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  یعرفان روانشناسیدرمان در محتواي 
  
  

 2فرانک بیدآباد                1دآبادیژن بیب
 

 چکیده
پردازیم. براساس نظریه روانشناسی عرفانی محتواي درمان با  به محتواي درمان در روانشناسی عرفانی می در این مقاله

شود. لذا  استفاده از دستورات تربیتی خاص در مراحل مختلف زندگی انسان و از طریق تغییر شاکله فرد تعریف می
باشد. در این ارتباط  هر مرحله نیز متفاوت میمجموعۀ دستورات در مراحل مختلف متفاوت بوده و محتواي درمان در 

محتواي درمان را در چارچوب مرحلۀ ذاتی، مرحلۀ طفولیت و محیط رشد و نمو کودك، مرحلۀ بلوغ جسمی، و مرحلۀ 
 کنیم. ازدواج و تشکیل خانواده و توسعه روابط اجتماعی بررسی می

  محتواي درمان، شاکله فرد، تربیت.درمانی،  ، تصوف، روانروانشناسی عرفانی ها: کلیدواژه

  مقدمه
درمانی، محتواي تغییر با  تأکید بر محتوایی خواهد بود که در پی تغییر و اصالح آن هستیم. در هر نظریه روان مقالهدر این 

اي علّت  گردد. براي مثال اگر نظریه روانی تعیین می  درمانی از شخصیت و آسیب تکیه بر تعریف هر نظریه روان
تواند  درمان را حل تعارضات بین فردي قرار خواهد داد و میهاي بین فردي بداند، محتواي  هاي روانی را تعارض بیماري

تفاوت محتوا  3نورکراس و پروچاسکاهاي شرطی تعیین نماید.  در فرآیند درمان از روش آگاهی بخشی یا کنترل محرك
چیزي باید ویند چه گ می هاي شخصیت و آسیب روانی به ما نظریه«د: نکن درمان را به سادگی اینگونه تعریف می فرآیند و

از دیدگاه روانشناسی عرفانی،  .»دهد ویند چگونه تغییر روي میگ می به ما هاي فرآیند تغییر کند، در حالی که نظریه
شود. بدین ترتیب محتواي  زند برگرفته از شاکله اوست که در نتیجه سه مولفه اصلی تشکیل می رفتاري که از فرد سرمی

پردازد که بستر اولیه رفتار است. و از سوي دیگر براي آنکه  دهنده شاکله می اي شکله درمان از یکسو به تغییر در مولفه
کند که تغییر در اجزاي این مراحل بخش دیگري از محتواي درمان  رفتاري به وقوع بپیوندد مراحل مختلفی را نیز طی می

  گیرد.  را در برمی
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یب روانی را در نتیجه فاصله گرفتن فرد از عدل دانسته و عرفانی آس روانشناسیروانی، نظریه  شناسی از دیدگاه آسیب
داند. بدین  می »جهل«در مسیر تعالی انسان را  بین مادیات و معنویات در خروج از تعادلمؤثّر  یکی از بزرگترین عوامل
ار گرفتن در افزایش آگاهی فرد به حیطه عدل و تعادل بین معنویات و مادیات و قر ،درمان هدفترتیب بخش دیگري از 

  .باشد مسیر تعالی می

به قصد کمک «ود باید فقط ش می تعریف درمانی رواندارند که هر فعالیتی که به عنوان  اظهار می 4نورکراس و پروچاسکا
عمال زور یا تنبیه تلقی » کردن به افراد و در جهت اهدافی باشد که دربارة آنها توافق شده است وگرنه شکل دیگري از ا

هاي روانی  آید ولی فریبنده است. زیرا بیماري که گرفتار تنش شد. هرچند این تعریف در نگاه اول متقن به نظر میخواهد 
واند صحیح از سقیم یا سره از ناسره را بازشناسد که ت می واند هدف خود را تشخیص دهد و یا چگونهت می است چگونه

درمانگر خود با گذراندن علوم مختلف روانشناسی الزاماً به آرامش  سپس بر اهداف درمان توافق داشته باشد. مضافاً فرد
وي قرار غضبیه  وشهویه  رسد و امیال و تمایالت دافعه و جاذبه وي که ذیل عناوین قواي روان یا کماالت روحی نمی

ة عاقله وي درنمی دارند ا  ند.آی تحت سیطرة قواختیارلزوم در  وقتعریف فتأکید  گفت کهوان ت می از سویی دیگرام 
بسیار بجاست و این امر در متون اسالمی و عرفانی و مشخصاً قرآن  درمانبه  ويتمایل وجود انتخاب و  درمانپذیر در

َ َقْد تـَبَـ  نِ يالدِّ  یال ِإْکراَه فِ «: 5فرماید . قرآن کریم میاست کریم به آن تصریح شده ِ�لطَّاُغوِت َو  ْکُفرْ يَ َفَمْن  یِّ الرُّْشُد ِمَن اْلغَ  نيَّ
و رشد و  وجود ندارد ياجبار[روش] ن یدر د یعنی» مٌ يَعل عٌ يَال اْنِفصاَم َهلا َو ا�َُّ مسَ   یِ��َِّ فقد اسَتْمَسَک ِ�ْلُعْرَوِه اْلُوْثق ْؤِمنْ يُـ 

ریسمان محکم هاي  پس کسی که به طغیانگري [خود] کفر ورزد [نفی کند] پس همانا متمسک به گره ،کژروي بیان شده
  [سلسلۀ انبیاء و اولیاء الهی علیهم السالم] که جدایی ندارند شود و خداوند بسیار شنوا و بسیار آگاه است. 

شناسی  یت، آسیبشخص نظریه تعاریفی مانند الزم است درمانی روانهر نظریه بررسی و توصیف  بطور معمول براي
شی درمان و اثربخ در آخر میزان اغلب و گردد ارایهاز دیدگاه آن نظریه  رابطه و ها و محتواي درمانفرآیند روانی،

گفت که علیرغم اینکه کلیه مباحث وان ت میود. در تبیین نظریه روانشناسی عرفانی ش بیان انتقادهاي وارد بر آن نظریه
 درمانی روانب مکاتب است ولی در عین حال اغل درمانی رواناتب مکسایر متفاوت از تصوف  عرفان ونظري و عملی 
   اند. را بیان نمودهتصوف  اتیسممپردازي عرفانی و پراگ اي از نظریه هرکدام گوشه

هشیار  ،(متعاقب آدلر) 9و روانشناسی خود 8مکتب فردنگرو  7ادلر 6پویشی و همچنین رواندر مکتب روانکاوي فروید 
مراقبه  مثالًهاي روانشناسی عرفانی  از نگرش برخی معدود 10هاي بینشی یا آگاهی بخش کردن ناهشیار و بطور کلی درمان
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مدیریت هیجان و قصاص به اندازة جریحه ، 11روانشناسی عرفانی در عوض تخلیۀ هیجانیدارند.  و محاسبه را ملحوظ می
و قبول مفهوم انتخاب  دهد. نظر قرار میمد  وارده و کظم غیظ و عفو و صفح را براي افرادي که توانایی آن را دارند

درمان توسط درمانپذیر و منع اجبار و اکراه نیز مورد قبول روانشناسی عرفانی است ولی آزادي عمل در چارچوب قواعد 
هاي بینشی در مکاتب  درمانی روانافزایی و تخلیه هیجانی و انتخاب که مبناي  هاي آگاهیفرآیند لذااجتماعی قرار دارد. 

  نظر قرار دارد. مد  تري هاي جامع است در روانشناسی عرفانی با نگرش 14گرا و انسان 13و وجودي 12روانکاوي

م مطرح می 15هاي شرطی کنترل محرك شود  در روانشناسی عرفانی در خودداري از مجالس ناروا و پرهیز از مواضع تُه
موجب شکل غییر آنها و تها و تعلّقات فرد  وابستگیانواع آورند.  آفرین را بوجود می رفتارهاي مشکلموجبات بروز که 

یرد و گ می قرارتوجه  شود. در روانشناسی عرفانی ذات تعلّقات نسبت به فرد مورد میدادن و همچنین تغییر رفتار در فرد 
هاي شرطی که مبناي  هایی نظیر کنترل وابستگی و محركفرآیند نماید. لذا اقدام به اصالح نحوه وابستگی فرد می

اند به نحوي  ریزي شده بر آن پی 19و شناختی 18و سیستمی 17رفتاري درمانی روانمکاتب  است و 16هاي کنشی گري درمان
نمایند. همینطور در  میتأکید  هاي محیطی و کنترل درونی فرد در روانشناسی عرفانی مطمح نظر هستند که بر پدیده

  دارد. میهاي بینشی و کنشی را ملحوظ  نگر که هر دو گروه درمان یکپارچه درمانی روان

و  22دهند نظر قرار میمد  و ارتقاءرا 21ترکیبی از علم و فلسفه و عرفان است که پذیرش 20هاي معروف به موج سوم درمان
 از یکسو شباهت بارزتري به روانشناسی عرفانی دارند.

هاي تغییر نوع درمان باید با هدف درمان و همچنین خصوصیات فرآیند درمان وهاي  م است که در کلیه روشمسلّ
                                                                                                                                                                                                                                 
11 Catharsis. 

که دیدن تراژدي و کمدي موجب تصفیه و پاالیش روح داشت  بیان میارسطو باشد.  میقدیمی ریزي بسیار  یا بیرونتخلیه هیجانی واژة 
ي تلخ احساسی ها تجربهقرار گرفت که از آن استفاده نمودند که بیمار از طریق بیان  فروید و بروئربعدها مورد استفادة ین واژه ا. گردد می

 بیرون بریزد. خود را گذشته 
12 Gabbard, G. O., Litowitz, B. E., & Williams, P. (2012) Textbook of psychoanalysis (2nd ed.) Washington, DC: American 
Psychiatric Publishing. 
13 Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic. 
14 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. 
15 Stimulus Control 
16 Action Therapy 
17 Wolpe, J. (1990). The practice of behavior therapy (4th ed.). Elmsford, NY: Pergamon. 
18 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. 
19 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. 
20  Third-Wave Therapies 
21  Acceptance 
22 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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انطباق تکلیف با «درمانپذیر منطبق باشد. این موضوع در روانشناسی عرفانی که منتج از دستورات قرآنیست در عبارت 
انطباق ا ی بشر يات فطریبا خصوصدستورات تربیتی تطابق تربیت و تعالی بشر از مسائل مهم در  یکی. نجدگ می »تکوین

ش یآنها افزا یارائکباشد  فرد داشته یعیو طب يات فطریبا خصوص يشتریانطباق بتعالیم است. هرچه  تکلیف با تکوین
انطباق است.  تربیتعمال ا یمنف راتیاهش تأثکمثبت و  يرگذاریأثش تیافزا یبه معن ییاراکش یافزا افت.یخواهد 

در نظر گیرد که فشار روانی و جسمانی بیش از انداره به اي  به گونهتکلیف با تکوین باید جمله خصوصیات فرد را 
د در غیر اینصورت ممکن است خصوصیتی را در وي تغییر دهد ولی موجب بروز خصوصیات دیگري یدرمانپذیر وارد نیا

 جامعه اطراف او براي فرد و یمنف ومثبت  اتریتأث يدارا زمانهمآموزش و تربیت تعلیم، مطلوب نیستند. غالباً  گردد که
 واندت می مسلماً باشدداشته  انهریگ سخت یا دیشد ،حادتغییر یا درمان ماهیتی  فرآیند ییا بطور کلّ تربیت. اگر دباش یم

از افراد  اي دیگر هعد اي براي معنوي سازنده یا يماداثرات  دیگري ایجاد کند علیرغم اینکه و روانیمادي هاي  بیآس
ن یدر ا کنند قوانین را رعایت نمیه کجامعه هاي  از انسان یسطوحمسلماً  ،د باشدیهات شدیتنب ی. وقتبیاوردهمراه ه بجامعه 

همین موضوع در مورد صدور آنهاست. حقّ  ردنکع یضا ین موضوع به معنید و اشون یم تنبیهشتر از جرم خود ین بیب
  دستورات کلی تربیتی براي افراد بسیار حائز اهمیت است. 

ماید. در نوع عام ن می اقدام به تحت تربیت قرار دادن افرادخاص  بطور کلی روانشناسی عرفانی در دو مقطع عام و
د شریعتی بطور عام و در دستورات عماید. جمله این دستورات در قوان می براي عموم صادر دستورات درمانی خاصی

اي از دستورات  که افراد را در سطوح مختلف با مجموعهمکتب روانشناسی عرفانی مطرح است. خاص  طریقتی به طور
دهد عمالً به این موضوع توجه دارد  تحت تعلیم خود قرار میخاص  اي از دستورات کلی و در سطوح دیگر با مجموعه

  ند.مند گرد که چگونه در مقطع دستورات عمومی و کلی مفاد دستورات را بیان نماید که عموم درمانپذیران از آن بهره

سازد. لذا در این بخش  درمانپذیر را به سوي تعالی رهنمون میخاص  در مقطع دیگر مربی یا درمانگر با اعمال تجویزات
هاي درمانی همگی فرآیند اشد. تمام اینب می خصوصیات جسمی و روحی وي نوع درمان براي هر فرد متفاوت و در حد

دو در  و معنوي هرمادي  و روانی فرد دچار اختالل نشود و عدالتي ماد در چارچوبی قرار دارند که عدالت بین حیات
  مسیر تعالی فرد رعایت شود.

ط و زمان و یبر حسب اختالف اوضاع مح یانتین هر دیام و قوانکبقا و دوام اح: «23ندیفرما یط میام با محکتناسب احدر 
ود و چه نسخ ش نمی ن برقرار است و نسخیآن دات موجود باشد یه مقتضک یشود و تا موقع یان و اشخاص، مختلف مکم

انت اسالم ین دیست. و چون قوانیح نیط تناسب موجود نباشد و با وجود تناسب نسخ صحیم و محکن حیه بکاست  یموقع
ه بالتّمام موافق کست و آنچه ین یانسان ياز آنها مخالف وجهۀ فطر یکچیعت و فطرت و عقل است و هیبالتّمام موافق با طب

م یه گفتکباشد. چه همانطور  یر قابل نسخ و انقراض میر است، لذا غیر ناپذییت است (مانند اصول و اخالق) تغفطر
ان کات زمان و میانت اسالم با مقتضید ینباشد، ول یات زمان و اهل آن تناسبیام و مقتضکن احیه بکاست  یانقراض موقع

ح یاصناف مختلفه مانند مسافر و حاضر و صح يند و براک ید مییتأر است ییر قابل تغیه غکم عقل را کمخالفت ندارد و ح
ه در قرآن است نسبت به کمدح و ذم  یات احوال آنها دستورات داده است. و حتّیر آنها بر حسب مقتضیض و غیو مر

                                                                                                                                                                                                                                 
 .6- 7، صفحات 1372حضرت آقاي حاج سلطانحسین تابنده، تجلّی حقیقت در اسرار فاجعۀ کربال، انتشارات حقیقت، چاپ چهارم،  - 23
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م یحاالت تعم یرساند، ول یت را میر آنها خصوصکند و ذیه نسبت به حاالت است، چه اشخاص فانکاشخاص نشده بل
اسالم  يستند. منتها دولت صوریام و امور قابل نسخ نکل احین قبیشود و ا یآن احوال باشد شامل م يه را داراکدارد و هر 

  »ن است.یه راجع به مسلمکست بلیز راجع به خود اسالم نیباشد و آن ن یقابل ضعف و فتور م
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  تغییر شاکله و دستورات تربیتی
گانه روش تربیت و تأثیر بر فرد متفاوت است که و در هرکدام از مراحل  در هرکدام از مراحل پانزده 2در نمودار 

  دستورات معینی براي تربیت افراد در دستورات دینی و عرفانی وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت. 

شاکله است که مولّد رفتار  و فرد مؤثر استاي از دوران زندگی بشر، عوامل مشخصی در تشکیل شاکله  در هر مرحله
پذیرد.  میتحقّق  یا اجتماع در هرکدام از مراحل ذیل با شاکله خاصی گیري رفتار در فرد است. لذا بر این اساس شکل

هاي خاصی را باید بکار بست تا شرایط الزم براي تغییر  براي اصالح و تربیت بشر در هر مرحله از مراحل فوق مکانیزم
  پردازیم: شاکله و تربیت فرد و نهایتاً جامعه محقق گردد که مختصراً در ذیل به آن می

  یذاتمرحلۀ 
 کرد که از هنگام انعقاد نطفه در رحم مادر تا تولد طفل در او اثرتوجه  براي اصالح در این مرحله باید به عواملی

و این وظیفه والدین جسمانی اوست که شرایط الزم براي ذارند. تربیت فرد در این مرحله در اختیار خود او نیست. گ می
تولید و تولد فرزند سالم بوجود آورند. منظور از فرزند سالم فرزندي است که هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی و 

آتی وي پیوندد و نیازهاي  گیري شاکله در بشر در این مرحله به وقع می هاي اساسی شکل معنوي در سالمت باشد. بنیان
  منبعث از عواملی است که در این مرحله بر تشکّل جسم و روح او دخیل هستند.

. است گیري جسم و روح فرزند تعلیم شده دستورات شریعتی و طریقتی بسیاري براي سالمت طفل در این برهه از شکل
ی آنان است. همانطور که اي از مالحظات بهداشتی مادر و پدر و روابط جسمی و جنس دستورات شریعتی شامل مجموعه

هاي الزم را براي  دارد دستورات طریقتی زمینه دستورات شریعتی شرایط الزم براي سالمت جسمی طفل را مقرر می
 يدار اوالد الزمه آداب مادران«فرمایند:  سازد. در رساله پند صالح می هاي روحی و روانی وي فراهم می گیري بنیان شکل

 و  یجسم تیترب و خود عادات امیا و ردادنیش و حمل وضع و حمل امیا و حمل اول از را فرزند و خود الصحه حفظ و
 االتیخ و یبدن تیوضع هکبل مؤثرست فرزند در یکینزد وقت در مادر و پدر خُلق و حال و بدانند دیبا فرزند یروح
 ریز سال هفت تا اوالد و باشند مراقب دیبا پس مؤثرست شدن دختر ای پسر هکبل فرزند مزاج و اتیروح و لکش در نیطرف

 بعد و مادرست ییدانا و یکین به بسته او ندهیآ و آموزد یم فرزند به را غذا طرز هکبل ردارک و گفتار و مادرست دست
  ».آموزگارست و پدر دست ریز شتریب

همانطور که اشاره فرمودند ت. نسبه طفل دا یکیهنگام نزد والدینت زنا را انتقال اثر حاالت یل ممنوعیاز دال یکیشاید 
تر از افعال مباح  بخش منع شده لذتافعال ز لحاظ روانی اود. ش می به فرزند منتقل یکیحاالت روحی والدین هنگام نزد

بوجود  ياگر در هنگام زنا فرزند .ودش می اطفاءبهتر و بیشتر مشتعل شتر است و آتش نفس یع بمنبر مافرد حرص است و 
ل یود. حاالت پدر و مادر در آن لحظات به دلش می در حال عمل خالف هستند به او منتقله کو مادر او  د حاالت پدریآ

به توجه  یبه لذائذ تن داشته باشد و وقت يدیز بعد از تولد علقۀ شدیه روحاً طفل نکد گرد می ش از حد سببید بیتلذذ شد
در  یانسان یروحماالت کو استعدادات متر خواهد بود و مراتب کات و وجدان یبه معنوتوجه  د باشدیلذائذ تن شد
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  .24اء خدا زنازادگانندیه دشمن اولکت شده یروابه کرّات ز یند و لذا در اخبار نکبروز ند یشاحتّی  متر است وکزنازاده 

 محیط رشد و نمو کودكمرحلۀ طفولیت و 
یرد. کودك در این دوره بیشترین میزان یادگیري را از محیط پیرآمونی خود گ می در این دوران مبانی رفتاري فرد شکل

کند. آنچه که در  دارد. لذا رفتار مادر در مرحله اول بعد پدر و محیط خانواده کلیه محتواهاي آموزشی را براي طفل بنا می
                                                                                                                                                                                                                                 

و سعد اسکاف روایت کرده که امام باقر (ع) فرمود: کشنده  -12) 4(، 135ص:  ،)4( باب، 135 ،2جلد  ،ترجمه رسولى محالتى -ارشاد -24
  حضرت یحیى بن زکریا زنازاده بود، و کشنده حسین بن على علیهما السالم نیز زنازاده بود، و آسمان سرخ نشد مگر براى آن دو.

ها است یکم  معانى االخبار: بسندش تا امام ششم (ع) که زنازاده را نشانه -2) 6( ،175 ،2جلد  ،ترجمه جلد شانزدهم بحار االنوار-آداب معاشرت
ا خانواده، دوم دلدادگى بهمان زنا که از آن آفریده شده، سوم سبک شمردن دین چهارم بد برخوردى با مردم و کسى با برادرانش دشمنى با م

  بد برخورد نباشد جز زنازاده یا تخم حیض.
ت ندارد از قریش مگر گوید دشمن پیغمبر ص فرمود: اى على راست می، 183-184 ،7جلد  ،ترجمه کتاب السماء و العالم بحار- آسمان و جهان

پدر و از مردم دیگر جز بدبخت و از زنان جز سلقلقیه و آن زنیست که از پس حیض بیند، وانگه  زنازاده و از انصار جز یهودى و از عرب جز بى
و ما دوستى على را بفرزندان على علیه السالم بسنجید،   دیرى سر بزیر افکند وانگه سر بر آورد و فرمود: اى گروه انصار فرزندانتان را با دوستى

  دانستیم فرزند ما است و هر که دشمن على بود از ما نبود. کردیم، هر که على دوست بود می خود پیشنهاد می
بخش پنجم دوستى با ائمه علیهم السالم عالمت پاکى والدت و دشمنى با آنها  ،124 ،5جلد ، ترجمه جلد هفتم بحار االنوار-بخش امامت

) خصال: داود بن حسن از ابى رافع از على علیه السالم نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود هر کس 6(، 122ص :  ،ى والدت استعالمت آلودگ
جابر بن . منافق است یا زنازاده است و یا مادرش باو در ایام ناپاکى حامله شده عترت مرا دوست نداشته باشد بواسطه یکى از سه چیز است یا

ه انصارى فهمیدیم اوالد ما است و هر که  داشت مى داشتیم هر که على را دوست می گفت: ما محبت على را بر فرزندان خود عرضه می عبد اللَّ
  دانستیم.  ورزید او را از خود نمى دشمنى با على می

دق علیه السالم نقل کرد که ) معانى االخبار: سیف بن عمیره از حضرت صا1(، 127، ص: 5ترجمه جلد هفتم بحار االنوار، جلد  -بخش امامت 
زنا دارد که خود از آن تولید شده سوم دین را سبک ه ولد زنا عالماتى دارد یکى از آنها دشمنى با ما اهل بیت است دوم عالقه و میل ب فرمود:

یا کسى که مادرش او را شمارد چهارم بد برخورد با مردم است و بدخو نیست با برادرانش مگر کسى که در رختخواب پدرش متولد نشده  می
ه مدائنى گفت حضرت صادق علیه السالم فرمود: وقتى محبت ما در دل شما برقرار گردید 2در هنگام حیض حامله شده. ( ) محاسن: ابو عبد اللَّ

مگر پاکدامن و دشمن دارد  منظور فطرت اسالم است فرمود نه پاکدامنى است ما را دوست نمى  خدا را سپاسگزارى کنید بر بهترین نعمت. گفتم
کند و از آنها ارث  دارد مگر کسى که مادرش او را از دیگرى حامله شده و بشوهرش نسبت داده بر اسرار و زنان خویشاوند خود نگاه می نمى
   اى که هست دارد ما را دوست نمیدارد مگر کسى که پاك باشد از هر طایفه برد چنین کسى هرگز ما را دوست نمى می

ه بن حزام انصارى گفت ما خدمت پیامبر اکرم ص بودیم با ، 130، ص: 5ترجمه جلد هفتم بحار االنوار، جلد  - بخش امامت ارشاد مفید: عبد اللَّ
محبت على بن ابى طالب هر که او را دوست بدارد بدانید رشید و درست  گروهى از انصار فرمود اى انصار فرزندان خود را آزمایش کنید با

  . من بدارد بدانید بواسطه آلودگى نطفه اوستاست و هر که دش
فرمود: در زنا زاده، نه در خودش و نه در پوستش و  گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که مى . زراره مى9) 1( ،521 ،ترجمه انصارى -ثواب االعمال

از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: اگر . ابو خدیجه 10 نه در مویش و نه در گوشتش و نه در خونش و نه در هیچ چیز او خیرى نیست.
یافت. پرسیدند: مرد سرگردان بنى اسرائیل که بود؟ فرمود: عابدى بود که به  بنا بود زنا زاده نجات یابد، آن مرد سرگردان بنى اسرائیل نجات مى

گفت: گناه  گشت و مى بیرون رفت و میان کوهها مىپذیرد، پس او  شود و خداوند هیچ عملى را از او نمى وى گفتند: زنازاده هرگز پاك نمى
  من چیست؟

بحار االنوار در ارتباط با ظهور قائم و اینکه دشمنان حضرت از زنازادگانند و همینطور که حضرتش  13مشابه این مباحث به تفصیل در جلد 
 ریزد آمده است. خون زنازادگان را می
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نیست تأثیر  چند در تربیت کودك بیاند این است که تذکرات و نصایح تربیتی والدین هر روانشناسی تربیتی نتیجه گرفته
دهد. لذا کودك الگوي رفتاري خود  هاي تربیتی براي طفل را تشکیل می زهوولی این رفتار پدر و مادر است که اساس آم
کند. اگر پدر و مادر در این مرحله اخالق و صفاتی را مراعی باشند  برداري می را با بررسی رفتار پدر و مادر از آنها نسخه

کنند. بنابراین تقیید والدین به  کند که والدین می دهد وآن می د نیز همان اخالق و صفات را سرمشق خود قرار میفرزن
 سازد.  و معنوي وي میمادي  رعایت دستورات شریعتی و طریقتی طفل را آماده و مهیاي مراحل رشد

د را بر بطور صریح و ضمنی بر کودك عرضه ها رفتارهاي خو ها و همکالسی معاشرین بیرونی نظیر معلّمین، همبازي
هاي خود را کامل نموده و به هم  یرد و طفل آموزهگ می نمایند و بروز رفتار در این مقطع سنّی شکل خاصی به خود می

 نماید. سن و ساالن خود نیز عرضه می

 بلوغ جسمیمرحلۀ 
وز ادراکات جنسی و جسمی و رفتارهاي ناشی از با ورود به دوران بلوغ جنسی و برغضبیه  وشهویه  حصول کمال قواي

 شناختی، انگیزش ود. در این دوران موارد اساسی نیازها (نیازهاي فیزیولوژیکی و روانش می آن در این مرحله محقق
فردي  هاي شخصی و خودیت و تالش) و تفاوت کنترل اجتماعی)، شناخت (اهداف، آراء بیرونی و نیازهاي و درونی

در فرد بارز و به مرحله  25تر انگیزش و هیجان هاي ناهشیار و رشد) و به عبارت کلی شخصیتی و انگیزش هاي (ویژگی
هاي مختلف شخصیتی و مسیرهاي  رسد و رفتارهاي فرد را خواسته و ناخواسته مدیریت نموده و او را به گونه ظهور می

ها و  نوي و کیستی و چیستی خود و موفقییتو معمادي  کشد. تفکّرات در مورد اهداف زندگی مختلف زندگانی می
 ود. ش می ها در زندگی فرد اساساً از این دوره آغاز شکست

 ریسا از انسان ازیامت: «26فرمایند دهی افکار فرد به مسیر معنوي حیات است. می دستورات طریقتی در این دوره جهت
 یشیب هم او رکف تن نمو به یول واناتستیح ریسا ندمان تولّد اول از كودک و است نیب انیپا رکف و عقل به جانداران

 هم موجودات ریسا آثار به برده نادانسته به یپ خود دهیشن و دهید و دانسته از و دگرد می افزون او یسنج انیپا و ردیگ می
 ارک به شتریب را رکف اندازه هر و پردازد یم رونیب و درون در آن لوازم و یجسمان بدن شیرایپ و شیآرا به و ردب می یپ
 يبرا برده یپ خلقت عالم اسرار و آثار به متدرجاً ست مشهود چنانچه و ردهک نمو بهتر باشد تر فراهم مقدمات و اندازد یم

 خارج صرف را رکف و بسازد اندازه نیهم به دینبا یول آورد یم وجود به صناعات و ردهک اختراعات خود نوع استفاده
  :دینما تأمل آمده خود به هکبل دینما صرف ستیفان هک آن لوازم و بدن در را خود همت و دینما خود وجود

  وطنم ییننما آخر روم یم جاک  بود             به چه بهر آمدنم ام آمده جاک از

 یلّک و یجیتدر يفنا و آن انقالبات و اتیجسمان و جسم بودن محدود از و آخرت عالم و نفس تجرّد و روح يبقا لیدال
 طلب و آرزو افتنی يبرا یدوندگ و يویدن يها خواهش به دنیرس به يفطر شوق و جستجو نشدن خاموش از و بدن

 آنچه هکبل تنست نیا جز یانسان قتیحق و استیدن به منحصر نه رکف تینهایب جوالن هک گردد آگاه خود گمشده
                                                                                                                                                                                                                                 

  . تهران ، نشر ویرایش  : موسسهنشر . محمدي  یحیی  هترجم، نو هیجا  انگیزش) 1376، ( مارشال  ریو، جان 25
  .1318 اردیبهشت اول صالح، چاپ پند شریفۀ گنابادي، رساله صالحعلیشاه حسن محمد شیخ حاج حضرت - 26
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 نایب و دانا و گانهیب همه با ییآشنا نیع در و گانهی يقو ثرتک با و داریپا تن تبدّالت تمام در و اعضاست و يقو يارفرماک
ه یب و بدن يخبر یب نیع در و بدنست در توانا و و یناخوش و یخوش در و يریپ و یجوان و کیودک در و الیخ یتوج 

 تیشخص و قتیحق مینام روان و جان هک اوست به منسوب خرد و رکف و ستیکی و داریپا یتندرست و مرض و یفربه
 بر مسلط دل و دل بر منیمه جان و است تن و جان نیب واسطه رکف زکمر و دل و ستین محسوس و یجسمان و انسانست
 روشن جان نور به دل راه از دیبا را بدن هکبل داشت تن زندان و چاه گرفتار شهیهم واهمه توسط را جان دینبا پس بدنست
 ردارهاک و پندار و گفتار و آثار هک برد یپ و پرداخت خود به هم يقدر هکبل ننموده ایدن يفدا را خود قتیحق و ساخت

 و یعیطب مرگ به ستیباق جان صفحه در چون پس ستین تن در و محسوس هست هم مرگ تا و همراه یزندگان در هک
 بدن بدون خواب در هکچنان و بود خواهد جان با و نشده یفان زوالست در جیبتدر هم یزندگان در هک بدن یلک يفنا

 یخواه و ندیب می بد ای خوب خواب و دگرد می نیغمگ ای خوشنود يداریب در آن واقعات و حاالت از و ندک یم یزندگان
 و همراه اعمال زین مرگ از پس ندیب می بعد را آن نیع ای آثار و ابدی یم يداریب در را آن یناخوش و یخوش ینخواه

 آنجا به راه تنها و خود يخود به رکف و برآمد طرف آن شیآسا رکف به دیبا و بود خواهد عذاب ای شیآسا موجب
 و دهید را آن بد و خوب و مودهیپ را راه نیا هک اءیاول و اءیانب و نمود راه نیا يبرا راهبر و راه يجستجو دیبا پس ردب نمی
 و. برآمد آنها دستور به رفتار درصدد دیبا اند داده نشان را چاه و راه و بوده مأمور ردنک داریب يبرا اند دانسته را راه توشه
 بر عزم و دینماشدت  درد و جستجو نیا اگرالبتّه  و خداست يسو به كسلو آغاز نیدورب شهیاند نیا شیدایپ آغاز

 دستور و نوشته به تنها و نرسد مقصود به انتید صورت انتحال و ظاهر تیمل محض به هک گردد متوجه و ندک خود اصالح
 و تفحص در رفت اسلحه و راهنما با دیبا دارد فراوان راهزنان و انیپا یب يها خطر هک یراه و مودیپ راه نتوان راهنما
 اثر با و راهبرست یشناسائ راه گانهی هک دانستهحقّ  را آنها گفته و اند بوده طیمح و نایب هک را نیسابق نص برآمده قیتحق
 نیا. بود) ع( خضر از) ع( یموس يرویپ در هکچنان شود میتسل و دهیگرو ظنّ حسن و رتیبص با و ردهک دایپ مقرونست هم

 قدم به دیترد و اعتراض بدون گرفت هک يدستور به دیبا سپس نامند كسلو اول عرفا اصطالح و عرف در را دنیگرو
 رکف با همراه حال هر در و دینما وساوس رفع رکذ سالح به و باشد قدم ثابت وارده حاالت در و دینما یط را راه همت
 میتعظ و منظور را یاله امر وجهه و ندکن رها ریپ دامن از دل دست است زنده تا و نچسبد تنها ظاهر به بوده نیب انیپا و باشد

 و دارد مذمت نااستوار هیپا بر و نادانسته دیتقل و ممدوحست هک دینما یتأس داند او يرضا آنچه در و داندحقّ  میتعظ را او
 ورطۀ در مبادا هک داند ریپ نظر پرتو از و دیافزا توسل بر آورد یم يازمندین و عجز هک رتیبص و تینوران شیدایپ در دیبا

جب خطر هک افتد ناز است  راه بزرگ خطر غرور و يخودسر و ع.«  

 ازدواج و تشکیل خانواده و توسعه روابط اجتماعیمرحلۀ 
زیند. برآیند رفتاري زن و مرد و تولّد فرزندان نیازهاي جدیدي را به منصۀ گ می در این دوره فرد معاشر دایمی براي خود

هاي  ها و واکنش اي را آغاز و کنش رساند. فرد براي تأمین نیازهاي خود و خانواده خود روابط اجتماعی گسترده ظهور می
ا کاهش قواي جسمی روبرو شده و عینی نسبت به جامعه دارد. انتهاي این دوران سالخوردگی و انفعال پیش آمده و فرد ب

 رساند. را به اتمام میمادي  یابد تا نهایتاً حیات هاي حاد در وي تخفیف می انگیزش

در این دوره دستورات تربیتی اعم از دستورات شریعتی و دستورات طریقتی در رابطه با رفتار فردي و اجتماعی گستره 
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 بهره و شیآسا و ودش می دهیچ مرگ وقت آن وهیم هکست یزراعت مانیا« 27 فرمایند: دهند. می بسیار بزرگی را تشکیل می
 هکبل نگردد تباه نموده نمو هک شود ياریآب یکن ردارک و گفتار و پندار به دیبا زراعت نیا .شود ارکآش مرگ از بعد آن
 داده دستور را خود پسند و فرموده نیمع را یکین خداوند و بردارد را آن بهره ياریاخت مرگ به یعیطب مرگ از شیپ دیشا

 ینه و امر هک رسد چه تا دینما رفتار آن به دیبا بفهمد دوست هک را دوست يرضا وست یفرمانبردار مانیا و یبستگ الزمه
 فشیلکت جهت نیا به نمود وادار دیبا لفتک به است نفس برخالف چون و باشد اریاخت یب اطاعت در دیبا هک باشد آن در
 و باطن آداب چه و عتیشر و ظاهر امکاح در چه .وشدکب بتواند تا و نشمرده سهل و نموده ینه و امر میتعظ دیبا و دندینام
 به راجع قتیطر و تن به راجع اعمال عتیشر. نبخشد جهینت گریدیک بدون هک باشد جدا هم از دینبا دو هر نیا هک قتیطر

 و خدا ادی و یدوست و دهیپسند اخالق به است باطن نمودن زهکیپا قتیطر، طاعت بهست ظاهر آراستن عتیشر. دلست
 چراغ ای و تن و جان مانند وست یمعن و لفظ مانند هکبل پوست و مغز مانند دو هر نیا پس. او شناختن به دل ساختن روشن

 و بوده هیاللّه نعمت سلسله اختصاصات از قتیطر و عتیشر و باطن و ظاهر نیب جمع و آن اثر و دوا مانند ای آن ییروشنا و
 خطاب و دیمج قرآن در هک  یامکاح بر رفتار در دیبا داندتر  یکنزد را خود هک سک آن و داشت مراقبت دیبا پس هست

 امر امتثال قصد به حالل تلذّذات و الیع يپرستار و مال انماء و معاش سبک از ایدن امورحتّی  وشدکب بهترست نیمؤمن به
 و هست ینه ای امر يارک هر در هکست امکاح در توسعه يقدر به اسالم در و، بود خواهد زین عبادت دیبنما دهیرس هک

 صورت و ییخدا فرمان هک قرآن خواندن پس .دینما خدا یبندگ امتثالنیت  با را خود يویدن يارهاک تمام مسلم واندت می
 از و میافت خود یبندگ ادی به هک میبخوان باشد مک ولو روز هر بشود تا هکست یعموم امرست خداوند و بندگان نیب مانیپ
 از خدا به پناه یزگکیپا و کیپا با شروع اول در و نمود آن در تدبر و دانست را آن ترجمه دیبا بشود تا و میادآری مانیپ

 و قرآن خواندن هم باز ندانند ترجمه هک آنها يبرا و دهد جلوه برخالف و ردیجا گ دل در مبادا هک برد طانیش وسوسه شرّ
 میافت دور مقصود و یمعن از هک میشو لفظ متوجه يا اندازه به دینبا یول است شده امر و یکن ییخدا مانیپ و خدا بهتوجه 

 دستورات و امکاح یبعض دانستن و دقت يبرا نماز ریغ در باشد شده ترجمه حیصح بطور هک قرآن ترجمه خواندن و
  .میدارائ را آن باالتر و بهتر ندینما ادعا گرانید آنچه میبدان اقالً هکست خوب یاخالق

 اگر پس، عباداتست تمام هیما هک خدا يسو به است بنده آوردن يرو و، تستیاسالم بزرگ نشانهست نید هیپا نماز
ست تر دهیپسند جماعت بهالبتّه  وست یاسالم مکح نیاول وندش می مردود شد رد اگر و، رفتهیپذ آن يماسوا شد رفتهیپذ
 بهتر  یکنزد هک را مغرب و صبح نماز و ردکن یتنبل دیباست رحمت و تکبر و محسوب عبادات از نیمؤمن اجتماع هک

 با را دل و گفتار با باشد مطابق حال هک دیوشک و آورد بجا وقت اول در بشود مخصوصاً تا است یوسط نماز صورت
 زده يماسو بر پا پشت االحرامة ریبکت به ردهک نفس با ارزارک آماده را خود اقامه و اذان به دانسته حاضر را او داشت دلدار

 و دیوگ می هک با و دیوگ می چه هک بداند دیباالبتّه  و دهد سالم دهیرس حضور به هک مودهیپ گفتار مطابق را ریس درجات
 حال و دینما سرزنش را نفس دهید مقصر و قاصر را خود افتین قیتوف و دینگرد حال آن يدارا اگر و خواهد یم چه

 مرحوم تبک مخصوصاً در عرفا تبک در اشارات و اندازد راه به را نفس شوق انهیتاز به هک آورد نظر در را راهروان
 دقّت از دیبا و نخواهد را یمول جزنیت  در و وشدکب تدبر با امر موافق نوافل در وست مبسوط سرّه قدس دیشه شاهیسلطانعل

 یدگیپسند مانند .ردک رفتار و افتیدر ودش می استنباط هک  یعموم دستورات و اشارات نماز امکاح در ياوکنجک و
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 مراقبت و خطابه و نطق اثر و ظهر از بعد تا جمعه لیتعط یدگیپسند و جماعت و اجتماع یکین و سالتک يبد و نظافت
 یگانگی و بزرگان اطاعت و يبرادر و مساوات و» مسجد املرئة بيتها« هک يدار خانه تیرعا وتوجه  و الیخ تیجمع و عفّت

 يبرا هک نقره و طال از نساختن ظرف و لباس و) بهداشت( الصحه حفظ و يستمگر در گرانید و خود از يریجلوگ و
 نشدن تیاذ و نانیهمنش مالحظه و نظافت به دیتق با نتیز به مردان نبودن دیمق وست عموم اجیاحت مورد معامله در مبادله
 نیمؤمن يبرا خواستن و سحر يداریب بودن پسند و خدا بهتوجه  به ایدن ارک زحمت از شیآسا و انسان بد يبو از ولو آنان
 روا و جمعه و نیدیع نماز از گرفتن یانتید جشن دستور وست جمع دیمف لفظ به» اهد�« هک خواهد یم خود يبرا هک آنچه
 نماز از انقالب و رییتغ هر در خدا بهتوجه  و اموات نماز از آنها شفاعت لزوم هکبل بزرگان و خدا نزدمؤمن  تیسعا نبودن

 مسلم هک نهایا ریغ و خوف نماز در اطیاحت تیرعا با دنینترس و باشد آب در چه اگر يرو انهیم و اقتصاد تیرعا و اتیآ
 از بعد و .ندک چنان و ابدیدر باشد دوست پسند آنچه هک ندک تدبر دیبا يامر هر درمؤمن  هکبل ابدی یمدر تدبر با باهوش

 دستور آنچه در هک بخواند یمعان افتیدر و یقلبتوجه  با را نماز باتیتعق و اوراد نماز محل در بشود تا دیبا هم نماز
 در التکمش حل و غم و هم دفع و آخرت و ایدن امر اصالح هکبلتوجه  شرط بهست نفس تیترب و خدا يرضااند  داده

 خواستن هک دیاین چه و دیآ زبان بر چهست دل خواست بهست خدا خواندن هک دعا و اند. داده مژده و منظور توسل وتوجه 
 را آنها كپا يها روان قراردادن عیشف و نید بزرگان به توسل و نمودن یمال نذر ای يارک يبرا نماز ای روزه نذر و دل به

توجه  وست دعا مراتب همه نهایا امثال و خدا راه در راتیخ و صدقات ای داده اجازه آنها شفاعت در خدا هک خدا نزد
 اجابت است يماسو از دنیبر هک یچارگیب و یرستگ حال و دل تامتوجه  باالبتّه  وست دعا يامر برهمت مؤمن  و یقلب
 از دل کیپا و نبودن گرانید مال و خَبث و حدث از كپوشا و تن کیپا، دل شدن رویک وتوجه  یافزون يبرا و ودش می

 داده دستور یخصوص ای  یعموم اجازه ومؤمن  نبودن افسرده و شرع مواظبت و حالل كخورا و انابه و توبه وها  یآلودگ
 اجابت به وتر  مناسب نیمؤمن ازین و راز موقع و یمانیا وجهه به نیمؤمن اجتماع موقع و رحمت زشیر حال درالبتّه  و شده
 و نمود یوتاهک دینباست شامل خدا رحمت هک آنها رکذ حلقه و مجالس و نیمؤمن توبه حال مخصوصاً در ترستیکنزد
 خواهد دعا شود حال و دینما اثر دل در هک دینماتوجه  و بخواند ای دیبگو هم زبان هک زدیخ دل از اگر هم یزبان يدعا
 اریبس ادب قیطر و ازین و راز و مناجات طرز آموختن يبرا دهیرس بزرگان ازست مسلّم هک دعاها خواندن و بود

 دیبا هکبل پندارد گناه یب را خود ای بپردازد خارج به خود از دینبا یانسان هک دانستن است آن بهره نیمترک هک.ممدوحست
 و انکاین و مادر و پدر و برادران و خود يبرا بخواهد بخشش او از و برد پناه خدا به و آورده چشم شیپ را خود گناهان
 و ندک درخواست رحمت و بخشش آنها يبرا و دینما گذشتگان ادی و بخواهد خداوند از را آنها یکین و .خود فرزندان
 دهیپسند را او شفاعت و داده آله و هیعل اهللا یصلّ غمبریپ شفاعت در إذن خداوند چون و بخواهد را برادران يدعا اجابت

 يرومندین و رحمت و بخشش وعده استغفار در و بفرستد صلوات و زده حضرت آن دامان به چنگ دعا انجام و آغاز در
 حال با دیبا دعا در پس است شده داده ینیزم و یآسمان تکبر و نعمت یافزون و یفراوان و فرزند و ییدارا دادن و

 خدا به و نسازد قانع مک به میرک از را خود و نپردازدست پست هک ایدن امور به تواند تا و دیگو استغفار رکذ و باشد استغفار
 حال هک یآن هر اگرچه و گردد زحمت اسباب هک نخواهد بشود تا را ياحد يبد و دینما مهمات تیفاک او هک واگذارد

 هک یاوقات یول گردد قدر شب و شود باز شیرو به در دینما یبندگ شب هر وست استجابت ساعت موقع همان دیایب دعا
 خلق يرو به يدر ای و دهیرس وصال به یبزرگ هک یمواقع و ترستمؤثر و شتریبتوجه  اند برده نام و داده قرار عبادت يبرا
 هنوز و است شیآال یب و روشن روح و شیآسا در تن و یصاف هوا هک ها سحر و .گرددتر  تمامتوجه  البتّه است شده باز
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 دینما ازین یب بخشنده با ازین و راز آورده چشم شیپ را خود گناهان هکست ساعات نیبهتر روز شبانه در نپرداخته ایدن ارک به
 هفته امیا در وست مترتب فراوان نیالطلوع نیب يداریب بر ياخرو و يویدن يارهاک در يبر بهره و یجسم و یروح دیفوا و

  ... .رمضانها  ماه در وست بهتر جمعه

 و روح يصفا و یوانیح يقوا اهاندنک و نفس يها خواهش ستنکش و اطاعت بر خودادن و نفس تیترب يبرا روزه
 از اندازه هر و است شده امر عتیشر در نیمع دستور و طیشرا به رمضان ماه درها  متکح گرید و ضعفا حال از یآگاه
 و يداریب و خواب وضع رییتغ بواسطه سالتک و مشهود روزه بهاند  داده وعده هک یتندرست شود افزوده روان بر اهندکب تن
 هک گردد عورت و مکش گرفتار چنان دینبا انسان ودش می ياریکب و نیالطلوع نیب خواب و يزیناپره و یتنبل و يادخوریز

 هنگام او طپش وست نفس وسوسه فقط باشد داشته ترس و هراس آن از و شود رترید نتواند او يغذامثالً  ساعت دو یکی
 قوا و اعضاء تمام و بود خدا ادی به روزه روز و شب در هک دیوشک دیبا و زد آن به پا پشت دیبا هک ،يفرمانبردار و یبندگ

  .داشت نگاه ایدن ذیلذا و خدا امر مخالفت از را

 آله و هیعل اهللا یصلّ رسول ي اقربا و نیوافد يبرا هک داتیعا و میغنا خمس و  یعموم مصارف يبرا یمال داتیعا اتکز
 تکیمال بهتوجه  و ایدن بهست دل یبستگ اهاندنک يبرا مستحبه و واجبه انفاقات ریسا و. شده نیمع آنها نیمستحق و امام و

 وام به هک ندکن دخل از افزون خرج و بسازد بتواند تا هک نه)ی(هز خرج حساب و »(درآمد يدیعا مراقبت و یتعالحقّ  حقّه
 یراه از ای دینما شتریب ای مترک واندت می دهد یم يروز هک دهنده و شده داده وعده آن پرداخت يبرا تکبر و شود گرفتار

 فطرت شینما و عتیب داشت ادی و یبندگ اظهار هک فطره مخصوصاً در ببرد ای ندک حفظ و ببخشد رود ینم گمان هک
 و فقرا سوهک و اطعام و صدقات و نیمؤمن مساعدت و افتیض لیقب از مستحبه انفاقات و است شده شتریبتأکید  ستمانیا

 و ییتوانا با آن مانند وها  آموزشگاه وها  مارستانیب و مساجد و حمام و حوض و يپلساز لیقب از یعموم شگاهیآسا ساختن
 ندارد نیمع دسته به اختصاص و است هیبل و يگرفتار رفع و حفظ و یدوست موجب وست خلق و خدا دهیپسند يرو انهیم

  .بهترست باشد مترک آن در جهینت یب دیتق و قتیحق یب يظاهرساز چند هر و باشد منظور دیبا نوع شیآسا

 و تیترب وست واجب نخورد هم به او یزندگان برگردد و هکم حج به برود اگر هکچنان بتواند سک هر نیمسلم بر حج
 در نفس با وششک هک بزرگ جهاد. ودش می مشهود آن از بعد نعمت یقدردان و تکبر و تجربه و هوش یافزون و احتیس

 طانیش با جهاد ریپ باطنهمت  کمک و رکف و رکذ اسلحه با دیبا هک نیمؤمن برست واجبست ایدن از یرستگ و خدا یبندگ
 در کوچک جهاد و دادنحقّ  راه در را مال و جان و تیاسالم و اسالم حفظ و توسعه يبرا يظاهر وششک و ندینما

 ذاکه وست واجب اند شده معاف هک یاشخاص مگر نیمسلم تمام بر دنیجنگ اسلحه با یخارج دشمنان با امام امر صورت
 انتظار هک عهیمخصوصاً ش و عموماً نیمسلم يبرا زمان هر در جنگ آداب آموختن و .انکام با زمان هر در مهاجم از دفاع
  .الزمست دارند بزرگوار آن ابکر در جهاد و امام ظهور

 یسانک ایست امر صاحبان فهیوظ تیآمر عنوان به هک اسالمند نگاهبان دو و استوار هیپا دو رکمن از ینه و معروف به امر
 یکن قرارگرفته ییخدا حفظ نفک در و افتهی یخالص ینفسان آفات از و داشته آن بر رفتار خود و افتهی آنها به اتّصال هک
 خواستن یکین عنوان به و ندینما ینه و امر شرفتیپ و اقتضاء اندازه به دهید یمقتض را زمان و باشند دانسته را اشخاص بد و
 وعیش از يریجلوگ و یاله قانون ينگاهدار و شرفتیپ و يزگاریپره و یکین در یهمراه و ریخ بر داللت و برادران يبرا
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 و بد و یکن دانستن باست ن ایمسلم تمام فیوظا از یمقتض بطورها  یکین در کمک و قیتشو وها  يبد از یقلب تنفر و يبد
  .غالباًمؤثرست  هکست رفتار به ینه و امر نیبهترالبتّه  و آن بر خود رفتار و آن مواقع

 رفتار بشود تا دیبا اند فرموده قرآنند نیمب هک بزرگان ای شده رکذ قرآن در هک ییخدا يها فرمان و یعتیشر امکاح ریسا
 بجا دیبا بشود تا و شده دهینام فقه در مستحب بوده آنها دهیپسند آنچه هک پسندد یم دوست چون ننمود یوتاهک و ردک

 غسل شود نکمم تاست نمازگزار مکح در و خدا ادی به دائممؤمن  چون و .مترتّبست آن بر هم يویدن آثارغالباً  هک آورد
 و ینید مجامع و نیمؤمن ارتیز مخصوصاً درست جهاد سالح و طانیش از حفظ هک باشد داشته ممیت اال و وضو نشد اگر و

 از را کسال دهیرس آن از ینه آنچه و .شود كپا هم باطن هک دیوشک دیبا وست خوب خوش يبو و طهارت قرآن خواندن
 يها یخوش افتیدر يبرا را یفان و موهوم لذّت و ردک يدور دیبا و ندک یم ایدن به بسته و نکیچر را دل و دور خدا

 یدشمن و  یبدنام و تنفر مورد و رنجاند یم را بزرگان خاطر و ستین عقل پسند هک زشت ردارک به و ردک كتر یجاودان
 و نیمع رکمن و معروف اسالم مقدسه عتیشر در و ساخت آلوده را خود دینبا ماند یم آن آثارغالباً  و دگرد می هم مردم
 و شدک یم طول به آنها رکذ باشند دانسته دیباغالباً  نیمسلم وست مسطور تبک در هک شده داده دستور يریجلوگ راه
اند  فرموده رهیبک و بزرگ رندیگ می جا نفس در و رندب میغالباً  هم را توبه حال هک گناهان بعض و ودش می یمفصل تابک
 رهیت را دل و يجر باالخره را نفس زین آنها بر اصرار هک وندش می محسوب رهیصغ یبعض و دهیرس سخت ینه قرآن در و

 به دهنده عادت وها  خانواده براندازنده هک قمارمثالً  .هست زینها  معاشرت و معامالت و عبادات ضمن در و اندگرد می
 هک راتکمس ذاکه .بگردد آن رامونیپ دینبا عاقل و راتستکمن ازست دوستان نندهک دشمن و رکف نندهک شانیپر و ياریکب

 هم بنگ و چرس و كایتر و ندک یم لیزاست یکن ردارک و صفات منشاء و گرید واناتیح ازست انسان ازیامت هک را عقل
  .محسوبست راتکمس از

 وست داشتن نارک بر آنها از دل و خلق با تن و آوردن تجرد عالم به رو و دنیبر خدا ریغ از را دل علقه یشیدرو و فقر
 يادا صورت در و يروز آورنده و خطرات از ياریبس از حفظ و اسالم سنّت تأهل هکبل ستین زن گرفتن و تأهل یمناف
 جمال و ییدارا مالحظه زن گرفتن در دینبا و يناچار به مگر ستین روا ییتنها وست کسال یمرب مینامالتحمل  و فهیوظ

 مالحظه و ردک وقار و اخالق و عفّت و انتید و یذات نجابت مالحظه دیبا ستین دیمف تنها هم یلیتحص ییدانا هکبل نمود
 انکاالمحتّی  و داشت دیباست ازدواج جهینت وست آن در نوع ي بقا هک اوالد مالحظه وست الزم هم يمسر مرض نداشتن

 و زحمات دیتول ای ودش می ازدواج مانع يگرفتار نگونهیاغالباً  هک بود نارکبر یزندگان در هم بعد و اول در لّفاتکت از
 ینخواه یخواه هک شود رفتار بزرگان دستور موافق تیترب و گذشت و محبت بهها  زن با معاشرت در و ندک یها م یخراب
 یاصل منظور چون و ندینما تجاوز دینبا خود فهیوظ از هم آنهاالبتّه  و. ندینما رفتار و آگاه خود فهیوظ به محبت به هم آنها
 موافق و افتد رخنه یتندرست در و شود مک بدن یزندگان الزمه مواد هک ستین روا يرو ادهیز یکینزد درست نسل يبقا

 دایپ اگر ياوالد هک بودن امتثالنیت  با و خدا ادی به حال آن در و خوردن حالل يغذاالبتّه  و است یاول بزرگان دستور
 در مگر ندارد يا بهره زحمت جز زن یک از ادهیز است نادر اریبس عدالت ییتوانا چون وست الزم باشد یکن شود
 يناچار در مگر آله و هیعل اهللا یصلّ رسول حضرت بر و ناپسند خلق و خدا نزد در طالق و .يضرور موارد و يناچار
  .طالقست از گواراتر بشود تا زنان يها يناگوار در يبردبار وست ناگوار
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 يبراوان ت می را نوشتن و خواندن وست مادر ا و پدر باست محسوب آن از هم لیتحص هک فرزند روان و تن پرورش و
 دستورات در یینایب و خود تبک خواندن از بعد هم گانگانیب تبکحتّی  تابک خواندن هکنیا مانند دانست الزم یهمگ

 همه يبرا حاجت اندازه به الزمه امکاح و دیعقا آموختن وست خوب همه يبرا یآگاه شیافزا يبرا خود بزرگان
 دیبا و. مالستک و لتیفض لیوسا آمدن فراهم با بود شتریب اندازه هر يویدن ای ینید مختلفه علوم آموختنالبتّه  ،الزمست

 ریکپ هک دهد انجام يارک یسک هر و ندینما هم به کمک محتاجند گریدیک به و شده دهیآفر یمدن بالطبع هک انسان
 ظاهر به هکیت و داشت چشم هک باشد نداشته طمع و داشت چشم داشته استغناء و خدا به هکیت و نباشد جامعه بر بار و هودهیب

 آموختن به توانست تا و دیوشک دیباست خدا دهیپسند هک ردنکارک در و .خواست آنها باطن از دیبا است بد هم بزرگان
 چه اگر و داد یترق را خود هنر و ردهک مجهوالت بر یآگاه يبرا ياوکنجک شهیهم ننموده قناعت تنها خود استاد هنر
 هک خود ییدارا یآبادان و یدگیرس به ولو دینما جامعه کمک دیبا ندک یزندگان بتواند خود ییدارا از هک باشد دارا

 است شده سخت ینه اسالم در و است سبک مقابل نقطه دو هک يدزد و ییگدا از وست مردم شیآسا آن سرانجام
 ندکن تجاوز دهیرس معامالت يبرا عتیشر در هک یدستورات از و شود دایپ هم او حالل سبک در مبادا هک ردک دیبا يدور
مخصوصاً  هک ربا از و .بخواهد را بندگان کمک و خدا يخوشنود سبک در و ندارد روا را آن تصرّف یقیحق کمال هک
 عیب ریغ و مضاربه ریغ ربا و ندیگز يدورست رسول و خدا با جنگ اعالن مکح در و دارد سخت دیتهد دیمج قرآن در

 ارکاحت و ارکش و یقصاب مانندست ننگ و بدنما هم مردم نزد در و دهیرس ینه هکها  سبک یبعض و .رواست هک است
 خود ردارک و گفتار و پندار همه درمؤمن  هکبل است بد وزن و لکی در گرفتن شیب و دادن مک و .داستیآنها پ یتکبر یب
 آنچه از دیبا و .انصافست یمعن یک هک باشد داشته روا گرانید به دارد روا خود به آنچه و نخرد شیب و نفروشد مک دیبا

 به عادت مانند ندک زیپره باشد برانداز خانمان هک رسد چه تا سازد جامعه گردن بار و دهد عادت ياریکب به را یانسان
 ارک هیپا بر اسالم دستورات هک آنها مانند و شیحش و كایتر و يابازیمکی یمشاق و قمار و شرب و یخوشگذران مجالس

 ناتوان مزاج و خسته روح و فرسوده تن هکست خوب يرو انهیم هم يارک هر در و شده گذارده خدا یبندگ و یمردانگ و
 و سرد و گرم يهوا تفاوت و یجوارح و يرکف ارک تفاوت به روز شبانه در ساعت هشت و ساعت شش نیب و نگردد
 و سبک به دیتق و است جامعهحقّ  ساختن تباه و بد هم یتنبل و .لزوم مورد مگر ردک ارک دیبا محل و مزاج و ارک تفاوت

ه نعمت هیعل سلسله ازاتیامت از یکی هم ارک  خرج در و هستند و بوده سرمشق بحمداهللا وششک در هک هست و بوده هیاللّ
 جلو بشود تا را خرج دینبا شد اشاره هم شتریپ هکچنان وست ناپسند يندک و يتند ارک هر در هک ردک يرو انهیم دیبا هم

 سازش و قناعت یمعن هک ردک میتقس یزندگان بر بماند آنچه و ردک ازاند پس يمختصر است درآمد را آنچه هکبل انداخت
 به هکبل باشد رنج به شهیهم هک دینما باالدست به نگاه خرج در انسان دینبا و ردیبگ سخت خود بر و بتواند هکنیا نه است

  .باشد خوش هک ندک نگاه خود از نادارتر

 از بعد و دینما مشورت خود از داناتر با و بسنجد را ارک رآمونیپ و باشد نیب انیپا دیبا گرانید و خود امور در مؤمن
 به و ماند مردد يارک در اگر و .نگاهدارد لغزش از مشورت هک ندک رفتار و ندیبرگز را ایدن و نید صالح مشورت

 بر لکتو و باشد او ریخ دیآ پاسخ آنچه بخواهد خدا از را خود ارک بد و یکن و دینما استخاره برنخواست دیترد نگاشک
 ارک از نفس وساوس اتیجزئ به و. دیآ شیپست صالح هرچه هک است استخاره نوع یک هم شآمدیپ به واگذار و خدا
 یبزرگ از و ستین معلوم آن یعیطب اثر هک يزیچ به دینبا را الیخ و است دهیرس ینه زدن بد فال و ریتَطَ هک بازماند دینبا
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 شیپ یالیخ نیچن اگر و سازد مضطرب را نفس و دهیرس ینه آوردن زبان بهحتّی  هک ساخت مشوش و پابند دهینرس هم
 و يقو را دیام هکست خوب زدن یکن فال و. شود رفع رساند یمستحقّ به صدقه و برد خدا به پناه و پردازد استغفار به دیآ

 از آن یک و است واهمهتأثیر  تحت یزندگ آخر تا تولّد اول از انسان چون و .گرداند آرام را دل و راسخ راهمت 
 هک  یموهوم از و باشد زانیگر لکبال واندت نمی است واهمه توسط به یتیگ یآبادان و ستین آسوده واهمه یتراش صورت

 آن انجام و شیدایپ آغاز در دیبا وست یقتیحق به روزنه و راه موهومات از ياریبس نیکل اُفتد گرید موهوم در ختیگر
 آن در یاله ندهینما يقو روح هک چرا بود مراقب و افتیدر را مقصود دیبا دهیرس بزرگان از هک آن از یبعض و ردک دقّت
 تیترب درمؤثر  هکست یالیخ ای و بود یروح اثر يدارا ای یعیطب پنهان ای و ارکآش آثار با موافق هک یبعض و دهیبخش اثر امر
 موهوم دینبا ندینما یم یوتاهک خود انتید ای تیانسان فهیوظ در مردم توده آن بدون ایست مردم شیآسا در سودمند ای

 نفوستوجه  از ای تصادف به آن از يآثار اگرچهست نیا ریغ آنچه و دینام قیحقا دیبا مراتب تفاوت به هکبل گفت صرف
 دیبا دهیبخش یخارج اثر هک را آنها شیفرماست نید بزرگان شیفرما آنچه پس گذاشت نام موهوم دیبا شود دایپ آن به

 آن به یپ دیبا است بوده منظور آن در یتیترب جهینت و یاخالق دستور هک هستها  مثل ای موهومات از ياریبس و نمود میتعظ
 آن بهتوجه  تا ندیوگ می يشهر هر و ده هر و دسته هر در است عامه انیم در هک یموهومات و ردک جیترو را آن و برد

 .ردک داریب و منصرف دیبا را اذهان پس ودش می دایپ ياثر آن به نفوستوجه  از هکبل نمود ییاعتنا یب انظار در دینبا هست
 ریتأخ و ینیسنگ مؤاخذه و انتقام مخصوصاً در ردک وقت از شیپ شتاب ستین یفوت هک يویدن يارهاک در دینبا و

 هک فتدین عجله و زحمت به موقع در هک ساخت آماده دیبا شتریپ را ارکهر لیوسا هکآن ای شدکن یمانیپش به هکست بهتر
 موقع هک هم اهلکت و یتنبل و .دارد آفات ریتأخ و ستین روا وقت در مقدمات هیته و ستین روا وقت از شیپ عجله

 دیبا وست یشناس موقعست مطلوب ارک هر در هک يرو انهیم وست پسند شتاب یفوت ای و ینید يارهاک در و است بد بگذرد
  .ساخت خود شهیپ را آن

 دیننما حد از تجاوز حالل با مقاربت در .شود ضیمر هک ندکن يرو ادهیز هم خدا ادی با و حالل از دنیآشام و خوردن در
 ربع از و نخوابد شتریب روز شبانه ثلث از و نگذرد اعتدال حد ازست یناچار هک خواب ذاکه و .سازد فیضع را مزاج هک
 و ردینگ خود بر هم سخت و ندکن اسراف لباس در و .نخوابد پشت به و غذا يرو يفور و بخوابد خدا ادی به و نشود مترک
 هیاللّه نعمت سلسله يفقرا ازاتیامت از یکی و باشد داشته يرو انهیم لباس اندازه درحتّی  نباشد دیمق مخصوص لباس به
ست خوب يامر هر در نظافت و .الزمست داشتن زهکیپا و لباس دنیپوش درست یول استخاص  لباس به نبودن دیمق نیهم
 نهیمع مواقع در وجوب بهست بدن تمام شستن هک غسل و مرتبه چند يروز وضو به مخصوصاً امر و شده بیترغ اسالم در و
 متنفر و روح نشدن رهیت يبرا و نظافت يبرااند  فرموده ارتیز وها  جشن وها  جمعه مانند اجتماع امیا در استحباب به و

ردن واند  دهیپسند را داشتن خوش يبوحتّی  نانیهمنش و نیمؤمن نشدن  ریسا نگاهداشتن زهکیپا و حفظ و موها یبعض ستُ
 و ردنک جاروب و محاسن اصالح و ناخن گرفتن و حمام رفتن و لباس ردنک وتاهک و دهیرس نشود تنفر اسباب هک موها

  .است شده امر بوتکعن تار گرفتن

 شده آسان وسائل وها  راه یخوب و تیامن بواسطه زمانه نیا درها  مسافرت وست سودمند مردان يبرامخصوصاً  مسافرت و
 يبرا  ینام مردان و مردمان و شورهاک دنید و انفس و آفاق مسافرت هک نشود تفاکا گردش ظاهر بر هک شد مراقب دیبا

 سازد فراهم را یشناس مردم و یدان آداب و حیتفر و يآباد و سبک لیوسا و آورد تجربه و تیترب و ییدانا یافزونمؤمن 
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 هم مرگ سفر ادی به سفر قصد اول در اند فرموده و. ممدوحست گردش نخورد هم به یزندگان بیترت هک یصورت در پس
 با و ستین مرض ای سفر به مختص و خوب اریبس حال هر در تیوص نوشتن و سدیبنو تنامهیوص و ندک تیوص و فتدیب
  .باشد داشته مرتّب دیبا هم را خود يویدن يارهاک دارد در نظر را مرگ دیبامؤمن  چون و است منتیم

 و عمر و خود و بخواهد خود ردارک در را خدا يخوشنود و باشد روگردان دیبا هودهیب و لغو ردارک و گفتار ازمؤمن  و
 مخصوصاً با وست لغو هم ادیز و جایب یشوخ و .نشود مشغول چهیباز به و نسازد تباه ندیخدا يها سپرده هک را خود يقوا
 .بدنماست نیمحترم حضور مخصوصاً در جایب و بلند و ادیز خنده و ناروا ستندین یشوخ به لیما هک ییآنها و تندخو سانک
 دیتق هک داشت نیریسا احترام تیرعا و نشست بود هر جا و بود نیمع يجا به دیمق دینبا هم مجالس نشستن و معاشرت در
 لزوم بدون دیبازد و دید و آمد و رفت در وست صرف موهوم باال و نییپا و است نشستن باال دیتق مانند هم نشستن نییپا
 و ندهد دروغ شهادت، باشد ردارک راست و راستگو دیبا مؤمن .باشد دیبا یدوست و مالقات منظور هکبل شد دیمق دینبا

 اصالح و او يخوشنود ومؤمن  مانیا سود مگر، باشد شانیخو و مادر و پدر و خود انیز به اگرچه ندکن تمانک را راست
 ایدن آلت را نید و راند زبان بر بخواهد ایدن يبرا را دوست نام هک ندکن ادی باشد راست گرچه قسم و .باشد منظور آن در

   ».دروغ بر قسم به رسد چه و لغو قسم به رسد چه تا ستین روا گرفتن مزد هم عبادات يبرا هک نسازد

 عرفانی، اتموضوعدر  متنوعیدستور تربیتی یکصد  حضرت صادق (ع) شامل 28کتاب مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ
سرفصل این ابواب عبارت از موارد ذیل است و براي مشروح آن به خود متن اصلی  .است اجتماعی و اخالقی ، عبادي

، طهارت، مستراح، مسواك آداب، لباس آداب، شکر، خدا یاد، نیت، رعایت، )قلب حاالت( احکام، بیانمراجعه شود: 
 آداب، رکوع آداب، قرآن قرائت آداب، نماز شروع آداب، مسجد به شدن داخل آداب، خانه از شدن خارج آداب
 آداب، گزیدن عزلت، سالمتی، حج آداب، زکات آداب، روزه آداب، دعا آداب، سالم آداب، تشهد آداب، سجود
، تکلف، عبرت، ورع، دنیا نکوهش، زهد، آز و حرص، قناعت، راحتی و آسایش، موشیخ، تفکر و اندیشه، عبادت

، رفتن راه آداب، چشم پوشیدن فرو، خوردن آداب، خودپسندي، وسوسه، هوي و عقل، منافق صفات، غرور نکوهش
، سخاوت، طمع، حسادت، تظاهر و ریا، غیبت، وجدل مراء، نکوهش و ستایش، گفتار و کالم، معاشرت، خوابیدن آداب
، دادن فتوا، دانش و علم، خوش خوي، عفو، اقتدا، فروتنی و تواضع، بردباري، مشورت، برادري آداب، بخشیدن و ستاندن

، صحابه و امامان شناخت، پیامبران شناخت، باطل وحقّ  ،قرآن قاریان آفت، خداترسی، منکر از نهی و معروف به امر
 به احترام، نادانی و جهل، اخالص، توکل، راستی و صدق، وصیت، نصیحت و پند، والدین به نیکی، مسلمانان حرمت
، امید و بیم، یقین،  امور واگذاري، ظن حسن، حساب، مرگ یاد، تقوا، فساد، ریاضت و جهاد، انابت و توبه، مؤمن برادران

، حکمت، شوق، خدا به عشق و محبت، خداوند محبت، معرفت، ادعا و دعوي، حیا و شرم، اندوه و حزن، صبر، بال، رضا
به ریز دستورات تربیتی الزم اعم از دستورات شریعتی و طریقتی و اخالقی حتّی  . در این کتابعبودیت حقیقت
  دارد. اند که هرکدام وجوه مختلف الزم براي تربیت افراد در جامعه را مشخص می پرداخته

هاي معینی است که هرکدام از آنها  موارد زندگی همه بر اساس حکمتگستردگی و توسعه این دستورات به ریزترین 
  یابد.  در زندگی فردي بشر شده که در مرحله بعد به جامعه تسرّي میخاص  مانع از بروز اخالل یا اختالالت

                                                                                                                                                                                                                                 
  . 1381 صاله، قم، عزیزي، عباس ترجمه. الحقیقه مفتاح و الشریعه مصباحصادق (ع)،  محمد جعفربنحضرت  28
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  تهذیب اخالق 
شود هرچند در  پرداخته میدرمانی در روانشناسی متعارف کمتر به مقوله تهذیب اخالق بطور مستقیم  هاي روان در نظام

  هاي اخالقی مد نظر قرار گرفته است که قبالً اشاراتی به آن شد.  برخی از آموزه 29هاي درمان موج سوم شیوه

اخالق،  يآمده است. در نظر علما یسجیه، سرشت و صفات باطن يبه معنا است و در لغت» قلُخُ«و » لقخُ«جمع » اخالق«
 صادر فرداز با اتکا به این تخلق که در نفس ملکه شده است و افعال بدون نیاز به فکر و تامل است  یسجیه و سرشت» خلق«

از  یانسان، و مسند آن یک ياختیار يکه مسندالیه آن، فعل ارادنمایند  تعریف می ياگزارهرا  یگزاره اخالقلذا ود. ش می
لذا چنانچه مسند افعال به سمت تعالی بشري متوجه گردد باشد. » خوب، بد، باید، نباید، ثواب، خطا و وظیفه«هفت مفهوم 

ها و حاالت و  اگر بخواهیم خُلقود. ش می گردد. لذا از این رو تربیت عامل مهم تعالی جامعه افعال به همین سمت برمی
  :30توان از موارد زیر نام برد صفات و رفتارها را لیست کنیم می

  توبه   -3  امل   -2   مرگ ادی  -1
   خوف  -6  اء یح  -5  انابه   -4
  برک  -9  تواضع   -8  رجاء   -7

  ترحم  و محبت -12  سمعه  و ایر -11  فخر  -10
    شهوت و غضب -15  فراست  -14  رقّت  -13
  فتوت  -18  همت  -17   شجاعت -16
  ظ یغ ظمک -21   خشم -20   رتیغ -19
  تهور  -24   احسان -23  عفو  -22
  عداوت -27   نهکی -26  جبن  -25
   عفّت -30  شهوت -29  ظلم  -28
ه -31 رَ   لکتو -33   خمود -32  شَ
  ر کش -36   رضا -35  میتسل -34
   قناعت -39   وفا -38  احسان -37
  سخا -42   طمع -41  استغناء -40
  خدعه و رکم -45   حالل -44   حرص -43
   حسد -48   جزع -47  انیطغ -46
   ینه و امر میتعظ -51   تهم مواضع -50   خدمت -49
  انصاف  -54   فیتطف -53   یمنه سبک -52

                                                                                                                                                                                                                                 
29  Third-Wave Therapies 

  .1318 اردیبهشت اول صالح، چاپ پند شریفۀ گنابادي، رساله صالحعلیشاه حسن محمد شیخ حاج حضرت - 30
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   لعن و سب -57   خلق حسن -56   شفقت -55
   تهم مواضع -60   قول در انصاف -59   احترام -58
   نیقوان اطاعت -63   راز حفظ -62   انیکن معاشرت -61
 ردستیزرفتار با  -66   قرض يادا -65   النّاس حقّ -64

   مسلم آزار -69   اصالح -68  ب یغر -67
  عجله  -72  موهومات  -71  مشورت  -70
  نظافت  -75  لباس  -74   یتأنّ -73
  جلوس  و معاشرت -78  مزاح  -77  لغو  -76
  تعدي -81 تفریط -80 شهادت -79
  تبذیر -84  اسراف -83  عدالت -82
  ادب -87  تخصص -86  تعهد -85
  علم به حکم -90  حب و بغض -89  تدبر -88
  عیب جویی -93  تهمت -92  غیبت -91
  سخریه -96  چینی سخن -95  دروغ  -94
  امانت -99  بخل -98 حسد -97

  تجسس عیوب  -102  تسهیل  -101  زورگویی  -100
  دوراندیشی  -105  مرابطه  -104  زیبائی و آراستگی  -103
  شرم  -108  تحقیر  -107  نیکی  -106
  خواري  -111  سازشکاري  -110  خیانت  -109
  سرقت  -114  نرمی  -113  مهربانی  -112
  خنده و لبخند  -117  مشورت  -116  سپاس  -115
  تعصب  -120  عزلت  -119  تعطیر  -118
  اندیشیدن  -123  کیاست  -122  فراست  -121
  قهر  -126  تنبلی  -125  بزرگواري  -124
  نصیحت و اندرز  -129  وسوسه  -128  همدردي  -127
  مسوولیت  -132  هدفمندي  -131  وقار  -130
 معاتبه (انتقاد از خود)  -135  ایثار  -134  اختیار  -133

  توکل  -138 صدق  -137  اخالص  -136
  حفظ حریم افراد  -141  مزاح  -140  اصالح بین   -139
  آداب رعایت   -144  وفاي عهد  -143  عفو و اغماض  -142
 تفتین  -147  تقدیر  -146  تضییع حق  -145
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  ...  -150  ...  -149  تملق  -148

توان صفات بسیار دیگري را نیز به  و می ممدوح و بسیاري از آنها مذموم استذکر شده در لیست فوق بسیاري از موارد 
تواند مورث موارد یگر باشد یا از ترکیب یا شدت موارد بوجود آید. از  هرکدام از موارد فوق می .لیست فوق اضافه نمود

تهذیب « 31نویسند: در این ارتباط میلحاظ مکتب عرفان اسالمی تهذیب اخالق ایجاد تعادل در قواي انسانی است. 
لق انسانی که ملکه االخالق گفتگو می  مسلّط است بر قواي او و افعال از آن ناشیاي است در وجود او و  نماید از خُ

ود، و آن دو قسم است: طبیعی که غیر قابل تغییر است و این خیلی نادر است و بعضی از اخالق و بعضی اشخاص ش می
یابد و به معاشرت و  ود و آن به عادت و ممارست تغییر و تبدیل میش می اینطور است. و عادي که به اکتسابی نیز تعبیر

  کند. علماي اخالق گویند براي انسان دو قوه است:  صحبت فرق می

ة نظرّیه نیز  ط نظر و فکر آن را قوة عالّمه نیز گویند، و به واسطۀ قدرت بر تحصیل مجهوالت به توس ة عاقله که قو ل قواو
ة ممیزه ن ة تدبیر هم از جهت قدرت آن بر ترتیب امور به گویند، قو یز خوانند از جهت اینکه بین نیک و بد امتیاز دهد؛ قو

  ود. ش می حسب مصالح مطلوبه نامیده

ة عملی که عماله نیز گویند، این قوه م قودارد. و آن را از وجهۀ جلب منافع و جذب  اي است که انسان را به عمل وامی دو
  د، و از جهت دفع مضار و امور غیر مالئم آن را غضب گویند. مالئم شهوت نامن

ة عالّمه در تحصیل علوم نظریه و معارف حقیقیه، چون سیر او است در خط مستقیم به سوي مبدأ، افراط متصور  براي قو
نیست فقط قصور متصور است، مگر به نظر عرفانی که جذب محض و سلوك محض را دو طرف افراط و تفریط 

و اختیار است. تصور  ود، و مرتبۀ آن فوق مقامش می اند. از این وجهه عقاید حقّه و ترقیات روحی و مشاهدات پیدا تهگف
ة عماله نیز که شهوت و غضب مادي  ولی براي عالّمه از وجهۀ تدبیر امور و تحصیل نتایج عاجلۀ دنیویه و براي دو قسم قو

ط و افراط و تفریط متصومتوس ة است حد ه نسبت به قووسط هر یک که عبارت است از مطیع بودن آن قو ر است. حد
اي که براي آن خلق شده، مطلوب و ممدوح و خُلق  عقالنیۀ نظریه و فرمانبرداري اوامر حقّه و صرف کردن آن در وجهه

ة عالّش می نیک گفته وسط قو ود و دو طرف افراط و تفریط مذموم و خلق بد و رذیله است. حد مه را حکمت، حد
اند. دو طرف افراط و  گانه را عدالت گفته متوسط شهوت را عفّت و اعتدال غضب را شجاعت، و توسط در مجموع سه

زه و بالهت است؛ دو طرف عفّت شره و خمود؛ دو طرف شجاعت تهور و جبن، و دو طرف عدالت  رب تفریط حکمت، ج
از حکمت: مثالً  ود.ش می ت دیگري که دو طرف آنها نیز مذموم است منشعبظلم و انظالم است. از هر یک از اینها صفا

ود، و افراط و تفریط آنها از قبیل خیانت، بالدت، سرعت ش می ذکاوت، سرعت فهم، صفاي ذهن، حفظ و تذکر منشعب
زه و ب رب الهت داخل و تخیل، کندي فهم، عدم قضاوت صحیح، ظلمت نفس، التهاب، غفلت، نسیان و امثال اینها در ج

  مذمومند. 

جربزه در لغت به معنی خباثت و در اصطالح علم اخالق آن است که صاحب آن بر هیچ فکري ثابت نبوده، خیاالت 
متعدده از پردة متخیله گذشته متخیالت و موهومات را نیز به صورت معلومات در آورد، یا آنکه در تمیز خیر و شرّ نظرش 
                                                                                                                                                                                                                                 

  .12کربال، انتشارات حقیقت، فصل حضرت حاج سلطانحسین تابنده، تجلی حقیقت در اسرار فاجعه  31
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بوده باشد. مرض وسواس که در شریعت اسالم (چون موجب عسر و حرج مادي  جلب امورمقصور بر انتفاعات دنیوي و 
اشد، چه صاحب این مرض به هر خیالی ترتیب اثر داده به گمان آنکه ب می ناشی از این جهتغالباً  است) مذموم است،

ي اصالت نجاست را به جهت در هر چیزمثالً  اندازد. عملش تکمیل نشده مجدداً اقدام نموده خودش را به زحمت می
سازد، ولی این احتیاط با دستور شرع (که طهارت اشیاء است مادامی  تعمقی که به خیال خود در امر دیانت دارد جاري می

یعنی خداوند در امر دین بر  32ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الّديِن ِمْن َحرجٍ که علم به نجاست پیدا نشود) مخالف است. در قرآن است: 
سفیان آن را دارا  ما حرج و دشواري قرار نداده است. مکر و تزویر و شیطنت نیز داخل در جربزه است. معاویه بن ابیش

بود، ولی چون تمیز این صفات از یکدیگر و جدا کردن صفات پسندیده از نکوهیده در این موارد دشوار است، این امر بر 
در ذم  33َلْو َال التُّقي َلُكْنُت ِمْن َاْدَهي النّاسِ فتند. حضرت امیر (ع) فرمود: گ می عوام مخفی مانده معاویه را عاقلترین مردم

. اعتقاد به 35ًو َميُْكُروَن َو َميُْكُرُهللا َخيْـُر اْلماِكرينَ ٣٤ُخياِدُعوَن َهللا َو الَّذيَن آَمُنوا َو ما َخيَْدُعوَن ِاَال اَنـُْفَسُهْم َو ما َيْشَعُرونَ اشخاص است: 
و غلو درباره انبیا و اولیا و اعتقاد به وحدت و حلول و اتّحاد به اقسامی که مخالف حقّ  ر و عقاید غیر مشروعه دربارةجب

ة عقالنیه نیز در تحصیل معارف الهیه ش می شرع و عقل است از جربزه ناشی ود و ممکن است اینها را جزء قصور قو
  دانست. 

ة عالّمه و ق  بالهت کندي قوصاحبان این صفت استنکرتعم یعنی  36: َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ�ادن در امور است، در ذم
َافـََلْم دهند. و در جاي دیگر فرماید:  کنند و خیر را از شر تمیز نمی در امور نمیتفکّر  کفّار دلهایی دارند که بدانها تعقّل و
. اعتقاد به تفویض و امثال ذلک به اعتباري در بالهت داخل است، ولی اینها 37ِقلُوَن ِ�اَيسُريوا ِيف اَالْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَعْ 

ة عالّمه است.  نیز در حقیقت از قصور قو  

ة عاقله است، امثال: نجدت، همت، ثبات،  ت قلب و ثبات در امور و استفامت در اطاعت قواز شجاعت که عبارت از قو
ود. و هر یک از اینها که از حد اعتدال خارج شد از ش می رقّت و کظم منشعب صبر، حلم، سکون، شهامت، تواضع،

ثباتی قلب و  صفات مذمومه محسوب و داخل در جبن یا تهور خواهد بود، چه جبن عبارت است از تزلزل و بی
احتراز از آنها را واجب کردن به اموري است که عقل توجه  روگردانیدن از چیزهایی که نباید از آنها رو بگرداند؛ و تهور

 داند. حد افراط و تفریط بعضی اخالق به نام مخصوص نامیده شده، بعضی هم نام مخصوص ندارند و شخص متدبر می
واند افراط و تفریط هر یک را درك کند. چنانکه تکبر و خودخواهی و الف زدن و طغیان و گردنکشی و خودبینی ت می

اشد، و بدگمانی نسبت به همه کس و جزع و اضطراب در امور و دنائت و امثال ذلک ناشی ب می از توابع صفت رذیلۀ تهور
  از جبن است. 

                                                                                                                                                                                                                                 
 . 78سوره مؤمنون آیه  -32
 بود من زیرکترین افراد عرب بودم.  یعنی اگر پرهیزکاري نمی -33
 کنند و متوجه نیستند.  کنند، ولی در حقیقت با خودشان مکر می . یعنی با خدا و مؤمنین مکر می9سوره البقره آیه  -34
 کند، ولی خدا بهترین مکر کنندگان است.  کنند، خدا هم مکر می . آنها مکر می30سوره انفال آیه  -35
 . 179سوره اعراف آیه  -36
 کنند تا داراي دل آگاه و مطلعی بشوند.  . یعنی آیا روي زمین گردش نمی46سوره حج آیه  -37
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ود) قناعت، وقار، ش می صفات: حیا، رفق، مسالمت، صبر و سکون (صبر و سکون به اعتبار موضوع مختلف 38از عفّت
نیا و دریغ نداشتن جان و مال در راه خدا و ود. و نیز قطع عالیق از لوازم دش می ورع، سخا، امانت و عزّت نفس ناشی

مضایقه نکردن از صدقات واجبه و مستحبه و ترك محرّمات جزء عفّت محسوبند، زیرا مراد از عفّت نگاهداشتن خود 
اشد و جلوگیري از هواي نفس و به کار بردن آن در موارد مشروعه؛ هر چند ب می است از لذّتهایی که مخالف شرع و عقل

  وانیم از متفرّعات شجاعت بگیریم. ت می این صفات را مانند بذل جان و مال در راه خدا بعضی از

ة افراط و تفریط این اقسام جزء رذایل محسوب و در خمودت و شره مندرجند، چه خمودت خوابانیدن و اعمال نکردن قو 
عبارت است از افراط در شهوات نفسانیه  اشد. شرهب می است که عقل به آن حاکم و الزمۀ بقاي نوع یا بهداشت تنشهویه 

از قبیل: حرص به خوردن غذا زیاده از اندازة احتیاج، یا بر استفراغ مواد بدنی زیاده از حد الزم و غرق شدن در لذّات 
ود از قبیل: حرام کردن محلّالت بر ش می دنیویه بدون مالحظۀ حسن و قبح شرعی و عقلی آن. از خمودت نیز صفاتی ناشی

ود و ش نمی غیرمشروعه و دوري از آواز خوش در غیر موارد منهیه که غنا نیز محسوب قةفوق الطّاهاي  ود و ریاضتخ
مباالتی در جمع مال و رعایت نکردن محرّمات شرعیه داخل در شره  شرمی و ریا و حسد و بی امثال ذلک. و حرص و بی

  است. 

ن قضا، تودد، تسلیم، توکل، رعایت حقوق زیردستان، حفظ از عدالت: صداقت، الفت، وفا، شفقت، صلۀ رحم، حس
  ود. ش می احترام بزرگان و تأدیب مجرمین بر حسب تناسب جرم (نه زیاده از آن) منشعب

دو طرف هر یک از آنها داخل در ظلم و انظالم است، چه ظلم عبارت است از گذاشتن چیزي در غیر موضع خودش و 
کردن لوازم کمال نفس که موجب ظلم بر اوست، و رعایت نکردن حقوق دیگران و انظالم مقابل آن است. رعایت ن

وفایی و امثال ذلک در ظلم مندرج است. و مراعات نکردن عزّت و وقار و مناعت و رفع ظلم نکردن در  صداقتی و بی بی
ست. زیرا مظلومیت موقعی مورد لزوم از اقسام انظالم است. ولی باید دانست که انظالم در اصطالح غیر از مظلومیت ا

  ظلم طرف را بنماید یا آنکه قدرت بر دفع آن نباشد، بر خالف انظالم. تحمل  است که عزّت نفس تقاضاي

هات صفات حسنه محسوبند، و هشت  از این تقریرات معلوم شد که کلیات صفات دوازده است: چهار از آنها ممدوح و ام
روند. این اصطالحات از علماي اخالق است که گویند شخص باید در مقام  دیگر مذموم و امهات رذایل به شمار می

اصالح قواي عقلیۀ خود برآمده اخالق چهارگانۀ ممدوحه را در خویش ایجاد کند، و همیشه مراقب باشد که از راه 
فرمایش  راست که میانه روي است به افراط و تفریط منحرف نشود و حوریان مراتب عقلیه را در آغوش بکشد. در

حضرت رسول (ص) از اخالق به فریضۀ عادله تعبیر شده است، که روزي در مسجد اجتماعی بر گرد یک نفر دید، 
به طور نکوهش فرمود عالّمه چیست؟گفتند: کسی است که از علم تاریخ و ». عالّمه و دانشمند«پرسید کیست؟ گفتند: 

َا اْلِعْلُم َثالثٌَة: آيٌَه ُحمَْكَمة َاْو َفريَضة عاِدَلة، َاْو ه علم و دانش. انساب اعراب واقف است. حضرت فرمود: اینها فضل است ن ِامنَّ
حکمه اعتقادیات جازمه و فریضۀ عادله عبارت از اخالق حسنه و سنّت قائمه احکام شرعیه و ُسنَّةقائَِمة مراد از آیۀ م .

  » د تا ملکه شود.دستورات آن است. براي تکمیل اخالق باید ممارست بر این صفات کر
                                                                                                                                                                                                                                 

شود و بسیاري از این صفات را ممکن است در شجاعت یا غیر آن داخل نمود، و مقصود اصلی اتصاف  این تفریعات به اعتبارات مختلف می -38
 به آن صفات است خواه جزء عفت باشد یا غیر آن. 
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و  ءبعضی از دستورات اخالقی قرآن راجع است به عمل اعضا« 39فرمایند: در این باب یعنی اخالق عملی میهمینطور 
صحیح و خلق نیک است یا عمل به آنها موجب تصحیح خوي خود و دیگران و نیت  جوارح و معاشرت، که حاکی از

حقوقی است که براي افراد جامعه نسبت به یکدیگر است، از قبیل: صلۀ رحم و ود، و ش می جامعهاتّفاق  تکمیل اتّحاد و
احسان و کظم غیظ که در اسالم امر شده است، و مانند غیبت نکردن، تهمت نزدن، حسد نورزیدن و سخن چینی ننمودن 

ستورات و متّصف شدن که بهترین عوامل براي حفظ اتّحاد و وفاق جامعه است. و به واسطۀ رعایت نکردن یکی از این د
رو در قرآن از این قسم  به یکی از این منهیات، ممکن است القاي عداوت بین افراد و ایجاد اختالف در جامعه شود. از این

صفات نهی اکید شده و اهمیت زیاد به فراگرفتن اخالق اجتماعی داده شده و بیشتر از قسم اول براي حفظ ملیت جامعه 
بُّ َاَحدُُكْم َاْن َ�ُْكَل َحلَْم َاخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموهُ  40فرماید: ه دربارة غیبت میرعایت شده است، چنانک . َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضًا َاحيُِ

 یعنی نباید هیچیک از شما غیبت از دیگري بکند، آیا یک نفر از شما دوست دارد که گوشت برادر مردة خود را بخورد؟
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِاْخَوهٌ فرماید:  دارید. در این آیه مؤمن را برادر قرار داده، چنانکه در آیۀ دیگر می از آن کراهتالبتّه  و  41ِامنَّ

آبروي او را در حکم گوشت بدنش و تکلّم به معایب او را مانند خوردن گوشت او قرار داده، و چون خودش مطّلع 
ر آیه به برادر مرده تشبیه نموده است. این کنایۀ بزرگی است در ذم کنند او را د نیست که دیگران معایب او را ذکر می

ود و ممکن است زیادتر شده به کدورت ش می غیبت و معلوم است موجب افسردگی طرفین و کدورت و نقار بین آن دو
دستورات قولی خانوادگی منجر شود. هکذا سایر دستورات اخالقی اسالم که در قرآن از آنها یاد شده است. همانطور که 

در اسالم جامعیت دارد، دستورات عملی آن نیز جامع است و افعال و حاالت بزرگان اسالم بر طبق همین دستورات است. 
، اشاره است به 42اَلشَّريَعة َاّقوايل َو الطَّريَقُة َاْفعايل َو اْحلَقيَقة َاْحوايلچنانکه از حضرت رسول (ص) مروي است که فرموده: 

داشت، زیرا شریعت جنبۀ  جهات کمال در وجود مبارکش جمع بود و مراتب وحدت و کثرت را محفوظ میاینکه تمام 
، یعنی تو 43َو ِانََّك لََعلي ُخُلٍق َعظيمٍ به آن حضرت است: حقّ  ظاهر و طریقت و حقیقت مراتب باطن است. در قرآن خطاب

اخالق در آن حضرت جمع بود، به عمل نیز دستور فهماند که تمام محاسن  داراي خوي بزرگ و خلق عظیمی هستی، می
ریخت و آن حضرت را اذیت و آزار  داد. چنانکه قضیۀ عیادت او از یهودیی که روزها بر سر راه او خاشاك می اخالق می

 ود:داد بیشتر از احکام بود که فرم کرد و سایر قضایاي زندگانی او گواه بر این مطلب است. و اهمیتی که به اخالق می می
  .»بُِعْثُت ُالمتََِّم َمكارَِم اَالْخالقِ 

هاي نیک و شایسته آن  در عمل اخالق پسندیده در فرد ظهورات و بروزات مختلفی دارد که در ارتباط با جنبه
 به رسد چه تاست شرمسار هم خود نیک کرده و خود از دارد خود نیکی در سعی و کوشش که سالک و« 44فرمایند: می

 حیاي بلکه نماید او مخالفت او حضور در او حول و قوه به او ملک در او يها نعمت داراي که دارد شرمحقّ  از وها  بدي
 نوازي بنده از و ترسان شیطان راهزنی و خود عمل و خود ازمؤمن  همیشه و .است پسندیده صفات از و فطري هم خلق از

                                                                                                                                                                                                                                 
  .12حضرت حاج سلطانحسین تابنده، تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربال، انتشارات حقیقت، فصل  39
 . 12حجرات آیه  ورة س -40
 . یعنی مؤمنین نسبت به همدیگر برادرند. 10سوره حجرات آیه  -41
 هاي من و طریقت کردار من و حقیقت حاالت من است.  یعنی شریعت گفته -42
 . 4سوره قلم آیه  -43

  .1318 اردیبهشت اول صالح، چاپ پند شریفۀ گنابادي، رساله صالحعلیشاه حسن محمد شیخ حاج حضرت - 44
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 نماید می تواضع داند  حقّ می صنع که خلق تمام با و .داندتر  پست همه از را خود وست شتابان دوست بسوي پایان بی کرم و
 و ورزد کبر چگونه نماند او در خودست از خبري بی نشانی و غفلت الزمه که نخوت و کبر آورد. و رفعت تواضع که

 سیاه یا سفید مویی که را خود ناتوانی و دارد چیز همه به که نیازمندي و نماید تأمل که را تن انجام و آغاز آنکه حال
 و شنیدن و دیدن به اعتناء و آنها بر تکیه و خلق به نظرمؤمن  و .سازد خوار کبر و نماند فخریه جاي آورد بنظر نماید نتواند
 خصوصاً زیردستان تمام بر و نگیرد دشمن و دارد دوست را همه دانستهحقّ  آثار را همه بلکه .ندارد آنها گفتن بد و نیک

 و نبخشد اثر او در زاري و خواري که نباشد دلسخت و داند خدمت مأمور و واسطه را خود نماید. و ترحم و باشد مهربان
 را جان که تذکر وتوجه  داند. و چون اعضاء تمام درد را جان اعضاي از عضو هر درد بلکه نکند بیدار را او شفقت حس

 .اندگرد می زیاد را او تدبر و فراست و دهد می تن و جان مزاج در کلّی تغییر سازد متوجهست علم عالم که علوي عالم به
 قوه دو نامالئمات دفع و مالئمات جلب براي خداوند که دانست باید و بسنجد آغاز از را امر هر انجام بوده بین پایان باید
 کهاند  نامیدهغضبیه  قوه وشهویه  قوه که فرمایند کار را او فرمان که آفریده انسان دراند  فکریه قوه کارگر دو جاي به که

 میزان که الهی آمر امر و عقل دستور به و بود غیبی وجهه و خدا آن گاه تکیه و روي میانه و اعتدال حد در اگر هرکدام
 اگر و بود خواهد باال عالمِ پرواز براي بال دو مانند اینصورت در شد اجرا ودش نمی میسر خدا یاد بدون وست پسندیدگی
 باشند بسته روح مرغ پاي به که پابند دو مانند گردید تن آسایش افزایش آن بهره و دنیا به آن روي و فرمایند کار برعکس
 حد و .گشت خواهد او مملکت فرمانفرماي او وجود خوك و سگ و کشانید خواهد طبیعت پستی به و بود خواهد
هی بواسطه دل کهست دلیری و شجاعتغضبیه  قوه اعتدال اراده عزم با مقصد راه در نداند کارکنی خدا جز و دارد که توج 

 امر به بوده گذشت و جوانمردي و فتوت با خدا دوستان و خدا راه در نجنبد. و جا از بادي هر به و باشد پاداري وهمت  و
 باید مراتب حفظ در االمر حسب آنکه با سازد باالتر فداي را پست و نشمارد چیزي به را ناموس و آبرو و مال و جان مولی

 نیاید خشم به شنید لغوي نشیند. و اگر دلدار رخ بر گردي مبادا که باشد غیور و .بیند یار حرم در را اغیار نتواند و بکوشد
 جنون این که نگاهداردست جنون از نوعی که تندي از را خود آید جوش به خشم اگر و نکند اعتنا و گذرد سالمتی به و

 مصافحه یمؤمن با و گردد مشغول خدا ذکر به فوري خشم وقت و برود و گردد پشیمان اندکی از بعد نباشد مستحکم اگر
 و باشد خاموش و بنشیند است ایستاده اگر نشاند فرو حلم آب به و خورد فرو را غیظ و داند ناظر و حاضر را مولی و نماید
 انتظار محبوب از خود و پسندد می را عفو محبوب چون کند عفو تواند تا رود. و راه و کند حرکت است نشسته اگر

وال حول و ال « داند خود تربیت براي خدا از را دوست و دشمن خالف که کند پیدا حالی که بکوشد بلکه دارد بخشش
 براي و نباشد عقل مطیع بوده سربخود اگرغضبیه  قوه و بنماید هم احسان مقابل در و یابد. خود وجود در را» اال �� ةقو 

لقی هر و نماید رفتار قسم هر شود اجرا نفسانی نامالیمات رفع  و ننماید موانع به اعتناء بود. اگر خواهد ناپسند آید پیش خُ
 را او عداوت و کینه دید کسی از بدي اگر باشد. و جبن و ترس نماید کوتاهی اگر باشد. و باکی بی و تهور بگذرد خود از
 به و شمارد هیچ به را خدا مخلوق و نماید ستم سایرین و خود بر و رفتار امر برخالف و تجاوز خود حد از و گیرد دل در

 شیطان شرّ از را همه خداوند گردد. مبتال مذمومه اخالق سایر به و بسوزد را جهانی و برافروزد عداوت آتش بهانه اندك
 و افراط از و باشد عقل مطیع و پابند خدایی امر عقال به انسانی وجود در اگر نیزشهویه  قوه و .دارد نگاه اماره نفس و

 فرماید کارست الزم انبیاء و خدا فرمان به جهان آبادانی و نوع بقاي و بدن حفظ براي کهاي  اندازه به و برکنار تفریط
ه که آن بیش و کم و .است پاکدامنی و عفّت رَ مود و شَ  کسب و تربیت ومؤمن  آزمایش براي دنیا بدست. وست خَ
 و نماید رعایت و خدمت و مراقبت دانسته خدا يها سپرده را زیردستان و آوازه و نام و فرزند و زن و دارایی بایدست نیکی



24 

 را خدا و باشد مشغول کار به داشته است بخشنده هستی که خدا بر را دل تکیه دانسته واسطه و بهانه را ظاهر اسباب
 و صالح آرد پیش آنچه که باشد یار با دل و کار به دست که بکوشد کار در توکل با دانسته دهنده روزي و واقعی کارکن

 هاي نعمت بود. و راضی و خشنود بلکه بود تکلیفی و تکوینی امر تسلیم باید پسست تر مهربان ما به ما از وست آن در خیر
 و ایمان و هدایت که نعمت بزرگ و غیره و امنیت و سالمت و اعضا و قوا و هستی نعمت ازست بیرون اندازه از که را او

 .کرد سپاسگزاري ماست راهنمایی براي اولیاء و انبیاء وجود

 نخوري غفلت به و آري کف به نانی تو تا    کارند      در فلک و خورشید مه و باد و ابر

 .نمود باید شکر آن بر یافت وظیفه هر ي ادا یا شکر توفیق و

 آید در به شکرش عهده کز          برآید که زبان و دست از

 واند  اولیاء و انبیاء که هدایتست واسطه آنهاتر  مهم که نمود شکر باید حقیقی چه و مجازي چه را نعمت هر وسائط بلکه
وین که خلقت واسطه ب  وفادار رسیده تو به نیکی او از که هرکسی به نسبت است. و  معلم که تربیت واسطه واند  صوري اَ

 نعمتی هر کند. و رفتار و بپاید آن بر باید بست که پیمانی و نماید فراموش نباید داد که قولی چنانکه فراموشکار نه بود باید
 را نعمت نعمت شکر که بود محزون و آورده بنظر خواهد می آنچه آنکه نه نمود شکر و دیده باید فرموده عنایت خداوند
 اجازه شکر و رضا عین در را خواستن و دعا گرچه نداشت شکایت و کرد قناعت و ساخت باید داد آنچه به و سازد افزون
ست خواری و ذلّت نیاز بی غیر به نیاز که بود استغناء با و نداشت احدي به نظر دل در باید نیست. و یکدیگر منافی و اند داده

 خداوند اگر بود. و صابر باید ناداري در بلکه است فقر زینت کهست عفاف از دوري خود مانند از داشت چشم و طمع و
 قدري و دهد وسعت بهتر خود عیال بر بود اگر زاید و برساند را خدایی حقوق باید نعمت شکرانه به داد وسعت را روزي

 و بود خود اصالح متوجه کهمؤمن  خدایی توفیق به وست دارائی زینت سخا و شکر که نماید درماندگان دستگیري هم
 کسب براي را تن و تن حفظ براي را دنیا بلکه ننماید دنیا فداي را تن و تن فداي را جان دانست را خود بد و نیک

 حریص و گردد تیره نفس که نکوشد امر اندازه به جز و ننماید تجاوز اعتدال حد از دنیا جمع در و خواهد جان کماالت
 در ناداریست. و همراه همیشه و گیتی بنده آزمند و سختی کلید آزمندي و افتد آخرت زحمت از پیش دنیا زحمت به

 و انسانیت از نباید و گردد حرام یا حالل عمل به وست مقسوم روزي که نماید تجاوز شرع دستور از نباید آن تحصیل
 دارایی کردن پیدا در صددست شیطان کار که دروغ و خدعه و فریب و مکر به یا و بگذرند مروت و رحم و انصاف
 داراي را خود و بندد دل نباید دارد آنچه به بلکه ماست اقتدار به آن نگاهداري نه و اختیار به آن آمدن نه که برآیند
 که آنکس که بداند و نماید جزع و دربازد را خود آن رفتن به یا کند سرکشی و بالد خود بر آن آمدن به تا پندارد حقیقی

ر و قضاء بر حسود و داده دو هر به خداوند که نورزد حسد دیگران نعمت بر است. و برده خود داده خود و خشمگین قد 
 چه پسست ناپایدار دنیا و نیست خدا از بجز دارایی وست برکنار حسد از ایمان وست غمگین همیشه و زند می آتش را

 ».پردازد دیگري به خود ازمؤمن  نباید وست حسد جاي
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