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  کرد اجتماعی تصوفکارفرآیند تربیت و 
  
  

 1دآبادیژن بیب
  

 چکیده
کارکرد اجتماعی عرفان و تصوف اسالمی به مفهوم اصالح جامعه از طریق تربیت تک تک افراد است. در این مقاله 

گیري رفتار را از طریق شاکله بررسی و به فرآیند تربیت در بهنگام شدن نظام ارزشی در فرد با تغییر شاکله  شکل
دي و غیرارادي و از طریق تغییر شاکله فرد با دستورات تربیتی پردازیم. این فرآیند از طریق دو دسته فرآیندهاي ارا می

  اند.  متفاوت در مراحل مختلف زندگی در عرفان و تصوف اسالمی شرح داده شده

شود که در عرفان و تصوف  در نهایت براي بیان کارکرد اجتماعی تصوف به بیان شاکله اجتماع پرداخته و بیان می
  توان اقدام به تربیت جامعه نمود. کله جامعه میاسالمی چگونه با تغییر شا

  ف، کارکرد اجتماعی تصوف، شاکله فرد، شاکل اجتماع، تربیت.، تصوروانشناسی عرفانی ها: کلیدواژه

  مقدمه
خداوند متعال پس از خلقت ما، ما را به حال خود رها نفرموده و با ارسال رسوالن خود علیهم السالم هرآنچه مورد نیاز 

و معنوي ما تعلیم فرموده است. و هر کس به قدر مادي  ابناء بشر است را تعلیم فرموده و روش بهزیستن را در حیات
و معنوي مادي  اي از دریاي بیکران علم و رحمت او دریافت کرده و به همان میزان به رفاه استعداد و فهم خود جرعه

  . است دست یافته

همواره یابیم که آن بزرگواران در تشریع شرایع و تربیت خلق  اولیاء و اوصیاي الهی درمیدر دستورات انبیاء و تعمق  با
هاي نامتناهی راه راستی را براي تعالی بشر  اند که عقل مادرزاد ما به آن پی نبرده و از میان راه هایی را در نظر داشته حکمت

جملۀ دستورات شریعتی و . که باطن نبوت استشود  نامیده می »والیت«که در کالم عرفاء عظام  اند به تصویر کشیده
سازد. در این مقال کاووشی در دستورات و  اسالمی انسان را به اعتدال در مسیر تعالی رهنمون میتصوف  طریقتی عرفان و

کارکرد ایت در نه یعرفان یروانشناسشیوة تربیتی آن خواهیم داشت و با بررسی اسالمی و تصوف  ارشادات عرفان و
  را بررسی خواهیم نمود. تصوف  یاجتماع
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هر مکتب فکري متدولوژي خاصی براي انتقال باورهاي خود به جامعه دارد و حب ذات و حب نوع که ذاتی بشر است 
بخواهد که خود مایل به آن است. مکاتب کند تا هر فرد خواسته خود را به دیگران القاء و جامعه را آنطور  حکم می

کنند که درك آنان از  کنند و لذا جامعه را به آن سوئی هدایت می اي نظم جامعه را تعریف می سیاسی نیز هرکدام به شیوه
خانواده اساس تشکیل جامعه « 2فرمایند: م اصالح فرد بر جامعه میمنافع فردي و اجتماعی است. در بیان اساس جامعه و تقد

خانواده و فامیل خود شروع کرد. هرکدام وظایف خود را بدانند و با مهر و محبت با است و براي اصالح جامعه باید از 
رد در جامعه است. یعنی اصالح باید از »ودش می یکدیگر رفتار کنند نهایتاً جامعه اصالح . این نگرش شیوه تربیت خُ

  در خانواده آغاز شود.کوچکترین جزء جامعه صورت گیرد. به عبارت دیگر اصالح جامعه باید از اصالح فرد 

هاي تربیتی وجود دارد که دستۀ اول آن به نام شریعت یا فروع دین مشتمل بر  در همه ادیان الهی دو دستۀ عمومی روش
دستورات و قواعد عمومی دربارة عبادات و اخالق و معامالت است. دستۀ دوم مجموعۀ دستورات طریقتی براي تربیت 

در دستۀ اول دستورات براي عموم  3باشد. رك اصول دین یعنی توحید و نبوت و معاد میمعنوي افراد است که در زمرة د
افراد است و روش ادیان در حقیقت نظم بخشیدن و سالمت عمومی جامعه است. در دستۀ دوم تربیت فرد به فرد مورد نظر 

 تورات دستۀ دوم شده و تحت تربیتمربی است و کسانی که توفیق انجام دستورات دستۀ اول را بیابند مستعد قبول دس
 واند زمینه را براي اعتالي ت می یرند. بدین ترتیب همگامی اجراي دستورات شریعتی و طریقتی ادیانگ می قرارخاص

  جامعه از منظر ادیان فراهم آورد. 

عمومی نظیر شخم مجموعۀ این دو دسته از دستورات به مثابه اصالحات کلی در یک باغ است که در دستۀ اول اقدامات 
یرد و در دسته دوم پیوند و هرس و مواظبت گ می پاشی و کودافشانی و غیره صورت و آبیاري و اصالح خاك و بذر و سم

ها را از  ود تا باغ به محصول حقیقی و مطلوب آن که تولید میوه آدمی است برسد و انسانش می هر درخت به تنهایی انجام
هر کدام از دو دسته در م است که اگر حیوان است به سمت مراحل آدمیت سوق دهد. مسلّ اي از مرتبه انسانیت که مرتبه

ود. همانطور که دیده شده کسانی که مراتب معنوي ادیان را کنار ش نمی موارد مذکور اعمال نشوند نتیجه مطلوب حاصل
ب نام دین  واند  ایی کشاندهه اند جوامع را در طول تاریخ به صعوبت گذاشته و به قواعد شریعت صرف متکی شده مخرّ

اي افراط و تفریط در آن  به گونهعمالً  هایی که از دین شده اند. این موضوع در قرن اخیر بسیار واضح است و قرائت بوده
حمل نام دین بر آنها دشوار است. همچنین است اگر امور ظاهري ادیان اغماض شود روابط افراد و حتّی  بوده که

  گردد. رشد معنویات در آن میسور نمی دچار اختالل شده کهبهداشت جامعه 

دانند که ناشی از سطحی بودن اطالعات آنان نسبت به  را مترادف و متناظر با ادبیات منظوم میتصوف  متأسفانه گروهی
م و فلسفه کَ ا و صوفیه اند که برخی از عرف اي است که قدمت آن با عمر بشر برابر است؛ منتها چون دیده مفاهیم و ح

عرایند! لذا برداشت کرده اند به این شبهه افتاده بواسطۀ لطافت طبع بیانات خود را در قوالب منظوم فرموده اند  اند که عرفا شُ
تحقّق  اي از هنر است پس آثار عرفا فقط کارکرد تلطیف روح و آرامش ذهن دارد. و از این سبب که چون ادبیات شاخه
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نگاه تاریخی است درصورتی که تصوف  اند که اشتباهی بارز است. نگاه این گروه به نموده آن را در زمرة زهد قلمداد
اند در هر زمانی حی هستند و اصوالً در  هایی که در متون تاریخی ذکر آن را شنیده باالتر یا حداقل معادل همان شخصیت

اند به ساحت مقدس این بزرگواران دسترسی  وانستهتربیت دینی مربی حی (اعم از ولی و فقیه) مناط است و اگر برخی نت
و عرفان تصوف  دیندار شد. بلکه باید گفتوان ت می یابند داللت بر این ندارد که با خواندن کتب علماء یا عرفاي سابقین

قلب همه ادیان بوده و هست و بدون آن کارکرد شخصی و اجتماعی دین منحرف و معیوب است و هیچ دینی بدون 
ها بهترین راه ممکن و متعالی عقلی را پیشنهاد نموده و  هم در همه زمینهتصوف  ت و عرفان نبوده و نیست. عرفان وطریق
و معنوي فرد بطور مادي  نماید. براي مثال در این زمان فقط تعداد جلسات درس عرفانی که در اصول روش زندگانی می

باشد که در هر برهه  ها هزار صفحه متن مکتوب می چندین هزار ساعت و دهاند بیش از  انفرادي و در اجتماع را بیان نموده
براي بیان این موضوع  4اند. به استعداد مخاطبین بهترین راه صالح و فالح را ذکر و تعلیم فرمودهتوجه  از زمان و مکان و با

هاي تربیتی مورد نظر ایشان درج  کنیم تا شطري از مطالب بزرگان عرفا را براي استناد به روش در این مقال سعی می
   نمائیم.

اسالمی به مفهوم اصالح جامعه از طریق تربیت تک تک افراد است تصوف  با ذکر موارد فوق کارکرد اجتماعی عرفان و
به کلیات این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه و چرا تربیت عرفانی الزمه تعالی بشر و کتاب د. در این گرد می بارز

در جامعه و بروز  5گرایی و نهیلیسم به آن موجب پوچتوجه  شري است. و از لحاظ روانشناسی رفتاري عدمجامعۀ ب
و بروز ظلم  6نظمی و آنارشیسم به شرایع و قوانین موجب بیتوجه  ود همانطور که عدمش می رفتارهاي افراطی یا تفریطی

   د.گرد می در اجتماع

و حسن معاشرت  یم معاش و زندگانیت شدن به راه تنظی، هدا»رشد«مراد به « 7فرمایند: میدر شرح داستان خضر و موسی 
ه در ک یشاند و انسان را به راهکه به حسن معاد و استحقاق اجر و ثواب از طرف خداوند هم بیکبا مردم است بطور

 یدگیه تحت رسک يامور مربوط به افرادز در ینند و نک یر میتعب املدن سياسةه از آن به کند کت یصالح باشد هدا یزندگ
رالمنزل یه تدبک یام الهکردن آنها به احکو وارد  یال و خانوادگیل قوا و جوارح خودش و امور اهل و عیاو هستند از قب

ردن از رذائل و صفات ناپسند و ک كه و پاکیه تزکن او را به اصالح نفس خود یند و همچنک ییشود راهنما یده مینام
ه ثابت در کعقائد حقّه  یول االخالق نامند رهنمون شود. بیه آن را تهذکده باشد ین به خصائل و صفات پسندنت دادیز

غالباً  »رشد«ن یکشود ل یبدون آن حاصل نم یقیحق »رشد«باشد و  یم »رشد«قت یقلب و جازم است هر چند اصل و حق
 یموس يبا خداوند است برا یه ارتباط قلبک یقیحق »رشد«شود و  یشود و بر عقائد اطالق نم یاطالق م یدر امور عمل

ند و از کهم حاصل  یاجتماع »رشد«امل شده و ضمناً کز یخواست در آن مرتبه ن یقت میه السالم حاصل بود و در حقیعل
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ۀ یاشد به فرضب االخالق بیه تهذکشود و از سوم  یر میباشد به سنّت قائمه تعب تدبرياملنزلو  املدن سياسةه کاول  يدو تا
ه فرمود: ک(ص) بدانها اشاره دارد  يث نبویه حدکشود  یمه نام برده مکت محیه عقائد حقّه است به آکعادله و از چهارم 

َا الـِْعْلُم َثالثٌَة: آيٌَة ُحمَْكَمٌة َاْو َفريَضٌة عاِدلٌة َاْو ُسنٌَّة قاِئَمةٌ « ضۀ یا فریمه کت محیا آیز است، یعلم منحصر به سه چ یعنی ».ِامنَّ
ه یحۀ شرعیام صحکت قائمه احسنۀ عادله، اخالق فاضله و یحه و فرضیمه اعتقادات صحکۀ محیه آکت قائمه. سنا یعادله 
  است.

رده و خود کخود و مرتبۀ نبوت تنزّل  یه از مقام عالکح آن را گرفته یق صحیه السالم در مقام طلب، طریعل یچقدر موس
تو  يرویه پکر ید مرا بپذیه بگوکغۀ امر یاده و اظهار طلب به صورت سؤال نموده نه به صنشان د یر محتاجیرا شخص فق

نرو به لفظ استفهام گفت و در عبارت درخواست او، یدرخواست از یامر را دارد و هم معن ین عبارت هم معنینم چون اک
؛ نزد عالم ید مانند موسیرد، بایعلم باشد و در مقام ارادت قرار بگ يایه جوکه هرکاست حقّ  ندگان راهیجو يدستور برا

د از فرا گرفتن علم یار و مراتب بلند باشد نبایبسهاي  لتیفض يه شخص هر چند داراکز اشاره است یخ باشد و نیو ش
رد یرا دارا است فرابگ داند و آن یه مک یسکست ازیه دارا نکرا  یه علمکسته است یه شاکند بلکبار کد و استینما یچیسرپ

س خود را که برعکند بلکاو ن يتر تر باشد و نظر به پست نیتر و پائ ند هرچند به ظاهر از او پستک یو نزد او برود و فروتن
ند و اگر ک یند و نزد او فروتنیازمند ببیتر بداند و خود را بدو ن نیباشد پائ یه آن را دارا مکست از او یآن علم ن يه داراک

  »ند.کاو جواب رد هم داد باز تضرع و التماس 

 عملی، حکمت و نظري حکمت اند نموده قسم دو به را حکمت اولی تقسیم در مینمتقد فالسفۀ و حکما« 8فرمایند: میو 
 و باشد) روانشناسی( النفس علم و طبیعیات و الهیات که است عاقله قوة رشد موجب که است علومی نظري حکمت

 و نفس خود دربارة تحقیق از عبارت النفس علم چون است مستعمل امروز که است آن از غیر حکمت در روانشناسی
 که آنست عملی حکمت. کند می گفتگو آن آثار در حقیقت در امروز روانشناسی ولی است آن آثار و آن مجردة قواي
  :است قسم سه که باشد می زندگانی امور تنظیم و علم وسیلۀ

 . ویندگ می اخالق علم را آن باشد، آن کمال خالف بر آنچه از جلوگیري و نفس تزکیۀ و تهذیب به مربوط آنچه - 1

 . ویندگ می تدبیرالمنزل را آن باشد آن حفظ و نیکو وجه به عائله تنظیم به مربوط که چیزهاي - 2

 قبیل از زیاد مختلفۀ علوم داراي امروز و المدن سیاست را آن باشد جامعه و فرد بین که روابطی و اجتماع ادارة  - 3
 علوم از دیگر بسیاري و حقوقی علوم شعب باشدکه می اقتصادي علوم و الملل بین و عامه و خاصه حقوق و االجتماع علم
  .»ودش می شامل را

  رفتار گیري  شکل
 یابد می لذّت و آنچه که خوشایند یا خیر جذب بهخود شهویه  قوه ش با استفاده ازیخو يانسان در جهت حفظ و دوام بقا
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بدین ترتیب  پردازد.یم استناخوشایند یا شرّ  ر اوب که آنچهیا فع درد رفع و دبراي غضبیه  با تکیه بر قوهو  کند تالش می
واند موجب نفع یا ت می عملیپدیده یا د. از آنجا که هر یاب می روعد جسمانی وي بصورت اعمال ظهد روانی انسان در باعاب

بودن پیامد اعمال را سنجیده و در  خیر بودن یا شرّ او هسته مقایسه که در فکر گردد انسان با استفاده از قو فردضرر 
صورت مداوم به ن محاسب یک ماشی همانندبه  ي خودبقا رايبگفت که انسان وان ت می پس. یردگ می انتخاب فعل تصمیم

 .دنمای می داند یمیا بدتر  یکه منف يزیچ پندارد و دفع هر یا بهتر میکه مثبت  هچآنجذب هر و محاسبه خیر و شرّ  اقدام به
 که ستنهاآنظام ارزشگذاري  و تفاوت دراز خیر و شرّ  آنان متفاوت افراد در تعاریفهاي  منشأ بسیاري از تفاوتاما 
  ند.ک می را مشخص رّش ر ویا از خیف فرد از درد و مرض یتعر

 یرد. تجربیات هیجانی، رفتاري و اجتماعی فرد بطور طبیعی درگ می حداقل از دو مسیر اصلی شکل فردهاي  ارزشنظام 
از رویدادهاي بد و خوب اي  مورد اعمال خود و همچنین مشاهده افعال دیگران در کتابخانه حافظه بصورت مجموعه

به  را دهد و آن معیار خوب یا بد قرار میبه عنوان  پیامد افعال راه فکر با استناد به کتابخانه حافظه، قو د.گردن می ذخیره
گیري در مورد انجام فعل یا عملی، فرد برمبناي پیامد محتمل بر فعلی که قصد  ماید. هنگام تصمیمن می ارزش ضبطعنوان 
زخوردي منفی از وي بااما کسی دلسوزي کرده حقّ  سنجد. براي مثال فردي که در دارد ارزش آن را میآن را  انجام

آینده رفتار دلسوزانه خویش را کنترل کند و یا بطور کلی در دریافت کرده است ممکن است در موقعیت مشابه 
گفت تجربیات فرد باعث تغییر نظام ارزشگذاري او و وان ت می . در اینجایستگیري کند که جایی براي دلسوزي ن نتیجه

  ه است.داو شبینی  جهان نیز تغییر

جهان هستی یا  او به نگرشبرخاسته از نوع  فرد بطور مستقیمهاي  از ارزش قابل توجهیقسمت ه بر تجربیات، عالو
دستخوش تعمق  وتفکّر  صحبت یا ی، اثر دوست و همواند با تحقیق و مطالعه، استمداد از مربت می کهبینی فرد دارد جهان

رد و باخت، و فردریف تعا يفردهاي  ارزش تغییر شود. د. براي مثال براي نده می رییتغلذّت  درد و را از بد و خوب، ب
ایثار از یک  ،انجامد ت میانسانی که رشد همه افراد به رشد کلّ یندب می یک وجود واحدبصورت کسی که این جهان را 

که براي فردي با  در حالی .دگرد می به نفع منفعتی بزرگتر براي جامعه براي وي یک ارزش محسوبمادي  منفعت
هر  تعریفود. بدین ترتیب وقتی ش می بینی متفاوت و فردمحور هرگونه از دست دادن منافع فردي باعث رنج او جهان

 ماردش می درد یکیرا که  وقایعی این امکان بوجود میاید کهمتفاوت باشد خیر و شرّ یا درد و لذّت با دیگري انسان از 
نوعی به نظر برسد ولی براي دیگري  جاذب منفعت ديفر يبرا یک رفتار یکسانا یب شود محسوي لذّت گرید يبرا

  . یدآضرر به حساب 

ها  بینی نوع نگرش فرد تغییر یافته و سپس ارزش دهد و با تغییر جهان ش او به جهان را شکل میفرد نوع نگر ینیب جهان
 وندش می شمردهخوب یا بد  افعالییا  پدیدهچه نند ک می تعریفکه ها  . ارزشرندیگ می شکلمجدداً  اومتناسب با نگرش 

ر شرّ ب ر ویادراك خ د.نده شکل می ي اطرافدادهایدر مواجهه با رورا  ما العمل رفتارها و عکس ،ها انتخاب مستقیماً
که  يزیفکر خود را از چ محتواي واندت می مثال فرد يبرا .ندگرد متأثّر می از ارزشهاز یفکر افراد ن يو محتواتفکّر  تیماه

که فرد در  یجاناتیه از طرفی دیگر رها کند.بودن آن باور دارد شرّ  قاً بهیعمیا  ماردش می ا ناکارآمدی ، بیهودهمناسب
 چه چیزي را نامطلوب و چه چیزي را مطلوباو این است که تأثیر  تحتز یدهد ن می دادها از خود نشانیمواجهه با رو
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 فرد نسبت به ارزشگذاريبا تغییر اما  واند مولّد هیجان خشم یا غم باشدت می شودبرآورد  منفی رخدادي اگرمثالً  مرد.ش می
  .دردگ می شاديل به یجان خشم او تبدیه ،همان رویداد

 شتهگ فرد یارزشنظام در  یرات اساسییعث تغبه معنوي بامادي  بینی فرد از جمله تغیر نگرش ش و جهانر نگرییعرفان با تغ
ن یب نیادیبن يها تفاوتاز اینرو  .دهد تغییر میشرّ  ر ویخ نسبت به وي را جاناتیو هتفکّر  رفتار به دنبال آنو وي  ادراكو 

وان ت می نیز اها رن تفاوتیو ا ودش می بارزگانه است یم بین تعالیکه با ا يقرار گرفته با فرد یم عرفانیکه تحت تعال يفرد
  .است توضیح داده شده )1موارد در نمودار (ن یا خالصهد. ادص یشختبه وضوح فرد تفکّر  و سبک جاناتیرفتار و ه در

  
  1نمودار 

 9فرمایند: میتحقیق در خیر و شرّ در بیان  سه دایره پایین مبین شاکله فرد است که به آن خواهیم پرداخت. 1در نمودار 
ۀ حیوانیت مرتب زیرا، آنبدان، که انسان داراي مراتبی است و براي هر مرتبه از آن مراتب، شرّ و خیریست مخصوص به «

عدم  اب کنل این استمالیمات خیرات آن است. و مرتبۀ بشریت آن خیرهاي آن هاي  و غضب يها مالیمات شهوت
گاهی خیر و و هکذا.  ،منافرات آن است مهه ورزیبا و شرعلوم و اوصاف مالیمات آن مرتبۀ قلبی  ،از انقیاد عقلخروج 
و  ارب، اخت»ابتال«ود و نه خیر. و معنی ش می ود و گاهی نه شرّش می گاهی خیرو د، اشب می شرّبراي مرتبۀ دیگر  اي مرتبه

ها به این آنخیر  ختبار بهتب واضح است و ااشرّ مرختبار به او  ،انسان باشدکه با که شایسته نیست از آنچه است خالص 
                                                                                                                                                                                                                                 

حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی،   9
  http://www.sufism.irجلد نهم، انتشارات حقیقت. 

http://www.sufism.ir
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او یاد کند و از  ، یا طغیان میودش می افاضه کنندة خیربه کند و در خیر متوجه  شود که آیا او شکر می نظراست که 
 برايطغیان  و در خالصی هست،نفس از رذایل براي ها و  لطیفۀ انسانی از آلودگیبراي شکر کردن  درزیرا کند  نمی

   ».خالصی هستخصایل وب ین و نفس از شعلی هاي هلطیفۀ سجینی از شایب

  شاکله 
را  واژهاین  استعمال 11الالنی و همکاران 10کند. دهنده و مهارکننده تعریف می شکلمعنی  بهرا » شاکله«راغب اصفهانی 

اند که  بندي کرده طبقه 14و شخصیت اکتسابی 13طبیعت و خلقت، 12تفاسیر قرآنی به سه گروه عمده طریقه و مذهب،در 
                                                                                                                                                                                                                                 

   ق.1416الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم، مفردات  اصفهانی، راغب  10
شاکله،  عملکرد و ساختار در نفس و ادراکات تعامل جاللوند، هندسه مهدي نیا؛ قاسم سلمان عبدالملکی؛ کریم الالنی؛ علی حاجی عبداهللا  11

  . 31- 51 صفحات ،1391 زمستان ،28 شماره ،9 انسان پژوهی دینی، دوره
  نقل از الالنی و همکاران: 12

  .391، ص21ق. ج1420،  مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربى عمر، بن محمد ابوعبداهللا فخرالدین الرازي،
  .144 ، ص8  ج . ق1415 ،  روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الکتب العلمیۀ محمود، سید آلوسى،
  . 141 ، ص15 ج ق.1418 ، بیروت: دار الفکر المعاصر،  العقیدة و الشریعۀ و المنهجالتفسیر المنیر فى   مصطفى، بن وهبۀ زحیلى،
  .90، ص15 ، جزء4 ج .1372 ، تهران: ناصر خسرو،  مجمع البیان فى تفسیر القرآن ، حسن بن فضل طبرسى،
  . 343 ، ص2 . ج1377،   جوامع الجامع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم ، حسن بن فضل طبرسى،

  . 453 ، ص1 . ج ق1416 ،  االرقمالتسهیل لعلوم تنزیل، بیروت: دار االرقم بن ابى احمد، بن محمد غرناطى، جزىابن
  .635 ، ص1. ج ق1417   العلمیۀ، الکتب دار: بیروت ،1ج المجید، القرآن معنى لکشف لبید مراح عمر، بن محمد جاوى، نووى
  . 50 ، ص3ج . ق1422 ،  زاد المسیر فى علم التفسیر، بیروت: دار الکتاب العربی ، على بن عبدالرحمن ابوالفرج جوزى،ابن

   .87، ص15  ج تا.، بی تفسیر المراغی، بیروت: دار احیاء التراث العربى مصطفی، بن احمد مراغی،
  نقل از الالنی و همکاران:  13

  . 29. ص1382 ،  علّیین، قم: اسوهتفسیر   ، عباس سید حسینى، کریمى
  .  381 . ص ق1413 ،  ، قم: دار القرآن الکریم الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز، تحقیق شیخ مالک محمودى  حسین، بن على عاملى،

  .221ص .ناجا، بیغریب القرآن البن قتیبۀ، بی م،مسل بن عبداهللا قتیبه،ابن
  . 295 ص . ق1419  ، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات،  ارشاد االذهان الى تفسیر القرآن ، اهللاحبیب بن محمد نجفى، سبزوارى

، 1 ق. ج1422، بیروت: دار احیاء التراث العربى، 1 ، ج تحقیق سمیر مصطفى رباب  ،  عربىتفسیر ابن محمد، الدینمحیى ابوعبداهللا عربى،ابن
  .387ص

  . 500 ، ص6  . ج ق1418،  ، بیروت: دارالکتب العلمیه6 تحقیق محمد باسل عیون السود، ج ، محاسن التأویل ، الدینلجما محمد قاسمى،
، بیروت: دار احیاء التراث 6 ج التبیان فی تفسیر القرآن، با مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانى و تحقیق احمد قصیر عاملى،   حسن، بن محمد طوسى،
  .515، ص6 ج تا. ، بی العربى
  .303 ق. ص1423 ،  ، بیروت: دار العلوم تبیین القرآن محمد، یرازى، سیدش حسینى

  نقل از الالنی و همکاران:  14
  . 193، ص13. ج ق1417 ،  مدرسین حوزه علمیه قم  ، قم: انتشارات اسالمى وابسته به جامعه المیزان فى تفسیر القرآن  محمدحسین، سید طباطبایی،

  . 216، ص14 ج ق.1419، بیروت: دار المالك للطباعۀ و النشر، 2، چ14 القرآن، جتفسیر من وحی  اهللا، سید محمدحسین،فضل
  . 232، ص13 . ج1380تفسیر روشن، تهران: مرکز نشر کتاب،   حسن، مصطفوى،
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تک آنها به درستی از عوامل شاکله هستند ولی شاکله جمع همۀ آنهاست به شرطی که شخص را منتهی به  گفت تکباید 
دادن رفتار نماید. براي مثال طریقه و مذهب وقتی عامل شاکله است که الزامات رفتاري براي فرد ایجاد کند در غیر  شکل

درونی و پنهانی است که فرد نیت  له فرد نیست بلکه شاکله فرد آناین صورت تنها اقرار به پیروي از طریقه یا مذهبی شاک
فرد را  شاکلهکند که آنها  خود مقتضیاتی را ایجاد میخلقت و طبیعت کند. همینطور  میخاص  را ملزم به رفتار به اعمالی

اش دریافته و همچنین  گذشته رفتار گذشته و بازخورهاي مختلفی که فرد از رفتاراثر  درکنند. شخصیت اکتسابی نیز  بنا می
  دهند. کند که به بیانی کلیه آنها شخصیت فرد را تشکیل می ملزم می یانجام اعمالو عادت فرد را به  تکرار عمل

از وان ت می شاکله را دهندة فکر فرد است و نیات درونی افراد منشاء تشکیل شاکله فردي است. از این لحاظ شاکله شکل
عد رفتاري با  وادار ي نیز معنی شده زیرا انسان را لق و خوشاکله به خُمعادل گرفت. مفهوم شخصیت در روانشناسی ب

گیري  روانشناسی شخصیت، شکلکه همانگونه رفتار کند. هاي اخالقی کسب شده خود  آموزهسازد تا به مقتضاي  می
داند تغییر رفتار نیز منبعث از  (اجتماعی) میها را مبتنی بر عوامل درونی فردي (جسمی و روحی) و بیرونی  رفتار انسان

اً از سهوباشد چه ه از روي علم، اراده و اختیار چیرد گ می بر را درفرد اعمال کلیه شاکله شاکله فرد و شاکله اجتماع است. 
عل یا منطبق با مبحث انگیزش و هیجان در روانشناسی است که هرگونه فتا حدود بسیار زیادي . این موضوع سر زندوي 

چند مرز قطعی مشخصی براي  هر 15داند. اي از اقتضائات و نیازهاي جسمی و روحی فرد می حرکتی را منبعث از مجموعه
دو مفهوم انگیزش در روانشناسی و شاکله در متون دینی را به هم وان ت می ود ولیش نمی انگیزش در روانشناسی تعریف

ود بطوري که ش می ناخودآگاه انسان تا حدودي به خودآگاهی فرد واردنزدیک دانست با این تفاوت که انگیزش از مرز 
تر و در ناخودآگاه قرار دارد و  واند تا حدودي انگیزه صدور فعل یا حرکت را درك کند ولی شاکله مخفیت می فرد

انجام نیت  ود وش می لعود خودآگاه فرد از آن مطّش می لع نیست و وقتی تبدیل به انگیزهادراکات خودآگاه فرد از آن مطّ
له براي حصول آن روشی را انتخاب و یرد و سپس قوه مفکّره از تنوعات شکلی قوه متخیگ می فعل و حرکت شکل

  ود. ش می تصمیم توسط قوه عاقله و در صورت ضعف آن با غلبه قوه واهمه بر عقل گرفته

و تعاریف مختلف از ناهشیاري انطباق ها  برداشت بهوجه ت شاکله متفاوت از انگیزش ناهشیار در روانشناسی نیست ولی با
باید اضافه کرد که مفاهیم البتّه  نزدیکی بیشتري به شاکله دارد.» نهاد« 16کامل با ناهشیاري نیز ندارد. در اصطالحات فروید

بین روانشناسان وجود  تام براي قبول آناتّفاق  هایی بیش نیست و نظریه هنوز در علم روانشناسی در حد» خود«و » نهاد«
محل تشکیل شاکله است و نه » نهاد«از کیستی و چیستی خود اطالع متیقنی ندارد. ولی باید گفت ندارد و علم روانشناسی 

و آن تصمیم و آن عزم و نیت  و آنرا دهد و شاکله انگیزش  خود آن. بلکه نهاد مقتضیات خود را به شکل شاکله بروز می
کند. شاکله وقتی تبدیل به  بروز می» نهاد«به عبارت دیگر شاکله از اقتضائات  سازد. و فعل را میآن اقدام و آن حرکت 

 دهد. قوه مفکّره راه حصول را شکل می» تنی«کند. انگیزش در فکر وارد شده و  را بنا می» انگیزش«د گرد می میل و تمایل
د و گرد می متجلّی» عزم«کند  تصمیم به اجراي تصمیم خود میود. وقتی فرد ش می ساخته» تصمیم«را هموار ساخته نیت 

رفتار فرد را بنا  ،ود. مجموعه افعال و حرکاتش می ظاهر» حرکت«و » فعل«کند و  می» اقدام«یابد. سپس  اراده او ظهور می
و به عبارت » سنن«و » رسوم«و » آداب«د. عادات عمومی افراد در جامعه گرد می ود عادتش د. وقتی رفتار تکرارنکن می

                                                                                                                                                                                                                                 
  بیستم. چاپ ،1392ویرایش،  محمدي، نشر سید یحیی: هیجان، ترجمه و ریو، انگیزش مارشال جان  15

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

http://www.sigmundfreud.net/the-ego-and-the-id-pdf-ebook.jsp
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   ماید.ن می جامعه را بنا» فرهنگ«دهد و  را در جامعه شکل می» هنجارها«دیگر 

با  فردکه است اکتسابی هم  کنند و الزام می فرداست که مقتضیات فطري و درونی  فطري همهمانند انگیزش  شاکله،
و شاکله نیت  در رفتار فرد 17فرمایند: ه میو شاکلنیت  در تعریفسازد.  آن را میو عادت خود عمل باور و اندیشه و 

دهد. در تفسیر  ت) فرد را شکل میهمان تصمیم فرد است. شاکله آن چیزي است که فکر (نینیت  اساس بروز رفتار است.
افراد بگو همه از خدا و » ُقْل ُكلٌّ ««: 19آمده است» يـَْعَمُل َعَلٰي َشاِكَلِتهِ  ُكلٌّ « 18بیان السعاده فی مقامات العباده در تفسیر آیه

 ةدهند شکلنیت  وتی است مشتمل بر نی شاکلهکنند، یعنی هر  عمل میشاکله خود برحسب  »يـَْعَمُل َعَلٰي َشاِكَلِتهِ «بندگان 
و فعلیت نفس او شاکلۀ کند  بنا می شمعنی که هر کس عملش را بر نیتبه این و طبیعت اوست. یا و مقام او حال انسان 
است، ولی احد است و بر او حدي واحد بدانکه انسان برحسب فعلیت بشریتش داراي یک نوع وام اوست. مقحال او و 

پس آنگاه که بالفعل برحسب باطن  .غیر حد دیگرحدي است  یهر نوعو براي انواع متباینی است بالقوه برحسب باطن 
است  مالئکه ارپایان، شیاطین یا انسان که مشتمل بر انواعهچ وقتی انسان بالفعل یکی از درندگان،مثالً  ود،ش می نوعی

کند و به  میتمثل آن صورت را پیش خود م انجام دهدمباحات معاصی و بشود هر وقت بخواهد عملی در صور عبادات و 
 و د.کن میوجود پیدا کمال آنچه که بالفعل حقیقت آن عمل است به ماید ن می به آن فعلآن صورت قصد  مثّلي ت واسطه

 یانسانمثالً  یرد،گ می عمل قرارآن مبناي و براست آن در حین عمل مشتمل بر وا فعل است، ونیت  قصد این این صورت و
کند،  قصد میساخته و به آن عمل تمثّل پیش خود م ریاکار وقتی بخواهد نماز بخواند صورت آن رااست یا خودپسند که 

انجام پس نماز را  دهد. میزینت  کند پیش مردم ممدوح است که گمان میدش را برآنچه به واسطۀ این صورت نفس خو
به  همانند طاووس.مثالً  است و آن نوع خودپسندي استآن بالفعل و آن ست ین مشاکله اانیت  که مشتمل بر دهد می

 ال او و فعلیتشدهد و او قصد تزئین نفس خودش را دارد که شاکلۀ ح خود قرار میعبارت دیگر عملش را بر اساس قصد 
و  بالذّات صفات جمالیه او از رحمت، جود، احسان، عفو، صفح واوالً  تعالی شأنهاول حقّ  اشد. و چنین است شاکلۀب می

بالعرض قهر، غضب و  وثانی با قصد  ها و لکن گاهی برحسب قابلیت پس عمل او در قصد اول جز همین نیست، و غفران،
بر نیز  و شماکند  عمل می رحمت و احسانبر شاکله ها بگو که خداوند  این است که: به آن )آیه( یمعنو  ود.ش می انتقام

َربُُّكْم َأْعَلُم ِمبَْن ُهَو َأْهَدٰي َسِبيالً « د.یده می کنید به نحوي که رحمت الهی را رضا یا غضب قرار عمل می شاکله خود  »فـَ
، پس کسی که به آن معبر نیستاست و صورت عمل  هباطنی هغیبی از امور شاکلهد، و نکن خود عمل مییعنی همه بر شاکله 

                                                                                                                                                                                                                                 
   .شاکلهاسراف و  6/2/1387سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ  17

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-esraf.mp3  
   .نیقی عاقله، شاکله، ،1/7/1391ی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعل

http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3  
   .در اعمال تیشاکله و ن رضا، يمددکار-یاحترام به اجازات عرفان ،4/12/1391  ،سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

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

   .تین شاکله و - یقیاعمال و جبران خطا، توبه حق یارزیاب ،29/12/1393سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ 
http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393-12-29-Sobhe-Jome-Arzyabi-Amal-Jobran-Khata-Tobe-Shakel-Niyat.mp3  

  .»کنند همه بر شاکلۀ خود عمل می«. 84سوره بنی اسرائیل، آیه   18
ترجمه محمدآقا رضاخانی و حشمت اهللا  8 حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، جلد  19

  .330-333ریاضی، انتشارات حقیقت، صفحات 

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-esraf.mp3
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391-12-04-Sobhe-Jome-Ehteram-Be-Ejazat-Erfani-Madadkari-Reza-Niyat-Dar
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اختیار را  که خدا استکسی مختار بلکه  اختیار نشده باشد، شاکلهکند ممکن است برحسب  اختیار میرا ل صورت عم
شده که جانشین جزاي چیزي داخل بر  »فا«پس  پروردگار شما برآن کس که راه یافته است داناترست. که همانا .کند می

نَسٰانِ «خصوصاً بر تفسیر مقدر است شرط  نَسٰانِ «مذکور در قوله  »اْإلِ َعْمنَا َعَلي اْإلِ و در ثانی این منافاتی با این  »َو ِإَذآ َأنـْ
چه مقصود بالذّات از ذکر  ، همچنانکه شأن جمیع آیات چنین است.کند ندارد تعمیم آیه به جمیع مواردي که صدق می

  ».کند باشد با تعمیم آن به جمیع مواردي که صدق میبالتّبع او دشمنان  ورو از ذکر شر(ع)  ت علیخیرا

از آنچه  شانبرای »َهلُْم َنِصيٌب ِممَّا َكَسُبوا«، بزرگان آنها »ُأولَِئكَ «: «20فرمایند میدر تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده 
دنیا و آخرت است،  »حسنه«شان  اند و از آنها درخواست ند نصیب است، یعنی از جمله آنچه کسب کردها هکسب کرد

 »نصيب«یا است اند  کسب کرده هچآنناشی از  »نصيب«ود، و معنی دهد براي آنها ش نمی یعنی عمل عاملی از آنها ضایع
 ه اهل مذهب برآنند، و آنکال اشعار دارد، چنانتجسم اعمصحت اند است و این معنی به  کسب کرده هن بعض از آنچهما

ت حقّ  که علم به این است زیرا تحقیق  ،کند دارند و عقل به آن حکم می می به اخبار زیاد است و آیات به آن اشعار مثبِ
و  ،اند هه گفتکئین برآنند نیست، و نه به اضافه بین عالم و معلوم، چناناه مشّکنفس چنان ايکیفیت بر همانصورت عرضی 

النوع یا صورت معلوم در عالم مثال، بلکه آن شأنی از نفس است که به آن سعه آن حاصل  نه به محض مشاهده رب 
اش از عالم متقدرات و اجسام نوري است و هر عملی که انسان آن را  ود و نفس و شؤون آن به اعتبار مرکب مثالیش می

مترتب بر آن تصدیق نماید سپس آن را از  نافعکند، و به غایت تصور  اجماالًدر مقام مجرّدش را آن  د البدکن می عمل
نموده و در آن مقام به غایتش تصدیق تصور  هتنزّل دهد پس آن را به نحو تفصیل و جزئی اش اش به مقام خیالی مقام عالی

اراده قوه شوقیه را تهییج  ماید، پسن می کند، سپس اراده د، سپس عزم میوش می حادثآن برایش  هکند سپس میل ب
، سپس را ، سپس عضالترا ها دهد، سپس رگ انگیزد و آن اعصاب را حرکت می کند و آن قوه محرّکه را بر می می

باصره یا سامعه به  طریقد، سپس چنانچه تدریجاً حادث شد به تدریج از گرد می ج، سپس عمل در وجود متدرء رااعضا
د. پس هر گرد می ه خیال و واهمه، سپس به عاقله پس به آنچه از آن بداء شده بازد، سپس بگرد می حس مشترك باز

، و همانا دانستی که بعض مقامات کند صعود حاصل میبه به نزول و صورت خود را عملی در مقامات علمی براي انسان 
است که گفته شود: که  ود، پس صحیحش میتصور  علمی از تقدر و تجسم خارج نیست، پس عمل در مقام تجسم نفس

عمل تجسم است و براي تجسم اعمال وجه دیگري هست و آن این است که خداي تعالی به عمل عبد از اجسام اخروي 
، یعنی هستنداین ماده  تکونها و حور و قصور، به معنی اینکه اعمال  آنچه را خواهد ایجاد کند از نهرها و درختان و میوه

پس عالم کبیر ند نک کند، و در کبیر امثال صور در عالم صغیر را انشاء می صغیرش تجسم پیدا مینکه اعمال در عالم ای
  »است. اي براي عالم صغیر مانند آینه

  فرآیند تربیت
منطبق باشد. این  تربیت شوندهو همچنین خصوصیات  تربیتهاي تغییر باید با هدف فرآیندتربیتی هاي  در کلیه روش

 یکی. نجدگ می »انطباق تکلیف با تکوین«عرفانی که منتج از دستورات قرآنیست در عبارت تربیتی  موضوع در روانشناسی
                                                                                                                                                                                                                                 

  سوره بقره. 202العباده. آیه  مقامات فی السعاده بیان. سلطانعلیشاه گنابادي، سلطانمحمد مال حاج حضرت  20
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است.  انطباق تکلیف با تکوینا ی بشر يات فطریبا خصوصدستورات تربیتی تطابق تربیت و تعالی بشر از مسائل مهم در 
ش یافزا افت.یش خواهد یآنها افزا یارائکباشد  فرد داشته یعیو طب يات فطریبا خصوص يشتریانطباق بتعالیم هرچه 

انطباق تکلیف با تکوین باید جمله است.  تربیتعمال ا یمنف راتیاهش تأثکمثبت و  يرگذاریأثش تیافزا یبه معن ییاراک
غیر د در یدر نظر گیرد که فشار روانی و جسمانی بیش از انداره به درمانپذیر وارد نیااي  خصوصیات فرد را به گونه

مطلوب غالباً  اینصورت ممکن است خصوصیتی را در وي تغییر دهد ولی موجب بروز خصوصیات دیگري گردد که
یا  تربیت. اگر دباش یم براي فرد و جامعه اطراف او یمنف ومثبت  اتریتأث يدارا زمانهمآموزش و تربیت تعلیم، نیستند. 
 و روانیمادي هاي  بیآس واندت می مسلماً باشدداشته  انهریگ سخت یا دیشد ،حادتغییر یا درمان ماهیتی  فرآیند یبطور کلّ

 ی. وقتهمراه بیاورده باز افراد جامعه  اي دیگر هعد اي براي معنوي سازنده یا يماداثرات  دیگري ایجاد کند علیرغم اینکه
 تنبیهشتر از جرم خود ین بین بیدر ا کنند قوانین را رعایت نمیه کجامعه هاي  از انسان یسطوحمسلماً  ،د باشدیهات شدیتنب
همین موضوع در مورد صدور دستورات کلی تربیتی براي افراد آنهاست. حقّ  ردنکع یضا ین موضوع به معنید و اشون یم

  بسیار حائز اهمیت است. 

ام دستورات درمانی ماید. در نوع عن می اقدام به تحت تربیت قرار دادن افرادخاص  بطور کلی عرفان در دو مقطع عام و
د شریعتی بطور عام و در دستورات طریقتی به طورعماید. جمله این دستورات در قوان می براي عموم صادر خاصی  خاص

اي از دستورات کلی و در سطوح دیگر  مکتب روانشناسی عرفانی که افراد را در سطوح مختلف با مجموعهمطرح است. 
دهد عمالً به این موضوع توجه دارد که چگونه در مقطع  تعلیم خود قرار می تحتخاص  اي از دستورات با مجموعه

  مند گردند. دستورات عمومی و کلی مفاد دستورات را بیان نماید که عموم درمانپذیران از آن بهره

در این بخش سازد. لذا  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 عدالتمادي  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: «21ندیفرما یط میام با محکتناسب احدر 
ود و چه نسخ ش نمی ن برقرار است و نسخیات موجود باشد آن دیه مقتضک یشود و تا موقع یان و اشخاص، مختلف مکم

انت اسالم ین دیست. و چون قوانیح نیب نسخ صحط تناسب موجود نباشد و با وجود تناسیم 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 ناپذییفطرت است (مانند اصول و اخالق) تغ
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 مییر است تأییر قابل تغیه غکم عقل را کمخالفت ندارد و ح
ه در قرآن است نسبت به کمدح و ذم  یا دستورات داده است. و حتّات احوال آنهیر آنها بر حسب مقتضیض و غیو مر

م یحاالت تعم یرساند، ول یت را میر آنها خصوصکند و ذیه نسبت به حاالت است، چه اشخاص فانکاشخاص نشده بل
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اسالم  يت صورستند. منتها دولیام 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

عرفانی تربیت به اینکه هدف توجه  اشد ولی باب می تربیتیهاي  سایر شیوه عرفانی مشابه باتربیت هاي فرآیند بسیاري از
متعارف متفاوت است. در این مبحث به  تربیتیهاي  یرد با شیوهگ می تعالی فرد است و کلیه وجوه زندگانی فرد را در بر

 اشند ولی درب می هاي عامفرآیند پردازیم که عرفانی می تربیتیهاي بکار گرفته شده در فرآیند ها و برخی از شیوه
  نجد.گ بسیار است که برشمردن آنها در این مقال نمی تربیتهاي  براساس تشخیص مربی تنوع روشخاص  هايفرآیند

بندي نمود. فرآیندهاي ارادي  را در دو گروه فرآیندهاي ارادي و فرآیندهاي غیرارادي طبقه تربیتیشاید بتوان فرآیندهاي 
هشیارانه است و عمالً با کوشش ظاهري فرد قابل انجام هستند. ولی فرآیندهاي غیر ارادي استعانتی است که خارج از 

نماید تا انحراف خود را از مسیر تعالی اصالح نموده و به عدل و اعتدال در مسیر تعالی  ست و او را کمک میااراده فرد 
  بازگردد. 

  در فرد دن نظام ارزشیشبهنگام 
خود شروع به تفکّر  تواند مسایل او را پاسخ دهد او با استفاده از قوه گردد و نمی زمانیکه نظام ارزشی فرد دچار تناقض می

بینی و تغییر در تفسیر تجربیات ثبت شده پیشین نموده  نظام ارزشی خود یعنی تغییر جهانکردن  22و بهنگامیل و تغییر تحل
تا به نتایج متقنی برسد. تغییر به این صورت خواهد بود که با بررسی رویدادهاي حال و وقایع موجود در کتابخانه حافظه، 

کشد. در این فرآیند، یافتن هر علّت  را در تفسیر تجربیات پیشین به چالش می نماید و منطق خود به عمق علّتها دقّت می
دارتر براي تفسیر  اي ریشه ها برسد و دریابد که همواره فلسفه نسبت پدیده شود تا او به نگرشی جدیدتر زیرین موجب می

لذا در این فرآیند نظام ارزشگذاري  تواند نگرش قبلی را نفی کند یا کامل نماید. آنها وجود دارد. نگرش جدیدتر او می
داند یا بلعکس. این فرآیند حرکت به سمت تعالی  دانست حال خیر می وي متحول شده و حتّی چیزهایی را که قبالً شرّ می

مختلف زندگی او مشاهده هاي  و کمال در ابناي بشر است. همانطور که بوضوح در زندگانی فرد از بدو کودکی تا دوران
جدیدي را در ذهن او هاي  دهد که مالك تغییر قواي جسمانی الزامات و اقتضایات جدیدي را در فرد شکل میکنیم،  می

کند. مثالً در بدو کودکی که اقتضا خوردن غالب است، مالك اصلی فرد براي  ها ایجاد می براي تحلیل پدیده
یافتن جفت به عنوان  وران بلوغ ارزشیارزشگذاري و جذب خیر و دفع شرّ دستیابی به خوراك لذیذ است ولی در د

به  یابد جایگاه اجتماعی، ثروت و قدرت بر او یابد. در سنین باالتر که مجدداً قواي جنسی کاهش می مناسب اولویت می
رود درك جدیدي از مفهوم فنا، از بین  یابد و وقتی قواي بدنی بطور کلی رو به اضمحالل می ارزش غالب سلطه میعنوان 
عبارت دیگر ه شود. لذا نگرش او به خود و محیط اطرافش یا ب ابودي و از دست رفتن بطور عام براي او پیدا میرفتن، ن
  گیرد. اي متمایز از مراحل قبل قرار می شناسی وي در مرحله بینی او یا هستی جهان

اضطرابات گردد، بدلیل وخامت اي باشد که متحمل انواع ناکامیها، دردها و  اگر اقتضایات جسمی و روانی فرد بگونه
دنبال تفسیري ه ها در نظام ارزشی وي شدت یافته و فرد ب در علّت پدیدهتعمق  وتفکّر  وضعیت و موجودیت فرد، میزان
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گردد. چراکه درد و ناکامی پدیده ایست که بصورت مستمر وي را در رنج و  ها می العلل آن ها و علّت مناسبتر از پدیده
دن تمامیت هستی قرار داده و او را به مرحله اضطرار نسبت به موجودیت خود کشانده است. پس تالش خطر از دست دا

ترین سوال درباره  هاي موجود در کتابخانه حافظه خود را دریابد. این اضطرار فرد را به اصلی کند تا علّت اصلی پدیده می
  رساند. موجودیت خود او یعنی کیستی و چیستی خویشتن می

  فردیر شاکله تغی
است و به شعور  کمتر آندر به روح توجه  هات به تن و روح است، برعکس حیوان که استعدادآمیخته از توج طبیعت بشر

بین او و  را انسان توانایی ادراك به ادراك خود را دارد و از لحاظ رفتاري این تمایز بزرگترین تفاوت ،تیسن مشعرخود 
. لذا حیوان بطور باید بکند چهواند بداند که ت می انساناما  داند چه باید کند یعنی حیوان میاست. حیوان بوجود آورده 

قرار داده شده است. ولی انسان در  آندر ذهن از بدو خلقت و علوم الزم براي زندگیش  ي رفتاريها یهغریزي تمام رو
جاهل است و باید با توانایی شعور خود به دانش کامالً  تولد بدوکه عبارتی ببرد. بهپی هاي الزم براي زندگی  هو روی 

شعر یا. ندارد شعور خود شعور حیوان به 23:اندفرموده ندارد خود ادراك به ادراك و نیست خود شعور به م.  

بر این اساس تکلیف بشر از سایر موجودات متفاوت است، حیوان به دلیل فوق احتیاج به تشریع ندارد و شریعت رفتاري 
نماید. ولی بشر احتیاج به این  ا و آماده و در او نهادینه شده و حیوان طبق آن به این شریعت عمل میبراي او مهی قبالً وي

 دارد که رفتار خود را تنظیم و تدوین نماید. براي تدوین رفتار اال و البد باید هدف معلوم باشد. در غیر اینصورت
ف تشریع معموالً منتج از کیفیت استنباط و ادراك قانونگذار است. اگر تشریع یا قانونگذاري نمود. هدوان ت نمی

وند. یعنی آنچه که مورد ش می قانونگذاري یا تشریع توسط افراد جامعه صورت گیرد معموالً هنجارهاي اجتماعی تشریع
تمایالت تن دارد زیرا غریزه  بهتوجه  ود. بشر خاکی معموالًش می اشد قانونب می عالقه فرد و نتیجتاً عموم افراد و جامعه

او آنچه که مالیم است جذب و منافر را غضبیه  وشهویه  حیات، خوددوستی و خودگرایی را به او آموخته، نتیجتاً قواي
 ود. این تشریع با میزانش می د و قانونگرد می کند. پس آنچه که مالیم تن است و آنچه که مغایر تن است تشریع دفع می

عد معنوي تشریع را بیشتر می بین او تغییر می فکرت پایان بشر بهتوجه  کند و  کند، هرآینه هرگاه عمر خود را در زوال بیند ب
  پردازد.  ود به گسترش خودیت خود میش می ات جسمانی در او زیادهرگاه لذّ

 م؛یکن تیخود را هم ترب ۀشاکل دیباشد، با ریخ شهیهم دیکه با تیاز ن ریغ« 24فرمایند: تغییر شاکله را به این بیان شرح می
ط کن نیخدا باشد و ا يما برا يکارها ۀکه هم میو بدان میعادت کن یعنی که مردم، همه، بندگان  میتفکّر را بر خود مسلّ

خدمت به خداوند است. شما  ثلم ن،یمؤمن یعنیخصوص به همفکرها  خدا و مصنوعات خداوند هستند. خدمت به مردم به
در  نیخدمت به مردم، خدمت به خداوند است. ا ست،یخدا که محتاج به خدمت ن د،یخداوند خدمت کن: به دییگو یم

ط م تیخود بر ن و خودبه شود یم نطوریشما هم تیدر ذهن شما بود، ن یذهن شما باشد، وقت مردم بندگان  ۀ. همدیشو یمسلّ
                                                                                                                                                                                                                                 

حضرت حاج سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، مجمع السعادات، باب اول فی معرفت العقل و بیان المعانی التی یطلق علیها العقل،  -23
 .4- 26، صفحات 1353انتشارات حقیقت، چاپ دوم، 

 . 1387 اردیبهشت 6 خی، تاردمتخ ةصد و نودم، دربار ةاز جزو ییها دهیگز، شاهیعل تابنده مجذوب یحضرت حاج دکتر نورعل اناتیب 24
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و جزء  میرا در ذهن خود هضم کن نیا میهللا بتوانشاءا تر) هستند. ان بندگان خاص خدا (خاص نیخداوند هستند. مؤمن
  »ما شود. ۀوجود و شاکل

کند و این نگرش از درون منجر به تغییر شاکله  اي به عالم و خلق پیدا می با ورود به مراتب بندگی و ایمان فرد نگرش ویژه
 امانت و الهی بزرگ ناموس آن و انجام و آغاز فکر و مبداء بهست روح عالقه که ایمان« 25فرمایند: می ود.ش می فرد

 گذاشته ما بر که ایمان و فقر نام که نمائیمهمت  باید داشت. پاكها  آالیش از و بود قدردان و نگاهدار بایدست خدایی
 فطرت صفحه در که را ازلی عهد که بکوشیم باید .کند صدق ما بر که شویم معرفی نیکی به و باشیم موصوف آن به شده
 و عهد توسط به کردن تازه از بعد افتاده فراموشی طاق در دنیا در نفس فریب به و دهد می گواهی عقل و شده ثبت جان
 و دهیم قرار کار هر در پیشرو را آن و رفتار بیعت شرایط به و ننمائیم غفلت خدا توفیق به و باشیم پاسدار تکلیفی پیمان
 با خیرخواهی، و شفقت به عموم با بندگی، به خداوند با: درجست عبارت سه این در که را دستورات خالصه هماره

 رفتار و گفتار و پندار به و بسنجیم آن با و سازیم آن مطابق را عمل داشته خاطر در کوچکی، و خدمت به دینی برادران
 کردار و برسیم مقصد به که بکوشیم و کنیم اجابت را بزرگان» هللا یمن انصاري ال« دعوت و خواستن یاري فریاد نیک

 و والیت امر .زنیم قدم اراده عزم با نداده راه خود به کفرست حکم در که یأس و ساخته خود سرمشق را گذشتگان
رّ به بسته و جوارح نهست قلب به راجع طریقت ر نه است س به آن اصول و نشده نوشته کتب در و رسیده سینه به سینه و، س 
 نتیجه نوشته بر عمل ولیست شخص فرمان و امر در اثر چون و. گرددتر  پنهان شود نوشته و گفته آنچه بلکه درنیاید لفظ

 شد وارد بر دل آنچه و گرفته عهده در و شده کتمان به امر را خصوصاً آنچه. داشت محفوظ باید را دیانت اسرار و نبخشد
 گذشتن از بعد را حال آن و آورد زبان به نباید نهد فراتر قدم و نماید گذر آن از پیر پیروي به باید چون عقاید و حاالت از
 و دارد منظور خود گفتار و رفتار در را مسلمین مال و جان و ایمان و حال حفظ باید و دهد قرار مأخذ نباید آن از

 سلمان دل در که را آنچه ابوذر که نگذارد نیستند او مرتبه در که دیگران بر را خود بار بوده برادران اوثق از مستوحش
 از مبادا و سرزند او از غلوآمیز گفتار نباید یافت دل در اگر بزرگان از باطنی نمایش و. دانست می نبایستی و ندانست بود

 مجاهده و ریاضت نفس میل خالف بر خود نگاهداري و بوده بزرگان رویه و فطري کتمان و تقیه این و سرپیچد اطاعت
اند  نامیده اذاعه که آن عکس و آورد عزّت کتمان و کند می قوي را اراده عزم و استقامت و نفس بر اقتدار و تربیتست و

حتّی  و داشت دریغ خود سرّ غیر از و شمرد محترم باید را دین بزرگان امر و اثرست زوال و نفس سستی و ذلّت موجب
 تقیه موارد و نمود حفظ را مال و جان و داشت پنهان و پوشیدهقبال  باید هم را دارایی و آمد و رفت لزوم عدم مورد در
 و مقتضی زمان در امر به مسلمین است از دفاع و اسالم ترویج براي که منکرست از نهی و معروف به امر و جهاد مورد غیر

 و مال و جان و ایمان حفظ غیر داشتن دیانت و اسالم ترویج و حفظ براي و خدا راه در را مال و جان و خود از گذشت
  ».است ینمؤمن و خود آبروي

  فرآیندهاي ارادي
اي است که عمالً با کوشش ظاهري فرد قابل انجام هستند. در  همانطور که ذکر شد فرآیندهاي ارادي فرآیندهاي هشیارانه
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این فرآیندها فرد با کوشش و مجاهده و عادت دادن خود به اعمال و اقوال و رفتارهاي خاص اقدام به تغییر شاکله خود 
کند تا از انحراف خود از مسیر تعالی اقدام و به عدل و اعتدال در مسیر تعالی  ارادي خود را ملزم مینماید و بطور  می

تمرکز ، تصحیح خیال، کاوش درون (مراقبه و محاسبه)، تلقین (تذکّر و تفکّر)بازگردد. در این ارتباط مواردي نظیر 
 - کنترل وابستگی (خلع و لبس و  خود (تسلّط بر نفس)مدیریت ، هاي رفتاري (اعمال شریعتی و طریقتی) تمرین، حواس

  باشند. میقابل توجه  هجرت)

  فرآیندهاي غیرارادي
نماید تا انحراف  ست و او را کمک میااستعانتی است که خارج از اراده فرد درمانی فرآیندهاي غیرارادي اشاره شد که 

ها در روانشناسی عرفانی به  این استعانت سیر تعالی بازگردد.خود را از مسیر تعالی اصالح نموده و به عدل و اعتدال در م
، عشق و عالقۀ وافر به راهنما و تأسی و الگوبرداري از بر فرد درمانگر یا مربی شود. تأثیرات روان طرق مختلف دیده می

 ،ی، برهان ربکسب آگاهی، آثار مجالس عرفانی، مصاحبت از جملۀ این موارد هاي درونی خوف و رجاء،  مکانیزممرب
غالباً خارج این فرآیندها شود.  است که هرکدام به طریقی موجب اصالح فرد و بازگرداندن او به مسیر کمال و تعالی می

خوف و  ي نظیردر این ارتباط به موارد شوند. او را سبب میتغییر شاکله  از حیطۀ اختیار و کوشش مستقیم فرد است که
فردي (معاشرت و  رجاء، برهان رب، آگاهی بخشی، مجالس ذکر و تذکّر، الگوبرداري (حب و تربیت) و یادگیري میان

   .توان اشاره نمود میمصاحبت) 

  تغییر شاکله و دستورات تربیتی
طور که گفته شد شاکله اي از دوران زندگی بشر، عوامل مشخصی در تشکیل شاکله فرد مؤثر است. و همان در هر مرحله

تحقّق  یا اجتماع در هرکدام از مراحل ذیل با شاکله خاصی گیري رفتار در فرد مولّد رفتار است. لذا بر این اساس شکل
هاي خاصی را باید بکار بست تا شرایط الزم  پذیرد. براي اصالح و تربیت بشر در هر مرحله از مراحل فوق مکانیزم می

  پردازیم: تربیت فرد و نهایتاً جامعه محقق گردد که مختصراً در ذیل به آن میبراي تغییر شاکله و 

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

یفه والدین جسمانی اوست که شرایط الزم براي ذارند. تربیت فرد در این مرحله در اختیار خود او نیست. و این وظگ 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 

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

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

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

د یبوجود آ ياگر در هنگام زنا فرزند .ودش می اطفاءبهتر و بیشتر مشتعل شتر است و آتش نفس یع بمنبر مافرد حرص و 
ل تلذذ یود. حاالت پدر و مادر در آن لحظات به دلش می در حال عمل خالف هستند به او منتقل هکحاالت پدر و مادر او 

به لذائذ توجه  یبه لذائذ تن داشته باشد و وقت يدیز بعد از تولد علقۀ شدیه روحاً طفل نکد گرد می ش از حد سببید بیشد
در زنازاده  یانسان یروحماالت کو استعدادات متر خواهد بود و مراتب کات و وجدان یبه معنوتوجه  د باشدیتن شد

  .26اء خدا زنازادگانندیه دشمن اولکت شده یروابه کرّات ز یند و لذا در اخبار نکبروز ند یشاحتّی  متر است وک
                                                                                                                                                                                                                                 

و سعد اسکاف روایت کرده که امام باقر (ع) فرمود: کشنده  -12) 4(، 135ص:  ،)4( باب، 135 ،2جلد  ،ترجمه رسولى محالتى -ارشاد -26
  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  ى االخبار: بسندش تا امام ششم (ع) که زنازاده را نشانهمعان -2) 6( ،175 ،2جلد  ،ترجمه جلد شانزدهم بحار االنوار-آداب معاشرت
دشمنى با ما خانواده، دوم دلدادگى بهمان زنا که از آن آفریده شده، سوم سبک شمردن دین چهارم بد برخوردى با مردم و کسى با برادرانش 

  بد برخورد نباشد جز زنازاده یا تخم حیض.
گوید دشمنت ندارد از قریش مگر  پیغمبر ص فرمود: اى على راست می، 183-184 ،7جلد  ،اء و العالم بحارترجمه کتاب السم- 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
على علیه السالم بسنجید، و ما دوستى على را بفرزندان   آورد و فرمود: اى گروه انصار فرزندانتان را با دوستىدیرى سر بزیر افکند وانگه سر بر 

  دانستیم فرزند ما است و هر که دشمن على بود از ما نبود. کردیم، هر که على دوست بود می خود پیشنهاد می
پنجم دوستى با ائمه علیهم السالم عالمت پاکى والدت و دشمنى با آنها  بخش ،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 :  ،عالمت آلودگى والدت است
جابر بن . نازاده است و یا مادرش باو در ایام ناپاکى حامله شدهمنافق است یا ز عترت مرا دوست نداشته باشد بواسطه یکى از سه چیز است یا

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

) معانى االخبار: سیف بن عمیره از حضرت صادق علیه السالم نقل کرد که 1(، 127، ص: 5هفتم بحار االنوار، جلد  ترجمه 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:

رد با مردم است و بدخو نیست با برادرانش مگر کسى که در رختخواب پدرش متولد نشده یا کسى که مادرش او را شمارد چهارم بد برخو 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

دارد مگر پاکدامن و دشمن  منظور فطرت اسالم است فرمود نه پاکدامنى است ما را دوست نمى  ن نعمت. گفتمخدا را سپاسگزارى کنید بر بهتری
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

← 
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 محیط رشد و نمو کودكمرحلۀ طفولیت و 
دوره بیشترین میزان یادگیري را از محیط پیرآمونی خود  یرد. کودك در اینگ 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
نیست تأثیر  ك بیاند این است که تذکرات و نصایح تربیتی والدین هرچند در تربیت کود 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 و صفات را سرمشق خود قرار می فرزند نیز همان اخالق
 سازد.  و معنوي وي میمادي  رعایت دستورات شریعتی و طریقتی طفل را آماده و مهیاي مراحل رشد

ح و ضمنی بر کودك عرضه ها رفتارهاي خود را بر بطور صری 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 
و جسمی و رفتارهاي ناشی از با ورود به دوران بلوغ جنسی و بروز ادراکات جنسی غضبیه  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  27تر انگیزش و هیجان اي ناهشیار و رشد) و به عبارت کلیه 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  و معنوي و کیستی و چیستی خود و موفقییتمادي  کشد. تفکّرات در مورد اهداف زندگی مختلف زندگانی می

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
   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

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

. ابو خدیجه از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: اگر 10 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  مرد سرگردان بنى اسرائیل نجات مىبنا بود زنا زاده نجات یابد، آن 

گفت: گناه  گشت و مى پذیرد، پس او بیرون رفت و میان کوهها مى 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  13صیل در جلد مشابه این مباحث به تف
 ریزد آمده است. خون زنازادگان را می

  . تهران ، نشر ویرایش  : موسسهنشر . محمدي  یحیی  هترجم، و هیجان  انگیزش) 1376، ( مارشال  ریو، جان 27
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 ود. ش می ها در زندگی فرد اساساً از این دوره آغاز شکست

 ریسا از انسان ازیامت: «28فرمایند 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 مانند 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
 نایب و دانا و گانهیب همه با ییآشنا نیع در و گانهی يقو ثرتک با و داریپا تن تبدالّت تمام در و اعضاست و يقو يارفرماک
 و یناخوش و یخوش در و يریپ و یجوان و کیودک در و الیخ یتوجه یب و بدن يخبر یب نیع در و بدنست در توانا و

 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

                                                                                                                                                                                                                                 
  .1318 اردیبهشت اول صالح، چاپ پند شریفۀ گنابادي، رساله صالحعلیشاه حسن محمد شیخ حاج حضرت - 28
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 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

  ».است  راه بزرگ خطر غرور و يخودسر و عجب خطر هک افتد ناز

 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 
 بهره و شیآسا و ودش می دهیچ مرگ وقت آن وهیم هکست یزراعت مانیا« 29 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
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 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
 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
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 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
 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
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 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
 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
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  .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

 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
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 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

 خرج در و هستند و بوده سرمشق بحمداهللا وششک در هک هست و بوده هیاللّه نعمت هیعل سلسله ازاتیامت از یکی هم ارک
 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
طَ هک بازماند دینبا  یبزرگ از و ستین معلوم آن یعیطب اثر هک يزیچ به دینبا را الیخ و است دهیرس ینه زدن بد فال و ریتَ
 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
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  .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 
 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 30کتاب 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: 
                                                                                                                                                                                                                                 

  . 1381 صاله، قم، عزیزي، عباس ترجمه. الحقیقه مفتاح و الشریعه مصباحصادق (ع)،  محمد جعفربنحضرت  30
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 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

   تصوف یکارکرد اجتماع
اند  اصول اخالقی که حکماء که همانا انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی هستند مطرح نمودهو هاي دین و مذهب  چنانچه آموزه

شود بسیاري از مضار رفتارها کاسته خواهد شد. به عبارت دیگر شره  31منجر به اصالح شاکله فرد و سپس شاکله اجتماع
  کند.  کت میود و جامعه به سمت تعادل اخالقی و رفتاري حرش می خمود به اعتدال کشانده

 لحاظ علم حقوق، وضع قوانین است. قوانین و احکام در ارتباط با اعمالی صورتابعاد اجتماعی و از روش تغییر شاکله از 
بسیاري از موارد وجود دارد که اساس  ،یرد که مستوجب جزا یا پاداش هستند. در حیطۀ خارج از احکام تشریعیگ می

نظر قانونگذار نیست و آن اعمال مستوجب جزا یا پاداش هم نیست. این قبیل رفتار  مد شاکله اجتماع را تشکیل داده ولی
د. گرد می ود که سبب اعتدال در رفتار انسانهاش می اي از معیارها یرند. اخالق شامل مجموعهگ می در حیطۀ اخالق قرار

                                                                                                                                                                                                                                 
  شاکله اجتماع یا شاکلۀ جامعه اول بار توسط حضرت آقاي حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه بکار برده شد. 31

   .، اسراف و شاکله6/2/1387سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ 
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-esraf.mp3  

   .نیقی عاقله، شاکله، ،1/7/1391جذوبعلیشاه در تاریخ سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده م
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3  

   .در اعمال تیشاکله و ن رضا، يمددکار-یاحترام به اجازات عرفان ،4/12/1391 ،رت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاهسخنرانی حض
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391-12-04-Sobhe-Jome-Ehteram-Be-Ejazat-Erfani-Madadkari-Reza-Niyat-Dar-
Amal.mp3  

   .تین شاکله و - یقیاعمال و جبران خطا، توبه حق یارزیاب ،29/12/1393سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ 
http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393-12-29-Sobhe-Jome-Arzyabi-Amal-Jobran-Khata-Tobe-Shakel-Niyat.mp3  

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-esraf.mp3
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391-12-04-Sobhe-Jome-Ehteram-Be-Ejazat-Erfani-Madadkari-Reza-Niyat-Dar
http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393-12-29-Sobhe-Jome-Arzyabi-Amal-Jobran-Khata-Tobe-Shakel-Niyat.mp3
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گردند.  یابند و به حکم و الزام جاري نمی میق تحقّ یرند با استقبال فرد از آنها قابلیتگ می مسائلی که در حیطۀ اخالق قرار
القاء یک فکر یا روش دفعتاً سبب جاري مسلماً  آن را بپذیرد. لذا براي قبول تعالیات اخالقی فرد باید با رضایت خاطر

ضامن مداومت یک فکر یا روش آن عرف و عادتی است که در « 32فرمایند: ود، بلکه همانطوري که میش نمی شدن آن
نیات افراد عمالً  اگر شاکله اجتماع بر اساس قانونگذاري یا استمرار عادت محدود شود یا تغییر یابد» ود.ش می جامعه ایجاد
هاي تربیتی روش  ز آموزهیابند. لذا براي اینکه شاکله اجتماع تغییر یابد بایست تالش نمود که با استفاده ا هم تغییر می

کشاند. یعنی این  صحیح را در عرف و عادت افراد نهادینه نمود. این موضوع دنباله بحث را به مبحث اخالق و تربیت می
  به آنها تعلیم شود.  ه که باید توسط مربیان اخالق عمالًمهم در جامعه یعنی تعلیم و تربیت اخالق در تک تک افراد جامع

و حکماء الهی به عنوان مربیان بشر در تشخیص این که چه باید کرد تا افراط و تفریط منتفی شوند اقدام به  انبیاء و اولیاء
اي بنا بر خصوصیات زمان و مکان اقدام به تأسیس یا امضاء قوانین نمودند که  وضع قوانین شریعت نمودند و در هر ازمنه

دم جوامع از این حد تعادل به افراط و تفریط کشیده شدند دچار آسیب رفتار مردم جامعه را به تعادل کشانند. هر جا که مر
  گردیدند. مظاهر این آسیب در جمیع رفتارهاي انسانی افراد و جوامع قابل مشاهده است. 

از جمله مواهب تربیت عرفانی است که منتج به تغییر  درمانپذیراراده در  تقید، ممارست و عادت و ایجاد عزم و تقویت
را در فرد اصالح  اتاطر و خطوروخفرد ضمیر ود. زیرا این روش تربیتی از درون و ش می فرد و نهایتاً شاکله اجتماع شاکله

 تک افراد آن اصالح جامعه از درون تکو راید گ می کند لذا عمل او نیز بر اساس این شاکله به تدریج به عمل صالح می
  د. گرد می

  شاکله جامعه تغییر 
دهد. نیات افراد در اجتماع در درون تک تک افراد است و  مجموعۀ شاکله افراد، شاکله اجتماع را شکل میدر جامعه 

دهد که این شاکله اجتماع به نوعی همان  دهد و شاکله افراد جامعه شاکله اجتماع را شکل می شاکله فرد را تشکیل می
ند است. ک می افراد و جامعه را مشخص 33زندگی کهنجارهاست. شاکله اجتماع زیربناي فرهنگ که به عبارتی سب

که  شده تعریف جامعه جمعی روانی و ذهنی، روحی صور و ها ارزش و ها اندیشه 34به عنوان مجموعه هرچند فرهنگ
 و فضایل یا به تعریفی دیگر مجموعه 35.اشدب می ها تمایالت و اندوخته ردارها،ک ها، اهداف، ارزش حاوي عقاید، عواطف،

یا به  36.دهد می است که بشر را به کمال معنوي سوق بشر روحی و اخالقی نیروهاي و معارف و ها دانش و دابآ و هنرها
 عادت و قابلیت هر و رسوم و آداب قانون، اخالق، هنر، است از دانش، اي تافته به هم مجموعه فرهنگ 37زعم تیلور

                                                                                                                                                                                                                                 
  ، علوم اقتصاد و اسراف.5/2/1387لی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ سخنرانی حضرت حاج دکتر نورع 32

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-05-sobhe-panjshanbeh-elm-va-esraf-kardan.mp3  
  اجتماعی، نشر نی، چاپ هشتم، تهران. نظم نظري تحلیل و نظم، تشریح شناسی ) جامعه1395چلبی ( مسعود  33
  .160 ص ،1367 تهران، دانشگاه قاضی، ابوالفضل ترجمه سیاسی، شناسی جامعه )،1367دوورژه ( موریس 34
  .22 ص، تهران اول، چاپ جعفري، عالمه آثار نشر و تدوین موسسه پیشرو، فرهنگ و پیرو فرهنگ )،1378جعفري ( محمدتقی  35
  .25 ص ،1 شماره زندگی، و فرهنگ مجله فارسی، ادبیات در فرهنگ مفاهیم )،1368ثقفی ( رضا 36

37  Milton Singer (1996), Culture international Encyclopedia of social sciences, Vol. 3, p. 527. 

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-05-sobhe-panjshanbeh-elm-va-esraf-kardan.mp3
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به نوعی مولد فرهنگ دانست. به عبارتی، شاکله جزء پویاي هاي یک جامعه. لذا از این لحاظ شاید بتوان شاکله را  انسان
کند. اگر شاکله اجتماع بر اساس قانونگذاري  اجتماعی میخاص  ساز جامعه است که جامعه را ملزم به رفتارهاي فرهنگ

ي این کار اشد. براب می یابند. این موضوع اساس روش اصالح جامعه از طریق تقنین نیات هم تغییر میعمالً  محدود شود
باید شاکله جامعه را نسبت به مسائل مختلف اصالح کرد. اصالح این شاکله از طریق تربیت فردي نیز قابل حصول و انجام 

نیت  اي تغییر یابد که انسان دوستی را به جاي خوددوستی جایگزین کند، است. براي مثال اگر شاکلۀ اجتماع به گونه
  وند. ش می رفتارها عوضکند و  انسانها هم تغییر می

هاي پیش هدف خود قرار داده و لذا رسوالن الهی همه سعی  بشر بنا بر مقتضیات تن خود اصل اصالت لذت را از هزاره
کردند این رفتار افراطی را به تعادل کشانند. کتب آسمانی اعم از قرآن و تورات و اناجیل و متون ادیان غیرابراهیمی در 

رمها از لحاظ جامعه شرق و غرب زمین نیز  همه داللت بر مبارزه رسوالن الهی با هنجارهاي جامعه دارد. هنجارها یا نُ
وند. اگر هنجار در ش می ود و هنجارها موجب تعریف ارزش در جامعهش می شناسی به رفتار غالب و عمومی جامعه گفته

کاران  وند و اگر تفریط در زهد باشد تفریطش می العمل شناخته کاران صحیح گرایی باشد افراط جامعه، افراط در لذت
  یرد.گ می وند. جوامع بر اساس این هنجارها ارزشها را تعریف و شاکله اجتماع شکلش می تقدیس

هاي افراد اراده  وقتی در جامعه شاکله افراد همسویی بیشتر داشته باشند تحوالت اجتماعی محقق خواهد شد. زیرا خواسته
نماید. آنچه که به صورت تجربی مشاهده شده ولی از نظر علمی  تر می حصول یک هدف قوياجتماعی جامعه را براي 

هنوز مستندات کافی براي آن نیست مسئله نیروي بهمفزاینده جدیدي است که از همکاري مشترك افراد جامعه براي 
افراد جامعه است. به این پیوندد که این نیرو مازاد بر جمع جبري تک تک نیروهاي  حصول یک هدف مشترك بوقوع می

  ود. ش می موضوع گاهی اینرسی نیز گفته

دهد مگر آن قوم خود  یر نمییرا تغ یچ قومیخداوند سرنوشت ه«م آمده است: یرک ه در قرآنک یلکقاعده  یکبراساس 
و تفکّر  نحوةد یبا یشاندن جامعه به سمت تعالک يبراو در جامعه  یجاد تحول و دگرگونیا يبرا یعنی 38»ر دهندییرا تغ

 يگریپس از د یکیاد بگذارد تحوالت یتعداد افراد متحول شده رو به ازد یرد و وقتکافراد را اصالح  کت کنگرش ت
 یسمتهر جامعه به  یک شاکله عموم افرادو آید  ابتدا با تغییر شاکله بوجود مین تحول در وجود انسانها با یافتد. ا یماتّفاق 

  . یابد میسوق ان سمت همل جامعه به کده شودشانک

  تربیت جامعه 
هاي مختلف سیاسی، حزبی، اقتصادي،  هاي خاصی مطرح است. گروه هاي مختلف جامعه، همواره ویژگی در تعامل گروه

نظر خود دارند و جامعه هدف آن منطبق با طیف مد  فرهنگی، خیریه و نیکوکاري هرکدام طیف خاصی از جامعه را
دهند.  ارتباط سایر اقشار را براي حصول و حفظ اهداف و منافع گروهی خود مورد استفاده قرار میاشد. در این ب می مزبور

متفاوت است. ایشان تمام جامعه را تحت پوشش کامالً  این موضوع در ارتباط با شیوه عمل انبیاء و اولیاء و اوصیاي آنان

                                                                                                                                                                                                                                 
ُوا ما ِ�َنـُْفِسِهمْ ِإنَّ «، 11سوره رعد، آیه  - 38 ُ ما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ  .»ا�ََّ ال يـَُغريِّ
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معه بلکه همه افراد بشر را تحت پوشش تربیتی خود دهند و همه افراد جا تربیت و رشد و ارشاد خود قرار داده و می
هاي مختلف در جوامع  سازند. این موضوع برخالف گروه دانند و هیچ فرد یا گروهی را از حمایت خود خارج نمی می

ناسند لذا همواره درصدد غلبه بر ش می دیگر را یا مانع یا ابزارهاي  است که براي حصول اهداف و منافع خود، گروه
: هدف ندیگو یم یبعض« 39فرمایند: می ستیچ غمبرانیو هدف پ نیهدف د نکهیدر بحث ااشند. ب می ها یا افراد دیگر گروه

است که  نیا غمبرانیپ ة: هدف عمدندیگو یم یاست. بعض يا گوشه کی نیاست که جامعه را متّحد کنند. ا نیا غمبرانیپ
ها را  انسان يِفرد تیترب خواهند یمآنها است که  نیاست. ا یکیراه بار ،يبدهند چون راه تکامل معنو یفردفرد بشر را ترقّ

 .» رندیبه گردن بگ

 و ساخت دست خلق تمام« 40فرمایند: دستورات عملی این بزرگواران در این ارتباط حاکی از صحت گزاره فوق است. می
 را همه و شود باز دل دهید تا میوشکب و مینک یمهربان و شفقت همه با ییخدا عهد برحسب دیبا جهت نیا از حقّند آثار
 و پدر مانند را انکوچک میباش همراه و رخواهیخ بشر نوع با و. مینخواه را ياحد بد دیبا حال هر در و مینیبب اری دارید نهیآئ

 مقدم مؤمنالبتّه  و نرسد يگرید به آن انیز هک يبطور مینمائ همه ارک در کمک و میباش فرزند را رانیپ و برادر را جوانان
 نیریسا بر آنها و تابک اهل بر مسلم و میباش گانهی و میدار دوست بهتر و میستیبا آنها خدمت به دیبا هک است گرانید بر

 و است بد باشد سکهر با ییتندخو و نمود رفتار همه با یمهربان و ینرم و گشاده يرو با دیبا معاشرت در و. مقدمند
 حسن و آورد دلست فشار ظهور هک قبر فشار و سازد تباه را عمل و اندازد زحمت به هم را خود و آورد یافسردگ
 از و بوده کیخا تن شیدایپ واسطه هک یجسمان نیوالد به نسبت مخصوصاً و. دهد یکن جهینت ییرو گشاده و معاشرت

 يبرا خود از ها گذشت چه و دهیشک ها رنج چه یجوان تا کیودک روزگار و ریش و حمل هنگام و نطفه شدن بسته آغاز
 بعد خداوند هک نمود يفرمانبردار و احسان دیبا افزونست روز فرزندان به آنها محبت اند زنده هک مادام تا و اند نموده فرزند

 اگرحتّی  و ردک دیبا يپرستار و دیورز دینبا یوتاهک آنها يریپ در مخصوصاً دینما یم آنها احسان به امر خود یبندگ از
 به هم گرید شانیخو به نسبت و داشت ویکن دیبا را معاشرت یول ردک يرویپ دینبا نید امر در فقط باشند نید برخالف
 صله هک. نمود مکمح دیبا را یوستگیپ هکبل گردند جدا هم از و. بپاشند هم از نگذاشت و بود مهربان دیبا آنها درجات

 هک دیبا يریجلوگ را كاند یافسردگ و گرداند وتاهک را عمر رحم قطع و دینما رفع را بال و دیافزا مال و عمر بر رحم
 در شود گفته فرزندان نزد رندینگ جلو اگر بود هم کیاند يمند گله اگر برادر دو نیب هک نگردد بزرگ و ندکن تیسرا
 نارک را یخودخواه خواهند را شانیخو و خود اگر داشته گذشت دیبا نیطرف از و. شدک یدشمن به و گردد یذات آنها

 برداشت یکین به جیبتدر داشت نقص اگر و شد یکنزد او لیم به و داشت گذشت دیبا سکهر با معاشرت در هک گذارند
 هک رهیغ و یسنّ و عهیش از اسالم فرق تمام به نسبت و. بماند دوست یب شهیهم هک خواست خود خواهش به را او هکآن نه

 یاسالم برادر دیبا میا قبله یک اهل همه و تابک یک و غمبریپ یک و نید یک يدارا و لمهک یک يلوا تحت در همه
 سلسله در مخصوصاً و. دیبرگز خدمت به را قیطر برادران و اخوت در را نیمؤمن و داشت منظور را ینید یگانگی بوده 

 و نفوس اصالح نیمأمور و تیدرا نیمجاز هک عرفا رشته و امندکاح غیتبل نیمأمور و تیروا نیمجاز هک علماء لهیجل
 شمرد محترم را تیروحان وجهه و منظور را یندگینما و یبستگ جنبه ندیخدا يسو به خلق نمودن متوجه و اخالق بیتهذ
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 اند نداشته یمخالفت و گفتگو بوده گانهی گریدیک با و اند اداره یک شعبه دو و شخص یک دست دو مانند سلسله دو نیا و
 موجبات از یکی عمل نیهم و دادند بیفر را نیطرف نادانان و نموده هیصفو اواخر در یاسیس جهات به مخالفت ي القا و

 علماء و ستین یاختالف نیطرف انیدانا نیب بحمداهللا و نشد  یمهم اقدام اختالف رفع در هم بعد دیگرد هیصفو انقراض
 رکذ در بزرگانند ندگانینما و نیمسلم انیشوایپ علماء و است نبوت ارث و نمونه علم و گرفته طیوسا به اءیانب از را ییدانا
 و صفت متوجه مالمت هکبل بدگفتن شخص ای عنوان به ستین روا ردک رفتار فرضاً فهیوظ خالف به یکی اگر و امکاح
 و داشت دیبا محترم دارند یجسمان نسبت هک را رسول خانواده هکبل. است بد علم نسبت عنوان نیتوه و زشتست ردارک

 منسوبان و فقر سالسل با. دارند نگاه را ملّت يآبرو و خودشان احترام یطمع یب و انتید و استغناء به آنهاست فهیوظالبتّه 
رب و ینید يبرادر و محبت به هم قیطر  راه به نانیاطم و یآگاه و شود دیبا بیتحب و یکین به معاشرت و رفتار کیمسل قُ
 به مصافحه در یول. مخالفت نه شود دهیشن آنها از محبوب نام هک آنهاست با محبت مستلزم آن بر ثبات و خود هیرو و

 و شیستا هک ردک ياحد به ییبدگو دینبا و ستین روا گرانید با باشد دیبا اتّصال صحت به علم چون خودتان قیطر
 بزرگ به مخصوصاً و داشت منظور دیبا را »و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا: «هکبل است ردارک و اخالق بر وهشکن
 روا ياحد لعن و سب و. دیافزا لجاجت و آورد یدشمن هک دینباش گرانید کمسل رد مقام در و گفت دینبا بد دسته چیه
 و طانیش از يزاریب يتبرّ گردد فساد و نفاق و اختالف موجب و باشد دهیرس بزرگان از حیصر بطور هک را آن مگر ستین

 از خدا به بردن پناه هکچنان زبان، به و ارکآش نه پنهان در و عمل و دل به جست دیبا زشت ردارک از و آن مظاهر و نفس
 و گذشتگان نام و ودش می گفته بلند اهللا بسم و است مستحب گفتن آهسته اهللا بسم از شیپ االحرام رةیبکت از بعد طانیش

 هنگامند آن در حاضر هک بزرگان از مگر دیستین آگاه آنها مردن وقت حال بر هک دیینگو بد و دیببر یکین به رفتگان
 حفظ مرتبه هر در و دیبدار محترم را يظاهر نیمحترم و. گفتن بد نه رواست آنها شیفرما به دانستن بد هک باشد دهیرس

 مأنوس طرف هک یالفاظ به را مطلب دیبا سکهر با گفتن سخن در و دینشو عداوت و حسد جییته اسباب نموده مراتب
 پاسخ در و نداند هک ستیزیچ دشمن انسان هک گردد زانیگرحقّ  از و نباشد ناگوارش هک گفت او قهیسل به و است
 مجادله خود کمسل باب در. دیده داناتران به مراجعه االّ و دییبگو دیباش مطمئن گفتن اثر در و دیبدان نیقی آنچه ها پرسش

 خوش معاشرت و دهیپسند اخالق و ویکن ردارک به دیبا شیدرو دعوت. گرداند ارکآش را ها غرض و رهیت را دل هک دینکن
 يبرا یول ست ا الزم نمودن دار شبهه از شبهه رفع و فهماندن و رساندن کمک را ندهیجو اگرچه زبان به نه باشد

 هک ناپسندست باشد هرجا در و سکهر از یانصاف یب و تعصب و. دیافزایب تعصب بر و ستین مؤثر دارو گفتن ردردمندیغ
حقّ  از را مردم زیچ هر از شتریب نیمؤمن ستیناشا ردارک و. »ندهیگو در نه نگر سخن در: «فرموده السالم هیعل یمول حضرت

 هکنیا از و ستیکن رفتار عموم انتظار یول رندیگ لیدل کمسل يبد و یکین بر را اشخاص ردارک دینبا هکنیا با دینما یم دور
 »ال يضركم من ضل اذا هديتم« نمود زشت ردارک و نفس میتسل را خود شده وسیمأ دینبا باشد غالب طیمح و زمانه بر فساد
 ازیامت هک دینک حفظ دیبتوان هک يا اندازه به را خود شما داشت نگاه را خود مانیا انیفرعون انیم در فرعون زن نفر یک
 به اگر و دینخواه را آنها بد ارک هکبل دیینگو بد بد، ردارک واسطه به را آنها نداشته يارک مردم يبد به و شود معلوم شما

 هکبل دیده جواب یکین و یسالمت به ستینادان الزمه هک گفتند بد شما خود به اگر و دیبازدار ارک آن از دیتوانست یمهربان
 با معاشرت در و. ارستک رکف به ارسازک هک دیینما عفو هکبل دیواگذار خدا به دیتوان یم تا شما شخص به ندک بد اگر
 و كایتر مجالس مانند دینک يدور دیگرد واقع تهمت مورد ای دیشو مبتال آنها زشت ردارک به است نکمم هک یسانک

 وحقّ  اهل با معاشرت در و. دیندان ننگ و دینکن يدور نکیمسا معاشرت و مجالست از و آن امثال و بنگ و چرس
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 از اطیاحت چنان یول رفتار نانیاطم و یمهربان به سک همه با و دینهراس و دیندار كبا مالمت از خدا راه در خدا بندگان
 بشود تا ياحد به را خود راز و. ردیبگ نتواند يرادیا و نداشته بهانه شود دشمن باالتر اگر هک نمود دیبا یدوست نیتریکنزد
 باور و دیشن دینبا را اشخاص تیسعا و نساخت تباه را او سپرده و بود نگاهدار دیبا هم را مردم راز و ردک ارکآش دینبا
 مردم همه با دیبا مؤمن. داد دست از دینبا هم را اطیاحت یول است رنگارنگ و فراوان اغراض هک داد اثر بیترت و ردهک
 دانسته محترم را یتکممل نیقوان. دینما حفظ را سک همه ناموس و آبرو و مال و جان و رفتار یدرست و یراست و امانت به
 هک دینکن دخالت استیس در پرداخته خود ارک به هکبل دییننما تجاوز خود یشخص فهیوظ از دیبتوان تا و بود دیبا عیمط

 دیبا مردم با محاسبه و معامله در و. دییننما دخالت گرانید ارک در و دیگرد گرانید مقاصد ياجرا بهانه و دست آلت مبادا
 هنگام نیاول در میگرفت هک  یوام دیبا و مردمست ییدارا یکشر حساب درست هک بود قول درست و حساب خوش
 شتریب و نددب می گرانید و خود يرو به را یمهربان در ،ییپروا یبغالباً  هک برسد مطالبه به هک نگذاشت و پرداخت ییتوانا
 دیبپرداز دیبا دیدان یم مقروض را خود خدا و خود نزد هک ردک یمکح تبرئه بر مهکمح فرضاً و است نموده معمول را ربا
 بازگشت به یول اند داده تکبر دینو دادن بر و شده يریسختگ اگرچه خداحقّ  هک خداستحقّ  از تر سخت مردمحقّ  هک
 دیبا بدهد نتواند و دیدار طلب هک یسک از و لستکمش نگذرد خودش تا مردمحقّ  یول خشدب می و ذردگ می استغفار و

 ردستانیز به نسبت و. ست بهتر بگذارد هم وام و خورد نان بتواند هک شود يارک هکبل ستین سریم گذشت اگر داد مهلت
 معمول دیبا ردستیز با میدار انتظار باالدست از را هرچه. ردک  ینرم و یمهربان با هم میتعل و تیترب و نمود ترحم دیبا

 هک مخصوصاً بیغر به نسبت. یکشر به رسد چه تا ردک دیبا رفتار مالحظه به باشد سکهر کمل و منزل هیهمسا با. میدار
 با. ننمود قهر و ردک دیبا ییدلجو و يپرستار پرستارست یب هک میتی با. نمود مأنوس و ردک دیبا یمهربان باشد نداشته آشنا

 با. رساند و فهماند را او دیبا  ینرم به هکبل ردک یسخت دینبا دهینچش را محبت لذت و ندانسته را علم و عالم قدر هک جاهل
 ارکطلب از و برده انیز یوتاهک بدون هک يدار وام و اند شده خوار هک یزانیعز و ندارند ارک و سک هک یزنان وهیب

 جنازه عییتش و نانکیمس یهمراه و مارانیب ادتیع و مسلمانان حاجات برآوردن. نمود ترحم و تیرعا دیبا دارد يشرمسار
 نفر دو نیب افساد. مانستیا لوازم از درماندگان و افتادگان يریدستگ و دگانید بیآس ییدلجو و گورستان ارتیز و آنان
 هک بود مواظب هم گرانید قول نقل در دیبا و باشد دهیرس آن به امر و آن در انتید صالح هک يمورد در مگر ستین روا
 باشند امان در او زبان و دست از مسلمانان دیبا هک مسلم شخص از نیمسلم آزار و ییبجویع. نشود آن ضمن در ینیتفت

 يگرید به خود بیع از دیبا مؤمن و نارواست مانیا باحقّ  تمانک و ینیچ سخن و فحش و شماتت و استهزاء و خطاء
 .»نپردازد

 فرزندان و گریدیک نهیآئست خدا به شانیا يرو هک مانیا فهیلط و یبستگ جهت از نیمؤمن« 41فرمایند: در جاي دیگر می
 يها روان و متعدد شانها تن هک ندیروحان برادر گریدیک با و السالم هیعل یعل و سلّم و آله و هیعل اهللا یصلّ محمد يمعنو
 عبادت آنها با یکینست مانیا و محبت الزمه برادران با مواسات و خدمتاند  بسته هک مانیپ و عهدبرحسب  وست یکی آنها

 آن به را مانیا فهیلط و دیوشکب هم خدمت در معناً و صورتاً و دیبدان را گریدیک قدر، است تیمعص يبد و مخالفت و
 دنید از دیبا. استیدن و آخرت ارک شرفتیپ و شیآسا هیما و یمول دل يخشنودمؤمن  دل نمودن خوش هک دیینما يقو
 و استغفار و دعا به و دیینما مصافحه و یسالمت و سالم به مالقات و دیبردار بهره هم گفتار از و دیباش خوش گریدیک
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 ردنک داریب و ییخدا مانیپ ادآوردنی به ینفسان غرض بدونمؤمن  با مصافحه هک دیشو جدا هم از گریدیک درباره محبت
 جوش به را محبت و یانسان یسیمغناط قوه مصافحه به انگشتان ردنکبند و ابهام به دست ابهام دنیرس وست یمانیا یدوست
 را غضب و شهوت و زدیفرور خزان در درختان برگ زشیر مانند گناهان از را دل یرگیت و بخشد یروشن را دل و آرد

 در و گرددها  بهره نیا يدارا هک ندک دایپ قتیحق هک میوشکب دیبا هکبل شود تفاکا دینبا ظاهر و عادت به یول فرونشاند
 رانیپ تیرعا جوانان و دارند مقدم دیبا را یمانیا شقدمانیپ و دیگردان تیتح به مخصوص را آنها دیبا بزرگان حضور

 به نسبت باالتر مرتبه هر و ندینما رفتار انکوچک ينگاهدار و يبرادر و مساوات به دیبا هم رانیپ و شقدمانیپ و ندینما
 دیبا یمهربان و ینرم به هکبل دینما لیتحم بخواهد افتهیدر آنچه ای دینما سرزنش دینبا دهینرس مقام آن به هنوز هک سکآن
 .شاندکب را او

 ارتیز. است کسال یترقّ و خدا رحمت زشیر و یمول يخوشنود آنها دل نمودن خوشنود و نیمؤمن حاجات برآوردن
 شانیا گورستان ارتیز و مردگان جنازه عییتش و مارانیب ادتیع و ارمغان و ادگاری بردن و مانیا وجهه يبرامؤمن 
 از يدور و قهر به تا گردد خدمت و یدوست پرده دینبا یفان يها خواسته و يویدن اغراض .بزرگانست و خداوند دهیپسند
 بشود تا بود اختالف هک یصورت در و برود آنها از مانیا يبو باشند قهر هم با روز سه اگرمؤمن  دو هک شاندک گریدیک
 به محتاج اگر و شود  افتی بهتر یگانگی و یمهربان در میابیب میبخواه ییجدا در را هرچه هک ندینما مرتفع خود نیب دیبا

 دندیشن تا هکست برادران انهیم اصالح نیمؤمن یهمگ فیوظا از یکی هک دینما اصالح يگرید توسط بود وساطت
 نیمؤمن اختالف هیما آنچه از بشود تا هکبل شود اصالح و دینپا هک وشندکب دیبا برادر دو نیب را یاختالف و یافسردگ

 هم خود از بود هم یخرج به محتاج اگر و دگرد می نوع و نیطرف یسست سبب شیچال هک شود يریجلوگ دیبا دگرد می
 گریدیک امور در و انداخت ییجدا و شده فاصله دینبا نور دو ومؤمن  دو نیب و خداست پسند و مقبول و روا بدهند هک
 دیباحقّ  امر در بود هک یاختالف و نمود نیحق نیب جمع دیبا هک برسد گریدمؤمن  به ضرر هکآن مگر بوده ارک کمک دیبا

 از رفتگان دنباله درباره را يبرادر حقوق حفظ و ردک اصالح در تیجد مشتبه در و نمودمؤمن  از ستم رفع و مساعد
 تیرعا و ردیبگ را او يجا و بماند زنده او یکن نام هک ردک یهمراه داشت پسر مخصوصاً اگر و داشت دیبا هم نیمؤمن
 هک یبعض حال مالحظه و ظاهر حفظ يبرا یول» تسقط اآلداب بني االحباب« و ستین مهم باالصاله گرچه هم يظاهر آداب
 محافل در مگر باشد مهمان و وارد هکمخصوصاً  نمود مراعات دیبا است متوجه هم مردم غالب انظار و باشند دیمق هنوز

نس خاصه  .فقر و اُ

 نگاهدار دیبا را نیمؤمن اسرارست نما خوش صورت حفظ و آنها احترام نیریسا از و دهیپسند يبرابر و يبرادر نیمحترم از
 به یراست احتمال با و نمود يبد از تبرئه و شبهه رفع یمهربان به دیشن آنها درباره يبد اگر و دیپوشان را آنها بیع و بود

 اعمال هک نمود حتینص یپنهان در را او خود وست بزرگان يرضا با نوع رفتار هک نشودتصور  تا ردک يریجلوگ یکین
 در یراه اگر و ردک دیبا یدرست بر حمل بشود تا رامؤمن  عمل وست بزرگان یبدنام یشخص ضرر بر عالوه خالف
 از يامر و حیتصر مگر جستوان ت نمی يتبرّ و ستینمؤمن  گفت دینبا و داد انتشار و نمود فاش دینبا افتین او یدرست

 نهاند  فرموده اعمال و صفات بر ذم و مدح دیمج قرآن در خداوند هک جست دیبا عمل از يزاریب هکبل شود دهیشن بزرگان
 دانست هک یدرصورت و فرموده فاسق رامؤمن  يبد ندهیگو خداوند هک بود زودباور دینبا يبد دنیشن در و اشخاص بر

 اندرز و ارکآش و پنهان در دیبامؤمن  یرخواهیخ، ردک حتینص دیبا یپنهان در موالست و خدا يرضا خالف بر او عمل
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مخصوصاً  یسک نزد ندیب او از هک يامر ولومؤمن  تیسعا و افتد زهیست به نفس و نگردد خوار انظار در هک باشد پنهان در
 در اثر دیام و گفتن به منحصر او يگرفتار عالج هک یصورت دراما  ستشتریب ندهیگو به آن انیز و است بد بزرگان نزد
 دیننما رود یم آن در اختالف احتمال هک يا معاملهمؤمن  با و اشخاص نزد نه دینما یم اظهار به وادار یرخواهیخ باشد آن
 اول از هم را آخر گذشت و نندک يارک مکمح دقّت با وار گانهیب هکآن مگر فتدین رخنه یدوست در و شاندکن یافسردگ به تا
 انیز و صدمه و تیاذ و، گانهیب با معامله و شیخو با وصلت هک مانهکیح یول توده انیم درست یمثل هک دهد در تن

 مانند يصور آداب در ییاعتنا یبحتّی  ستآخرت و ایدن انیزمؤمن  نمودن تمسخر و سرزنش و شمردن پست و دنیرسان
 شدن داخل و ستین روا بشود تا آنها مانند و دنیخوابمؤمن  سر به رو يپا ای ردنک او به پشت و برگرداندنمؤمن  از يرو
 منع و بزرگ گناهان ازمؤمن  ییبجویع و بتیغ وست حرام رساند او به انیز هک دیبنما خواهد یممؤمن  هک يا معامله در

 وست خوب نیتوه عدم وتأثیر  گمان شرط به یرخواهیخ و يدلسوز ومؤمن  پنددادن هکآن با است دهیرس آن از سخت
 نیب افساد و نیتفت و نمودنمؤمن  ارک در تجسس و دادن يبد نسبت و داشتن بد گمان وست بدتر بتیغ از زدن تهمت
 .ستین روامؤمن  از يدور هکنیا با و هاست نعمت سلب و خدا غضب موجب گذاشتن بد نام و نیمؤمن

 چون و بخشدتأثیر  شخص خود در مبادا هک باشد مراقب هکبل باشد اهانت هک يبطور نه دینما مالحظه تهمت مواضع در
 قیتشوغالباً  را نیمؤمن دیباست ناپسند خدا نزد و ممنوع یالله نعمت سلسله در داشتن طمع و بودن جامعه سربار و ياریکب

  ».نمود ارک در یهمراه و ارک به

 تر لطیف علیهم) در این باب مشربی دقیقتر وسلسلۀ عرفا را (رضوان اهللا « 42 دهند: ر عرفا در اخالق ادامه میدر باب نظ
است، چه گویند: تا انسانی به قوة خود بخواهد از صفتی مذموم جلوگیري بنماید رذایل دیگر ممکن است جلوه نماید، و 

  سر نفس را از هر طرف که بکوبند سر دیگر برآورد: 

  تحت الثّري از فراز عرش تا                نفس را هفتصد سر است و هر سري 

پس باید تیشه بر ریشه زد و در اول امر خودبینی و تکبر را به واسطۀ تسلیم شدن به امر مربی از خود دور نموده به دستور 
داد توجه  او قدم در راه نهاد، و دل را که پایتخت کشور انسانی و منشأ صفات و بروز حسنات و ذمائم است به عالم غیب

استاد سپرد که عالیق دنیا قطع شود. چه اگر روي دل به طرف دنیا و کثرت شد صفات ذمیمه بر حسنه و به دست مربی و 
َفَاْصَبْحُتْم ود، که در قرآن است: ش می وند، ولی اگر به عالم علوي و تجرّد روي نمود اخالق فاسده اصالحش می چیره

از تسلیم بر وفق امر مربی به احکام شریعت عمل نمود و آداب طریقت . پس باید اول تسلیم مربی شد و بعد 43بِِنْعَمِته ِاْخوا�ً 
را مراقب بود، که عالوه بر پیدایش اخالق نیک، جان در گرفته به نور خدایی گردد و آثار الهی از او بروز کند. از قرآن 

واهر قرآن پیدا شده و به هر دو ود. این اختالف عقیده به واسطۀ اختالف در فهم ظش می مقدس و اخبار نیز این امر مستفاد
قسم ممکن است تعبیر کرد، ولی عقیدة عرفا دقیقتر و به حقیقت نزدیکتر است. در اسالم و قرآن به وجه اکمل و اتم بیان 

. و ام که اخالق نیک را تکمیل کنم . یعنی من آمدهبُِعْثُتِ ُالمتََِّم َمكاِرَم اَالْخالقِ  اخالق شده و حضرت رسول (ص) فرمود:
در قرآن جزئیات اخالق نیز ذکر شده و بلکه همانطور که پیش گفتیم مدح و قدح قرآن نسبت به اخالق و اعمال است نه 
                                                                                                                                                                                                                                 

  .12حضرت حاج سلطانحسین تابنده، تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربال، انتشارات حقیقت، فصل  42
 . یعنی شما به واسطۀ نعمت اسالم که خداوند ارزانی داشت برادر شدید. 103سوره آل عمران آیه  -43
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. یعنی من عمل شما را دشمن دارم. به طور : ِاّين ِلَعَمِلُكْم ِمَن اْلقالنيَ فرماید نسبت به اشخاص، چنانکه در حکایت لوط می
داده شده دو قسم است: بعضی راجع است به ملکات براي تکمیل اعتقادیات و توحید  کلّی اخالقی که در اسالم دستور

است بر بنده نسبت به خالق از قبیل توبه، انابه، توکل، صبر، تسلیم، رضا و حقّی  ود، یعنیش می اهللا محسوب که جزء حق
و اخبار در این موضوع  اخالص. این قسم موجب ترقّی و کمال روح و محکم شدن پایۀ توحید است، و در قرآن

  » فروگذار نشده است، در جزو سوم وافی نیز اخبار ائمۀ معصومین (ع) راجع به اخالق ذکر شده است.

   نتیجه
سوق دادن عرفانی نتیجه شیوه تربیت تا افراد جامعه اصالح و تربیت نشوند کلیت جامعه رو به سوي تعالی نخواهد رفت. 

رادي است که هرکدام مراحلی از مراتب کمال را طی کرده یا در حال طی کردن هستند و انسان از مقام حیوانیت به اف
 و خداخواه مؤمن: «44فرمایند اند که این کماالت را بطور خالصه ذکر می اي از انسانیت برده هرکدام کم و بیش بهره

 و شیآال یب اش یدوست. نلغزد راه بر و نرود، رونیب راه از شیپا. دارد خاضع تن و خاشع، دل و خالص،نیت  خداجوست،
. باشند امان در او از گرانید و ترسان برخود خود از و نپردازد، گرانید به پرداخته، خود به. باشد غش یب ردارشک

رد و ،يبردبار با را ییدانا. قتستیحق گفتارش مت،کح او یخاموش عبرت، اش بهره معرفت، به نگاهش و ،يداریپا با خ 
 ترسان خود بر و مان،یپش يبد از و شادان، ردنک یکین هنگام و. دارد یمهربان و  ینرم با شجاعت و ،ییتوانا با گذشت

 و آماده و د،یجو صلوة و صبر از ياری ارک هر و حال هر در و ند،ک يپافشار ها یسخت در و بسنجد را ارک انیپا. باشد
 به سفارش و دینما صرف یکین در و نگذراند هودهیب را عمر هیسرما. سازد فراهم را آن برگ و ساز و باشد، مرگ يایمه
 پوشد، مردم مانند جامه آز، بر قناعت و نه،کی بر یدوست و خشم، بر گذشتش و باشد، رهیچ شهوت بر ائشیح. دینما یکین

 ایدن در و اندازد،ین فردا به امروز ارک و ند،ک شتاب یبندگ ارک در و نبندد آنها به دل و ند،ک یزندگان آنها انیم در
 از هک سک آن با و ند،ک یکین خود بر نندهکبد به نرسد، یسک به انشیز دارد، نگاه را خود تیمعص از و ند،ک يرو انهیم
 ازین یب به جز ازین يرو ند،کن رد را گرانید درخواست و ند،کن یسک از سؤال ببخشد، را نندهک محروم و ونددیبپ بگسلد او

 از و شمارد، مقصر شهیهم و دارد نگاه لغزش از را خود دهد، انصاف و نخواهد انصاف برآورد، را ازمندانین ازین و نبرد،
 و ند،کن وبیع تجسس نگردد، ریدلگ مردم يسرد از. باشد دگانیشک ستم اری و يستمگر دشمن درگذرد، گرانید لغزش
 در و باشد دلیک نیمؤمن با. ندهد راه خود به اندوه ییبدگو از نگردد، شاد مردم یچاپلوس از پوشد، بیع و ردیپذ عذر
 اگر و سازد، خوش را آنها دل و شدیاند چاره یهمراه به تواند اگر گردد، كاندوهنا آنها يگرفتار به و شاد آنها يشاد

 از پسندد، خود بر آنچه پسندد آنها بر و خواهد خود يبرا آنچه خواهد آنها يبرا د،ینما چاره درخواست خدا از نتواند
 رفتن از و نگردد خوشنود ایدن آوردن يرو به. خواهد پنهان و ارکآش در آنها یکین و دهد، پنهان در پند و ندکن قهر مؤمن

 و مک دیگو چون و دینگو نپرسند تا ند،کن رارکت را لغزش. ندکن خو بد عادات به دارد، بلند همت. نشود نیاندوهگ آن
 باشد، نارک بر دروغ و ییدورو و بیفر از ند،کن فروگذار یزندگان ریتدب از باشد، گفتارش گواه ردارشک د،یگو دهیسنج

 آنها به یول ندینش مک زنان با و زد،ینست مردم با و ندکن سرزنش را یسک ند،ینب پست را گرانید و نشمارد بزرگ را خود و
 اصالح در د،یننما سانک نزد ینیچ سخن ند،کن بلند را صدا آرد، بدست را هیهمسا دل دارد، خوش دلشان و باشد مهربان

                                                                                                                                                                                                                                 
  .1318 اردیبهشت اول صالح، چاپ پند شریفۀ گنابادي، رساله صالحعلیشاه حسن محمد شیخ حاج حضرت - 44
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 نبرد، يبد به مردم نام ندکن شتاب ارهاکدر ندرد، اءیح پرده خنده در ندارد، روا ستم نگذرد، یدرست از مکح در وشد،ک
 ناتوانان و آوارگان اری و زدگان ستم اوری زد،یبپره بد اری از و ندیگز دانا دوست ندهد، دشنام  د،ینما همه بیالغ حفظ
 یوتاهک یهمراه در اندام و جان و مال به و ند،ینگز خدا يخوشنود بر را مردم يخوشنود و ندینش شانیدرو با باشد،

 رشوت ند،کن انتیخ مشورت در د،ینما مشورت ارک در ند،ک سالم دارید به دوستان بر رد،یبپذ خواندند هک را او ند،کن
 ردارمانک و خود دنیسنج با نیمضام نیا در دقّت اگرچه و ستاند ستین ناروا هک الجعاله حق و الزحمه حق گرچه رد،ینگ
 اش همه افتیدر نتوان تمام به آنچه و داشت طلب از دست دینبا فراوانست، فضلش و انیپا یب خدا رمک یول آورد يدیناام
  ».گذاشت نتوان را

  منابع و مآخذ
  . 1381 صاله، قم، عزیزي، عباس ترجمه. الحقیقه مفتاح و الشریعه مصباحصادق (ع)،  محمد جعفربنحضرت  •

به  یمقامات العبادة، چاپ دوم، در چهار مجلد رقع یان السعادة فی، بيگناباد یدختیحضرت حاج مالّسلطانمحمد ب •
ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی،  ، چاپخانۀ دانشگاه تهران.یشمس يهجر 1344، یزبان عرب

  http://www.sufism.irانتشارات حقیقت. 

 .1353حضرت حاج سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، مجمع السعادات، انتشارات حقیقت، چاپ دوم،  •
//www.sufism.irhttp: 

شرح و  .1318 اردیبهشت اول صالح، چاپ پند شریفۀ گنابادي، رساله صالحعلیشاه حسن محمد شیخ حاج حضرت •
 http://sufi.ir/pandesaleh.php مختلف در سایت تصوف ایران موجود است:هاي  ترجمه پند صالح به زبان

 گنابادي در سلطانعلیشاهی اللّهی نعمت سلسله وقت ارواحنا فداه قطب مجذوبعلیشاه تابنده نورعلی دکتر حاج حضرت
صوتی در هاي  شرح این فرمایشات به صورت فایل .اند را شرح کرده کتاب این هفتگی بطور سال چندمدت  طی

هاي  شرح این فرمایشات به صورت فایل pandesaleh.php-http://mazaresoltani.com/audio سایت مزار سلطانی:
همچنین متن پیاده شده از  pandesaleh.php-/video http://mazaresoltani.com تصویري در سایت مزار سلطانی:

  http://jozveh121.com/main_page.jsp?link=pandeSaleh توان از این لینک دریافت نمود: ر را مینوا

 حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، رضاعلیشاه ثانی، تجلّی حقیقت در اسرار فاجعۀ کربال، انتشارات حقیقت، •
  http://www.sufism.ir .1372چاپ چهارم، 

قرآن مجید و سه داستان اسرارآمیز عرفانی، انتشارات حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، رضاعلیشاه ثانی،  •
  http://www.sufism.ir .6513حقیقت، چاپ سوم، 

. 1394مرداد  27 ،یعرفان يبرگرفته از گفتارها ،اناتیب ،حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحضرت  •
http://www.jozveh121.com/  

 6 خی، تاردمتخ ةصد و نودم، دربار ةاز جزو ییها دهیگز ،اناتیب ،حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 8713 اردیبهشت
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http://mazaresoltani.com/audio
http://mazaresoltani.com
http://jozveh121.com/main_page.jsp?link=pandeSaleh
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.jozveh121.com/
http://www.jozveh121.com/
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 .نیقی عاقله، شاکله، ،1/7/1391سخنرانی در تاریخ  ،حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحضرت  •
Yaghin.mp3-Aghele-Shakele-Shanbe-Sobhe-01-07-http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91  

 و جامعه اصالح بر فرد اصالح تقدم 25/7/1395سخنرانی در تاریخ  ،حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحضرت  •
Yekshanbe-Sobhe-25-07-http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395- .خانواده از آن آغاز

128.mp3-Jozee-Dastourat-Khanevadeh-Az-An-Aghaze-Va-Jame-Bar-Fard-Eslahe-Taghadom   
اعمال و جبران خطا، توبه  یارزیاب ،29/12/1393سخنرانی در تاریخ  ،حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحضرت  •

Arzyabi-Jome-Sobhe-29-12-http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393- .تین شاکله و - یقیحق

Niyat.mp3-Shakel-Tobe-Khata-Jobran-Amal  

-یاحترام به اجازات عرفان ،4/12/1391سخنرانی در تاریخ  ،نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحاج دکتر حضرت  •
Sobhe-04-12-://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391http- .در اعمال تیشاکله و ن رضا، يمددکار

Amal.mp3-Dar-Niyat-Reza-Madadkari-Erfani-Ejazat-Be-Ehteram-Jome   
علوم اقتصاد و اسراف.  5/2/1387سخنرانی در تاریخ  ،حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحضرت  •

kardan.mp3-esraf-va-elm-panjshanbeh-sobhe-05-02-http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87  

 .اسراف و شاکله 6/2/1387سخنرانی در تاریخ  ،حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحضرت  •
-shakeleh-va-niyat-selseh-kotob-jome-sobhe-06-02-http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87

esraf.mp3  

  .  ق1416 ،  االرقملعلوم تنزیل، بیروت: دار االرقم بن ابى التسهیل  احمد، بن محمد غرناطى، جزىابن •

  . ق1422 ،  زاد المسیر فى علم التفسیر، بیروت: دار الکتاب العربی  ، على بن عبدالرحمن ابوالفرج جوزى،ابن •

التراث  ، بیروت: دار احیاء تحقیق سمیر مصطفى رباب  ،  عربىتفسیر ابن  محمد، الدینمحیى ابوعبداهللا عربى،ابن •
  .1 ق. ج1422العربى، 

   .ناجا، بیغریب القرآن البن قتیبۀ، بی  م،مسل بن عبداهللا قتیبه،ابن •

  .بحار االنوارمال محمد باقر مجلسی،  •

  .ترجمه رسولى محالتى -ارشاد •

  .ترجمه کتاب السماء و العالم بحار-آسمان و جهان •

   . ق1415 ،  ، بیروت: دار الکتب العلمیۀروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم  محمود، سید آلوسى، •

   .ترجمه انصارى -ثواب االعمال •

  بیستم. چاپ ،1392ویرایش،  محمدي، نشر سید یحیی: هیجان، ترجمه و ریو، انگیزش مارشال جان •

  ق.1423 ،  ، بیروت: دار العلوم تبیین القرآن  یرازى، سید محمد،ش حسینى •

  ق. 1420،  مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربى  عمر، بن محمد ابوعبداهللا فخرالدین الرازي، •

   ق.1416مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم،   اصفهانی، راغب •

http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91
http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395
http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87
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  .1368، 1 شماره زندگی، و فرهنگ مجله فارسی، ادبیات در فرهنگ مفاهیم ثقفی، رضا •

   . ق1419  ، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات،  القرآنارشاد االذهان الى تفسیر   ، اهللاحبیب بن محمد نجفى، سبزوارى •

  .  ق1417 ،  ، قم: دفتر انتشارات اسالمى المیزان فى تفسیر القرآن   محمدحسین، سید طباطبایی، •

  . 1377،   جوامع الجامع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم  ، حسن بن فضل طبرسى، •

    .1372 ، تهران: ناصر خسرو،  مع البیان فى تفسیر القرآنمج  ، حسن بن فضل طبرسى، •

التبیان فی تفسیر القرآن، با مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانى و تحقیق احمد قصیر عاملى،   حسن، بن محمد طوسى، •
   تا. ، بی بیروت: دار احیاء التراث العربى

   . ق1413 ،  ، قم: دار القرآن الکریم مالک محمودىالوجیز فی تفسیر القرآن العزیز، تحقیق شیخ   حسین، بن على عاملى، •

 در نفس و ادراکات تعامل جاللوند، هندسه مهدي نیا؛ قاسم سلمان عبدالملکی؛ کریم الالنی؛ علی حاجی عبداهللا •
  . 31- 51 صفحات ،1391 زمستان ،28 شماره ،9 شاکله، انسان پژوهی دینی، دوره عملکرد و ساختار

   ق.1419، بیروت: دار المالك للطباعۀ و النشر، 2، چ14 تفسیر من وحی القرآن، ج  محمدحسین،اهللا، سید فضل •

  .  ق1418،  ، تحقیق محمد باسل عیون السود، بیروت: دارالکتب العلمیه محاسن التأویل ، الدینلجما محمد قاسمى، •

   . 1382 ،  تفسیر علّیین، قم: اسوه  ، عباس سید حسینى، کریمى •

  .تهران، 1378 جعفري، عالمه آثار نشر و تدوین موسسه پیشرو، فرهنگ و پیرو فرهنگ جعفري، محمدتقی •

   تا.، بی تفسیر المراغی، بیروت: دار احیاء التراث العربى  مصطفی، بن احمد مراغی، •

  .1395، اجتماعی، نشر نی، چاپ هشتم، تهران نظم نظري تحلیل و نظم، تشریح شناسی جامعه ،چلبی مسعود •

  . 1380تفسیر روشن، تهران: مرکز نشر کتاب،   حسن، مصطفوى، •

  .1367 تهران، دانشگاه قاضی، ابوالفضل ترجمه سیاسی، شناسی جامعه دوورژه، موریس •

  . ق1417   العلمیۀ، الکتب دار: بیروت المجید، القرآن معنى لکشف لبید مراح عمر، بن محمد جاوى، نووى •
• Freud, S. (1923), The ego and the id. http://www.sigmundfreud.net/the-ego-and-the-id-pdf-

ebook.jsp  

• Milton Singer (1996), Culture international Encyclopedia of social sciences, Vol. 3. 

http://www.sigmundfreud.net/the-ego-and-the-id-pdf

