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  یعرفان روانشناسینظریه 

  
 2فرانک بیدآباد                1دآبادیژن بیب

  

 چکیده
نگاهی خواهیم داشت به مفاهیم اصلی روانشناسی در کالم عرفا و با تطبیق آن با روانشناسی کالسیک، نحوه  مقالهدر این 

نیم. هرچند ماهیت روانشناسی عرفانی با نگرش ک می عمده فکري در این ارتباط را بطور خالصه بیانهاي  نگرش و تفاوت
این دو مکتب فکري را به یکدیگر نزدیک توان  می راکات آنهابه اشتتوجه  بنیانی دارد ولی باهاي  تفاوت درمانی روان

  نمود و آنها را تا حدودي مقایسه کرد. 

خواهیم  در کالم عرفاروح و روان از منظر عرفان پرداخته و شرحی بر عوالم نامحسوس در انسان در این ارتباط به مبحث 
ها و تشابهات این دو  معرفی مکتب روانشناسی عرفانی تفاوتدرمانی در روانشناسی کالسیک و  اي به روان داشت. با اشاره
شوند. مسیر تعالی انسان در تمام مراحل مادي و روانی وي مورد بررسی قرار گرفته و به معرفت و عقل و  نظریه بیان می

اشاره  عدل به معنی قرار دادن شیئ در موضع خودش خواهیم پرداخت. در این راستا به کارکرد روانشناسی عرفانی
و روانشناسی کالسیک در  درمانی رواندارد ولی  روانشناسی عرفانی در جهت بهزیستن افراد گام برمی خواهیم نمود که

  ود.ش می درمانپذیر تعریفخاص  شرایطهاي روانی و  بیماريجهت بهبود 

  ، تصوف، روانشناسیروانشناسی عرفانی ،درمانی روان، عرفان ،روان ،روح :ها کلیدواژه

  دمهمق
هاي  نمود. پدیده بندي طبقه محسوسو نا محسوسهاي  را به دو دسته پدیدهها  پدیدهوان ت می ها بندي پدیده در تقسیم
هاي  اشند ولی پدیدهب می دركقابل و با حواس پنچگانه از چیزهاییست که از لحاظ فیزیکی اي  مجموعه محسوس

مادي  البقوآنها را در وان ت نمی ادراك ذهن قابل درك هستند وهستند که فقط با هایی  دسته از پدیده آن محسوسنا
 عنوان معنویات نامه و دسته دوم بمادیات  عنوانه مورد مطالعه قرار داد. اگر بخواهیم نامگذاري کنیم دسته اول ب

وانند از لحاظ فیزیکی آنها را ت می پنجگانه بشرهاي  ود که حسش می شامل کلیه موارديمادي  هاي یرند. طیف پدیدهگ می
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هاست که حالت عارض بر آن توسط روان فرد قابل درك  دسته پدیده گیري کنند ولی قلمرو معنویات شامل آن اندازه
ت فیزیکی نیست. پس اگر بخواهیم قلمرو معنویات را بررسی کنیم بسیاري از وجوهی که انسان هر آن است و داراي کمی

نجد. از کلیه حاالت گ می ر وجود او است ولی نمود ظاهري و بیرونی ندارد در زمره معنویاتبا آن سروکار دارد و د
هاي  العملهایی که از پدیده ت و خیاالت و افکار و بطور کلی عکسعارض بر ذهن و روان از قبیل صفات و حاال

بصورت واضح مورد  عارفمت درمانی روانود. آنچه که ش می د را شاملشون می در ذهن ایجاد محسوسو نا محسوس
از صفات است که بصورت بارز در فرد تقویت شده که در حد معنی داري متفاوت اي  دهد فقط مجموعه بررسی قرار می

یرد. در روانشناسی گ می نظر قرارمد  از هنجار جامعه است. ولی در عرفان همه صفاتی که در بشر قابل بروز و ظهور است
ت نظر قرار دارد ولی در روانشناسی عرفانی کلیمد  از نحوه عملکرد روان فرداي  یک نشانهبه عنوان  کالسیک صفات فرد

عبارتی دیگر ه نظر است. بمد  عبارتی دیگر خودیت او یا انانیت او و صفات ناشی از این هستی یا انانیته فرد و ب
نظر مد  یرهایی که در روانشناسی کالسیکاز روانشناسی عرفانی است زیرا تمام متغاي  روانشناسی کالسیک زیرمجموعه

  اشد.ب می روانشناس است بعالوه سایر متغیرهاي ممکن در وجود انسان در روانشناسی عرفانی مورد نظر

  روح و روان 
ود. ش میدر ادبیات روانشناسان به ندرت استفاده بسیاري بر واژه روح است که تأکید  ادر اصطالحات دینی و کالم عرف

 در انساننظر ماست مراتب روح مد  ود ولی آنچهش می بسیار جامع است که نسبت به تمام موجودات اطالقاي  روح واژه
تنزل یافته و به تعریف مختصري از آن اکتفا شده است. آنان روان به روان واژه روح  اصطالحات روانشناسیاشد. در ب می

 ،را بدون تعریف نحوه ایجاد آن روانبه عنوان  وجوديیعنی  اند. هنیست برگزیدمادي  را به منزله آنچه که در وجود انسان
رفتاري متفاوت دارد. از هاي  مختلف، خروجیهاي  نظر گرفتند که نسبت به ورودي جعبه سیاهی در انسان دربه عنوان 
تحقیق در آثار است بر مغز و چگونگی کارکردهاي آن است. از لحاظ فلسفی این به معنی تأکید  روانشناسیدر این سبب 

ثر در افعال انسان که در روانشناسی ؤکه علم روانشناسی امروزي چندان دسترسی به عامل م و نه تحقیق در موثر، چرا
  ند. ک می اکتفامؤثّر  به آزمون تجربیات یعنی آثار مشاهده شده از ندارد. لذا فقط نسبترا  ودش می همان روان تعریف

فقط است و نه مؤثّر  عامل اصلی تعریف شده و هدف از عرفان به مفهوم شناخت، شناختن به عنوا در مکتب عرفان روح
است که سؤال  دنبال اینه ست و بامعنی که عرفان به دنبال شناخت روان ین بد .که مد نظر علم روانشناسی است آثار

دمیده در بشر روح خود  خداوند ازایست که  روان چیست و کیست؟ در اصطالحات دینی، روح در انسان به مفهوم نفخه
کننده  تنظیمدهنده و  قوامایست که در تمام هستی  است. این مفهوم به این معنی است که روح وجودي از وجود ناشناخته

تفاوت مسلماً  قوه پنهانی است که عالم را بدین شکل تبدیل کرده است.همان تمام عالم در همه وجوه است و بلکه 
تفاوت این دو مکتب را از وجه نگرش به اثر که در دو مکتب فکري ذکر شده اشاره شد عمق اخت شنو مؤثّر  شناخت
را از  ییس جاکوران آوردند و هرکرا به شهر  یلیف« 3 ند:یفرما یه میفۀ صالحیدر رسالۀ شردهد.  مسایل نشان میها و  پدیده

در خور فهم اما  دید همه درست گفتیبخندد و گو نا بر همهیذاست. بکل یه فکد و خبر از محلّ خود داد یشکاو دست 
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تفاوت عمده در نگرش مکتب عرفان و مکاتب مختلف  این ».ن است...یبه آثار چن یشناسحقّ  د.یندانستل را یفاما  خود
  روانشناسی در بررسی روان یا روح بشر است.

 :4فرمایند مینند اینطور شرح ک میسؤال  ه روحدر تفسیر بیان السعاده، در شرح این آیه که از پیامبر اکرم (ص) دربار
ود که ش می پرسند که حیات انسانی بسته آن است، چه روح بر بخار اطالق از تو در بارة روح می 5»َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوحِ ««

 چنین بر شود، و هم می کند وآن روح حیوانی نامیده کند و به واسطۀ شرایین در بدن انتشار پیدا می در قلب تکون پیدا می
ود و آن را روح ش می ود روح اطالقش می ود و دماغ به سبب برودت آن معتدلش می بخاري که از قلب به دماغ متصاعد

ود که نفس حیوانی نام دارد و ش می نفسانی گویند. و بر چیزي که حیات حیوان بر آن بستگی دارد نیز روح اطالق
کنندگان  مقصود سؤال ود که نفس ناطقه نام دارد، وش می منوط بر آن است روح گفتهچنین بر چیزي که حیات انسانی  هم

نفس ناطقه چیزي است که براي مردم به سبب آثار قابل درك است که آن  از روح همین است، زیرا روح انسانی و
ود که در لسان اشراق ارباب انواع ش می نیز اطالق مالئکه اي از الشّعاع نفس انسان مخفی و پنهان است. روح بر طبقه تحت

بزرگتر است و به  مالئکه اي که از سایر ود، و بر فرشتهش می نامیده(صف شدگان به صف) » صافّات صّفاً «و در لسان شرع 
شود، و آن رب النّوع انسان بوده و ریاست و احاطه دارد بر ارباب انواع،  می عدد هر انسان وجه و صورت دارد روح گفته

با هر یک از افراد انسان است در حالی که هیچ یک از افراد انسان با او نیست. و آنچه که در اخبار وارد شده است او و او 
یل بزرگتر است و با محمد (ص) و سپس با ائمه علیهم السالم بود، اشاره ئیل و میکائکند که از جبر اي معرفی می را فرشته

 علیهم السالم این است که همراهی یاد شده با محمد (ص) بوده نه با سایر انبیا مالئکه که بر همین معنی دارد. و معناي این
» نفخت فيه من روحی«همۀ ذرات عالم است، و  با مالئکه همراهی با اوست، و گرنه آن آن حضرت مقرّون بره ب مالئکه

. چون روح مورد سؤال مردم یک امر شده سایۀ همان روح است اشاره به همین معنی است، چه روحی که در آدم دمیده
کنندگان اهل حس هستند و  کنند و از سوي دیگر سؤال مجرّد معقول است که جز صاحبان عقول آن را درك نمی

ها را به اجمال بدهد. پس فرمود:  رود خداي تعالی به رسولش امر نمود که جواب آن ادراکشان از محسوسات فراتر نمی
شما بتوانید  اي باشد تا محسوس باشد و که سابقۀ آمادگی ماده روح ناشی از امر من است بدون این» ِر َريبِّ ُقِل الرُّوُح ِمْن َأمْ «

رسد. و لذا  به آن نمی با حواس ظاهري یا باطنی آن را درك کنید، یا بگو که روح از عالم امر خدا است و ادراك شما
اندك است، و آن  علم داده شده قلیل و و جز به اندکی از شما علم داده نشده، یا» ِليًال َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَ « فرمود:

نافیه یا استفهام انکاري » ما«وانید به عالم امر علم پیدا کنید و لفظ ت نمی محسوس از ناحیۀ آثار آن است، و شماعلم 
  »است.

القدس  و به روح 7»َوأَيَّْدَ�ُه ِبُروِح اْلُقُدسِ «« :6فرمایند دیگري که اشاره به روح القدس است می همینطور در شرح آیه
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 و بر روح نفسانی که از دماغ به اعصاب منبعث ودش می ، بر روح حیوانی که از قلب منبعث»روح«مؤیدش کردیم، 
 د ازو بر روح مجرّ ،دوش می اطالق و بر لطیفه ایمانی ،هو بر قوه غضبی ،هو بر قوه شهوی ،که حیوانیو بر قوه محرّ ،ودش می

که آن اعظم ذکر شده که در اخبار است  نهماو  یده شود،نام »القدس روح« به کههمان و از تقدر و  ،ق به آنو از تعلّماده 
از انبیاء نبوده و با محمد (ص) بود و با ائمه (ع) بود. و فهلویون (پیروان حکمت  احدياز جبرئیل و میکائیل است و با 

سخّر براي د: که او اعظم از جمیع مالئکه است و همه موینانسانی نامند و گ »النوع رب«اشراق ایرانی) از اهل فارس، آن را 
مفضّل، همانا خداي تبارك و تعالی در نبی پنج اي  8:ود و در خبر استش می او هستند. و روح بر جمله مجرّدات اطالق

 ه در آن نهض  ،و درج است(جنبندگی) روح قرار داده است: روح حیات در آن دبو جاهد (جنبش) و روح قو
من و عدل است و آو روح ایمان در آن  ؛حالل استاز کل و شرب و زن آوردن أاست. و روح شهوت در آن (کوشش) 

  .»دکن میبیهودگی پردازد و نه  هو میلود و نه به ش می بد و نه غافلخوا نه میکه القدس  روح

  در انسان محسوسعوالم نا
به این کلمات درك خواننده تعمق  همگی داراي اشارات، معانی، لطایف و حقایقی است که بدونها  واژه ،در کالم عرفا

که رحم مادر از کلماتی نظیر نزول مالئ استقرار نطفه دردر شرح روح و نحوه  لبسیار ناچیز خواهد بود. براي مثا هااز آن
نند که این کلمات در ذهن افراد ناآشنا بیش از آنکه مراتب مفهومی اصیل آنها را تداعی کند مفاهیم خرافی ک می صحبت

، که قصه خلق بدان« 9فرمایند: میاست. براي مثال گرداند که ناشی از عدم آشنایی به عمق کالم  را به ذهن خواننده برمی
از امر مالئکه به سجود آدم (ع) و اباء ابلیس از سجده و اسکان جنّت آدم و ا (ع) از گل و از ضلع چپ او آدم (ع) و حو

منهیه و  ةو خوردن آن دو از شجر دو ا (ع) و نهی آن دو از خوردن درختی از درختان آن و وسوسه ابلیس بر آن(ع) و حو
کردیم، پس مراد به آدم در  ذکرو تواریخشان است چنانچه سابقاً  سلف هبوط آن دو از مرموزات مذکوره در کتب امم

 است،د از وجه زمین نفس و طبع خلیفه وطرمن یطاو شی تبر مالئکه زمینها و بر جنّاو است، عالم صغیر لطیفه عاقله آدمی 
از مقام نفس حیوانی مخلوق از ضلع چپ اعلی  آنو  ،ر جنّت نفس انسانی استاز گل ساکن دمخلوق مالئکه بر مسجود 
و  است،نفس حیوانی  بهکدر بودن رنگ آن به قرب  رايا بی به حونفس حیوانی زوجه او مسممجاور که ست جنب او

مراد به درخت منهیاست بر ن جامع آاست که  ته مرتبه نفس انسانیتمقام حیوانی و مراد به مار و اختفاء  ت،و مرتبه آدمی
وسوسه او و  ،ی به ابلیس استدر عالم صغیر مسم شبراي مظهر ابلیس بودنزیرا آن ه واهمه است ، قوآنن پوست بیابلیس 
ا (ع) عبارت از و هبوط آدم (ع) و حو ،دوا تعبیر شحقیقت ندارد بر جنب چپ از آدم از آن به حورا آنچه اوست تزئین 
آدم است، بر ت از مقام تبعی هال آنه آن دو عبارت از تنزّو هبوط ابلیس و مار و ذری ،ت استمقام حیوانی ل آن دو بهتنزّ

و  ،و شرافت آن به استخدام آدم شرافت براي اوست او باشد،زیرا واهمه چون احد مظاهر ابلیس است رفعت آن رفعت 
شود. زیرا نفس  اخبار رفع میاز شجره اراده کنیم، اختالف نفس انسانی را به  وقتیو  باشد، هبوط واهمه هبوط براي او

                                                                                                                                                                                                                                 
 وأتی وشرب أكل فيه الّشهوة؛ وروح وجاهد، �ض فبه القّوة؛ وروح ودرج، دبّ  فبه احليوة؛ روح أرواحٍ  مخسة الّنيبّ  يف جعل وتعالی تباركاّ�  إنّ  مفّضل � 8

 يزهو. وال يلهو وال يغفل وال ينام ال القدس وروح وعدل، آمن فبه االميان وروح احلالل، من النساء
حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی،  9

  .یدجنّت شو ساکناي آدم، تو و جفت تو  »اْجلَنَّةَ  َوَزْوُجكَ  َأنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  �َ «، سورة بقره: 34جلد دوم، انتشارات حقیقت. ذیل شرح آیۀ 
http://www.sufism.ir  
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به و اگر چه ها  و میوه براي اینکه حبوب استو خصال اوصاف ها و حبوب و اصناف  انواع میوه دارايانسانی درختی 
ي پس تعیین این درخت به چیز ،است موجوددر آن آن به حقایق همه ، لکن باشدن آن موجوددر خود  دانیوجود عینی 

  »شئون آن است.بعض بیانی براي  ،ها یا علوم و اوصاف و میوه حبوباز 

که در کالم عرفا به آن  ،شیطان هر کدام در بدن مامفاهیمی نظیر مالئکه، جن و شود  آنطور که از کالم ایشان برداشت می
د. براي هستن دار عهدهن ما را در بدموریتهایی د که این قوا وظیفه انجام مأنی داراشاره به قوای ،ودش می عالم صغیر گفته

نیروهایی که در وجود ما قواي همچنین از نجند. گ می یا مالئکهواژه ملک  تحتو امثال آنها شنوایی  ه بینایی ومثال قو
با مثالً  .یابند مصداق میتحت عنوان جن غضبیه  وشهویه  مانند قوايورند آ ه به فعل درمیب از قومرتّبطور بدنی را 
 غذا نخوردمدتی  د. وقتی فرد برايگرد می مختلفی در بدنود که موجب ادراکات ش می قوایی در بدن تجهیز غذاخوردن 

 . لذا در این وضعیتیابد می او کاهش در بدن ،که منطبق با همان مفهوم جن به معنی نهان است ،پنهان یقوایعمالً 
 قرار گیردپورنوگرافی ك جنسی مانند تصاویر یک محرّ عرضدر ممثالً  ود و اگرش می راکات جنسی او ضعیفاد

ساعت در برابر  ود ولی همین فرد با خوردن غذاهاي مناسب پس از چندش نمی انگیختگی جنسی شدیدي در او ایجاد
ود در وجود او ش می به آن جن گفته د. یعنی قوایی که در اصطالحات دینیگرد می پیشین دچار انگیختگی تصاویرهمان 

ود که اشتهاي ش می باطنی گفتهنامحسوس به عبارت دیگر در عالم صغیر (بدن ما) جن به نیروهاي رسد.  ه منصه ظهور میب
در صورتیکه تداعی خواننده از واژه جن نه این است است. (طبیعت ما) عالم طبع خصوصیات منطبق بر یا نفرت آنها آنها 

ي درباره پست و پلید اهدافاصطالح شیطان، موجودي خبیث است که همواره  اغلب افراد ازتصور  که گفته شد. یا
با  اگرچهند. ک می در خارج از وجود انسان اقدام به گمراه نمودن اوتنها که شیطان دشو می گمانغالباً  در سر دارد و آدمی

به آن در روانشناسی عرفانی  یطانواژه شوجود دارد ولی نیز موضوع در خارج از وجود انسان یا عالم کبیر  اینتعابیري 
هرکدام از ما دربان « 10فرمایند: میدارد.  او را به رفتارهاي زشت وامیکه است که در وجود انسان  ودش می القچیزي اط

پررو است، مسلّماً  یلیاو خ یرا خدا راه نداد ول طانیش م؟یکن یدرست عمل م یدربان فهیوظ نیبه ا ای. اما آمیخدا هست ۀخان
و  کند یطرف وسوسه م کیاز  طانیش شهیخانه نفوذ کند. هم نیکه شده در ا يکه به هر نحو ستدیا یم رود، یدر نم

ک و فرشتهکند یبرود؛ دل را وسوسه م نهبه درون خا خواهد یم انسان را  شهیکه هم دهیرا هم آفر يا . در مقابل، خداوند ملَ
فرشته) است.  نیو تلق طانیوسواس ش یعنیدو ( نیا نیدل ب خواند، یانسان را م گر،یاو هم از طرف د خواند، یم ریبه راه خ

ک ۀممکن است جنب م،یما به هر اندازه بکوش  ۀجنب میندازیخود را پشت سر ب یقلب فیهر چه وظا یول میکن تر يورا ق یملَ
 ی. در اصطالح روانشناسشود یم يبر تمام اعضاء جار گذرد یتوجه کرد که آن چه بر دل م دیبا .شود یم تر يقو یطانیش

بدن  ياعضا ۀآن است بر هم يو دلمان محتو میاثر ناخودآگاه است. آنچه ما در دل دار نیا ندیگو یامروز م يو روانکاو
 یعنی ندکن یکار را م نیا شیکند، تمام اعضا تباشد و بخواهد به مردم خدم رخواهیفطرتاً خ ی. اگر کسکند یحکومت م

که او را کمک کند. اما  دهد یو به دستش دستور م رود یجلو م يخورده فور نیزم ابانیدر خ یکه کس دیاگر چشمش د
بدن  يکه داشته باشد بر اعضا یتی. پس دل، هر حالت و معنورود یو م کند یحالت نباشد او را ترك م نیاگر دلش در ا
  ».کند یحکومت م

                                                                                                                                                                                                                                 
و  1376و مرداد  ریت يشرح پندصالح در جلسات فقر قی، ذکر و فکر، تلف124جزوه ، شاهیعل تابنده مجذوب یحضرت حاج دکتر نورعل اناتیب 10

  /http://www.jozveh121.com. 1386بهمن 

http://www.jozveh121.com/


6 

که  هنگامی »  َوِإْذ َقاَل رَبُّكَ « و یادآور« 11فرمایند: سوره بقره می 30در شرح آیه  اقسام مالئکهملک و لفظ تحقیق مادة در 
آدم و خلقت قصه  در تا بدانند کهرا به آن یادآور آنها است  براي انسانکلّ خلقت  تا بدانی که، پروردگارت گفت

 آن به اعتبار اصل راملک به فرشتگان، » ِلْلَمالَِئَكةِ « است اوبه خاطر بر اینکه خلقت همه  مالئکه بر او دلیلی استد وسج
به تقدیم عین سپس  گردیدپس معفل  شدهبه معنی رسالت پس قلب  است» ةألوك«از » مألك«اصل آن جمع کرد زیرا 

بعد » واو« پس است )فرستاد( »ارسل« به معنی» يلوك ،الك«مفعل از  آن اصل و گویند: حذف شده و فعل گشت،» مهزه«
 »الف«پس بوده  »ميلك ،ملك«فعال از  : اصل آنو سپس حذف شده است. و گویندشده » الف«آن قلب نقل حرکت 
یا به اجرام م آسمانی اجرامتعلّق به  است چهمادیات  متعلّق به است، از آن، مالئکه زمینیانواع بر  »ملک« . وحذف شده
و آنچه هستند. آنان  کننده) از رکوع( »ركعّ «کننده) و  (سجده »سّجد« مالئکه ت است وو تنزّال اتترقی براي آنها زمینی، و

همین نوع است نه سایر ی براي او، آن در و شفاعت شفیعاش  هاز مرتبتنزّل آن  سقوط ملک از مقامش ووارد شده از 
عوالم به وجهی که دانسته شود باید  و. هستمعلوم  یمقامرا  از آنهاهرکدام مادیات  بهغیر متعلّق مالئکه براي انواع. زیرا 

بین از بنی آدم است و معذّمحل اشقیاء آن  جحیم و نیران آن در آن است و وعالم جنّ و شیاطین است، آن  اول سه است:
و  ها آسمان است ازمادیات  عالم آن مدو و .باشدماده  ازمجرّد اگر چه آن عالم  واست مادیات  عالمتحت و آن 
مالئکه است عالم عالم مجرّدات علوي است و آن  آن سومو الم است. وضعف عااین عالم و  ها ا و زمین و زمینیه آسمانی

تایی و چهارتایی  (بالدار) دوتایی و سه »ذوی االجنحه«(رکوع کننده) و  »ركع«(سجده کننده) و  »سّجد«آن از  مراتب به
(نگهبانان ایستاده)  »قيام املهيمنني«کشیدگان به صف) و  (صف »صفاً صافات «و ، (تدبیرکنندگان امور)» اً مدبّرات امر « و

مادیات  عالم و تصرّف درقدرت خداوند بر انواع خوارق . و اهل عالم جنّ از انواع جنّ و شیاطین به کنند که نظر نمی
عد و خباثت ر غایت از آنها د ینوع. دو نوعند بر و شیاطین هجنّو ا اهل عالم مالئکه بدون فرق. قدرت دارند مثل غیرقابل ب

اشند و براي هدایت و ایمان ببر مستعد است و به سبب این قرب مادیات  برایشان قرب به عالمنوعی از آنها، و هدایتند. 
عد از آنها ینوع. مالئکه بر دو نوعند و همچنین .استیات و تنزّالت ترقّ آنها یات  از در غایت بازآنها مجرّد هستند و ماد 

 رببرایشان تعلّق و تدبیر نوعی از آنها  و اشند.ب می آنان عقول و ارواح وآن هستند،  بر و از تعلّق به آن و تدبیرمادیات 
 تت آدمیفعلیحیث و مأمور به سجده آدم از علوي و سفلی از اجرام عالم  ها موکل بر زمینیمالئکه ها است و اینمادیات 

مالئکه مستفاد و اعتراض  هستندمالئکه زمین  همانمأمورین به سجدة آدم است که اخبار  چنانچه دراو همین نوع هستند، 
از آیه و ایضاً اخبار، از این نوع است و براي مجانست این قسم بر جنّ، ابلیس مشابه به آنهاست و متشبه بر آنهاست و 

و ها  ابلیس ربباشد، و محاربین قوم خود  و براو امامی و معلمی و حاکمی بر آنها بلکه نقل شده که عابدي در آنهاست، 
و مأمور به سجده آدم از . هستندبه آسمانشان باالبرندگان او شیطان بر  سارقینزمین، وجه آنان از طردکنندگان ها  جنّ

 تمقام علوی حیثبلکه از  خودسایر مقامات باشند لیکن از حیث این نوع از مالئکه است و اگر چه ت مقام آدمیحیث 
زیرا جمیع موجودات تحت  اویند. مأمور به سجده ،بلکه جمیع موجودات امکانی ،جمیع انواع مالئکه مکمون خود

براي و مسخّر واقع  تحت تصرّف رب النوع انسانیانواع ارباب آن واقع و مسخّر براي اویند، و جمیع تصرّف ارباب انواع 
 علیبراي بودن آدم (و اینکه  »صلبه يف واألئمة مسجودًا لكون عليٌ  صار آدم وانّ « ،اشاره شده آندر اخبار به همانا و  .داوین

                                                                                                                                                                                                                                 
حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی،  11
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  ».)مسجود شد و ائمۀ در صلب او )ع(

ش می فیعرنیز تدر درون ما شیطان بزرگ یا ابلیس به عنوان  ه واهمهدر اصطالحات عرفا قوایست که در  هود که آن قو
شاند. همه ما در خلوت خود ک می و بديمارا به سمت طبیعت فاسد و پست هاي  ذهن ما بطور مستمر فعال است و قضاوت

را  ند و ماک می استدالل ن شروع به تحلیل ومادر ذهنما  ةخارج از اراداي  گویندهدر بسیاري از مواقع ایم که  مالحظه کرده
وقتی از مثالً  فات مشابه دارند.صو سایر  ، بدبینیخشم و غضب، بدرفتاري ماهیتند که ک می اقداماتیتصمیمات و امر به 

ند و با ک می سخنشروع به و تسلسل شدت  با در درون ما اي گویندههمزمان با تجربه هیجانات منفی، فردي ناراحتیم 
ه واهمه است که در . این همان شیطان یا قوندک می امر به بديمنطقی و استدالالتی مورد پسند ظاهراً  یتوجیحاتاستفاده از 

ه عاقله در نیامده است. بدین ترتیب در توصیف این حالت در عبارات دینی اینگونه آمده است انسان به تسلیم قووجود 
ند که ابلیس در وجود ما ک می که شیطان یا ابلیس وجود ما مسلمان نشده است. واژه اسالم به معناي تسلیم است و بیان

  تسلیم عقل نگردیده است. 

ملک بینایی با خوردن مثالً  ود.ش می خوریم تقویت واي پنهان در وجود ما با خوراکی که ما میهمانطور که ذکر شد این ق
ود و همینطور ابلیس یا شیطان ش می است تقویتهاي مناسب و غیره  ها و آنزیم ویتامینامالح و خوراکهایی که محتوي 

د. براي نگرد می د تقویتگرد می رت در بدنواهمه با خوردن خوراکهایی که منجر به ایجاد حرا ةدرون ما یا همان قو
  :ویدگ می مثال مولوي در این ارتباط

  چند خوردي چرب و شیرین از طعام
  طفل جان از شیر شیطان باز کن

  

  
  چند روزي امتحان کن در صیام
  بعد از آنش با ملک انباز کن

  

دسته از  ود آنش می در وجود انسان ه واهمهند که آنچه که منجر به تقویت قوک می در این اشعار مولوي اشاره
د. همین موضوع در گرد می و تولید حرارتپرکالري است که موجب افزایش سوخت و ساز در سلولها هاي  خوراك

ند که مرا از آتش (که مظهر حرارت در ک می آیات قرآن اشاره به این آیه دارد که ابلیس خدمت حضرت باري عرض
را است پس من از عقل باالترم و او  تر لطیف را از گل آفریدي پس منشا خلقت من بدن است) آفریدي ولی آدم (عقل)

عقل  به نام که مصلحت اندیش وجود مااي  هایم که قو کنم. همه ما همین موضوع را در وجود خود تجربه کرده تبعیت نمی
دارد ولی  ر میذند ما را برحک می اءلقامر و اه واهمه به بدي از اوامري که قوه  ه واهمه بدونقوبه دستورات عقل توج

ند. همه این موارد در قرآن در آیات متعددي درباره استکبار ک می امر به بدي تازي کرده و مستمراً ههمچنان در ذهن ما یکّ
ابلیس از سجده به آدم تصریح شده و اشاره سجده به معنی اطاعت است که قوه عاقله تبعیت و اطاعت ه واهمه از قو

طان من به ییعنی ش »سلم بيدیأ یشيطان«رسول اکرم (ص) فرمود  . وتسلیم شودیعنی کند مگر وقتی که اسالم آورد  ینم
ه عاقله یا به زبانی دیگر ه واهمه و قودر اصطالحات روانشناسی تفاوت لطافت وجودي منشا قو دست من اسالم آورد.

در حرارت و آتش اشاره کرد. عقل به سالمت و ثبات وجود  واند به هیجان موجودت می ابلیس و آدم در آتش و خاك
سازد ولی واهمه به هیجانات زودگذر ناشی از انتقام، تالفی، بروز خشم و نفرت و لذتجویی و سایر هیجانات  رهنمون می

که نماد اندازد که برخالف ثبات وجود وي است  می ماید که نماد آتش است و کل وجود انسان را به مخاطرهن می تشویق
  خاك است. 
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اشتهاي دیدن تصویر است و نیروي جن همان در بدن ما  باال دربارة قرارگرفتن فرد در معرض محرّك جنسیدر مثال 
براي  یایو اشته فعل دیدن به خودي خود انگیزه .یردگ می صورتزمینی است)  ی(که ملکعمل دیدن توسط ملک بینایی 
و فقط عمل دیدن را  به دیدن نیست(تمایل و انزجار) براي ملک بینایی اشتها و نفرت یعنی . دیدن تصویر مذکور ندارد

کند لذا از جن به جنود (لشگریان)  اي است که تمایل به دیدن صحنه پورنوگرافی را ایجاد می هولی جن قودهد  انجام می
ة عاقله یا عقل آن است که انسان را کند . واهمه آن است که امر به دیدن تصویر مزبور میاست هدش شیطان نام برده و قو .

 کند تقویت و جن و شیطان (واهمه) از خوراکی که فرد تناول میزمینی قواي مالئکه  کند. از دیدن آن تصویر منع می
 از خوراكیا بصیرت که از مالئکۀ آسمانی است نامند  نیز میعقل عقل که آن را جبرئیل بازدارنده وند برخالف قوة ش می
فرماید: د. لذا مولوي مینکن خوریم تغذیه نمی که ما میي ماد  

  بود از دیدار خالق وجود           قدرت جبریل از مطبخ نبود

ود یعنی در بدن ما ش می دهد بر وجود ما نازل ود و حیات ما را شکل میش می مالئکه هنگام خلقت ما با روحی که دمیده
ود. یعنی ش می ود و با آنها تقویتش می ادراکاتی است که منجر به علم و معرفتخوراك عقل، یرند. گ می و شکلقرار 

و جن و شیطان (واهمه) که از خوراکها و طعام زمینی با جنس خوراك مالئکه و مالئکه آسمانی جنس خوراك عقل 
لی ملکوت او ماهیت ملک و جن هر دو از نوع قواي ملکوت (باطنی) است که بهمتداول جسمانی است متفاوت است. 

   ویند.گ می علیا (باال) و به دیگري ملکوت سفلی (پایین)

ة غضبیه در فرد می اد پروتئینی است که موجب تشدید قوگردد. مثال سادة دیگر در این موضوع خوردن گوشت و مو 
پرخاشگري و  یابد حالت برافروختگی، واکنش سریع، تندخویی، ها بطور عام افزایش می وقتی مصرف این نوع خوراك
و کاهش مصرف گوشت هاي گیاهی و سبزیجات  خوراکیبیشتر شود. و برعکس مصرف  غیره در رفتار انسان زیاد می

هاي غذایی آنها بیشتر  در وعده 12يخوار گیاه ي که رژیم غذاییکند. این موضوع در بررسی افراد برخالف آن عمل می
   13تأیید شده است. ین افراداو رفتار آثار آن در خُلق و شده ارزیابی  است مشاهده و

يـُنـَزُِّل اْلَمَالِئَكَة «« 14استنباط است:قابل بیان السعاده از سورة نحل از تفسیر  2اشارات این موضوع در کالم عرفا در شرح آیه 
ه کبدان ود،ش می بندگانش که بخواهد نازلمالئکه به روح از امر او بر کسی از  »َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  یِ�لرُّوِح ِمْن َأْمرِِه َعلَ 

دارد اج یحتبه آن او آنچه  کنند میاو را تربیت  پسود، ش می واقع مالئکه تدبیر دراش در رحم  مادهاستقرار ول انسان از ا
اي  مالئکه وا بر یشمحض فضل خو بهخداي تعالی همانا کنند. و  دفع میرا زند  را ضرر میاو نمایند و آنچه  لب میرا ج

 مساعدت کرد واگر توفیق او را پس ود ش می زیادتا اوان بلوغ آن  درروز وآن  درعددشان روز کند و  را بر او مبعوث می
ود، و ش نمی ضاً قطعایآن امداد او بعد مستعین به او بود همانطور که تکویناً قبل آن از  به خدا استعانت جست اختیاراً
و بعد آن شدند، امر آدم (ع) بر سجده  اي هستند که به ودند مالئکه زمینی بودند و آنها مالئکهاي که موکّل به او ب مالئکه

                                                                                                                                                                                                                                 
12  Vegetarianism 

ر هدف از ارائه این مثال تایید یا رد گیاهخواري یا گوشتخواري نیست بلکه فقط براي توجه دادن به آثار خوراك در رفتار انسان است. در ه 13
 اند.  هاي مختلف جسمی و روانی هر دو مالحظه شده دو حالت غایی گیاهخواري صرف و گوشتخواري بیش از حد بیماري

گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی، حضرت حاج مال سلطانمحمد  14
  http://www.sufism.irجلد هشتم، انتشارات حقیقت. 

http://www.sufism.ir


9 

دراین  ود تا به مقام عبودیت و اول ظهور ربوبیت برسد، وش می عددشان زیادترود و هر روز ش می امداد به مالئکه آسمانی
جبرییل و میکاییل است ود و او ایضاً به روح و آن اعظم از ش می مددمانند جبرییل و میکاییل او به عظام از مالئکه هنگام 
و اشراقیون دارد تربیت نوع انسان معتنی به جا اشاره بر ملک ننانکه در اخبار وارد شده، و شاید روح در ایچ ودش می مدد

به به جمیع افراد انسان بلکه چنانکه در خبر است و او محیط به عدد هر انسان صورتی دارد و او نامند.  النُّوع می او را رب
وع ااست و جمیع ارباب تحت نوع انسان تحت جمیع انواع براي اینکه ، ستجمیع موجودات عالم ا است و ی نسانرب النُّ

معنی پس بنابر این و النّوع انسانی است،  ربموجودات تحت ارباب انواع خود هستند پس جمیع موجودات تحت جمیع 
پس منزّل علیه خواص بر اول و بناوند، ش می نازل به سبب روح و توسط او مالئکه ، یاوندش می نازلبا روح دهد مالئکه  می

 روحی که بدنهابه تشبیه به وند ش می آنچه قلوب به آن از جهل زندهروح مراد به  از انبیاء و بنابر دوم جمله انبیاء هستند، یا
است ن ایمعنی آیه پس بنابراین است، و آن  هکه حیات هر چیزي ب استت روح نبومراد به ، یا است وندش می آن زنده به 

 درمذکور روح معانی دیگري و براي . ودش می خدا بخواهد نازل که مالئکه روح از عالم امر و بر کسی از بندگانش که
مانند ء (ع) انبیاء و اولیااز عظماء با  استاز جبرییل که او اعظم روح و این بین ارباب صنایع مصطلح است  و اخبار هست

عالم  روح از ده واي نازل ش مالئکه زیراز عالم امر او یعنی ا »ِمْن َأْمرِهِ «و و ا اشدب می اومعصوم  خلفايخاتم النّبیین (ص) و 
  »عالم خلق. مقابلامر است 

بدان، » آئُنهُ  َخزٰ ِعْنَد�ٰ  َشيًئ ِاالّٰ  َو ِاْن ِمنْ « 15سورة حجر در تفسیر بیان السعاده مشروح بر موضوع است: 21همچنین شرح آیه 
 اول تعالی نیزحقّ  ود و معناي آن مساوي موجود است که شاملش می گاهی به صورت عموم اطالق» شيئ«که لفظ 

ود. چنانچه شامل ش نمی اولحقّ  ود که در این صورت شاملش می اطالق بر وجود آن شیئ ود، و گاهی لفظ شیئش می
ود، مانند حضرت ش می ود، و شامل همۀ ممکناتش نمی اول است نیزحقّ  حضرت فعل که مبدأ اضافاتحضرت اسما و 

ود، و حضرت ارواح که از آنها به ارباب انواع و صف بستگان ش می عقول که از آنها به اقالم عالی و مالیکۀ مقرّبین تعبیر
ود، ش می کنندگان امر تعبیر ا به الواح کلّی محفوظ و تدبیرود. و حضرت نفوس کلّی که از آنهش می تعبیر» الّصافّات صّفا«

ود، و تمام موجودات عالم ش می و حضرت نفوس جزیی که از آنها به دو اعتبار به الواح محو و اثبات و به عالم مثال تعبیر
حضرت فعل و د. و هر چیزي که در آن حضرات باشد داراي حقیقتی در حضرت اسما و حقیقتی در گرد می طبع را شامل

اضافۀ الهی اشراقی است، و هرچه که در حضرت فعل است داراي حقیقتی در حضرت اسماء نیز است. و هر آنچه که در 
حضرت ارواح است داراي حقیقتی در حضرت اقالم و حقیقتی در حضرت فعل و حقیقتی در حضرت اسماء است، و 

هااست و عالم طبع  ضرت نفوس جزیی و آنچه که در آنهمچنین است حضرت نفوس کلّی و آنچه که در آنها است و ح
و آنچه که در آن است. به عبارت دیگر: هر دانی و مرتبۀ پایین مستقلّاً صورتی در عالی، و صورتی نیز باالستقالل در عالم 

هایی است  قیقتعالی دارد، و صورتی به تبع عالی نه باالستقالل در عالم عالی دارد. بنابر این براي هر یک از ممکنات ح
در حضرت اسما به طور مستقلّ یا تبعی، و همچنین در حضرت عقل، و همچنین در حضرت اقالم تا عالم مثال. و همۀ این 

وند، چه همۀ اینها ش می نامیده» َلُدِن ا�ّٰ «و » عندا�ّٰ «هاي آن است  و پردهماده  حضورها از آن جهت که عوالمی مجرّد از
در محضر او حاضرند، و چون این حقایق از تغییر و تبدیل همانند اشیاي گرانبهاي مخزون محفوظ است لذا خداي تعالی 
                                                                                                                                                                                                                                 

عباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی، حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات ال 15
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نامید. پس هر آنچه که در عالم ملک است داراي حقیقتی در عالم مثال است، که خداي تعالی آن را از » خزائن«آن را 
استعداد قبول آن را دارد که در ماده  آورد، و این پایین آوردن به همان مقدار است که میعالم مثال به عالم ملک پایین 

یرد. و همچنین است از نفوس کلّی تا عالم مثال، و مطلب از همین قرار است در عالی و اعلی گ می انجامماده  حین استعداد
اتی است. بر این معنا که هر آن و هر لحظه از تا حضرت اسماء چون موجودات عالم ملک متجدد و متغیر به تجدد ذ

کند چنانچه در محلّ خود این مطلب محقّق گشته است. لذا چیزي  اش وجود پیدا می خودش فانی و به وسیلۀ پدید آورنده
در عالم ملک وجود ندارد مگر اینکه آن به آن فانی شود و از خود بیخود گردد و خداي تعالی آن را از خزائن خودش 

ّزِلُُه ِاالّٰ َو مٰ «کند. بنابراین فرمود:  ل میناز ّزِلُهُ «» ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ  ا نـُنـَ را با صیغۀ مضارع آورده که داللت بر استمرار تجددي » نـُنـَ
ده افشانی) و باد را براي تلقیح (گر» اِقحَ َح َلوٰ َو َاْرَسْلَنا الرِّ�ٰ «فرستیم.  بکند، یعنی جز به اندازه استعداد و تقدیر معلوم نمی

ة بارداري است، چه تلقیح کننده آن است که چیزي را حامل و باردار قرار  فرستادیم، چه القح و تلقیح کننده حامل ماد
و اعتنایی توجه  کنیم و شما به آن کنیم بادهاي تلقیح کننده است که به اندازه نازل می دهد. یعنی از چیزهایی که نازل می

ها و منافعی است که از جملۀ آن منافع سیر دادن ابر در آسمان جهت باراندن باران است،  ا بهرهندارید، و در آن براي شم
» ا ُكُموهُ آًء فََاْسَقينٰ آِء مٰ ا ِمَن السَّمٰ َفاَنـَْزْلنٰ «ود، اشاره شده است. ش می اي که از رحمت خدا حاصل رو به بشارت و مژده از این
کند یعنی: پس از آن که باد فرستادیم و ابرها را گرانبار کرد و هر سو فرستاد از  آورده که داللت بر تعقیب می» فاء«لفظ 

وانید خازن و منبع آب باشید، تا ت نمی شما» ازِننيَ ا اَنـُْتْم َلُه ِخبٰ َو مٰ «آن باد آب (باران) فرو فرستادیم تا شما را سیراب کند. 
ن از آسمان به زمین بفرستید یا از آمدن باران منع کنید، بلکه باران هم از چیزهایی است که ما بتوانید آن را به صورت بارا

فرستیم. پس مقصود اثبات خازن بودن آب نسبت به خودش است، تا استداللی باشد بر آنچه که ادعا شد  آن را باندازه می
میرانیم  کنیم و می این ماییم که زنده میالبتّه  و» ارِثُونَ ُمنيُت َو َحنُْن ْالوٰ   لََنْحُن ُحنْيی وَ َو ِا�ّٰ «که خزائن هر چیزي نزد خدا است. 

تعالی است. این آیه جهت اثبات مالکیت،  و جاودانیم، گویا که آیۀ قبلی براي اثبات مبدأ بودن و حصر آن در خداي
دانیم چه کسانی  و می» ِمَني ِمْنُكْم َو َلَقْد َعِلْمَنا ْاملُْسَتْاِخرينَ َو َلَقْد َعِلْمَنااْلُمْستـَْقدِ «اشد. ب می مرجعیت و حصر آن دو در خداوند

اند، و همۀ آنان در یک زمان موجود هستند. یا مقصود از  اند و چه کسانی بعداً بوجود آمده از شماها جلوتر به دنیا آمده
اند. یا مقصود  که هنوز بدنیا نیامده مستقدمین کسانی هستند که زمان وجودشان گذشته است، و مستأخرین کسانی هستند

مستقدمین در مراتب ایمان و اسالم است، و آیه برحسب تعمیم شامل همۀ این معانی است، و شاید هم مقصود همین 
تعالی بعد از بیان مبدأ و مرجع بودن او است، و تعمیم بیشتر بر این  تعمیم بوده است، چون مقصود بیان احاطۀ علم خداي

و حکمت خداي تعالی مقتضی حشر و برانگیختن مردم و مجازات » َو ِانَّ رَبََّك ُهَو ْحيُشُرُهْم ِانَُّه َحكيمٌ «کند.  می معنا داللت
و خدا اندازة هرکس و محشر و اقتضاي او از حیث جزا و پاداش همه » َعليمٌ «و رساندن هرکس به مقتضاي عملش است. 
در مبدأ و مرجع و مالک بودن ثابت کرد، و حکمت و علمش را نیز اثبات  را میداند. سپس وقتی خداوند الهیت خود را

نمود، مبدأ بودن خود نسبت به خصوص انسان را نیز اثبات نمود، چه انسان اشرف موجودات است، و مبدأ بودن براي 
َولََقْد « کرد و لذا فرمود: کند، و مبدأ بودنش نسبت به جنّ را نیز بالتّبع ذکر قدرت و علم بهتر داللت میانسان بر حکمت و 

اند که بهترین آن معانی این است که  براي این عانی کلمات متعددي ذکر کرده» اٍل ِمْن َمحٍَأ َمْسُنونٍ اَن ِمْن َصْلصٰ ا ْاَألْنسٰ َخَلْقنٰ 
گل سیاه است که طول مجاورت با آب آن را سیاه » محأ«چیز متعفّن و گندیده باشد، و مقصود از » الٍ َصْلصٰ «مقصود از 

ماند، مانند گل سیاه که در نهرها  منی مدت زیادي میهاي  کرد چون در رگها و ظرف» أٍ مح«کرده است. نطفه را تشبیه به 
اند که  بعضی گفته» آنَّ َو ْاجلٰ «ود. ش می به معناي ریخته شده است از آن جهت که منی در رحم ریخته» مسنون«ماند، و  می
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اند چنانچه  اند: مقصود ابلیس است، و برخی مقصود از آن را جنس جنّ دانسته مقصود از آن پدر جنّ است، و بعضی گفته
» ِر السَُّمومِ ِمْن �ٰ «قبل از آفریدن انسان، او را آفریدیم » اُه ِمْن قـَْبلُ َخَلْقنٰ «از لفظ انسان ظاهر است که جنس آدمیان است. 

وزد، و آن بادي  ها در شهرهاي گرمسیر این باد می اد گرم شدید است که حرارت آن معروف است و بیشتر وقتسموم ب
آید. و  هاي شوره زار گوگردي که آفتاب آن را گرم کرده باشد پدید می است با گرماي شدید و بوي گندیده و از زمین
که از اختالط قواي طبیعی عنصري گرم با قواي روحانی و  نامند کیفیتی چون این باد داراي سم است آن را باد سموم می

شوره هاي  آید تشبیه به آتش شده که در هوا از اختالط سطوح زمین گرم شدن آن با حرارت خورشید حقیقی پدید می
الم ود، و تولّد جنّ از آن باد بسبب دود ناشی از آتش است. چه پس از انتهاي وجود به عش می زار با نور آفتاب ظاهر

رود، که در این صورت ملکوت  آید که تا اسفل السافلین می ملک از آن یک سایۀ تاریک ظلمانی و دود به وجود می
ود، و این قبل از خلقت موالید عالم طبع یا قبل از خلقت انسان است، و در اول ش می سفلی و دار جنّ و شیاطین حاصل

تحقیق کاملی از کیفیت خلق جنّ و شیاطین گذشت. این در عالم » دوا آلدمو اذ قلنا للمالئكة اسج«آیه  سورة بقره در طی
ة واهمه است که از حرارت اخالط متولّداما  کبیر و ود که آن نیز از گرم ش می در عالم صغیر پس جنّ و پدر جنّ همان قو

اَل َو اْذقٰ «د و معلوم است. مشهو  آید، و خلقت آن قبل از خلقت انسان است، چنانچه شدن بر اثر آفتاب روح پدید می
ا َسوَّيُتْه َو نـََفْخُت َفِاذٰ  اٍل ِمْن َمحٍَأ َمْسنـُْونٍ َصْلصٰ  َشًر اِمنْ اِلٌق بَ ئَكِة ِاّنی خٰ ِلْلَمٰآل « به یاد آور آن وقت را که پروردگارت گفت:» رَبُّكَ 

به فرشتگان که من آفریننده انسانی از گل خشک باز مانده از لجنی بویناك هستم، و » اِجدينَ ِفيِه ِمْن ُروحی فـََقُعوا َلُه سٰ 
َفَسَجَد ْاملَلئَكُة ُكلُُّهْم َاْمجَُعوَن «گاه که خلقت او را تمام کردم، و در آن از روح خود دمیدم، در برابر او به سجده در افتید.  آن

اٍل اَل ملَْ اَُكْنِ َألْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلصٰ اِجدين قٰ  َتكْوَن َمَع السّٰ ا َلَك َاالّٰ  ِاْبليُس مٰ اَل �ٰ يَن قٰ اِجدِاالَّ ِاْبليَس اَبی َاْن يُكْوَن َمَع السّٰ 
گاه فرشتگان همگی سجده بردند. مگر ابلیس که از سجده کردن سرباز زد و چون خدا فرمود: اي  آن» ٍأ َمْسنـُْونٍ ِمْن محََ 

کنندگان نیستی؟ او گفت: من به بشري که آن را از گل گندیده آفریدي در حالی  ود که از سجدهش می ابلیس تو را چه
اَل قٰ «عناصر است.  ترین موالید و صلصال پست کنم؛ که مرا از آتش آفریدي که شریفترین عناصر است، سجده نمی

َفِانََّك َرجيٌم َو «ریاست.  ، یا از مقام ومالئکه هشت، یا ازآسمان یا از ب خداوند فرمود: از آن خارج شو، یعنی از» اَفاْخُرْج ِمنـْهٰ 
َعُثونَ اَل َربِّ َفاَْنِظرنی ِالٰ قٰ  الّدينِ ی يْوِم ِانَّ َعَليَك اللَّْعَنَة ِالٰ  که تو مطرودي و تا روز جزا بر تو لعنت باد. ابلیس چون » ی يْوِم يبـْ

باشد گفت: به من تا روز قیامت مهلت  اغوا و فریب داشتهخواست تا مجال و فرصت  خیلی حرص بر ماندن داشت و می
باشد که آن روز زنده  چون شیطان خواست تا روز قیامت مهلت داشته» ی يْوِم ْالَوْقِت ْاملَْعُلومِ ِالٰ  اَل َفِانََّك ِمَن ْاملُْنَظَرينقٰ «بده. 

تعالی در مقام اجابت درخواست او فرمود: به  شدن با نفخۀ دوم است. و وقت و مهلت ابلیس تا نفخۀ اول بود، لذا خداي
خواهی بلکه تا وقت معلوم که آن وقت نفخۀ اول است. و در اخبار وقت معلوم  تو مهلت میدهم ولی نه تا وقتی که تو می

ل اهللا فرجه) و ذبح شیطان به دست او یا به دست رسول خدا (ص) تفسیر شده و نیز به وقت نفخۀ او به ظهور قائم (عجل
» الَ قٰ «مختلف ادا شود. هاي  گردد اگر چه در مقام ادا کردن مطلب به عبارت تفسیر شده، و همۀ اینها به یک مطلب برمی

خدایا از آن جهت که مرا گمراه کردي من هم مردم را اغوا و » ا َاْغَويَتنیَربِّ مبِٰ «شیطان خشمناك و غیظ آلود گفت: 
یابند  کنند به آن دست نمی وان شیطان است که هرگاه آنچه را که طلب میگمراه خواهم کرد. و این عادت همۀ پیر

ُألزَيَننَّ َهلُْم ِفی « دهند. لذا ابلیس گفت: اکنون که مرا فریفتی: تقصیر را به غیر خودشان بلکه به بزرگ خودشان نسبت می
ُهْم ْاملُخْ ِعبٰ  ِاالّٰ  ْاَألْرِض َوَ ُألْغِوينـَُّهْم َاْمجَعنيَ  پس من هم در روي زمین بدي رانیک جلوه خواهم داد و همگی را جز » َلصنيَ اَدَك ِمنْـ

با کسره و فتحۀ الم » خملصني«بندگان خالصی یافته (از هوي و هوس) با اخالص ورزنده را فریب خواهم داد. کلمۀ 
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خالص یافته و خالص اگر خوانده شود به معنی اخالص ورزنده است و اگر با فتحه خوانده شود ا خوانده شده (با کسره
تر است، زیرا لطف از جانب اوست مانند مرضیه که فوق راضیه است در حالت دوم  دهد که دومی صحیح می یشده معن

که اعوجاج و کجی در آن نیست » َعَلی ُمْسَتقيمٌ «است حقّ  خدا گفت: این راه» اطٌ ا ِصرٰ ذٰ اَل هٰ قٰ «اینست نفی شده است). 
اشاره شده یا اخالص است یا عدم تسلّط ابلیس بر مخلصین یا تزیین و فریب شیطان نسبت به » هذا«و آنچه که با لفظ 

بر خدا است این است که انسان طوري آفریده شده حقّ  است. و سرّ اینکه این راه مستقیم و بندگان غیر مخلص مقصود
ر آن داللت دارد، و مقصود از خلقت انسان این ب» عّلم آدم األمسا«اي نهاده شده که نص صریح  ا و قوه که از هر چیزي در

است که همۀ این قوا بالفعل در او باشد، ولیکن چون در هر چیزي یک جهت تعین و بطالن است و یک جهت اطالق و 
در انسان و خالص شدن آن قوا از بطالن است، و فعلیت خالص از حقّ  حقیت، و مقصود از فعلیت آن قوا فعلیت جانب

س ود مگر با وسوسۀ شیطان و اغواي او، چه وسوسۀ شیطان مانند آتش است نسبت به طال، مولوي قدش نمی بطالن حاصل
 ه گفته: سرّ

  کو ز آدم بگذرد دیو که بود
  در حقیقت نفع آدم شد همه 

  ندید بازیی دید و دوصد بازي
  خود زیان جان او شد ریو او

  

  

  بر چنین نطعی از او بازي برد
  لعنت حاسد شده آن دمدمه 
  پس ستون خانه خود را برید 
  گویی آدم بود دیو و دیو او

  

واقع شده است، و  مالئکه هاي هاي شیطان و بازداشتن بنابراین راه مستقیم همان نفس انسانی است که بین دو طرف وسوسه
 »ود.ش می به سبب آن دو کمال انسان حاصل شده و سیر او بسوي موالیش تمام

  درمانی روان
هاي بالینی و مواضع  کاربرد آگاهانه و عمدي روش«کند عبارت است از:  میدرمانی  روان از 16تعریفی که نورکراس

ها و  تا رفتارها، شناختده به قصد کمک کردن به افراد شناختی تثبیت ش فردي به دست آمده از اصول روان میان
دانند،  کنندگان در درمان آن را مطلوب می مسیرهایی که شرکت هاي شخصی دیگر خود را در هیجانات، و یا ویژگی

 تنها محدود درمانی روانمسیر ود ولی در آن ش می را شاملدرمانی  روان هاي مختلف روشهرچند این تعریف ». تغییر دهند
 ود که تالشش می صهدانند. این نگاه از لحاظ کلی در این امر خال آن را مطلوب می درمانپذیرانود که ش می به مسیرهایی

دیگر خود را به سمت و  هاي ا و هیجانات، و یا ویژگیه رفتارها، شناختاین است که به فرد کمک کند تا بر درمانی  روان
فردي و اجتماعی وي در آن است. که رشد و بالندگی  و نه در مسیري که خود درمانپذیر تمایل دارد سوق دهدسویی 
 به تناسبو اند  تعاریف متفاوتی از هنجار و نابهنجار ارایه کردهبیماري نیز به منظور توصیف  روانشناسی دیگرهاي  دیدگاه

هدف اکثریت جامعه را هنجار میداند  دیدگاه آماري که رفتارمثالً  اند. را تعیین نموده درمانهاي  و روشآن اهداف 
و یا در فرد ریشانی پرا منوط به وجود  اختالل وجود یا رویکردي که. داند میدرمان را رساندن فرد به سطح نرمال جامعه 

                                                                                                                                                                                                                                 
نشر هاي روان درمانی، ترجمه یحیی سیدمحمدي، ویراست هشتم،  هاي روان درمانی، نظام پروچاسکا، جیمز، اُ؛ جان سی نورکراس، نظریه 16
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ریشانی یا پرفع  برايدرمانی هاي  بکارگیري شیوهبراي درمان به  داند میمهم زندگی افراد هاي  اختالل عملکرد در حیطه
  .پردازد میاختالل عملکرد 

رم جامعه است و نه ایجاد رضایت فردي و نه برطرف کردن رنج و روانشناسی عرفانی نه رساندن افراد به نُ اصلی هدفاما  
اسی عرفانی کمک نبلکه هدف روانشد) گرد می (گرچه که همه این موارد در خالل درمان کم و بیش حاصلریشانی او پ

مادي  جوهبدین صورت که کلیه و ست.وا به میزان استعداد مرحله الوهیتسمت به تعالی معنوي فرد از مرحله حیوانیت به 
رفتاري نگردد و از سمتی هاي  ناهنجارياختالالت و دچار اوالً  و معنوي زندگی درمانپذیر را در مسیري قرار دهد که

 17به بررسی رفتار نابهنجار یا مرضیکه  مرضی روانشناسیمتفاوت با بدین ترتیب ر به سوي تعالی حرکت کند. دیگ
نه تنها دچار اختالالت نگشته بلکه  نوعی بهزیستی روانیست که فرد برقراريهدف روانشناسی عرفانی  ،18پردازد می
مراحل تعالی ذکر است که الزم به را بدست آورد.  کند که بهترین بازده از آنصرف اي  ات حیات خود را به گونهامکان

تر و  خود کاملهر فرد در هر مرحله نسبت به مرحله قبلی  بلکهمطلق نیست  یک جایگاه کمال رسیدن به سطح برترو 
  تر است. نسبت به مرحله بعدي ناقص

به قصد کمک «ود باید فقط ش می تعریف درمانی رواندارند که هر فعالیتی که به عنوان  اظهار می 19نورکراس و پروچاسکا
عمال زور یا تنبیه» کردن به افراد تلقی  و در جهت اهدافی باشد که دربارة آنها توافق شده است وگرنه شکل دیگري از ا

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

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

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

َ َقْد تـَبَـ  نِ يالدِّ  یال ِإْکراَه فِ «: 20فرماید . قرآن کریم میاست کریم به آن تصریح شده ِ�لطَّاُغوِت َو  ْکُفرْ يَ َفَمْن  یِّ الرُّْشُد ِمَن اْلغَ  نيَّ
و رشد و  وجود ندارد ياجبار[روش] ن یدر د یعنی» مٌ يَعل عٌ يَال اْنِفصاَم َهلا َو ا�َُّ مسَ   یِ��َِّ فقد اسَتْمَسَک ِ�ْلُعْرَوِه اْلُوْثق ْؤِمنْ يُـ 

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

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

                                                                                                                                                                                                                                 
17 Pathological 

ها (سمت)، مرکز  پریرخ دادستان، روانشناسی مرضی و تحولی از کودکی تا بزرگسالی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه 18
 ،  تهران.1387تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، 

هاي روان درمانی، ترجمه یحیی سیدمحمدي، ویراست هشتم، نشر  درمانی، نظامهاي روان  پروچاسکا، جیمز، اُ؛ جان سی نورکراس، نظریه 19
   .6. ص 1395روان، 

  .256سوره بقره، آیه  20
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گفت که وان ت می که در ادامه خواهد آمدود. در تبیین نظریه روانشناسی عرفانی ش بیان انتقادهاي وارد بر آن نظریه
است ولی در عین حال  درمانی رواناتب مکسایر متفاوت از تصوف  عرفان وعلیرغم اینکه کلیه مباحث نظري و عملی 

   اند. را بیان نمودهتصوف  اتیسممپردازي عرفانی و پراگ اي از نظریه هرکدام گوشه درمانی رواناغلب مکاتب 

هشیار  ،(متعاقب آدلر) 24و روانشناسی خود 23مکتب فردنگرو  22ادلر 21پویشی و همچنین رواندر مکتب روانکاوي فروید 
مراقبه  مثالًهاي روانشناسی عرفانی  از نگرش برخی معدود 25هاي بینشی یا آگاهی بخش کردن ناهشیار و بطور کلی درمان

اندازة جریحه  مدیریت هیجان و قصاص به، 26روانشناسی عرفانی در عوض تخلیۀ هیجانیدارند.  و محاسبه را ملحوظ می
مفهوم انتخاب و قبول  دهد. نظر قرار میمد  وارده و کظم غیظ و عفو و صفح را براي افرادي که توانایی آن را دارند

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

  نظر قرار دارد. مد  تري هاي جامع است در روانشناسی عرفانی با نگرش 29گرا و انسان 28و وجودي 27روانکاوي

م مطرح میدر روانشناسی عرفانی در خودداري از مجالس ناروا و پرهیز از  30هاي شرطی کنترل محرك شود  مواضع تُه
موجب شکل و تغییر آنها ها و تعلّقات فرد  وابستگیانواع آورند.  آفرین را بوجود می رفتارهاي مشکلموجبات بروز که 

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

اند به نحوي  ریزي شده بر آن پی 34و شناختی 33و سیستمی 32رفتاري درمانی رواناست و مکاتب  31هاي کنشی گري درمان
نمایند. همینطور در  میتأکید  هاي محیطی و کنترل درونی فرد در روانشناسی عرفانی مطمح نظر هستند که بر پدیده

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

ش روح یه و پاالیموجب تصف يمدکو  يدن تراژدیه دکداشت  بیان میارسطو باشد.  می یمیقدریزي بسیار  یا بیرون یجانیه هیتخلواژة 
 یتلخ احساس يها تجربهقرار گرفت که از آن استفاده نمودند که بیمار از طریق بیان  د و بروئریفروبعدها مورد استفادة ن واژه یا. گردد یم

 زد. یرون بریبخود را گذشته 
27 Gabbard, G. O., Litowitz, B. E., & Williams, P. (2012) Textbook of psychoanalysis (2nd ed.) Washington, DC: American 
Psychiatric Publishing. 
28 Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic. 
29 Rogers, C. R. (1951). Client-centered therapy. Boston: Houghton Mifflin. 
Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin. 
Rogers, C. R. (1980). A way of being. Boston: Houghton Mifflin. 
30 Stimulus Control 
31 Action Therapy 
32 Wolpe, J. (1990). The practice of behavior therapy (4th ed.). Elmsford, NY: Pergamon. 
33 Henggler, S. W., Cunningham, P. B., Schoenwald, S. K., et al. (2009). Multisystemic therapy for antisocial behavior in 
children and adolescents (2nd ed.). New York: Guilford. 
34 Ellis, A., & Dryden, W. (2007). The practice of rational-emotive behavior therapy (2nd ed). New York: Springer. 
Ellis, A., & Grieger, R. (Eds.). (1986). Handbook of rational-emotive therapy (Vols. 1–2). New York: Springer. 
Leahy, R. L. (2003). Cognitive therapy techniques: A practitioner’s guide. New York: Guilford. 
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  دارد. هاي بینشی و کنشی را ملحوظ می نگر که هر دو گروه درمان یکپارچه درمانی روان

و  37دهند نظر قرار میمد  و ارتقاءرا 36فلسفه و عرفان است که پذیرش ترکیبی از علم و 35هاي معروف به موج سوم درمان
 از یکسو شباهت بارزتري به روانشناسی عرفانی دارند.

  روانشناسی عرفانی
ود که آیا نظم این جهان ناظمی دارد یا خیر؟ اگر بر اساس برهان ش می فلسفه وجودي روانشناسی عرفانی از آنجا آغاز

نند قبول کنیم که نظم ایجاد شده در این عالم توسط فاعلی بسیار دانا ک می اثبات وجود خداوند مطرحکه فالسفه در نظم 
را  کسی که نظم این عالم را تدوین نموده پس از تدوین این عالم آن ود که آیا آنش می ایجادسؤال  صورت گرفته است

اگر با برهان خلف این موضوع را تقریر کنیم یعنی  ماید؟ن می رها کرده یا همچنان بر نظم آن نظارت دارد یا مداخله
ایم یعنی نفی  مین برهان صدر قضیه را نفی کردهه را رها کرده به دهنده این عالم پس از تدوین و تکوین این عالم آن نظم
ن عالم دهنده ای نظمکه ند ک می است. پس استدالل منطقی داللت بر این در این عالم بودهناظمی  ایم که اصال نموده

مبناي بحث بپذیریم به این به عنوان  همانطور که این عالم را نظم داده همواره در حال تنظیم آن است. اگر این موضوع را
این قوا  ساري و جاریست و نتیجه میرسیم که قوایی که این عالم را ایجاد کرده همواره در این عالم با هدف مشخصی

  ند.ک می معیارهاي خود در همه ابعاد هستی مداخله همچنان در راستاي تنظیم این عالم با

ین عربی همین بیان را در ارتباط با وحدت باطن جمیع اشیاء و بطور کلی وحدت باطن هستی الد برخی از عرفا نظیر محی
ماید. صحبت ما در اینجا بحث بر صحت و سقم این نظریه نیست ولی آنچه ن می تحت عنوان نظریه وحدت وجود مطرح

از آثار مشهود مالحظه کرد این است که این قوانین ناشی از قواعد پنهانی در عالم طبیعت است وان ت می م است ومسلّکه 
  متقن هستند. منسجم وکامالً  که همانند قواعد فیزیک

قابل دریافت است. این نظریه بر این اصل استوار است که تمام اجزاي یک  38سیستمهانظریه  برداشتی از همین موضوع از
ف هدف سیستم عمل همخوان و همسو باشند و چنانچه یک عضو در یک سیستم بر خال آنسیستم باید با هدف کلی 

                                                                                                                                                                                                                                 
35  Third-Wave Therapies 
36  Acceptance 
37 Hayes, S. C., & Smith, S. (2005). Get out of your mind and into your life: The new acceptance and commitment therapy. 
Oakland, CA: New Harbinger. 
Hayes, S. C., Follette, V. M., & Linehan, M. M. (Eds.). (2004). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-
behavioral tradition. NewYork: Guilford. 
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2011). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of 
mindful change (2nd ed.). New York: Guilford. 
Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford. 
Linehan, M. M. (1993). Skills training manual for treating borderline personality disorder. New York: Guilford. 

ه ینظرطرح شد. این م   ( General Systems theory)ها ستمیسعمومی ه ینظرتحت عنوان   Bertalanffyتوسط 1940ستمها در سال یه سینظر 38
 گیرد در بر میرا  یعلم يها تمام نظام یاصل و ضابطه موجود است که بطور افقاي  مجموعهدر عمق تمام مسائل ،  ن اصل استوار است کهیبر ا

از نوع  صرفنظرو ستمها یس یف کننده رفتار عمومیکه تعری وجود دارد اصول و ضوابط یعنی. دینما یستم را کنترل میس یو رفتار عموم
. بر اساس این نظریه خود قائل است يستمها در برخورد با مسائل برایس نظریۀاست که  ییکل ، اصل ادعا مالحظه يآنهاست. کوشش برا

 . دارد يد چند بعدیک دیاج به یاست که درك آن احت یمختلف يها ابعاد و جنبه يم کرده که هر مسئله دارایتقس يعت، مسائل را بنحویطب
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 ن راه حلیکند سیستم مزیور آن عضو را استفراغ خواهد کرد. واژه استنفراع به این معنی است که خود سیستم در درو
واند ت می نماید. بر این اساس پس عضوي از سیستم در نظام هستیحاصل که از وجود عنصر نامطلوب فراغت  یابد می

در غیر  .داشته باشد اگر و فقط اگر همخوانی کامل با سایر اعضاي سیستم و هدف آن داشته باشداي  مخاطره حیات بی
کلی سیستم یا نظام هستی درگیر خواهد بود. مثال ساده این موضوع  یک عنصر نامطلوب با ارادهبه عنوان  اینصورت

نیروي عمالً  حرکت قایق در جریان مسیر رودخانه است که اگر سعی کند مسیري بر خالف جریان رودخانه طی کند
جریان آب که جریان آب شدید است  د و زمانیهزیادي را صرف کرده و باید خود را در معرض اصطکاك آب قرار د

ولی اگر قایق جهت خود را با جهت جریان آب همسو کند نه تنها براي حرکت احتیاج به نیروي  .ندک می قایق را متالشی
مازادي ندارد بلکه مصادف با نیروي اصطکاك آب نیز نخواهد شد و مسیر رودخانه را به سمت مقصد رود طی خواهد 

همسو با یک عضو نظام این هستی در جریان اراده این نظام هستی به عنوان  ست که اگر فردان این امر کرد. این تمثیل مبی
زحمت دوران عمر را طی خواهد کرد ولی چنانچه با قواعدي از قواعد آن تخاصم ورزد مستوجب  قرار گیرد بیآن 

به اراده خداوند  فراوانی خواهد شد. این موضوع در بیان عرفا به مفهوم برتر قرار دادن اراده خود نسبتهاي  رنجوري
 ود. یعنی همانند قایقی که بر خالف جریان آب حرکتش می است. و در مفاهیم دینی تحت عنوان شرك از آن یاد

ند. شرك در عبارات دینی به اقرار ک می ه میل خود است حرکتند و اراده رودخانه را نپذیرفته، به سمت و سویی کک می
یعنی براي فاعل یا گرداننده این عالم شریکی قائل شده است. شراکت در یک به وجود فاعلی غیر از فاعل هستی است. 

همسو با شریک اول است و در وحدت هستند که این کامالً  فعل همواره بر دو وجه قابل بررسی است یا شریک دوم
است که در  که این حالت همان مثال قایقی مفهوم در اصطالحات عرفانی به معناي توحید و وحدت است و شرك نیست

ند. در حالت دوم تضاد بین اراده رودخانه و اراده ناخدا است یعنی جریانات نیروي ک می مسیر رودخانه حرکتجهت 
  رودخانه مسیر و مقصد خاصی دارد ولی اراده ناخدا بر هدف دیگري قرار گرفته است.

 اشند پس علی القاعده بایدب می ر داراي ارادهورد که اگر انسان یا موجودات دیگآ بیان عبارت اخیر این ذهنیت را پیش می
عال است بتواند بر خالف شریک اول که خداوند متّ (ناخدا) ا شراکت در این عالم وجود داشته باشد که شریکیشرك ی

داریم که متباین با جریان رودخانه اي  این موضوع در وجود خود ما مشهود است که ما خود اراده اختیاري داشته باشد.
رنجوریها نظیر اضطراب، پریشانی،  ي از روانزندگی است. در اصطالحات روانشناسی این بینونت و دوگانگی منشاء بسیار

در اي  اشد. براي مثال اضطراب از وقوع حادثهب می شگري و سایر بیماریهاناپذیري، پرخا تحمل افسردگی، عدم رضایت،
خانه او را به جایی ببرد که منتج به مقصدي شود که ز اینکه جریان رودتوصیف نمود که فرد اوان ت می آینده را اینگونه

مطلوب او نبوده نگران است یا افسردگی از آن ناشی گردد که فرد توسط جریان آب در گذشته به مقصدي رسیده بوده 
  دانسته.  مطلوب نمیآن را است که 

ایست فرد خود را با قوانین و ب ر جهت رودخانهرسیم که به منظور حرکت کردن د از مباحث فوق به این نتیجه می
در اینجا این خواهد بود که این قواعد چه سؤال  گرداننده این عالم همسو نماید.به عبارت دیگر با نیروهاي رودخانه یا 
است که وقتی از مباحث فوق قابل درك سؤال  دست یافت؟ پاسخ اینقواعد  به اینوان ت می هستند؟ و چگونه

و ها  کننده و ناظم آن قرار دارد پس باید به دستورالعمل لفعل در مقام تنظیماکننده نظام این عالم همچنان بصورت ب تنظیم
یک اتومبیل کارخانه  راندنراهنماییهایی که همان ناظم از طرق مختلف به ما رسانده است عمل نمود. براي مثال در 
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به این وان ت می ود که به چه میزانش می ربه راننده متذکّئه کتابچه راهنما و ارانصب عقربه نشاندهنده دور موتور  سازنده با
هاي مختلف بیش از حد قابل قبول باال ببرید اتومبیل  ماید که اگر دور موتور را در دندهن می اتومبیل فشار آورد و اخطار

اتومبیل و راندن آن هاي  نده به ویژگیکن از مصرف آسیب خواهد دید. منظور از این مثال ساده این است که سازنده بیشتر
ن این است که چنانچه در استفاده از اراده و اختیار خود بیش از ط و آگاه است. همین مثال ساده در وجود ما مبیمسلّ

قرار دادن به معنی (عدل ویم که منطبق با مفهوم ش می ظرفیتی که در ما طراحی و نهاده شده استفاده کنیم دچار آسیب
  است که به تفصیل راجب آن صحبت خواهیم نمود. شیء در موضع خودش) 

که میزان بکارگیري اراده خود در راستاي قواعد گرداننده این عالم از چه  ود این استش می که پیدا یسؤال در این ارتباط
اعد مستولی برگردش نظام هستی را قو باید قواعد گرداننده وسؤال  و حدودي برخوردار است. قبل از پاسخ به این حد

ود ولی آنچه مورد ش می و نفس سنجیدهیار عقل عالم درون خود با مع دربدانیم. در اصطالحات عرفا دانستن این موضوع 
تشکیک و ابهام است خود عقل است. عقل در انسانها در درجات متفاوت قرار دارد و در تعاریف عرفانی به آنچه که به 

: 39فرمایند ود. میش می د عقل گفتهگرد می بها کس به آنچه که توسط آن (جنان) پنهانی ود وش می آن بندگی رحمان
ي طبیعت جستجوگري و مدیریت بهینه خود در راستاي ثبات و . عقل دارااَْلَعْقُل َقاَل َما ُعِبَد بِِه اَلرَّْمحَُن َو اُْكُتِسَب ِبِه َاْجلَِنانُ 

به موضوع عقل به تفصیل خواهیم البتّه  اشد.ب می فرد در جستجوي ارضاي هیجانی سالمت است حال آنکه نفس همواره
پرداخت که کدام درجه از عقل است که آگاهی کامل نسبت به میزان بکارگیري اراده خود در مقابل اراده نظام هستی 

وجود انبیاء، اولیا و اوصیاي الهی ود عقل عبارت از ش می فرد که در اصطالح عرفا عالم کبیر گفتههر دارد. در عالم بیرون 
اند هر آنچه  است و دستورات آنها به مثابه همان کتابچه راهنماي استفاده از اتومبیل در مثال اخیرالذکر است. لذا فرموده

دستورات شرع همان  ،40ند و بالعکس. یعنی در تالزم عقل و شرعک می کند شرع نیز به همان حکم عقل به آن حکم می
ل شد تا راه را از چاه تشخیص داد. یعنی باید به عقل درونی و عقل بیرونی متوس شده است. هنما در مثال یادکتابچه را

و تحقیق به منشاء عقل تفکّر  خداوند در فطرت همه ابناء بشر بصورت فطري عقل قرار داده پس باید با رشد عقل از طریق
  در مقام تدوین از راهنما دریابد.را است  محسوسخت و نارسید تا بتواند آنچه که در تکوین براي او س بیرونی

َو ِلُكلِّ قَـْوٍم تی رسول هست) (براي هر ام 41»َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َرُسولٌ « قرآن که میفرمایدبه اعتقاد پیروان دین اسالم و مبتنی بر آیات 
ابیم و ی (براي هو قومی راهنما هست) همواره راهنماي الهی در دسترس مردم هست یعنی اگر ما راهنما را نمی 42هاد

                                                                                                                                                                                                                                 
هلک 1جلد  یافکامام جعفر صادق (ع) در کتاب ال ثیحد 39 الْج قْلِ و الْع اب قـُْلُت َلُه َما َاْلَعْقُل «. بن اسحاق عقوبیمحمد بن  ،ین، کلی1جلد  ،  تَ

ْيَطَنُة َو ِهَي َشِبيَهٌة ِ�ْلَعْقِل َو َلْيَسْت ِ�ْلَعْقلِ ُمَعاِويََة فـََقا  َقاَل َما ُعِبَد ِبِه َالرَّْمحَُن َو اُْكُتِسَب ِبِه َاْجلَِناُن قَاَل قـُْلُت فَالَِّذي َكاَن ِيف   شخصى. » َل تِْلَك اَلنَّْكَراُء تِْلَك اَلشَّ
ه ید: گفتم: آنچه معاویله آن خدا بپرستند و بهشت بدست آرند. راوى گویه به وسکزى است یست؟ فرمود: چید: عقل چیاز امام ششم پرس

 ست.یطنت بود، آن مانند عقل است ولى عقل نیرنگ و شیداشت چه بود؟ فرمود: ن
 .ُكلُّ ما َحَكَم ِبِه اْلَعْقُل، َحَكَم ِبِه الّشرعُ قاعده مالزمه:  40
 سوره یونس، آیه . 41
در تفسیر بیان السعاده فی ي است. هاداي هستی و هر قومی را  دهنده جز این نیست که تو بیم. ِإمنَّا َأْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هاد: 7سوره رعد، آیه  42

َا َأْنتَ «فرمایند:  مقامات العباده، جلد هفتم ترجمه،  در شرح این آیه می  »ُمْنِذرٌ «نیست جز اینکه تو به شأن رسالت نه به شأن والیت  »ِإمنَّ
باشد از عدم اجابت  سلّی براي او (ص) میانذارکننده هستی و باکی بر تو نیست ایمان بیاورندیا ایمان نیاورند، قبول کنند یا قبول نکنند، و آن ت

که رسول مانند کسی است  اي است در زمان تو، و بعد از تو، و معناي انذار گذشت و این کننده و براي هر قومی هدایت »َوِلُكلِّ قـَْوٍم َهادٍ «قومش. 
← 
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َولََقْد َذرَْأَ� ِجلََهنََّم  « 43فرماید: همانطور که قرآن کریم می توجهی ما است. بیکنیم به دلیل  رهنمودهاي وي را استفاده نمی
ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب َال يـَْفَقُهوَن ِ�َا َوَهلُْم َأْعُنيٌ َال يـُْبِصُروَن ِ�َا َوَهلُْم آَذاٌن َال َيْسَمُعوَن �َِ َكِثريًا ِمَن اجلِْنِّ  ا ُأولَِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َواْإلِ

ینند و قلب دارند و به آن درك ب نمی نوند و چشم دارند ولی به آنش نمی به آن ولی یعنی گوش دارند »ُأولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ 
هاي  . اینجا اشاره قرآن به این است که بر اثر غفلت دریچهغافلندالبتّه  هستند و بلکه پایینتر زیرا آنها هایی دامکنند آنها  نمی

از مرتبه انسان به مراتب پایینتر یعنی حیوان یا گیاه یا جماد تنزل یافته است. الزم است ذکر  فردانسانی  دریافت و ادراك
ه به دستوراتی که پیامبر آنها به آنها تعلیم فرموده عمل نمایند حقّفرماید اگر پیروان ادیان  شود که قرآن به صراحت می

َوالصَّابِِئَني َمْن آَمَن ِ��َِّ  یِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصارَ « 44 فرماید: در این ارتباط در این آیه میحتّی  رستگارند و
َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َر�ِِّْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ  ه ک یسانکمان آورده و یه اک یسانکقت یر حق. د»اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِحلًا فـَ

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
راهی به آبادي ندارد و در آن سباع کثیر و دهد کسی را که در صحرایی باشد که در آن  کند، و از مخاوف بیم می که از خواب بیدار می

مارهاي مهلک و موذیات قوي وجود دارد، و به گمراهی خود و مهلکات این صحرا شعور ندارد. پس هنگام بیداري و انذار ناگزیر در طلب 
مان هادي است که او را به معمور آید که بتواند او را به راه آبادي هدایت کند و از این صحرا خارج نماید، و آن داللت کننده ه کسی برمی

 رساند. می
ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب َال يـَْفَقُهوَن ِ�َا َوَهلُْم َأْعُنيٌ َال « :179سوره اعراف، آیه  43 يـُْبِصُروَن ِ�َا َوَهلُْم آَذاٌن َال َيْسَمُعوَن ِ�َا ُأوَلِئَك  َولََقْد َذرَْأَ� ِجلََهنََّم َكِثريًا ِمَن اجلِْنِّ َواْإلِ

ه با آن کى دارند یه] دلهاکم [چرا یا  دهیان را براى دوزخ آفریان و آدمیارى از جنیقت بسیو در حق. »َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُهُم اْلغَاِفُلونَ 
  ه گمراهکان بلید آنان همانند چهارپاشنون  ه با آنها نمىکى دارند ینند و گوشهایب  ه با آنها نمىکنند و چشمانى دارند کافت نمى یق را] دری[حقا

  .ماندگانند ترند [آرى] آنها همان غافل

دلهایی دارند که اندیشمند » يْفَقُهوَن ِ�ٰاَهلُْم قـُُلوٌب الٰ « فرمایند: در تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، جلد پنجم ترجمه، در شرح این آیه می
گر نیست لذا چون استعداد و استحقاق نداشتند ما آنها را داخل جهنّم کردیم. و چون تفقّه عبارت از علم دینی است که به سبب آن، به علم دی

د نیست، و لذا فقه و میتوان رسید چنانکه گذشت، و علوم آنان اگر چه زیاد است ولی دقیق که موجب ترقّی آنها در طریق قلب و آخرت باش
َو َهلُْم «بینند.  یعنی چشم آنها در عین تیزبینی چیزي را که دالّ بر مبدأ و معاد باشد، نمی» يْبِصُروَن ِ�ٰا َو َهلُْم َاْعٌني الٰ «فهم را از دلهایشان نفی نمود. 

شنوند که هر شب  نوند، اما اصواتی را که نافع آخرت آنهاست نمیش یعنی در عین آنکه گوش آنها تیز است و اصوات را می» ٰذاٌن ٰاليْسَمُعوَن ِ�ٰااٰ 
آنان در » ِئَك َكاْالَنـْٰعامَ ُاولٰ «زند: در خانه طبعت مقیم نباش و در محلّ سبعیت و خشمت نخواب، و از امروزت آماده فردایت باشد.  و روز صدا می

ي که باید بشنوند مانند چهارپایان هستند. بلکه مدرکات آنان موقوف بر درك عدم فهم و ندیدن آنچه از دیدنیها که باید ببینند و نشنیدن چیز
باشد اگر چه در باالترین مرتبه درك باشند، مانند اکثر فالسفه که منکر رسالت بوده معتقدند که  اسباب زندگی در کوتاه مدت و فوري می

َبْل ُهْم «اکات چهارپایان بر درك سود و زیان آنی و فوري است. رسول عبارت از عقل است، و احکام عقل همان شریعت است، چنانکه ادر
شود و گرنه نسبت به مقام خود  تر از چهارپایان هستند، زیرا گمراهی چهارپایان نسبت به انسان گمراهی حساب می بلکه آنان گمراه» َاَضلَّ 

مراهی او به نحوي نیست که در هنگام اذیت و آزار، او را حیوان هدایت است، پس آن حیوان بر هدایت تکوینی خود باقی است، و همچنین گ
تکرار اسم اشارة بعید براي تحقیر آنها و براي طوالنی بودن تشدید و » ِئَك ُهُم اْلٰغاِفُلونَ ُاولٰ «خارج سازد.  )از مقام خود (حد طبیعی و غریزي

له به اعتبار الزم معناي آن تأکید جمله اول است، و لذا حرف عطف گیري نسبت به آنان است چنانکه آن مناسب مقام ذم است، و این جم سخت
نیاورد، و جمله را تأکید و حصر ذکر کرد، و مقصود این است که غفلت منحصر است بر کسی که از داللت اشیاء بر آنچه که با وضع الهی به 

کند یا لفظی را  یا در وقتی که شخص را مشاهده می آن وضع شده است غافل باشد، و مقصود این نیست که غافل از جهات دنیوي باشد،
برد، و  شنود غافل از شعور به آگاهی خود باشد در صورتی که ملتفت به رؤیت و به مدلول مسموع نباشد، که این غافل از غفلتش ضرر نمی می

اللت اشیاء و جذب آن به آخرت غافل اگر در جهت دنیوي متضّرر شود آن ضرري نیست که مورد اعتنا باشد، به خالف کسی که از جهت د
 شود، ضرري که از حد تهدید خارج است. باشد که او حتماً متضرّر می

 .62سوره بقره، آیه  44
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ش یرد پس اجرشان را پکسته یار شاکمان داشت و ین ایس به خدا و روز بازپسکان و صابئان هر یو ترسااند   شده يهودی
  .خواهند شد كبر آنان است و نه اندوهنا یمیپروردگارشان خواهند داشت و نه ب

کرده و به قواي طبیعی جریان اموش قواعد این عالم را فر ما غفلتی که در باال به آن اشاره شد به معنی این است که
ود. یعنی اگر ما به ش می در اصطالحات عرفانی غفلت نامیدهتوجه  . این عدمیمکن نمیتوجه  حرکت آب در رودخانه

 ه شویم به مثابه عدم استفاده از هشدارهاي سازنده اتومبیل در مثال یادتوج دستورات عقل درونی و راهنماي بیرونی بی
  اشد.ب می شده

ود. براي مثال وقتی ش می که ذکر شد در نظریات مختلف روانشناسی مستنداتی عینی براي آن ذکراي  مسئلهدر ارتباط با 
یونگ با بیمار خود مشغول گفتگو بود بیمارش نام سوسکی آفریقایی را برد که محل زندگی این سوسک در هزاران 

ود. این ش می ه همان نوع سوسک آفریقایی از پنجره واردکیلومتر دورتر بود. پس از دقایقی یونگ مشاهده کرد ک
برخی حتّی  بیشتر در این موضوع به نظریه رویدادهاي همزمان در روانشناسی بپردازد.تعمق  مشاهده یونگ سبب شد تا با

م بدلیل آن شمری تصادفی در این عالم نیست و اگر ما وقایع را بصورت تصادف برمی ۀفالسفه بر این باورند که هیچ واقع
عالمی باالتر (سایه/صورت) تصویر به عنوان  ناسیم. از منظر عرفان این عالمش نمی ها را با یکدیگر است که ربط پدیده

وانیم عوالم باالتر از ت نمی م است که با پنج حس خودود و در هر سطحی عوالمی باالتر از آن وجود دارد. مسلّش می تلقی
  فرماید: د بودن است که مولوي میدات، مجرّدیدن مجرّخود را دریابیم زیرا شرط 

  دیدن هر چیز را شرط است این      د را ببین    د شو مجرّرو مجرّ

ها خواهیم شد که همان جریان  ه نوعی همسویی در رابطه بین پدیدهها واقف شویم متوج اگر به ارتباط رویدادها و پدیده
  حرکت آب رودخانه در مثال ما است. 

 هیچ کس در :)اي محمد ص(بگو  »واِت َواَألْرِض الَغيَب ِإّال ا�ُّٰ ُقْل َال يْعَلُم َمْن ِفی السَّمٰ «شرح معنی غیب در تفسیر آیه در 
شود بر چیزي که داراي علو و ارتفاع  بدان، که آسمان اطالق می: «45فرمایند داند. می و زمین جز خدا غیب نمی ها آسمان

شود بر چیزي که پایین و داراي انفعال است و این دو به  از خودش تأثیر داشته باشد. و زمین اطالق میتر  بوده و در پایین
معناي اختصاصی به آسمان و زمین طبیعی ندارند، بلکه همۀ عالم ارواح به این معنا آسمان است و همۀ عالم اجسام ملکی 

ه از نظر کسی که این غیب براي او غیب است غایب و ملکوتی علوي و سفلی زمین است. غیب عبارت از چیزي است ک
و زمین است کسی  ها آسمان باشد اعم از آن که براي غیر او مشهود و حاضر باشد یا نباشد. و مقصود از کسی که در

تعینات آسمان و زمین خارج نباشد. زیرا انسان ملکی هاي  و زمین بوده و از حجاب ها آسمان است که محدود به حدود
ی است که تحت حدود ملک محجوب باشد و ادراکاتش منحصر بر محسوسات باشد، زیرا مدرك در ادراك کس

خودش باید هم سنخ و همجنس مدرك باشد، بلکه باید متّحد با او باشد، پس مدرك وقتی ملکی باشد مدرك آن نیز 
ارواح نسبت به ي ها آسمان طبیعی وي ها آسمان ست اعم ازها آسمان شود و در این صورت جمیع آنچه که در ملکی می

                                                                                                                                                                                                                                 
محمدآقا رضاخانی و  العباده. سورة نمل، جلد یازدهم ترجمه. مقامات فی السعاده بیان. سلطانعلیشاه گنابادي، سلطانمحمد مال حاج حضرت  45

  http://www.sufism.irدکتر حشمت اهللا ریاضی، انتشارات حقیقت. 
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تواند باشد و  شود. و ادراك انسان ملکوتی از ملکوت فراتر نیم رود و مدرك او مجرّد صرف نمی او غیب شمرده می
چیزهایی که مجرّد از تقدر و اندازه هستند نسبت به او غیب است، ادراك انسان جبروتی که محدود به حدود عقول است 

 رسد و عالم مشیت نسبت به او غیب است. پس صحیح است که گفته شود: همۀ محدودها به حدود به عالم مشیت نمی
داند و  دانند که آن عالم اسماء و صفات است و جز خدا کسی آن را نمی اشباح غیب را نمیهاي  ارواح و زمیني ها آسمان

مختص به ممکنات نباشد استثناي متّصل موصوله مخصوص به ممکنات باشد استثناي منقطع است و اگر » من«اگر لفظ 
   »است.

  معرفت و عقل
و روانی وي آغاز شود ولی مراتب تقدم و تأخّر اقتضائات انسانی اجبار مادي  مسیر تعالی انسان باید از تکمیل مراحل

به ترتیب اهمیت  کند که قبل از پرداختن به لطایف روانی، نیازهاي جسمانی وي تأمین شود. پس اقتضائات حیوانی فرد می
شود اولین نیاز فرد براي بقا  بیان می 46او باید برآورده شود. همانطور که در پایه هرم نیازهاي مازلومادي  آنها براي بقاي

آب و غذا سایر مایحتاج است و پس از آن نیازهاي جنسی از اقتضائات حیوانی وي است. وقتی این نیازها برطرف شد 
و او تعالی خود را در یافتن شهرت و ترقی مادي، کسب دارایی، تحصیالت و  یابد می رد مفهومجایگاه اجتماعی براي ف

کند  بیند. وقتی این مراتب را دریافت اغناناپذیري وي همچنان به او القا می موقعیت کنترل و اعمال قدرت بر دیگران می
نجد. مثالً گ می که نوع آن در گروه نیازهاي معنوي اي از نیازها براي او وجود دارد که جداي از این حیات مادي، طبقه

کند. این سلسله مراتب الزاما  پیدا میخاص  اخالق، وجدان، معرفت، شهود و بطور کلی هستی شناسی براي وي اولویت
دکی در وي وانند همراه با یکدیگر نیز اتّفاق بیفتد. یعنی نیازهاي معنوي فرد از همان اوان کوت می در امتداد هم نیستند و

وي است معطوف شد، مادي  ظاهر شود. وقتی نگاه فرد به معنویات یعنی به مواردي که خارج از حیطه یا قلمرو زندگانی
کند. همه این مسیر مسیر تعالی  العمل فرد به محیط و اطراف خود شروع به تغییر می و عکسها  برداشت نوع ادراکات،

  از این مسیر قرار دارد.  است ولی هر فردي در هر زمان در مقطعی

آگاهی، هاي  معنویات مذکور از قبیل مواردیست که فقط ادراکات انسان استعداد هضم آنها را دارد و لذا باید با قدم
بینش، کشف، شهود، وجدان و ابزارهایی از این دست بدست آید. در این مرحله سؤال و پاسخ آن رهگشاي فرد است. 

واند دریابد. براي اینکه قدمی در معنویات بردارد باید ت می طرح شده و جوابی که به نحويسوالی که از وجود خود وي 
آگاهی وي نسبت به کیستی و چیستی خود و عالم اطرافش افزایش یابد که آیا وقایع اتّفاق افتاده یا قواعد و نظام هستی 
                                                                                                                                                                                                                                 

بشمار  زشیانگ ییمحتوا يها هیاز نظر هینظر نی. امطرح شدانسان  یاساس يازهاین بارةدر 1943در سال زلو ام يازهایمراتب ن هرم سلسله 46
 رویو به رفتار فرد ن گذرد یم وي طیمح ایآنچه در درون فرد  هو ب دهند یمتوضیح را  ختهیبرانگ يرفتارها یستیچ ییمحتوا يها هی. نظررود یم

 گریدنیاز نوبت به هر نیاز  ند که پس از ارضاءهست مراتب برخوردار سلسله کیاز  انسان يازهاین زلوامپردازد. براساس نظریه  می دبخش می
 يازهاین)، Safety needsی (تیامن يازهاین)، Physiological needsی (ستیز يازهاین عبارتند از: بیبه ترتانسان  يازهاینرسد. در هرم مازلو  یم

-Self)، و نیاز به تعالی خود (Self-actualization) و نیاز به خودشکوفایی (Esteemبه احترام ( ازین)، Social belongingی (اجتماع

transcendence.(  
Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review. 50 (4): 370–96. doi:10.1037/h0054346 – via 
psychclassics.yorku.ca. 
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و ا تفکّر  ري فرد شد براي کشف پاسخ آن براند؟ وقتی این سؤال معضل فک تصادفیست؟ یا از قبل به نحوي تدوین شده
ابزار افزایش قدرت معنوي و بهبود حیات روانی فرد و تقویت عقل است. یعنی مجموعه تفکّر  افزاید. ندیشیدن خود می

کند. پاسخ به این سواالت قاعدتاً از نوع سؤاالتی است که پاسخ  اینها در طبقه معرفت نوع حیات روانی فرد را مشخص می
کشاند. اضطرار به این  اي از اضطرار می در آن فرد را به مرحلهتعمق  وتفکّر  به سهولت قابل دریافت نیست لذا افزایش آن

معنی است که فرد هدفی را دنبال کرده ولی به آن نرسیده است. در مقوله ما بدین معنی است که فرد دنبال کیستی و 
سخ سؤال خود را دریابد. اضطرار متفاوت از اضطراب و استرس است. آنچه چیستی خود و این عالم بوده ولی نتوانسته پا
درمانگر متناسب با سؤاالت ذهنی وي است. اینجاست که فرد به دنبال مربی و  که فرد در مرحله اضطرار نیاز دارد روان

د متناسب با عمق و کیفیت سؤاالت درمانگر یا مربی یا راهنما در این مقطع از مسیر تعالی بای د. وظیفه روانگرد می راهنما
 از درمانپذیر مورد نظر ما است تر عقب معرفت شناختی درمانپذیر است. مسلماً فردي که بطور نسبی در مسیر تعالی

  واند پاسخی قانع کننده به سؤاالت او بدهد.ت نمی

مراتب وجودات است که همان شئون انسانیت انسان  »کلمات« بهمراد « 47 فرمایند: می ابراهیم به کلماتتحقیق ابتالي در 
به آنها عرضه داشتن  »ءابتال« بهو مراد  ،اخالق و نبوات و رساالت و امامات استاز کماالت نفسیه و اضافیه بر مستلزم 

مستشعر و  هرچیزي در وجود او به حیثی کهاز انموذج (نمونه) یرفتن) پذودیعت نهادن و  یعتود(آنها بر او است به ایداع 
 ن وبرسد و به آن تمکّ اوکند تا به حقیقت  شود پس به شوق آن جوالن می مشتاق می ملتذّ به آن شود و به اصل خود

کند به  می »ءابتال«ظاهر شود او را به چیزي از غیب از او ا شّري یخیر که بنده  بهاید نم. پس وقتی خداوند اراده یابدتحقّق 
شود  برد و مشتاق آن می نماید بر اینکه ماوراي شهود چیزي هست. پس اول به آن چیز ظن می این معنی که او را آگاه می

، پس شوق گردد او علم شود تا ظنّ از حرکت به مآرب نفسش ساکن می گاهیکند  ش جوالن میدر حول ظنّگاهی پس 
ش حول علمش جوالن میجوالن بیش از گاه یابد پس  او شدت می از حرکت به آنچه نفسش گاهی کند و  حول ظنّ
چه در این مراتب به ظنّ  ،ن امر در نفس اوآایداع انموذج  د بهگرد می شود تا علم او وجدان کند ساکن می اقتضاء می

دهد تا  پس بیش از جوالن سابقش حول وجدانش جوالن می ،و وجدان خود شاعر باشد یا غیر شاعرخود و علم خود 
پس مالزم متصلٌ به  ،دیاب کند بیش از سابق، تا اتّصال می ول مشهودش جوالن می، پس حدگرد می وجدان او به شهود

از این مراتب بحسب شدت آن و  دامو هر کماند  وحدتش باقی میشود تا متّحد شود، پس مالزم است تا متّحد به  می
اگر متنبه ساکن شود و  و ،ستهضعف آن درجاتی دارند و براي سالک در درجات بحسب تلوین او و تمکین او حاالتی 

از آنها منسلخ و شرّش پس ، دادهکه خداوند آیاتش را به او  باشدد مانند کسی ش شو معلوم شنفسش از مظنونخواهان 
که او چون خود نه از حیث أنفس  لیه السالم استاتمام کلمات اتمام آنها از حیث اضافه به او ع بهظاهر شده است. و مراد 

است و آن آخر  اوبه تحقّق  ن دراضافه کردن آن به تمکّ اوت ، و تمامیاست بلکه فوق تمام ستا تاز حیث انفس تاما
را در امر خودت یا در امر کسی که او سلوك به آخرت تا  ذکر کن ودهد  پس معنی می ،مراتب و درجات است

کند بداند هنگامی که رب او ابراهیم  که ارادة سلوك به خدا می کن تا کسی یادآوريبر بصیرت باشی، یا دت آموز می
پس یافت و لذّت برد و شوق پیدا کرد و  ،اي از آن و اشمام رایحه یرا ابتالء نمود به اذاقه طعم از لطایف وجودي غیب(ع) 

                                                                                                                                                                                                                                 
حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی،   47
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  »و رسید و اتّصال یافت و متّحد شد دو پاك ش از میان رفتبه حرکت آمد و 

ذکر شد شناخت یا عرفان فرد نسبت به کیستی و چیستی خود و محیط اطراف است. رویکرد وي در  معرفت همانطور که
اي است که توانایی مقایسه  شود. عقل پدیده تقابل با خود و محیط اطراف خود با معیار خیر و شرّ و میزان عقل سنجیده می

معرفت نظام ارزشگذاري فرد نسبت به همه موارد  خیر و شرّ را در بشر به نحو احسن بوجود آورد. با افزایش آگاهی و
شود. وظیفه عقل در این مرحله مقایسه شر و خیرّ است و انتخاب بهینه هر پدیده یا رفتاریست که او را در مسیر  متحول می

 تر رهنمون سازد. تعالی به سوي هدف متعالی

از انسان بر یامت«ه کم یخوان ف پند صالح مییتاب شرکدر : «48اندان فرمودهیل بکن شیبه ارا ر کموضوع قلمرو عقل و ف
ر او هم کوانات است ولی به نمو تن فیر حیاز اول تولّد مانند سا كودکن است و یبانیر پاکر جانداران به عقل و فیسا
لغت ی یکار رفته است. کن لغت و معناي مختلف بینجا چندیدر ا 49»د.گرد می سنجی او افزونانیرد و پایگ می شییپ
سنجی. جاندار عبارت از موجوداتی است انینی و پایبانیگر پایر است و لغت دکگري، لغت عقل و فیاست. د» جانداران«
ن را دردست دارد و روح هم بر یار ماشیه راننده اختکطور ب است. همانکه روح دارند و روح براي آنها به منزله راک

ر یدن و سایدن، شنیر بدن است. روح تمام قواي بدن اعم از دیا روح اسیوح ر ریا به اصطالح، بدن اسیبدن ما سوار است 
ه شامل کست بلیژگی تنها مختص انسان نین ویشوند. ا بی به نام جان جمع میکنها در مریار دارد. همه ایات را دراختکادرا

ان یه مکنوع عقل وجود دارد  یکه جان است. کم یوانات داریی با حکوجه اشترا یکشود. پس ما  گر هم مییجانداران د
ند. نقل است یوگ می »زهیغر«شناسی به آن ه در روانک، عقلی است كن جان مشتریمه ایاست. ضم كهمه جانداران مشتر

دهد. ص مییر را از شر تشخیه خکسی است؟ گفت: آنکه عاقل چه کدند یفه پرسی(ع) از ابوحن ه حضرت جعفر صادقک
 ا به او علف دهد، فرقیه او را بزند کان آنیدهد. مص مییر را از شر تشخیوان هم خیح ست.یطور ننیحضرت فرمودند: ا

 یکه اگر بر سر کسی است کالسالم فرمودند: عاقل هید. امام جعفر صادق علییفه گفت: شما بفرمایذارد. ابوحنگ می
ا اگر در دوراهی شر یند. کشتر است انتخاب یرش بیه خکتواند آن راهی را  ر باشد، مییه هر دو خکرد یدوراهی قرار گ

ی را ندارد. ین توانایوان ایه حکن است یوان همیفرق انسان و ح 50متر است.که شرّش کند یتواند راهی را برگز باشد، می
 یکوان از نظر داشتن ین انسان و حیبنابرا .ر استکزه است اما در انسان عقل، قوه استدالل و تفیوان همان غریعقل ح

شود ولی جلوه ندارد و  ه مختص انسان است و همراه او متولّد میکاما عقلی وجود دارد  51ند.کدرجه و نوعی عقل مشتر
 كشود. رفتار و در ارتر میکرده و آشکز رشد یند و بزرگتر شود، عقل او نکشتر رشد یر حجابی پنهان است. هرچه بیدر ز
ها از همان ابتداي افته از همان نوع، مثالً مادر آنهاست. مثالً مرغابییموجودات رشدوانات در موقع تولّد به اندازه رفتار یح

ن یا بهبودي رفتار آنها ندارد. ایري یادگیزان یري بر میردن را مانند مادر خود بلد هستند و گذشت زمان تأثکتولّد، شنا
ه کعقلی هم  .رده استکاري یهاي بسل، تفاوتون سایلیوانات صادق است. اما انسان ظرف چند میقاعده در مورد تمام ح
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سانی بودند کان اعراب ین است. در میبوتهکگري عقل ین و دیبانیی عقل پایکدر انسان وجود دارد باز به دوگونه است: 
ی از یکلی زرنگ بودند. یه خکعنی هشت نفر یفتند. گ می هیا ثمانیدانستند و عقالء سبعه اي از عقال میه آنها را نمونهک

ه امام علی(ع) و امام کگر آن، عقلی بود ینمونه از عقل بود ولی نمونه د یکن یه. ایگري معاویآنها عمروعاص بود و د
ار را کان و عاقبت یه پاکعنی عقلی بشري است ینی است. یبانین دو عقل در پایر ائمه داشتند. تفاوت این(ع) و سایحس
ه و یار معاوکان یخ، پاید تارینیار بنگرد. ببکه با فهم و استدالل به عاقبت کبودن، بلبیم غند. البتّه نه به عنوان عالم به علیبب
ند؟ اما کاد میی كسی از ضحاکام ظلم و جور نامی برجاي مانده است؟ کا از آن همه حیند. آکد را چگونه نقل مییزی
ند هنگام مرگ سی یوگ می نند.کرا همه لعن میوسف یشوند ولی حجاج بن  شناسند و به او متوسل می ل را همه مییمک

ر کنان فیرند. ایمومت خلع شده و میکشود و از ح ا به زودي تمام مییه دنکنان پی نبردند یهزار نفر در زندانش بودند. ا
ن بودند. آنان یبانیشان پایثم در همه اعمال و لذّات معنویل و میمک(ع) و شاگردان آنها مثل  ردند. اما ائمهکن اار رکعاقبت 

دگی شده و مو از ماست یه به حسابها رسکی یان زندگی مرگ است و رخت بردن به سراي باقی. جایه پاکباور داشتند 
ند، یوگ می ماکه عرفا و حکن عقل شرعی یا 52.َفَمْن يـَْعَمَل مثقاَل َذرٍة خريًا يـََره و َمْن يـَْعَمَل ِمثقاَل َذرٍة َشّرًا يـََرهشود:  ده مییشک
ه انسان را به بندگی کزي است یگر عقل معاد است در مقابل عقل معاش. عقل چیر دیا به تعبین و یبانین عقل پایهم

ن ین بودن، فصل ایبانی. پا53)َالعقُل ما ُعِبَد به الّرمحُن واْكُتِسَب به اجلِنانشاند و بهشت را براي او فراهم آورد (کخداوند ب
ت جلوه مییتب والکنی به عقل اضافه شود میبانیهرگاه پا. است كوانات مشترینسانها و حن ایه حتّی بکاست از عقلی 

رد. یگ می وان معناي انسانیلمه ناطق، حکردن کعنی با اضافه یردند. کف یوان ناطق تعریه انسان را حکند. مثل زمانی ک
ی از یکه شرعاً کشود  ن شد، عقلی مییبانیاست ولی وقتی پا كوان مشترین انسان و حیعنی بیطور است نیعقل هم هم
ند. کم میکند شرع هم حکم کعنی: هرچه عقل حی». كّلما َحَكم ِبه العقُل َحَكم به الشَّرعُ «د. گرد می عت محسوبیمنابع شر

ا عقل در امور شرعی حجت است یه آکد یشاه پرسیسی از جناب آقاي سعادتعلکه کاما آن چه عقلی است؟ مشهور است 
ن یبانیت عقل پایتب والکروان میدام عقل؟ پکا عقل تو؟ بله عقل حجت است اما یه عقل من کشان فرمودند ینه؟ ا ای

عنی پاي انسان را ببندد ین باشد، ید چنیردن. در انسان هم عقل باکعنی بستن پاي شتر به منظور فرار نیعقل در لغت  .دارند
ا جلو، آمد. گفت برو عقب، رفت عقب. ید، گفت بیه آفرکخداوند عقل را  افی آمده:کتا به سمت گناه نرود. در اصول 

ه را دوست داشته باشم کام. هر دهیافریتر از تو نزد خود ندهیه موجودي پسندکسپس فرمود: به عزّت و جالل خود سوگند 
ن ید و آن درست خالف ایآفرمقابل عقل  خداوند جهل را در 54 دهم.امل به او میکو بخواهم نعمت بدهم تو را به طور 
ه انصاري می ن یا .»ه را عقل ندادي چه داديکه را عقل دادي چه ندادي و هر کالهی هر «د: یفرمااست. خواجه عبداللَّ

وانات است. یر حیاند: انسان از اول تولّد مانند ساه در پندصالح مرقوم فرمودهکطور ت وجود انسانی است. همانیعقل هو
ست. اما با یار خودش نیرسد. حتّی اعصاب و عضالتش دراختو ناتوان است و هم عقلش نمی فیهم وجودش ضع
شود.  امالً روشن میکنجا بستگی عقل و جسم یابد. از ایامل میکند عقل هم تکه بدن رشد میکطور گذشت زمان همان

عقل به  .شوند مار مییی است و الّا همه بلّکند عقل سالم در بدن سالم است. منظور از سالم، سالمت یوگ می هکمثلی است 
                                                                                                                                                                                                                                 

 .7- 8ات یسوره الزلزله، آ - 52
 .3ث یتاب عقل و جهل، حدک، 1افى، جلد کاصول  - 53
ُ الَعْقَل اْستَـْنَطَقه و مثُّ قاَل َله: َأْقِبْل َفَأقَبَل مثَُّ قاَل َلُه َأْدِبْر فََأْدبـََر مثَُّ قالَ  -  54 ما َخَلْقُت َخْلقاً ُهَو َأَحبُّ ِإَىلَّ ِمْنَك َو ال َأْكَمْلُتَك ِإّال  َو َجالىل َو ِعّزتى َلّما َخَلَق ا�َّ

.  ىف َمْن ُاِحبُّ
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ه قادر که بلوغی کعی بلیشود. نه تنها بلوغ طب رسد و به اصطالح بالغ میص مییند و به قدرت تشخکدا مییج نمو پیتدر
ما راه عنی: ی 55؛ِاّ� هديناه الّسبيلد: یفرماند. خداوند مییتر، راهش را برگزا خوب و خوبیان دوراهی بد و بدتر و یاست م

گر دارد. اما یاي دجهیطنت برود نتیجه دارد و اگر به سمت شینت یکم. پس اگر عقلش به سمت الهی برود یرا نشان داد
ه توسط آن انسان کزي ی. همان چاَلعقُل ما ُعِبَد به الّرمحن واكُتِسَب به اجلناناند: اش فرمودهه دربارهکعقل واقعی عقلی است 
ت را از آن خداوند بداند. پس رحمان را یت عمومی و مثل خالقیعنی صفت رحمانیند. یب ان میو آدم، خداوند را رحم

ار که مستقل از بدن کرسد اي میند و به درجهکدا مییامل پکن عقل با بدن تیا .ابدیند و به بهشت دست میکبندگی می
ده است، یه خداوند در او دمکتابع روح هستند. انسان به واسطه روحی  - عنی عقل و بدن ی -ن دو یند. به قولی اکمی

ردم و از روح خودم در او کاش : وقتی آماده56و اذا َسّويُته و نـََفْخُت فيه ِمن ُروحی فـََقُعوا َله ساِجدينمسجود فرشتگان شد: 
نیاي از روح خداوند است از همح انسان نفخهن سجده براي روح خداوند است. روید. پس اینکاش بدم، سجدهیدم

ن روح را بشناسد، خدا را شناخته یعنی ایس نفس خود کعنی هری، َمْن َعَرَف نـَْفَسه فـََقْد َعَرف رَبَّه ند:یوگ می هکروست 
ر کند: فیوگ می ر هم معانی مختلفی دارد. در اصطالح منطقکتف .ن روح شعله و نوري از انوار الهی استیرا ایاست، ز

اي به م. مثالً در پی واقعهیم و از معلومات به مبادي آنها پی ببرینکسب کد یه از مبادي، معلومات جدکعبارت از آن است 
ر کم. اما در اصطالح عرفان فینکر میکنده فیافتد در آه اآلن اتّفاق میکعی یج وقایا درباره نتایم. یگرد می آنعلّت  دنبال

عنی: ی، ساَعٍة خٌري ِمْن عباَدِة ِسّتني او َسبعَني َسنةر کاند: تفه راجع به آن فرمودهکی است یر به معناکگري دارد. فیمعناي د
ر در رشته و اتّصالی کعنی تفیر در وجود خداست. کا هفتاد سال عبادت بهتر است. منظور تفیر از شصت کساعت تف یک
ر در عرفان عبارت از کن تفینفخه الهی است. بنابرا یکرا روحِ انسان یند. زکه روح ما را به منبع اصلی نفخه مرتبط میک

جسم  یکن قرار انسان یبد .ر استکر توأم با ذکرو فنیردن انسان به جنبه اتّصال به مبدأ وجودي خودش از اکتوجه
رسد ی مییلی به جارود وامل میکامل بدن رو به تکسنّی با ت یکر و عقل تا کت انسان است. فیه روح، معنوکست بلین
عنی یند. کبش را عوض کد مریه انسان باکرسد. در آن موقع است املش میکمال تکشود و به  امل بدن متوقّف میکه تک
ی ین هم معنایبرد و ا ها پی میها به نادانستهجاً از دانستهیر خودش جلو برود. تدرکد با فیگر بدن چندان اثري ندارد. باید

اري از یاري انجام داده است. بسیه اختراعات بسکر و علم است کن تفیت براساس همیبشر .داردر که علم از فکاست 
ار یروهاي موجود در جهان را به خدمت و اختیش روشن شده است و توانسته نیدانسته امروز براه نمییه انسان اولکآنچه 

ر سلطه انسان یر، برق و... به زیمانند صدا، تصوی یروهایه نکم ینیب ر مییقرن اخ یکخ یخود درآورد. با نگاهی به تار
ن ی، من در زم57اْالَْرِض َخليَفةً جاِعٌل ِفی ِاّنید: یفرماه میکشات خداوند است یی منطبق با فرماین توانایدرآمده است. البتّه ا

(ع)  ه فقط حضرت آدمکنیا رساند. نها صفت مشبهه است و دوام و استمرار را مییاسم فاعل  جاِعلٌ دهم. اي قرار می فهیخل
ن یه من در زمکی را یارهاکار داري یتوانی و اخت فه قرار داد. به بشر گفت تو مییه خداوند نوع بشر را خلکفه بود، بلیخل
ابد، یامل میکرش تکند و جسم و فکه انسان از زمان تولّد شروع به رشد میکطورپس همان 58نم، انجام دهی.کمی

                                                                                                                                                                                                                                 
 .3ه یسوره انسان، آ - 55
 .29ه یسوره حجر، آ - 56
 .30ه یسوره بقره، آ - 57
: � َعْبدى َاطعِىن َحّىت شود ىمث قدسى ین حدیرسد و مصداق اامل مىکعنى مرتبه انسان ین مراتب یآخر امل معنوى بهکو درصورت ت - 58

ه وقتى من بهکنم تا آنجا کا مثَل خود ین تا تو را مثل ک(بنده من مرا اطاعت  اْجَعُلَك ِمْثلى او َمَثلى َحّىت َا� اقوُل ُكْن َفيكون اَْنَت َتقوُل ُكْن َفيكون
← 
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رده و کروها را حس یه تمام نکرسد مال به حدي میکن یرسد. روزي امال میکند و به کمی ت هم رشدیمجموعه بشر
مادي  رده در خدمت رفاه زندگیکا اختراع یه انسان ساخته کی یزهایهمه چ .اقت ظهور امام زمان را خواهد داشتیل

ه برمیکد به هر نعمتی یم. بایدرون غافل شو م و ازیرون بپردازیشه به بید همیست. نبایافی نکست اما یاست. البتّه بد ن
ار ما گذاشته است. خداوند در سوره زخرف میین رفاه را خداوند دراختیه اکم یم و بدانیرگزار الهی باشکم شیخور
دم تا یان را براي شما آفریچارپاوانات و ی؛ من ح59رَبِّنا َلُمْنقلبون ُسبحان اّلذی َسخَّرَلَنا هذا و ما ُكّنا َله ُمْقرِنني و اّ� ِالید: یفرما

منزّه است آن «د: یید بگویردکت کد و حرید. پس وقتی سوار شدید برویتوان ه خودتان نمیکی ینند به جاکشما را حمل 
م و ما به سوي پروردگارمان روي مییتوانست رده است وگر نه ما نمیکار ما گذاشته و مسخّر ما ینها را دراختیه اکی یخدا
رگزاري از کعنی شیخواندند. ه را میین آیل هم ایه موقع سوارشدن در اتومبکدم یشاه شنیز حضرت صالحعلا» م.یآور

م ینکه استفاده میکاي لهیآوردند. بهتر است از هر وسار ما گذاشته است بجا مییله را دراختین وسیه اکنیخداوند براي ا
ن رفاه با یا نه؟ این رفاه دائمی است یا ایرا فراهم آورده است و آ ن رفاهیسی اکه چه کم یم تا پی ببریه را بخوانین آیا

 :هکم ینکر که بعد از آن چه رفاهی خواهد بود. فکم یر باشکد به فیرد پس بایگ می انیخاتمه زندگی ما پا

 ی وطنمیروم آخر ننماجا میکبه            ام آمدنم بهر چه بودجا آمدهکاز 

 :هکم یر باشکشه متذیو هم 

 تافت بر آرامگه عاد و ثموده همیک            افروزست جهان دین همان چشمه خورشیا

ما هم  کتکاند. ته گذشته و رفتهکده است یتاب ش بر قوم عاد و ثمود مییه چند هزار سال پکدي است ین همان خورشیا
  ».میر بعد خودمان باشکد به فیانی نخورد. پس باکن هم تید زمیم رفت و شایخواه

  کارکرد روانشناسی عرفانی
اگر افراد در زندگانی خود دچار  بیش از آنکه یک روش درمانی باشد روشی براي بهزیستن است.روانشناسی عرفانی 
اند. یعنی خود را منطبق با هنجار جامعه قرار  در وضعیت زیست متعارف جامعه قرار گرفتهعمالً  اختالل روانی نشوند

دهد که آیا هنجار جامعه همان چیزي است که انسان در مراحل مختلف  نظر قرار میمد  این سؤاالت رااند. بهزیستن  داده
زندگی خویش باید به آن برسد؟ آیا بهتر از هنجار جامعه موقعیت و زیستنی براي فرد وجود دارد که او را در شرایط 

عارف و هنجار در جامعه منجر به خوشبختی و و معنوي فعلی قرار دهد؟ آیا حصول اهداف متمادي  بهتري از زیست
 د؟ و بسیاري از این دست سؤاالت مشابه در بهزیستی مطرحگرد می خوشحالی دائمی فرد در مقاطع مختلف زندگی وي

  قرار گرفته است.توجه  ود که در روانشناسی متعارف کمتر موردش می

ود که ش می ی، باورها، رفتارها و اعمالها شامل طیف وسیعی از آموزه روانشناسی عرفانیهاي درمان در فرآیند ابزارها و
                                                                                                                                                                                                                                 ←  

 ى باش و بشود).یشود، تو هم بگوم باش و مىیگوزى مىیچ
 .13 – 14ات یزخرف، آ سوره - 59



26 

 دهد و یاري میآموزد و  رسان مقاوم نموده و نحوه خروج از مهلکات را به وي می هاي صدمه فرد را در مقابل محرّك
ها و  الء فرد به بیماريکند که از ابت گرشی را پیشنهاد مینروانشناسی عرفانی اساساً بدین ترتیب  نماید. مصون میحتّی 

ها و فراز و  ود که فرد به ثبات روانی دست یابد و وقوع پدیدهش می اختالالت روانی جلوگیري کند و تمهیداتی را شامل
دهد تا او را  ابزارهاي خاصی به فرد می روانی نماید. از سویی دیگر تنشیب زندگی به راحتی نتوانند وي را دچار اختالال

در روانشناسی عرفانی فرد بطور مستمر  رفع نیازهاي خود به تعالی معنوي سوق دهد. فرآیند ند و وي را دربه آرامش برسا
هاي اطراف خود تغییر داده و نحوة نگرش خود را به مسائل بهبود  پدیدهارزشگذاري خود را نسبت به موضوعات و 

  یابد. نسبت به وقایع تغییر میسبت به قبول یا رد و نحوه مقابله ندهد و لذا دیدگاه وي  می

همانطور که خراب یا قابل استفاده  گفت کهوان ت می چرا تعالی معنوي اساس سالمت روان استکه سؤال  در پاسخ به این
به هدفی که براي آن تولید شده است سنجید از دیدگاه عرفان اسالمی نیز توجه  ایست باب می راخاص  بودن یک وسیله

. و بد یا آسیب و سالمت روان قدم اول شناسایی هدفی است که انسان بدان منظور خلق شده استبراي شناخت خوب 
ایجاد کننده نوع بشر بوده خواه یا ناخواه هدفی از خلقت او مترتب است. اکوسیستم طبیعی در جهان هستی  60اگر طبیعت

در تعادلی نسبت به خلق تمام موجودات  هستیعمالً  تراز نیروهاي موجود در هر وجودي را به نحوي نشان میدهد که
که طبیعت  خود گام برداشته است پس این تعادل هدف پنهان خلقت انسان نیز هست. اگر بتوان انسان را در بهترین جایی

گفت کارایی وان ت می داند قرار داد به نحوي که باالترین رشد را در جهت تکوینی وي داشته باشد براي او مناسب می
 روانی متنوعهاي  موضع خودش در باالترین سطح است. بهداشت روانی و عدم وجود آن که به معنی بیماريانسان در 

از قوا و اي  لقوه انسان است. هر موجودي داراي مجموعهااشد ناشی از عدم کارایی در بکارگیري استعدادات بب می
هر انسان نرمال استعداد تحصیالت عالی را دارد مثالً  نیروهاست که در بدو امر بسیاري از این قوا در کمون و خفا هستند.

هلذا این استعداد قو ه به فعل تبدیل شود و یک انسان عادي را ایست که در او وجود دارد ولی براي اینکه این استعداد از قو
گیرند تا همان قوا به قرار خاص  مختلف علوم نماید باید قواي درون او تحت تربیتیهاي  تبدیل به دانشمندي در رشته

لقوه ایند. هدف روانشناسی عرفانی نیز در امتداد همین موضوع قرار دارد که چگونه استعدادها و نیروهاي بآفعلیت در
افراد بشر  یاز دیدگاه روانشناسی عرفانمعنوي فرد تحت تربیت قرار گیرند که در باالترین شکل خود به فعلیت برسند. 

ولی کوتاه بودن عمر و نیافتن راهنما تضمینی بر این ندارد که فرد  وي کمال در حرکت هستندبطور مداوم از نقص به س
بگذرد و به تعالی معنوي برسد. لذا همواره غالب انسانها در مادي  در طول عمر خود بتواند از معضالت موجود در حیات

را به فعلیت برسانند. لذا عرفان  آنها قابل حصول استلقوه براي اد معنویاتی را که بطور بنوانت نمی خودمادي  دوران حیات
  ق نماید.متحقّ فردوشد تا کمال معنوي قابل حصول انسان را در دوران حیات ک میخاص  با استفاده از راهنما و تعالیم

  و تعالی مراتب کمال
نام کننده در مکتب حتماً استادي  حصول مراتب و مقامات سلوك براي هر فرد به درجات است و نه این است که هر ثبت

                                                                                                                                                                                                                                 
استبعادي نیست که وجود خداوند در روانشناسی عرفانی از ابتدا مطرح شود هر چند روانشناسی عرفانی مبتنی بر ایده خداشناسی قرار دارد  60

  کنیم. اکتفا میبرند به صرف کلمه طبیعت  اند و از طبیعت بعنوان خالق خود نام می ولی براي آن کسانیکه هنوز بر این باور نرسیده
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غایت آنها مبتنی بر زبردست خواهد شد. لذا در این بخش براي اینکه مراتب و مقامات تعالی ذکر و شمرده شوند و 
در تحقیق مراتب کمال انسان پردازیم.  ول از آن بزرگواران میفرمایشات بزرگان عرفا مورد توجه قرار گیرد به نقل ق

 محض کافر شود برانگیخته باطنی پیمبر و آید فرود باال عالم از او درونی آدم آنکه از پیش بدان، که انسان« 61فرمایند: می
 است مبدئی داراي که کند می اقرار بالفطره درونی پیمبر شدن برانگیخته از پس و. داند نمی را خود انجام و آغاز که است،
 کند، آگاه فطري امر این بر را او دیگري باید و نداردتوجه  بدان شعور مقام در اصالً یا لیکن باشد، می او تسخیر تحت که
توجه  این گاهی و. است مردمان از اندکی در آن و شده عارض که است غفلتی در غرق و دارد مختصريتوجه  آنکه یا

 است ممکن که کبریت مانند رساند مطلوب به را او تا گذارد، وانمی و کند می وادار جستجو بر را او که است قوي
  .کمند خیلی دسته این و نرسد بدان آتشیاگر چه  شود برافروخته

 آنها همت و وندش نمی متنبه و کند نمی اثر نیز پیمبران هدایت و دعوت و مانند می باقی خود کفر در آنکه یا اول دسته و
 آنان جانشینان یا پیمبران آنکه خواه اند، دسته این از مردم بیشتر و است، حیوانی مشتهیات و نفسانی اغراض به رسیدن فقط
. نه یا) کنند بیعت( بندند پیمان و بپذیرند را آنها اولیه دعوت خواه و نکنند؛ دعوت آنکه یا کنند دعوت خدابه  را آنها

 او با او نائب یا پیمبر بودن زنده هنگام در اگر شود اسالم در وارد و کند قبول را 62ظاهري دعوت که کسی آنکه نهایت
 دسته لکن 63.»  ا�َِّ  ِألَْمرِ  ُمْرَجْونَ « باشند می خدا فرمان به امیدوار ها دسته این همه و است نجات اهل اجماالً بمیرد بسته پیمان
  .باشند می امیدواران دسته همین جزء کمال مرتبه به نسبت از ولی باالترند، نجات اولیه درجات حیث از بستگان پیمان

 یا رسند می راهنما به آنکه یا نیز دسته این و اند برآمده معلّم و راهنما جستجوي در و نهاده فراتر پا مقام این از آنکه یا
 بحسب آنکه یا رفتارکنندگان و کنند، نمی یا کنند می رفتار او دستور مطابق یا رسند می راهنما به که هم کسانی. رسند نمی
 سیر در آنکه یا. ودش می تبدیل شهودي یا حالی شرك به کفرشان آنکه یا مانند می باقی کفر در) عقیده و عمل نه( حال

 او براي شخصیتی و خودي اگر صورت این در و رسند، می تحقّقی و شهودي یکتاپرستی مقام به گذشته آن از استکمالی
 خدا بنده حال این در باشد، بندگی مشغول اختیار بی و باشد نداشته کند می بندگی اینکه به توجهی بطوریکه نماند، باقی

 خودبه  خودي بی از را او متعال خداوند اگر هنگام این در و رسیده، فقر پایه باالترین و بندگی درجه آخر به و گردیده
 مأمور و نرسد بقا مقام به اگر ولی. ودش می حاصل او براي 64ربوبیت مقامات ابتداي گرداند باقی خودتجلّی  به و آورده
 او روحی حاالت و معنوي مقامات از و است حال آن در غرق و ماند می باقی فنا حال همان در نشود خلقبسوي  برگشتن
 در من دوستان ؛»َغريی يـَْعِرفـُُهم ال قُبابی َحتتَ  َاْولِيائی«: فرماید که قدسی حدیث مصداق و نیست نشانی و نام دیگري براي
 داراي نظر یک به هم ولی و امام و دگرد می واقع نیست، آشنایی آنها حال به را دیگري و پنهانند خودم جالل بارگاه زیر

                                                                                                                                                                                                                                 
، حضرت حاج »السعاده انیترجمه از ب: «مهیضم ،یثان شاهینورعل ی(نگارش حضرت حاج مال عل اك،یتر دنیکتاب ذوالفقار در حرمت کش 61

 .قتی، انتشارات حق1382 دیچاپ اول جد ،یثان شاهیرضاعل يتابنده گناباد نیسلطانحس
 شود و این از اصطالحات عرفا است. دعوت باطنی که دعوت ایمانی نامیده میمراد از دعوت ظاهري دعوت اسالمی است در مقابل  62
باشند که نه عملی که موجب استحقاق رفتن بهشت باشد دارند و نه به دوزخ رفتن قطعی است ولی کسانی  کسانی می  ا�َِّ  ِألَْمرِ  ُمْرَجْونَ  مراد از 63

  اند. فراتر نهادهکه خداوند به آنها وعده بهشت داده از این مقام پا 
بـُُهمْ  ِإمَّا ا�َِّ  ِألَْمرِ  ُمْرَجْونَ  َوآَخُرونَ «. 106سوره توبه، آیه   ».َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َوا�َُّ  َعَلْيِهمْ  يـَُتوبُ  َوِإمَّا يـَُعذِّ

گویند و اطالق رب  ضاف میشود و آنها را رب م مراد از ربوبیت پرورش و تربیت است که در اصطالح عرفا بر راهنمایان راه خدا اطالق می 64
 مطلق مخصوص ذات خداوند است و نسبت دادن به دیگران شرك است.
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  ».باشند می مقام همین

ِإّينِ َجاِعُلَك ِللنَّاِس « تشریفاً بر او ،گفت »قَالَ «« 65فرمایند: می و امامت و خلّت رسالت و تحقیق مراتب خلق از نبوتدر 
یا در رشد، و غیر از امامت باشند است در ضاللت  قومو این امامت غیر امام  ،قراردادممن تو را براي مردم امام  که »ِإَماًما

به  هدایت است که مشایخ اجازه در روایت یا در هجزئی هو غیر امامت حقّ ،یا باطلاست حقّ باشد امام جماعت و جمعه 
مراتب  همه فوق آن، بلکه استوصی به آن متّصف  واست که هر نبی  هجزئی هو غیر امامت حقّ ،آن متصف هستند

 تبارك اّن ا�ّٰ « لذا از صادق (ع) وارد شده است و هو رسالت کلّیکلّیه بعد والیت حاصل انسانیت و آن مقام تفویض کلّی 
واّن  يًال،خل يّتخذهرسوًال، واّن اّ� اّختذه رسوًال قبل ان  يّتخذهقبل ان  ياً واّن اّ� اّختذه نب يًا،نب يّتخذهعبدًا قبل ان  يماّختذ ابراه وتعالی

به  خداوند تعالی ابراهیم را(همانا »» جاعلك للّناس اماماً  یانّ «قال:  ياءامامًا، فلّما مجع له االش جيعلهقبل ان  خليالً  اّختذه ا�ّٰ 
و همانا خداوند ، گیرد لورساو را اینکه  را نبی گرفت قبلاو همانا خداوند و  ،به نبوت گیرداو را اینکه  قبل بندگی گرفت

امام قرار دهد. پس او را خداوند او را به دوستی گرفت قبل آنکه همانا آنکه وي را خلیل گیرد، و  رفت قبلگ ولرساو را 
پس امامت آخر جمیع مراتب کماالت انسان  )،من تو را براي مردم امام قرار دادم  گفت: همۀ چیزها بر او جمع شد چون

به در آن تدرجاً مسلوك به طریق  درجات ات آن است، و آن اولیننخستین درج ازعبودیت  وکماالت ا اولاست، زیرا 
ت نفس خود خارج و در زمرة و رقیخود ت تا که از انانی است طریق الی اهللا برسلوك  اً درتدرجمطریق، وصول به 
د و خداوند را درك کر. پس اگر عنایت الهی او گرددو بندة خالص  نمودهکمال استه و عبودیت را دداخل ش وبندگان ا

اصالح پس یا که او را موکل خود به خلقش زنده گردانید، براي تکمیل حیات خود  هنمود و او را ب ءابقا ء اوفنا بعداو را 
به خارج مملکت ذن بر او در رجوع ، بدون اکند میش نفساصالح اهل مملکت به ست و یت اهللا حقیقی اهمان بقلبش که 

و آن رسالت مفرد از  دهد اذن میاصالح مملکت خارج  یا معذلک بر او به است،رسالت  مفرد ازمقام نبوت و آن  خود
به او اول بار دیگر غیر عود  کند، خود اختیار میرسل سایر معذلک او را براي خودش ممتازاً به او از یا  ،استخلّت 

گردد و آن  زیرا عود اول به طرح هرآنچه گرفته، است و به این عود جمیع آنچه خداوند او را عطا کرده با او برمی رگشتهب
قام او با م همانکه مقام او با حقّ اینپس چون مقام دوستی را تکمیل نمود، به  ،خلّت استو آن است  ي اوماسواجمیع 
که برگی از درخت  حیثی، به استۀ امور به او تفویض جملد و کن میاختیار او را بر امامت در آن ن تمکّاست با خلق 
معلوم شد که هر امامی خلیل  ایناز همانا و  .اي نیست این مقام و مرتبهو وراي  ،وياز و کتاب و اجل  ذنا هافتد مگر ب نمی

جمع بین  همانکه امامت به این معنی اینو  ،عکس نیستبه و  ،اي بنده است نبی و هر نبیو هر خلیلی رسول و هر رسولی 
چون ابراهیم و  در آن،ن تمکّبا از آن دو قصور در چیزي است، بدون  )نزد حقّعندالحق (و مقام  )خلق الخلق (در فیمقام 

مراعات ارحام  ي، مقام او در خلق اقتضابودخلق با مقام نزد حقّ بر (ع) به مقام امامت و شرافت آن نظر کرد و حافظ 
ح (فخر) نموده پس به آنچه خداوند او  داشتهرا  اش جسمانی و روحانی سؤالو آن را براي اعقاب خود را اعطا کرده تبج 

 »ِمنْ «به گفت، و از ذریه من،  »ِيت َقاَل َوِمْن ُذرِّيَّ «به این شأن باشند  امکان ندارند که هایش هذری جمیع انستد چونو  ،نمود
 آن دو چیزي از قولپس احد  دهند مینجام ا انخاطبتمرا مثل این و گاهی  »جاِعُلكَ «ضمیر خطاب در  رتبعیضیه عطف ب

را گرامی خواهم داشت) پس مخاطب و (ت »سأكرمك«اینکه بگوید:  ثلکند، م را بر چیزي از قول دیگري عطف می خود
                                                                                                                                                                                                                                 

حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی،   65
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به تقدیر  »ِإّينِ جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإماماً «یا عطف است بر جملۀ  ،زید را هم گرامی خواهم داشت) -  زید راو ( »زيداً و «بگوید: 
 ،ألجعلك« که گفته:مانند این است  »ِإّينِ جاِعُلكَ «در  ءو اعتبار معنی انشا )،قرار بده از ذریۀ من و( »و اجعل من ذرّيين«

در  »قال« تا تو را براي مردم امام قرار دهم، گفت و از ذزیه من قرار بده) و لفظ( »ن ذرّييتواجعل م :قال ،للناس اماماً 
ل باشد نه مفعول براي او »قال«ق به ظرف متعلّ »اذ ابتلی«که  دهد ه میجازاسؤال مقدر است و براي گانه جواب  مراتب سه

ْعِولّ « یا »فـُْعِيلَّة«ضم و کسر نسل مرد است  هشده ب قرائتو  »ذال« 66مثلث »ذرّية«و  ،مقدر به معنی تفریق  »ذرّ «از  »ةفـُ
سپس در آن  »احسست«در  »احسيت« شده مانند» �ء« قلبجوازاً اخیر آن  »راء« ،»ةذررو « یا »ةذرير « است و اصل آن

بنابر  پس »ةذروئ«یا  »ةذريئ«به معنی خلق یا به معنی تکثیر است و اصل آن  »ذرأ«یا از شده بحسب اقتضاي صرف تصرّف 
دست نیابند،  راگفت ستمکاران عهد م »َقاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ «حسب اقتضاي صرف در آن تصرّف شده است 

اینکه بنابر و  ،دباشن می او کسانی ظالم »تيذرّ « بر اینکه ازبنااوست و محروم و تنبیه بر معطی بر او و تعیین  مسؤلاجابت بر 
ن عامه یمفسر عضیبهمانا و  ،و ابطال است بر امامت هر ظالم تا روز قیامت ،امامت نداردبراي متّصف به ظلم صالحیت 

 و ،دکن داللت می بعثت و اینکه فاسق صالحیت امامت نداردقبل بر عصمت انبیاء از کبائر  آیهکه به ایناند  اعتراف کرده
آنچه شایسته است که نسبت به که مشتمل بر است  اي نامه یا نوشته در چیزي و میثاقاست رد مت و تقدم به وصی »عهد«

عهد  بهو مراد  ،شود مأخوذ از وصیت و حفاظ و رعایت حرمت و امان است براي والیها نوشته میرعیت عمل کنند 
ظلم براي و بیان  ،دنمای می معانی مذکور آن را مناسب همۀاست و  »عهد«است زیرا اضافه براي سابق  »امامت«مذکور 

(که محمد (ص) و ائمه  »(ع) يمأّن حمّمدًا (ص) واالئّمة (ع) هم املقصودون بدعوة ابراه«: در اخبار وارد شدههمانا گذشت و 
  .»هستند) (ع) دعوت ابراهیمبه مقصود همان (ع) 

از  یه جمعکده نماند یپوش« 67فرمایند: می ل االجمالیسب یعل كمقامات و منازل اهل سلوو  ل سالکینزهات مناامدر بیان 
شان یو امثال ا یو موالنا عبدالصمد همدان یوسف بهبهانیو موالنا  یتّانکر کخ ابوبیمقام مانند ش یعال يخ عظام و عرفایمشا
 کیده و هر یرا بر صد اصل گردان كمقامات و منازل اهل سلو یتّانکر کخ ابوبیاند. و ش ق فرمودهیاللَّه اسرارهم تحق قدس

ع نمو ت است و الّا یلّکق یز به طرین نیه مجموع آن اصالً و فرعاً هزار مقام باشد. اکگر یبر ده د ده استاز آن اصل را متفرّ
ه کص  پناه ث مشهور از حضرت رسالتیهفتاد هزار حجاب است. به مضمون حد باري تعالین بنده و یات حجب مابیجزئ

ر از یو خلق غ ین اللَّه تعالیست مابیه نکهفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت است. هر چند  یتعال يان بنده و باریفرموده: م
نیغ یعنیخلق،  ه کت موهوم است یانۀ ازال يت از صعوبت و دشواریناکر از آن به هفتاد هزار یت موهوم خود. و تعبیر از اَ

م کن صعوبت به اعتبار تراید نمود. و ایت بایان يد نمود از برایرفع هفتاد هزار حجاب با يه از براکو جهد  ین سعآ
فاِت َعْنهُ «ا فرموده یحضرت سرور اوله کچناناضافات است.  ه یو صفات، اضافات اعتبارات عقل »َكماُل التَّوحيِد نـَْفی الصِّ
 .»اَلتَّوحيُد ِاْسقاُط االضافاتِ «ه کاند  از اهل معرفت فرموده یاست. و بعض

 زیان برخیحافظ از م يخود تو خود حجاب         ستیل نیچ حایان عاشق و معشوق هیم

ه انصار ده. و یگر متفرّع گردانیاز ده را بر اقسام ده د کیسرّه مقامات را بر ده باب قرار داده و هر  قدس يخواجه عبداللَّ
                                                                                                                                                                                                                                 

  .که حرف اول آن با سه حرکت فتح و ضم و کسر خوانده شوداست  يا اصطالح اهل لغت کلمه در 66
 .700- 800صفحات  ،1389حضرت حاج میرزا زین العابدین شیروانی مستعلیشاه، بستان السیاحه، جلد اول، انتشارات حقیقت،  67
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ها مثل اندراج و ترتّب انواع و اجناس و ترتّب بعض بر بعض است. پس  مقامات و اقسام آنن یه اندراج اک ده استفرمو
گردد  یرتبه حاصل است. و خالص نم یدر سافل هست و آنچه در سافل است او را در عال یاست آن را صورت یآنچه عال

   آخرالمقامات. یاس الیالق هذا ی. و علیثانۀ ن در رتبکاول مگر بعد از تمۀ رتب

ه. یات. دوم، ابواب. سوم، معامالت. چهارم، اخالق. پنجم، اصول. ششم، اودیه: اول، هدایاصلة ن است ابواب عشریو ا
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