ،يروشن چسل رسول، ترجمه DSM–5 يبر مبنا يروان يشناس بيآس •
 .1395، نايس

،  المعاني في تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار الكتب العلميةروح  محمود، سيد آلوسى، •
   . ق1415 

ترجمة فرامرز سهرابي، انتشارات وراي دانش،  روانشناسي سالمت،آنتوني جي كورتيس،  •
1380 . 

پژوهشكده علوم ي، بركل ،ايفرنيدانشگاه كال ،بزرگتر دهيفا يتامس، مركز علم مونيسا انايليام •
  http://psychology999.blogfa.com/?p=32ي. نقل از: شناخت

  .ترجمه جلد هفتم بحار االنوار-بخش امامت •

. 1389، تحوالت اجتماعي از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالمي ،بيدآباد، بيژن •
ejtemaee.pdf-/doc/tahavolatebidabad.irhttp://www.  

هاي روان درماني،  هاي روان درماني، نظام پروچاسكا، جيمز، اُ؛ جان سي نوركراس، نظريه •
 . 1395ترجمه يحيي سيدمحمدي، ويراست هشتم، نشر روان، 

پريرخ دادستان، روانشناسي مرضي و تحولي از كودكي تا بزرگسالي، سازمان مطالعه و تدوين  •
 تهران. ،1387ها (سمت)، مركز تحقيق و توسعة علوم انساني،  ساني دانشگاهكتب علوم ان

   .ترجمه انصارى -ثواب االعمال •

 چاپ ،1392ويرايش،  محمدي، نشر سيد يحيي: هيجان، ترجمه و ريو، انگيزش مارشال جان •
  بيستم.

  .Science Daily، دانشگاه بيل. به نقل از خبرگزاريها، بروئر يا  جودسن •

  ق.1423 ،  ، بيروت: دار العلوم تبيين القرآن يرازى، سيد محمد،ش حسينى •

  صحيفه نور.خميني، روح اهللا موسوي،  •

  خواجه حافظ شيرازي، ديوان. •

،  مفاتيح الغيب، بيروت: دار احياء التراث العربى عمر، بن محمد ابوعبداهللا فخرالدين الرازي، •
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  ق. 1420

   ق.1416بيروت: دارالقلم، مفردات الفاظ القرآن،  اصفهاني، راغب •

  . 1343منطبعة برلين،  ،راه نو، كاظم زاده •

  .1368، 1 شماره زندگي، و فرهنگ مجله فارسي، ادبيات در فرهنگ مفاهيم ثقفي، رضا •

، بيروت: دار الفكر  التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج  مصطفى، بن وهبة زحيلى، •
   ق.1418 المعاصر، 

 .كشف الغمة عن علماء األمةالحوالي،  عبدالرحمن بن سفر •

، بيروت: دارالتعارف  ارشاد االذهان الى تفسير القرآن ، اهللاحبيب بن محمد نجفى، سبزوارى •
   . ق1419  للمطبوعات، 

 عمومي رسمي وتربيت تعليم نظام در بنيادين تحول نظري شوراي عالي انقالب فرهنگي، مباني •
  .1390ايران،  اسالمي جمهوري

، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به  الميزان فى تفسير القرآن  محمدحسين، سيد طباطبايي، •
  .  ق1417 ،  مدرسين حوزه علميه قم  جامعه

جوامع الجامع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه  ، حسن بن فضل طبرسى، •
  . 1377،   قم

   .1372 ، تهران: ناصر خسرو،  البيان فى تفسير القرآنمجمع  ، حسن بن فضل طبرسى، •

التبيان في تفسير القرآن، با مقدمه شيخ آغابزرگ تهرانى و تحقيق   حسن، بن محمد طوسى، •
   تا. ، بي احمد قصير عاملى، بيروت: دار احياء التراث العربى

، قم: دار  ك محمودىالوجيز في تفسير القرآن العزيز، تحقيق شيخ مال  حسين، بن على عاملى، •
   . ق1413 ،  القرآن الكريم

 تعامل جاللوند، هندسه مهدي نيا؛ قاسم سلمان عبدالملكي؛ كريم الالني؛ علي حاجي عبداهللا •
 زمستان ،28 شماره ،9 شاكله، انسان پژوهي ديني، دوره عملكرد و ساختار در نفس و ادراكات

  . 31-51 صفحات ،1391
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 .1374تر محمد استعالمى، چاپ هشتم، كح ديا، تصحياالول رةكتذ عطّار، •

، بيروت: دار المالك للطباعة و 2، چ14 تفسير من وحي القرآن، ج اهللا، سيد محمدحسين،فضل •
   ق.1419النشر، 

، بيروت: 6 ، تحقيق محمد باسل عيون السود، ج محاسن التأويل ، الدينلجما محمد قاسمى، •
  .  ق1418،  دارالكتب العلميه

، لوح فشرده يعلوم اسالم يوتريامپكقات يز تحقكث، نور، مري، جامع االحاديافك، الينيلك •
CD. 

   . 1382 ،  تفسير علّيين، قم: اسوه ، عباس سيد حسينى، كريمى •

علوم  يوتريامپكقات يز تحقك، مر2ث نور ي، جامع االحادبحاراألنوار، محمدباقر، يمجلس •
 .CD، لوح فشرده ياسالم

 جعفري، عالمه آثار نشر و تدوين موسسه پيشرو، فرهنگ و پيرو فرهنگ جعفري، محمدتقي •
  .تهران، 1378 اول، چاپ

   تا.، بي تفسير المراغي، بيروت: دار احياء التراث العربى  مصطفي، بن احمد مراغي، •

اجتماعي، نشر ني، چاپ هشتم،  نظم نظري تحليل و نظم، تشريح شناسي جامعه ،چلبي مسعود •
  .1395، تهران

  . 1380تفسير روشن، تهران: مركز نشر كتاب،   حسن، مصطفوى، •

هاي معلّمي استاد مطهري، انتشارات مدرسه،  كتاب جلوه، 89دفتر هاي  يادداشت، مطهري •
1369.  

  .1367 تهران، دانشگاه قاضي، ابوالفضل ترجمه سياسي، شناسي جامعه دوورژه، موريس •

  /http://www.sufi.ir لسون.يكح نيمثنوى معنوى، تصحموالنا جالل الدين بلخي،  •

 الكتب دار: بيروت المجيد، القرآن معنى لكشف لبيد مراح عمر، بن محمد جاوى، نووى •
  . ق1417   العلمية،

• http://www.jozveh121.com/ 
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• http://www.mazaresoltani.com/  

• http://www.mazaresoltani.net/  

• http://www.sufi.ir/  
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