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 یعرفان روانشناسیآسیب شناسی روانی در 
  
  

 2فرانک بیدآباد                1دآبادیژن بیب
 

 چکیده
شناسی روانی و با بیان راه  پردازد. ضمن بیان مبانی آسیب می یعرفان یدر روانشناس یروان یشناس بیآسبه  این مقاله

راست و مسیر تعالی بسوي کمال و عدل به معنی وضع شیئ در موضع خود و به مفهوم تعادل در حرکت در مسیر تعالی 
ی هاي باطن هاي ظاهري و آسیب شناسی روانی در دو دسته آسیب گردد. آسیب علّت ایجاد آسیب در روان بررسی می

شود با عمل به آن فرد به خود یا به  اي از صدمات رفتاریست که موجب می شوند. بطور کلی آسیبها مجموعه بندي می طبقه
توانند ماهیتی ظاهري یا باطنی داشته باشند که در  دیگران یا به خود و دیگران هر دو صدماتی وارد سازد. این آسیبها می

 ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.شناسی ظاهري و باطنی آن دو طبقه آسیب

  درمانی، عدل، کمال. ، تصوف، آسیب روانی، روانروانشناسی عرفانی ها: کلیدواژه

  مقدمه
مختلف روانشناسی، به منظور بیان مفهوم بیماري و تعیین هدف درمان، تعاریف متفاوتی از هنجار و نابهنجار هاي  دیدگاه

 یو بررسعلّت  نیی، تعيبند ، طبقهفیبه توص و) یرفتار نابهنجار (مرض یکه به بررس 3در روانشناسی مرضی اند. ارایه کرده
، پنج پردازد یفرد م یدر طول زندگ راتییتغ فیکه به توص 4لیتحوروانشناسی و  پردازد یم یروان تاختالال فرآیند

   :5دیدگاه اصلی را در تعریف هنجار و نابهنجار معرفی اینگونه معرفی شده است

   .بالینی قابل تشخیص باشدهاي  داند که بر اساس نشانه رفتار نابهنجار را نتیجه اختاللی می دیدگاه مرضی- 1

درصد افرادي که حول و هوش میانگین جامعه قرار دارند  75تا  66 به اتکاي ترسیم منحنی نرمال، تنها دیدگاه آماري- 2
نیست رفتار دلیل بر صحت آن  یعرفانی نیست زیرا رفتار جمع. دیدگاه آماري مورد قبول مکاتب مایدن می را هنجار تلقی
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ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا « 6فرماید: همانطور که قرآن کریم میدارد. هرچند داللت بر عالقۀ جمعی به آن  ِإنَّ اْإلِ
ارهاى کمان آوردند و یه اکسانى کمگر است  انیدر زالبتّه انسان یعنی  »َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا ِ�ْحلَقِّ َوتـََواَصْوا ِ�لصَّْربِ 

 يَ ادِ بَ عِ  نْ يٌل مِ لِ قَ «فرماید:  . و میردندک توصیهى یباکیگر را به شیردند، و همدکسفارش حقّ  گر را بهیدهمردند و کسته یشا
ْنَساَن «و  8»ْشُكرونَ ايَ ٰـ لالّناِس  رَ ثَ كْ أَ «و  7»وركُ لشَّ ٱ و  11»ونَ مُ لَ عْ ايَـ ٰـ ل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ «و  10»ونَ مُ لَ عْ ايَـ ٰـ لالّناِس  رَ ثَ كْ أَ «و  9»َلِفي ُخْسرٍ إنَّ ٱْإلِ
 توان دالّ بر صحت آن دانست. . لذا رفتار عموم جامعه را نمی13»ونَ لُ هَ ُهْم جيَْ رَ ثَ كْ أَ « و 12»ونَ لُ قِ عْ ايَـ ٰـ ل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ «

کند هنجار یا ناهنجار  محیط اجتماعی که در آن زندگی میبرحسب را رفتار بازخوردهاي یک فرد  دیدگاه فرهنگی - 3
 .دنمای می تلقی

 یان یا سیاستمداران تعیینل به یک الگوي فرضی که توسط رهبران، مرب، هنجار را از طریق توس14نگر دیدگاه آرمانی - 4
 .کند د تعریف میگرد می

ات خود و جهان بیرون براي بازیافتن تعادل از عظرفیت سازش با توقّ ۀبهنجاري را به منزل دیدگاه سازگاري محیطی - 5
  15ماید.ن می دست رفته پیشین توصیف

رچند بطور غیرمستقیم آن را تحت درمان قرار آسیب روانی نیست ه درمان یعرفانمستقیم روانشناسی باید گفت هدف 
یرد گ می مد نظر قرارهنگامی درمان  این است که در اولی یعرفانروانشناسی و متعارف تفاوت بین روانشناسی  دهد. می

مثالً فرد وسواسی تا . که منجر به اختالل کارکرد در زندگی فرد شده است شده باشدبیماري دچار به نوعی فرد که 
همۀ افراد  یعرفانانشناسی رودر ولی  .شود تلقی می مساعدلی ندارد وضع روانی او کهنگامی که با رفتار و افکار خود مش

ی داشته ظاهراً کارکرد سالمشوند و باید هرکدام را به مرحلۀ باالتري از تعالی سوق داد چه  عالی ملحوظ میدر مسیر ت
 نیز دلیل بر بیمار رنج روانی خود فرد. از طرفی زیرا هر مرتبه نسبت به مرتبۀ مافوق در نقص است باشند و چه نداشته باشند

 و زحمتبدون رنج  جدید تمرکز فکري الزم براي دستیابی به بینش غالباً وي نیست زیرا در مسیر طبیعی کمال، بودن
که پسرش  تا قیل از زمانی ،ي به پسر نوجوانش داردا هبیمارگونشدید و . براي مثال مادري که وابستگی شود میمیسر ن
به فرزند اش  دلبستگینماید احتمال بسیار کمی دارد که تمرکز و انگیزه الزم براي تغییر سبک ترك دایمی را بطور خانه 

  پیدا کند.را 
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14 Perfectionism 
15  Dobson, K. S. (Ed.). (2009). Handbook of cognitive-behavioral therapies (3rd ed.). New York: Guilford. 
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هایی هستند که معلول علل  ن آسیبشوند مبی درج و بررسی می 16DSM-5روانی که در کتب مرجع نظیر هاي  انواع آسیب
نظریات درمانی  درمانی روانهاي مختلفی دارند و براي هرکدام مکاتب مختلف  مختلف بوده و هرکدام از آنها ویژگی

شناسی در  با آسیب نظر است در کلّمد  شناسی در روانشناسی عرفانی آنچه در مبحث آسیب یرند.گ می خاصی در نظر
 تغییر باید و است آسیب باعثکه  چهآن ،روانشناسی عرفانی نظام نظر ازروانشناسی متعارف متفاوت است. به عبارت دیگر 

  . است شود می عنوان آسیب ذکربه متفاوت با عموم مواردي است که در روانشناسی متعارف از آن  کند

شود.  رنجوري درمانپذیر متمرکز می بر نوع اختالل یا ناهنجاري یا روانبطور مشخص  درمانی رواندر روانشناسی متعارف 
نظر قرار دارد که باید او را در مد  ولی در روانشناسی عرفانی انسان بصورت یک موجود یکپارچه متشکل از جسم و روان

و معنوي سوق داد که مجموعه اختالالت عارض شده به سمت سالمت که تعادل در مسیر تعالی مادي  زندگیمسیري از 
   درمانپذیر است سوق داده شود.

  آسیب شناسی مبانی 
عدل و به مفهوم قرار گرفتن در مسیریست که هر چیزي در رفتار مبتنی بر از دیدگاه روانشناسی عرفانی، سالمت به معنی 

به هر دو توجه  روي و اعتدال در مسیریست که و معنویات، عدل یا میانهمادیات  کلی بندي طبقهواقع شود. در موضع خود 
که نه آنچنان به معنویات بپردازد که  یو معنوي بشر بصورت متعادل صورت پذیرد. بدین معنمادي  سمت زندگانی

توجه  بپردازد که زندگی روانی او آسیب بیند. وقتیمادیات  وي دستخوش اختالل گردد و نه آنچنان بهمادي  زندگی
 عد معنوي زندگی خود غافلاز بعمالً  در زندگی خود شودمادي  هاي ورده کردن پدیدهآانسان فقط معطوف به بر

از این د. پس انحراف گرد می ود و بلعکس اگر فقط به مواهب معنوي در زندگی خود بپردازد دنیاي او دچار اختاللش می
ود. اگر انحراف ش می و ابعاد معنوي زندگانی روانی بصورت عدم تعادل یا آسیب تعریفمادي  مسیر تعادل بین زندگانی

 د. پسگرد می باشد آسیب روانی پدیدارمادیات  به سمتتوجه  است و اگر انحرافمادي  به سمت معنویت باشد آسیب
و مادي  یا معنوي فرد است و حیاتمادي  رفتار در حیاتؤس ةاز نحو تجروانی در عرفان اسالمی همگی من شناسی آسیب

و تعلیمات ها  وند ولی در عمل در هم پیوسته هستند. ظرافت آموزهش می معنوي فرد هرچند به صورت انتزاعی تفکیک
هاي  نماید که دچارآسیببه نام انسان را راهبري مادیات  عرفانی در همین است که چگونه مجموعه مرکب از معنویات و

  و روانی نگردد. مادي 

هر صفت خود نیز  ،بندي طبقهت فرد بود. در ذیل این ییت و معنویکلی تعادل میان ماد بندي طبقهموارد ذکر شده در باب 
هر  اشد. این دو نوع انحراف به معناي افراط و تفریط در خصوصیات رفتاري است.ب می داراي تعادل و انحراف از تعادل

یک به عنوان  و انحراف به سمت معنویات دارد. براي مثال انفاق یا بخششمادیات  صفتی خود داراي انحراف به سمت
ود ولی افراط در آن به مفهوم بخشش کل مایملک فرد به دیگران است. این افراط در انفاق ش می صفت پسندیده تلقی

اختالالت اساسی شود. از سویی دیگر تفریط در صفت انفاق به معنی کننده دچار  فرد انفاقمادي  ود که حیاتش می باعث
جوید.  یاتی که تملک کرده بهره نمیبراي خود فرد است. یعنی خود فرد از مادحتّی مادیات  کردننکردن و مصرف  جمع
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 آسیب رفتاريهر دوي این انحرافات از تعادل انفاق که به مفهوم بخشش مقدار مناسبی از دارایی به دیگران است 
و روانی انسان در طی نمودن مسیر تعادل است و خارج از این مسیر تعادل مادي  عبارتی دیگر، سالمته اشد. پس بب می

  ود. ش می اختالل تلقی

از اي  روش روانشناسی عرفانی نمایاندن این راه تعادل و سالمت به فرد است یعنی روانشناسی عرفانی با استفاده از مجموعه
کند که این مسیر  راهی براي فرد در طول زندگانی او تعیین می ۀو معنوي، نقشمادي  ات مختلف در سطوح مختلفدستور

 معامالت و ،ازدواج ،منطبق با تعادل و سالمت وي باشد. مجموعه این دستورات از دستورات شریعتی از آداب نظافت
 خیال تحت عنوان دستورات طریقتیتصحیح بیت فکر و از دستوراتی که منجر به تراي  شروع شده و به مجموعه غیره
تنها به دستورات و تعالیمی اکتفا کرد که به نحوي وان ت نمی فردمادي  به درهم آمیختگی حیات روانی وتوجه  ود. باش می

جمع صورت و اشد ب می یا فقط معنوي باشند. هنري که در شیوه تربیتی عرفان اسالمیمادي  نامتعادل باشند. یعنی یا فقط
مسیر  فرد را آموزش داده که بتواند دراي  به گونه که و معنوي استمادي  معنا یا به کالمی دیگر اجتماع دستورات

تربیتی حضرت موسی هاي  و معنویات است قرار دهد. نمونه این موضوع را در شیوهمادیات  سالمت که همان تعادل بین
و مادي  متفاوتی بر زندگانیتأکید  وتوجه  ینیم که در تعلیم پیروان خودب می مالالس الم و حضرت عیسی علیهسلا علیه

مد  او رامادي  قرار دهد حیاتتوجه  ع) بیش از آنکه حیات روانی فرد را مورد(زندگانی معنوي داشتند. دستورات موسی 
در حد اغماض بود. تکامل مادي  زندگانیبه توجه  بود کهاي  به گونه )ع(داد. و بالعکس دستورات عیسی  نظر قرار می

به  و روانیمادي  شد که تعادل بین حیات )ص(د تربیتی منجر به ظهور دستورات حضرت محمهاي  تاریخی این شیوه
  گردید.  ذخاشیوه آموزشی اتّعنوان 

. یکی از جهان استبه هر نوع اشیاء، افراد، صفات، و روابط موجود در  17اساس آسیب روانی دلبستگی و وابستگی عمیق
با  که هیچ چیزي در دنیا ماندگار نیست و الجرم فرد، انتظارات خود را عمیقاً اهداف عرفان، عارف بودن فرد بر اینست

ال را براي تعالی فرد مفید خوریم که رنج و ب در بسیاري از کتب عرفانی به این نگرش بر می نماید. این نگرش منطبق می
زا نگاهی متفاوت با رویکردهاي نوین است. عرفان رویدادي را که در  د. در واقع، نگاه عرفان به رویداد آسیبندان می

داند بلکه حوادث و رخدادهاي زندگی  شود را فی نفسه یک رویداد منفی نمی اطالق می 18روانشناسی نوین، به آن تروما
فنا بینش و  حتمیانسان در طول زندگی بطور طبیعی و قدم به قدم، به حقیقت  داند. مراحل سلوك می اي از فرد را مرحله
ند و تنها گرد می هاي فردي و محیطی، به درجات متفاوت با این حقیقت مواجه تیابد. افراد بسته به تفاو وقوف می

  امتناع نماید. این حقیقت  قبولیرد که فرد از پذیرش و گ می هنگامی آسیب روانی شکل

است و  پذیر اضمحالل کند، اگر وقوف نداشته باشد که آن چیز ذاتاً گذاري روانی می هنگامی که فرد بر چیزي سرمایه
نتواند آمادگی نسبی را براي تزلزل احتمالی پایگاه روانی در خود ایجاد نماید، در معرض آسیب قرار دارد. بدین ترتیب 

رود، روبرو شدن افراد با  مرضی به کار میهاي  مواجهه به منظور درمان وسواس یا ترسسازي و  همانطور که غرقه
گذاري نامناسب  اي که فرد را به سرمایه باشد، مواجهه رویدادها نیز از دیدگاه عرفان داراي خاصیت درمانی خودکار می

تغییر و بهنگام کردن نظام ر، فرآیند سازي خودکا سازد. رویدادهاي زندگی به صورت یک مواجهه یا غرقه خود واقف می
                                                                                                                                                                                                                                 

 کند. تکیه روانی فرد بر چیزي بدین گونه است که فرد اصالت وجود خود را منوط به آن دانسته و هویت خود را با آن تعریف می 17
18 Truma 
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دهند و رنج ناشی از آن رویداد در واقع فشار روانی، ترس و اضطرابی است که فرد هنگام از  را انجام می ارزشی فرد
منجر به تغییر تواند در فرهنگ عرفان  شود. ازین جهت است که فقدان می دست دادن پایگاه روانی خود، به آن دچار می

تواند به شخصیت معنوي اصیل خویش نزدیکتر گردد. در روانشناسی نوین  فرد بواسطه مواجهه با فقدان، می د ووارزش ش
آن  توان دهند ولی در رویکرد عرفانی می شود تشخیص بیماري می هنگامی که فرد با اختالل در کارکرد روزانه مواجه می

  مود.نوعی احتمال مثبت در زایش روانی و بیداري فرد محسوب نرا 

اند یا در معرض خطر از دست  لذا دسته اول درمانپذیران کسانی هستند که موضوع هویت دنیوي خود را از دست داده
دادن آن هستند و دسته دوم کسانی هستند که ترسی پنهان مبنی بر از دست دادن هویت دنیوي خویش دارند که عوارض 

  کند. وز میهر دو گروه در رفتار آنها به عنوان آسیب روانی بر

کند بر چیزي کنترل پیدا کند که در واقعیت وجود  یرد که فرد تالش میگ می مواجه و غرقه سازي در مواقعی صورت
ندارد. ترس از موجودي که واقعاً ترس ندارد یا تالش براي نابود کردن میکربی که بیماري در اثر آن بوجود نخواهد آمد. 

موضوعی فانی، این واقعیت را در بر دارد که فرد هویت خود را در حضور و وجود گذاري روانی فرد بر  در واقع سرمایه
بیند. فرد هنگام مواجهه با  کند و هنگامی که وجود آن به مخاطره بیفتد فرد وجود خود را در خطر می آن تعریف می

دنبال  برد و ثانیاً گذاري پی می مشابه براي سرمایه تموضوعا و امر، اوالً به عدم قابلیت آن خود مورد نظر امرنابودي 
که در اصطالحات عرفانی به خاع و لبس مشهور  گذاري ارزشمند و قابل اعتماد باشد. د که براي سرمایهگرد می موضوعی

با واقعیتی روبرو گشته که در ماهیت دنیا در جریان است و همه افراد  درمانپذیریادآوري و تأکید بر این اصل که  است.
تأکید بر واقعیت فانی دنیا است. وقتی به فرد یادآوري شود که با موردي مواجه شده که  ،آن قرار دارند بشر در معرض

شود.  کردن واقعه جلوگیري می باشد، از شخصی کامالً عمومی می بینی بوده و ثانیاً اوالً احتمال باالیی داشته و قابل پیش
توان تکیه کرد یا ارزشها در دنیایی  شود که پس به چه چیز می سؤال میدنیوي باعث این هاي  پدیدهولی عدم اطمینان بر 

وجود وجودي اصل  هبیمار ب ،که کامالً متغیر است چیست؟ در این مرحله با شناخت و کنکاش ظریف در باورهاي درونی
  .رسد متعالی می

 یشناس روان« 19فرمایند: میتعارف شناسی در روانشناسی عرفانی و روانشناسی م تفاوت نگرش به آسیبدربارة بطورکلی 
کار عرفان است و هم  هم کمک د،یجد یشناس مزاحم عرفان نبود. اما روان ادیز گفتند، یالنّفْس م که به آن علم میقد

 یلیخ تواند یم یحاالت عرفان هیو توج حیتوض يبرا دیجد يو روانکاو یشناس اوقات مزاحم عرفان است. روان یگاه
 ندیگو یم ونیشناسان به آن دپرس بنابر آنچه که روان یاست. افسردگ غلط یدخالتش در مسائل عرفان یباشد ول دیمف

 يسلوك برا ریاست که در مس یحالت مییگو یکه ما م یقبض یاست ول یروان يماریب یو نوع یحالت روان کیمربوط به 
به  یکه اگر کس یمعن نیبه ا شود یحالت رفع م نیا دیمجموعه مسائل نما کیکه اگر توجه به  شود یم جادیسالک ا

صورت از همان مبدأ به او کمک  بشود درآن یآن مبدأ دچار ناراحت يحرکت به سو ریاعتقاد داشته باشد و در مس ییمبدأ
افراد از  يموضوع بپردازد که چون خطا نیبه ا دیآ یم شیپ شیکه حالت قبض برا یعنوان مثال اگر کس . بهرسد یم

در  یول برد یو آنگاه آنها را به جهنّم م دهیهمه افراد گناهکار را آفر نیا خداوندپس چرا  شود، یداوند مقدر مجانب خ
                                                                                                                                                                                                                                 

 . 1388 بهشتیارد 15 ،یخودکش ةصد و نودم، دربار ةاز جزو ییها دهیگز، شاهیعل تابنده مجذوب یحضرت حاج دکتر نورعل اناتیب 19
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که خداوند بخشنده است و از گناهان  شود یم دایاو پ يفکر برا نیا جیتدر اگر توجه به آن مبدأ داشته باشد به ریمس نیهم
و  کند یم زیبلکه آن را تم برد، ینم نیاز ب راآن فکر  کند، یم زیو تم دیشو یتوجه، آن فکر را م نیلذا ا گذرد، یدرم

که اصالً  کند یرا فراهم م یمعاش شخص موجبات یزندگ یافسردگ يماریدر ب اما .گردد یبرم يعاد یآنوقت او به زندگ
تا  کند یسائلش هر چه جستجو محلّ مشکالت و م ي. او براکند ینم دایاز اوست، پ زیهمه چ نشیکه آفر ییاعتقاد به مبدأ

حاالت و  نیاگر هم یآورد ول يرو یکه به خودکش شود یموضوع باعث م نی. اکند ینم دایکند، پ دایپ یراه حلّ ایدرمان 
در  یآثار مشترک ب،یترت نیا به. دیآ یکه دارد به کمکش م يافکار ریسا د،یایب شیسالک، پ ،یعارف، صوف يمسائل برا
 ».درمانش متفاوت است. یهست ول یروان یو افسردگ یقبض عرفان

  راه راست 
شود. در شرح راه مستقیم در تفسیر آیات  مسیر تعالی در اصطالحات دینی و عرفانی تحت عنوان راه مستقیم ذکر می

َراطَ  اْهِد�َ «« 20فرمایند: سورة حمد می حضور برسد بناچاري هرگاه سالک در موقع قرائت خود به مقام » اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّ
خواهند و حقوق  خود را از او میهاي  وجودي و رعایاي کشور هستی او بسوي او کشانیده شده و نیازمنديهاي  کثرت

هاي  کند زیرا براي برآوردن نیازمنديمیتوجه  کنند او نیز بناچار بدانها و بعداً به کثرات عالم خارج خود را طلب می
 ود که در کارهاي این عالم وش می نماید و در آن هنگام ملتفتتوجه  کثرات عالم خارج وجودي خود ناچار است که به

به کثرات غالباًگرفتار افراط و تفریط است و از آن کمتر انفکاك دارد و این دو نیز مانع و دوام حضور و لذّت توجه 
 کند که لذّت وصال را براي او باقی داشته و از میاشند از اینرو به درگاه خدا تضرّع نموده و از او درخواست ب می وصال
وید خداوندا ما را در همه حال به راه راست راهنمائی کن هم در معامالتی که با قواي گ می به اغیار حفظ کند وتوجه 

ما را از  اند و داخلی وجودي و اعضاء داریم و هم نسبت به کثراتی که خارج از وجود ما بوده و در عالم کبیر قرار گرفته
افراط که جنبه عیسویت و تفریط که جنبه موسویت است نگاهدار و در حد وسط آن قرارده زیرا افراط که گذشتن از راه 

کند و تفریط نیز که  اي منع می پس از وصول بدان است ما را از شهود جمال تو پس از آنکه آن را به ما عطا فرموده
  رساند. ا را به حضور در پیشگاه تو نمیکوتاهی در رساندن خویش به راه باشد م

به معنی راهنمائی است و آن عبارت از نمایاندن راه است خواه آنکه به مطلوب برساند یا فقط به راه برساند یا  »هدايت«
ا یا ب »سني«و  »صاد«با  »صراط«متعدي شود. کلمه  »الم«یا  »الی«یک نرساند و خواه بخودي خود یا بتوسط   آنکه به هیچ

عجمه ( »زاء« قرائت شده است و راه ظاهري معلوم  »سني«و هم با  »صاد«) به معنی راه است و در اینجا هم با »زراط«م
در وسط باشد یا کامالً  یعنی راه راست هم ظاهر است و راه مستوي (میانه و راست) آنست که »مستقيم«است و معنی راه 

و مستوي راهی است که بر نزدیکترین خط بسوي مقصود باشد. و  »مستقيم«است و گاه هم مراد از  »مستقيم«مراد همان 
) مسافتی است که بین مبدء حرکت و و نهایت آن باشد خواه آنکه راهی هم در روي زمین »اينی«راه در حرکات مکانی (

و حرکت (اَینی و ساخته شده باشد یا نه و در حرکات وضعی نیز مراد از راه همین است و مسافت و حدود آن در این د
  وضعی) پیش از حرکت هم موجود است.

                                                                                                                                                                                                                                 
رضاعلیشاه،  حاج سلطانحسین تابنده گنابادىحضرت  ترجمه و حواشى، با هفت سوره السعادة ترجمه مقدمه تفسیر بیانرهنماي سعادت،  20

 . انتشارات حقیقت.1378انتشارات حقیقت، چاپ اول جدید، 
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اشد که عارض بر جسم متّحرك ب می که عبارت از مراتب مختلفه کم و کیف 21ولی در حرکات کیفی و کمی جوهري
ود، مسافت وجود ندارد ش می جوهریه که متعاقب یکدیگر براي جوهر متّحرك پیداهاي  ود و مراتب صورتش می در آن

حرکت و نه بعد از حرکت بلکه وجود آن فقط در ذهن است که بواسطه رسیدن متّحرك به حدود مراتب نه پیش از 
 رسد در خود ایجاد و اي بین آن مراتب در آن وجود ندارد و همه آن یکی به نظر می مختلفه یک امر متّصل را که فاصله

ان مراتب کم و کیف و جوهر است که وجود آنها نمود همتصور  وانت می کند و راهی که در آن وجود دارد و میتصور 
اشد. ازینرو مطلب بر بسیاري از فالسفه ب می توسطی عین قوه عدم آنها است و ظهور آن عین انقضاي آن 22مانند حرکت

کند محفوظ باشد ولی در این سه حرکت مخصوصاً  مشکل شده چون در هر حرکتی باید موضوعی که حرکت می
 23ماند زیرا در حرکت کمیه بنابراین که جسم تعلیمیموضوعی که در آنها محفوظ باشد نمیحرکت کمی و جوهري 

ود جسم طبیعی نیز ش می طبق آنچه در فلسفه ذکر شده از جسم طبیعی انتزاع شده و بواسطه تبدل او که در حرکت پیدا
هاي  است موضوع وارد شدن صورتهمینطور  د وگرد می و به تبدل جسم طبیعی نیز موضوع متبدل ودش می متبدل

                                                                                                                                                                                                                                 
اند به اینطور که هر موجودي اگر در وجود خارجی خود احتیاج به موضوع نداشته باشد جوهر است وگرنه  ده قسم نموده حکماء ممکن را 21

ه و متی و فعل و  د عرض و جوهر پنج است: عقل و نفس و جسم و صورت و هیوال. عرض هم نه قسم است کم و کیف و وضع و اَین و جِ
شود و آن کم و کیف و وضع و این و جوهر است و  گویند و حرکت در پنج تا واقع می والت دهگانه میانفعال و اضافه که آنها را با جوهر مق

ده بالتبع واقع می در فعل و انفعال و متی واقع نمی شود. و حرکت در کم و کیف و وضع و این مورد خالف نیست و ظاهر  شود و در اضافه وجِ
در کیف مانند گرم شدن آب سرد و داناشدن نادان و حرکت در این که به معنی مکان است است، حرکت در کم مانند نمو اشیاء و حرکت 

مانند حرکت از محلی به محل دیگر و حرکت در وضع مانند حرکت سنگ آسیا. ولی حرکت در جوهر مورد خالف است حکماي سابق منکر 
یروان او قائل به حرکت جوهریه هستند و معتقدند که جوهر نیز براي خود اند ولی متأخّرین از اشراقیین مانند مرحوم صدرالمتألهین و پ آن بوده

کنند. عرفاء نیز از سابق و صدر اول اسالم طبق مکاشفات  رود و به ادله عقلیه و نقلیه بسیاري استشهاد میحرکتی دارد و آن به آن رو به کمال می
باشند که خداوند در د تمام ذرات عالم مرتباً در خلع و لبس و در سیر بسوي کمال میو به استناد به آیات و اخبار همین عقیده را داشته و معتقدن

ى«فرماید قرآن می رَ تَ الَ و ب ا الْجِ ه بس ةً تَحد امی ج ه رُّ و رَّ تَم ابِ م حتوان بر حرکت زمین که عقیده اهل هیئت و نجوم امروز که به ظاهر آن می» الس
  فرماید:شود و مانند آن، و مولوي می معنی و تأویل هم بدان بر حرکت جوهریه استدالل می است دلیل گرفت و از نظر

  هر دمی مرگی و حشري دادیم                   تا بدیدم دستبرد آن کرم
  و در جاي دیگر گوید:

 از جمادي مردم و نامی شدم

 مردم از حیوانی و آدم شدم
 

 
 وز نما مردم زحیوان سر زدم

 ترسم کی ز مردن کم شدمپس چه 
 

  و نیز فرماید:
  شتابد در علو همچون نهال ذره ذره عاشقان آن جمال                    می

  و شرح این موضوع خیلی مفصل و خارج از حدود اجمال اینجا است.
بطوریکه هریک از حدود مسافت که  کنند یکی بودن متّحرك همواره در بین مبدء و منتهی یعنیحکماء حرکت را بر دو معنی اطالق می 22

کند این را حرکت فرض شود متّحرك در آن پیش از رسیدن به آن و آن بعد از رسیدن بدان در آن حد نیست یعنی هرآنی با حدي تطبیق می
ین دو اینست که اولی اي به نقطه دیگر که آن را حرکت قطعیه گویند و فرق ا توسطیه گویند و دیگر خارج شدن متّحرك در هر آن از نقطه

 .شود ولی خودش در خارج وجود ندارد ولی قطعیه وجود خارجی دارد امري است کلّی که از حرکت خارج انتزاع می
عد  اند یکی جسم طبیعی و دیگر تعلیمی و گفته حکماي سابق جسم را دو قسم گفته 23 اند جسم طبیعی جوهري است که ممکن است در آن سه ب

را فرض نمود و البتّه این جسم از اقسام جوهر است و جسم تعلیمی از مقوله کم و از اعراض است و آن کمیتی است که طول و عرض و عمق 
 در سه جهت طول و عرض و عمق که براي جسم طبیعی مفروض است سریان دارد.



8 

  ماند.که موضوعی نمی 24جوهري مختلف به تعاقب یکدیگر در حرکت جوهریه

این است که موضوع بنحو اجمال هم در حرکت کمیه با کم غیر مشخصی در ضمن کمیات وارده و هم در حقّ  ولی
بواسطه یک تعین شخصی که در همه حرکت جوهریه با یک نحو صورت غیر متعینی در ضمن صور متوارده بر موضوع 

اشد ب می که داراي یک کم غیر معین یا صورت غیر متشخصماده  اشد و بواسطه یکب می این تعینها وجود دارد و پنهان
ویند اتّصال وحدانی همردیف با وحدت شخصی است زیرا اگر بین اشیاء یا حدود یا گ می محفوظ است. زیرا در فلسفه

  کنند. مختلفه اتّصال تامی باشد حکم یک چیز را پیدا می کیفیات یا کمیات

واند بدان پی ببرد و بفهمد و تیزترین و باریکترین ت نمی و چون راه راست انسانی دقیقترین چیزها است بطوریکه هر بینائی
امور است که ترین  واند بدون لغزش به یک طرف آن را بپیماید و همچنین پنهانت نمی راهها است بطوریکه هر سالکی

درك آن براي هر صاحب ادراکی میسر نیست و اشخاص هم در حرکت و سیر بر آن بحسب فطرت و طبیعت و بواسطه 
اشند ازینرو ذکر شده که راه باریکتر از موي و تیزتر از شمشیر و بسیار ب می اسباب و علل و معدات خارجی به اختالف

  کنند. ان در آن حرکت میتاریک است که راهروان به قدر روشنائی خودش

و چون فعلیاتی که شایسته مقام انسانی است صور مراتب انسانیت انسان بوده و به فعلیات مختلفه افراط و تفریط که 
                                                                                                                                                                                                                                 

حیوان از اول تکون و پیدایش خود در کم و کیف این را نیز باید بدانیم که هریک از مکونات این جهان از جماد و نبات و  حرکت جوهریه: 24
بلکه در صورت جوهري خود در حرکت است تا به کمالی که شایسته نوع یا شخص او باشد برسد و این است معنی آنچه معروف شده که 

یجی قوه و تبدیل آن به فعلیت و زیرا حرکت عبارت است از بیرون آمدن از قوه به فعل بتدریج و از بین رفتن تدر» کون در ترقّی است«گویند 
ع این خود معنی ترقّی است و چون هریک از انواع مکونات از ابتداي پیدایش خود بتدریج از قوه و استعداد رو به فعلیت و کمال الیق به نو

باشند جز انسان از انواع  اه راست میرسند لذا از نظر طبیعت و فطرت بر ر روند و اگر عائق و مانعی در بین نباشد به کمال منظور خود می خود می
حیوان که براي او دو نوع حرکت است یکی حرکت طبیعی و استکمالی مادي که در آن قسمت او نیز مانند سایر حیوانات بر راه راستی که 

نفسانی و روحی دارد و باشد در حرکت است اگر عائقی در بین پیدا نشود. یک حرکت استکمالی دیگر نیز از وجهه  الیق نوع و شخص او می
باشد در  در آن نیز تا موقعی که براي او استقالل روحی و فکري نیست و در اختیار خود استقالل دارد، باز بر راهی که الیق شخص و نوع او می

شود و گاه هست  ا میحرکت است. ولی وقتی که براي او استقالل در اختیار پیدا شد و هنگام آزمایش و تکلیف رسید در آن هنگام دو راه پید
دهد تا به  رود و فعلیتی ناشایست و مخالف با نوع در بین حرکت براي او دست نمی که از قوه رو به فعلیتهایی که شایسته نوع انسان است می

و البتّه این افراد آخرین مراتب کمال نوعی که عبارت از مقام اطالق و والیت کلّیه و علویت علی است به شرحی که قبالً مذکور داشتیم برسد 
  خیلی نادر و کمند.

ه او و بسیاري از اوقات هست که از قوه به فعلیات الیق خود در حرکت است و در راه واقع است ولی در بین گرفتار فعلیتها و مراحلی که شایست
اهی راه او بکلّی کج شده و بسوي غیر شود در این هنگام بیرون آمدن او از قوه بسوي فعلیات بر راه راست انسانی نیست بلکه گ نیست می

َمالِ  َوَذاتَ  اْلَيِمنيِ  َذاتَ  َونـَُقلِّبُـُهمْ «فرماید  رود که خداوند در کالم خود به این دسته از سالکین اشاره می باشد می فعلیاتی که الیق او می سوره » (الشِّ
  گردانیم. . ) یعنی آنها را به طرف راست و چپ می18کهف، آیه 

پذیرد در این هاي غیر الیق را می هاي کج و غیر مستقیم وارد گردیده و فعلیت که انسان بکلّی از راه راست خارج شده و به راه گاه هم هست
گردد و اگر در بین راه از حرکت ایستاد به همان صورت  تر از دد و دام و اهریمن می صورت اگر در آن فعلیات به آخرین حد رسید پست

مراد مسخ معنوي است زیرا مسخ صوري نزد حکماء مورد اشکال است و مسخ البتّه شود ( ماند و مسخ می قوف کرده میفعلیتی که در آن و
عبارت از تبدیل صورت انسانی به صورت حیوانی است چنانکه نسخ تبدیل صورت انسان به انسان دیگر و فسخ تبدیل آن به نبات و رسخ تبدیل 

 به جماد است.).
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اند و فعلیات شایسته انسانی در هر مرحله که پیدا شوند صاحب خود  اشند احاطه شدهب می اي از دوزخ هرکدام از آنها نمونه
اشند بیرون آورده و به یکی از صور مراتب ب می ط و تفریط که هرکدام صورتی از مراتب مختلفه دوزخرا از حاالت افرا

کند و پلی است  رساند ازینرو در خبر رسیده که صورت انسانی راه مستقیمی است که بسوي نیکی راهنمائی می بهشت می
  هنم کشیده شده است.) روي ج»صراط«که بین بهشت و دوزخ کشیده شده و نیز رسیده که راه (

اشد و بیرون آمدن از قوه و استعداد به فعلیات انسانی مستلزم این است ب می و چون گام زدن در راه انسانیت که راه راست
که طریق افراط و تفریط را نپیموده و حد وسط بین این دو را در همه حال و همه چیز مراقب باشد و در اعمال بدنی و 

اشد و همچنین در اوصاف ب می اعمال قلبی که عبارت از اخالق نفسانی و حاالت عارضه بر روح احکام شرعی و همچنین
عقلی و عقاید دینی حد وسط را داشته باشد و الزمه دارا بودن حد وسط آن است که بر طریق حقیقی قدم گذارد ازینرو 

  ید همواره مراعات نماید تفسیر شده است.روي و توسط در اعمال و احوال و اخالق و عقایدي که با صراط به میانه

یعنی بخورید و بیاشامید و  25»ُتْسرُِفوا َوَال  َواْشَربُوا ُكُلوا«روي در اعمال ظاهري مانند خوردن و آشامیدن که فرموده  میانه
ختلفه و زیاده روي نکنید که دو کلمه امر اشاره به اباحه خوردن و آشامیدن یا استحباب یا وجوب آن برحسب موارد م

روي در بخششها که در این باب  منع صریح از افراط است و همچون میانه التسرفوااشد و کلمه ب می منع از امساك
یعنی نه دست خود را به گردن بند که بکلّی باز نکنی و  26»اْلَبْسطِ  ُكلَّ  تـَْبُسْطَها َوَال  ُعُنِقكَ  یِإلَ  َمْغُلولَةً  َيَدكَ  َجتَْعلْ  َال «فرماید  می
 َوَال  َحَصاِدهِ  يـَْومَ  َحقَّهُ  َوآُتوا«فرماید  آن را بکلّی بازکن که چیزي در آن نماند و درباره صدقات واجبه و مستحبه می نه

فرماید  او را هنگام درو کردن بدهید و زیاده روي نکنید و درباره نماز یا درباره همه عبادات بدنیه میحقّ  یعنی 27»ُتْسرُِفوا
یعنی نه نماز خود را خیلی بلند بخوان و نه خیلی پنهان و کوتاه  28»َسِبيًال  َذِلكَ  بـَْنيَ  َوابـَْتغِ  ِ�َا ُختَاِفتْ  َوَال  ِبَصَالِتكَ  َجتَْهرْ  َوَال «

  بلکه راهی را بین این دو طلب نما.

ید، و توسط در احوال نیز مانند توسط بین جنبه جذب محض و سلوك صرف و بین قبض و بسط روحی و بین ترس و ام
ه و خمود یعنی حد وسط بین افراط در شهوت و بازداشتن کامل خود از آن  روي در اخالق همچون میانه میانه رَ روي بین شَ

ربزه و بالهت که آن را  که آن را غفلت گویند و توسط بین بی ط بین جباکی و ترس که آن را شجاعت گویند و توس
روي در اعتقاد به تنزیه و  آن را عدالت گویند. و توسط در عقاید همچون میانه حکمت نامند و توسط بین ظلم و انظالم که

از مخلوقات بطوریکه باعث محدودیت او شود یا تشبیه نمودن او به مخلوقات و او را همچون آنان دانستن حقّ  دور داشتن
ست و مانند توسط بین منحصر تعالی شود که هردوي اینها باطل و حد وسط آن صحیح احقّ  که باعث قول به جسمیت

کردن مقام پیغمبري و امامت به همان مرتبه جسمانی آنها یا باالبردنشان به مقام خدایی و اعتقاد به الوهیت آنها که هر دو 
آن و هاي  باطل است و توسط بین قول به معاد جسمانی فقط یا معاد روحانی محض درباره معاد و طبقات بهشت و لذّت

  »جمع بین هر دو است.حقّ  آن کههاي  و سختیمراتب دوزخ 

                                                                                                                                                                                                                                 
  . 31ه سوره اعراف، آی 25
  . 29سوره إسراء، آیه  26
  . 141سوره آنعام، آیه  27
  . 110سوره إسراء ، آیه  28
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ح و یه و تسبیه و تشبین تنزیت بیگنج جامعحصول اهللا  ین الکینور چشم و منظور سالکه « 29د:نفرمای دیگر میجاي  در
از نواقص و نقایص، و حقّ  داشتن به پاك بودن و دور بودنتوجه  تنزیه به معنی«. ه مقام جمع استکباشد  ید میتحم

حقیقیه و همۀ صفات عالیه تحمید و تسبیح نیز همان معنی را دارد و تشبیه یعنی اقرار به متّصف بودن به صفات ثبوتیه 
و غیر آنها و کمال در جمع بین تسبیح و تحمید و تنزیه و تشبیه است به همین جهت  ةپسندیده مانند علم و قدرت و حیو

سبحان هللا و حبمده، وان من شیء اال آیاتی که از تسبیح نام برده شده به تمحید هم اشاره شده که در قرآن مجید در غالب 
  »و غیر اینها. يسبح حبمده

  بیان عدل 
شود به قرار دادن  گردیم که از لحاظ فلسفه عرفانی به مفهوم عدل است. عدل تعریف می با این تفاسیر پس به تعریفی برمی

ظلم برعکس آن است یعنی قرار دادن شیئ در غیر موضع خود. پس اگر عدل را معیار اساسی در شیء در موضع خود و 
و روانی قرار دهیم انحراف از این مسیر انحراف از تعالی اوست. پس تعالی وي در مادي  حرکت انسانی در زندگانی

ت که تا روان انسان به سمت نمو و باشد. ولی واضح اس بیشترین حرکت او در مسیر رشد و نمو وي در جمیع جهات می
هدف اصلی روانشناسی عرفانی به عنوان  او نیز کارا نخواهند بود. پسمادي  تعالی خود حرکت نکند مراتب دیگر

توان تعریف نمود که تعالی ارتقاء روان فرد در مسیر مستقیم مبتنی بر عدل است که بیشترین رشد را براي او فراهم  می
شود یعنی هر فرد متعالی نسبت به وضعیت قبلی خود که از تعالی  لسفی هدف تعالی نسبی تعریف میآورد. از لحاظ ف

اگر گنجد.  تر است ولی بیان اینکه انتهاي تعالی در کجا قرار دارد در ذهن فعلی ما نمی کمتري برخودار است متعالی
توان گفت که بشر با تکیه بر دو احساس درد و  یکند بسنده کنیم در سطوح اول م بخواهیم به عالمتهایی که بشر درك می

  تواند جهت خود را در حفظ و تداوم بقاي جسمی و روانی خود تشخیص بدهد.  نما می ت همانند یک قطبلذّ

عد روانی نیز وجود دارد. براي اینکه  واضح شد که همچنان که زندگی فیزیکی براي بشر وجود دارد همراه با آن نوعی ب
ن دو حیات را به سمت تعالی ببریم باید اقتضائات آن را برآورده نموده و الزامات هریک را مهیا سازیم. هرکدام از ای

و روانیست که هیچکدام از آن دو قابل تفکیک از دیگري مادي  اي از این دو حیات همانطور که ذکر شد انسان آمیزه
و روانی وي را ارتقاء بخشیم. تعالی مادي  باید هر دو حیاتنیست یعنی اگر بخواهیم انسان را در مسیر تعالی حرکت دهیم 

طوالنی یا اعوجاج و دیرتر رسیدن به مرحله باالتر است. به عنوان  مسیریست مستقیم که انحراف به چپ یا راست از آن
آن قرار گیرد. از کلمه راه مستقیم به معنی قرار گرفتن بر مسیر عدل است یعنی قرار گرفتن بر موضعی که هر فرد باید در 

یعنی مسیري که حداقل طول و زمان را براي رسیدن به  .شود بیان می 30لحاظ ریاضی این موضوع در اصطالح مسیر بهینه
اي شکل داده شود که بتواند در کمترین زمان و  و معنوي انسان بگونهمادي  کند. پس باید آمیزة حیات مقصود تعریف می

ها با  هاي بهزیستن را تعریف کرد که این شیوه و روحی خود برسد. پس باید شیوهمادي  حیاتاي باالتر از  مسیر به مرحله
اي از دستورات  تواند منحصر به مجموعه درمانی نمی انسان حیات روانی او را تعالی بخشد. لذا روانمادي  توجه به حیات

                                                                                                                                                                                                                                 
، 1365حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، رضاعلیشاه ثانی، قرآن مجید و سه داستان اسرارآمیز عرفانی، انتشارات حقیقت، چاپ سوم،  29

  .84 - 85صفحات 
30  Optimal Path 
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ت و با استفاده از هر دو انسان را به سمت تعالی سوق و معنوي انسان مدد جسمادي  روانی باشد بلکه باید از تعامل حیات
   داد.

نماید همان راه مستقیم و منطبق بر عدل است که هر فعلی در  به سوي کمال توصیه می روشی که عرفان براي پیشبرد انسان
در هر مقطعی از  همراه داشته باشد. منظور از تعادل طبیعی این بود کهه تعادل طبیعی خود بهترین کارایی را با خود ب

زندگانی حصول اهداف همان مقطع به نحوي که اهداف حاصل شده منطبق بر طبیعت بشر در آن زمان بوده و از افراط و 
تفریط بدور باشد است. این موضوع داللت بر این دارد که آسیبها در طول زندگانی براي هر فرد در مقاطع سنّی مختلف 

  باشند. متفاوت می

به مراد بین دو قدم است و  ۀاثر قدم یا فرج »ةخطو «و « 31فرمایند: میشیطان  خطواتبیان السعاده در در تفسیر بیان 
از  شدههاي او در خوردنی تحصیل  ناشی از آن و اتباع گام کاسدخیاالت و خطورات فاسد و هواهاي  »خطوات شيطان«

بر ائمه  معاندیا  ضاللت بر ائمهکه خوردنی را بخورد حینی که خورنده تابع  است این و در خوردناست غیر وجه آن 
است از ذکر خدا غافل از تبعیت و  يهداست یا تابع بر ائمه  ائمه ضاللتو  يهدبر ائمه ع ابتّاغافل از  ي است یاهد

و ابقاء بر مرکب روح براي عبادت  تی براي بدنبراي محض اشتهاي نفس از غیر مالحظه امري از خدا و قو استخورنده 
 خدا و خورنده بر امر او تعالی و مباح بر و متذکّر باشد و بالجمله خورنده وقتی مسلمان حقیقی یا مؤمن به ایمان خاص
هاي آن باشد و  و تفریح نفسش به سبب وصول به حظ ،کردن او تعالی براي تقویت ظهرش و بقاء بدنش براي عبادت

و اگر غیر آن باشد خوردن  ،است »شيطان خطوات«از غیر اتباع بر او خوردنی از آنچه شریعت مباح کرده باشد، خوردن 
زدارنده) کننده بر ملک زاجر (با کننده و تضعیف کننده بر شیطان اغوا است و تغذیه او تقویت »شيطان خطوات«او به اتباع 

ت ت آن مورث طمئنینه و جمعیاند که خوردن با تشتّت بال مورث تفرقه در خاطر است، و با جمعی باشد و همانا ذکر کرده
  .»خاطر است

هاي جسمانی نظیر  باشد. دریافت وجودي از خارج از خود فرد می در بیان فوق خوردن یا أکل به معنی دریافت کردن ذي
کند یا سایر مواد مادي است که به نحوي از  اي است که فرد آنها را با دهان جسمانی دریافت می خوراك و اطعمه و اشربه

نظیر اصوات  تر لطیف دار یا هاي ناشی از مواد جرم تواند شامل دریافت شوند. این مواد می طرق مختلف به بدن او وارد می
شوند و  بندي می گی تحت عنوان فاکتورهاي جسمانی طبقههاي مغناطیسی و غیره باشد که هم و امواج و نور و بو و میدان

ها حاالت و روحیات متنوعی  توانند منشاء اثرات روانی و تغییر حاالت فرد گردند. همراه با این ورودي هرکدام از اینها می
اثر ادراکات حسی  تواند ناشی از گنجند می دارد. این حاالت که همه در طبقه فاکتورهاي روانی می را نیز فرد دریافت می

فرد هنگام دریافت فاکتورهاي مزبور توسط مدارك پنجگانه وي یعنی بینایی، شنوایی، المسه، بویایی و چشایی باشد. 
ها هرکدام از اجسام و افعال و اعمال و غیره هرکدام تأثیر  ها و چشایی ها، بوییدنی کردنی ها، لمس ها، شنیدنی کلیه دیدنی

  گذارند. روانی فرد میات خاص خود را بر ادراک

                                                                                                                                                                                                                                 
حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی،   31
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عدل میانه و وسط قرار گرفتن و رعایت اعتدال بین   »ِإنَّ ا�ََّ ْ�ُمُر ِ�ْلَعْدلِ «« 32فرمایند: می عدلبیان در تفسیر بیان السعاده در 
یابد  میتحقّق  دو طرف افراط و تفریط در همۀ امور است، و به اعتباري نهادن هر چیزي در جاي خودش است، و هنگامی

که تفاصیل اشیاء با مراتب و مقامات آنها و دقایق استحقاق آنان هرکدام برحسب تعیناتشان شناخته شود، و هرچیزي را بنا 
به آنچه که برحسب اقتضاي طبیعتش در تکوینیات و مقتضیات افعالش در تکلیفیات استحقاقش را دارد عطا کند. عدل 

آورندة  کننده تهدید و براي روي معروف و نهی از منکر است و براي اعراضمقتضی سیاستها، اجراي حدود و امر به 
باشد در حالیکه به نور رسالت و نبوت و به سبب اتّصاف و  ترغیب است که این معناي شأن صدر از جهت خلقی آنها می

ون نبوت و رسالت در زمان اتّصال به آن دو نور روشن شده باشد. لذا در اخبار ما عدل به محمد (ص) تفسیر شده است، چ
تخاطب مخصوص آن حضرت (ص) بوده است از اینرو عدل به نبوت و رسالت، نهادن هر چیزي در جاي خودش، 

ْحسانِ روي بین افراط و تفریط در همۀ امور تفسیر شده است.  اعتدال و میانه احسان یا به این معنی است که انسان ،  َو اْإلِ
ي رساندن و ایصال نیکی است با قطع نظر از استحقاق، و مناسب این جا همان معناي دوم صاحب نیکی گردد یا به معنا

اضافۀ به غیر اعتبار شده است، و نیز مرتبۀ احسان بعد از عدل است، و آن استحقاق  َو ِإيتاِء ِذی اْلُقْربیاست، زیرا در عدل و 
شأن روح و قلب است و آن شأن والیت است و لذا در در اعطاء اعتبار شده است. و احسان به این معنی از جهت روحی 

َو ِإيتاِء باشد.  اخبار به علی (ع) تفسیر شده و تفسیر آن به والیت از حیث اتّصاف به آن یا از حیث اتّصال به آن صحیح می
شمول زیادتی و برتري به نوعی م ِذی اْلُقْربیتخصیص بعد از تعمیم عدل و احسان به اعتبار متعلّق است، زیرا  ِذی اْلُقْربی

اعم از قرابت روحانی و جسمانی، در عالم کبیر و صغیر است، چنانچه متعلّق عدل و احسان  ِذی اْلُقْربیمخصوص شده و 
ِذی  باشد، چون تنها کسی که مستحقّ اداي امانت خالفت است اصل اعم است از چیزي که در عالم کبیر و عالم صغیر می

فحشا عبارت از ، َعِن اْلَفْحشاءِ   َو يْنهیده که مقصود ادا کردن خالفت است از امامی به امامی دیگر. است و وارد ش اْلُقْربی
غیر در آن حقّ  کاري است که عقال یعنی اصحاب شرع آن را بد بدانند، در مقابل عدل قرار گرفته و تعدي و تجاوز بر

دیگري تجاوز شود و اهل شرع آن را قبیح دانند. حقّ  موجب آن برمنکر کاري است که به ، َو اْلُمْنَكرِ اعتبار نشده است. 
بغی تجاوز و دست دراز کردن بر حقوق مردم یا خروج از اطاعت عقل و ،  َو اْلَبْغی. ضد معروف مقابل احسان قرار دارد

  »به ائمه هدي (ع). اْلُقْربیِذی  ، خصوصاً بنابر تفسیرِذی اْلُقْربیِايتاِء  است در مقابل ِذی اْلُقْربی تسلیم نشدن بر

  هاي روانی شناسی آسیب علّت
باشد. روشی که عرفان  همانطور که ذکر شد هدف روانشناسی عرفانی کمک به فرد در مسیر تعالی مادي و معنوي او می

فعلی در تعادل نماید همان راه مستقیم و منطبق بر عدل است بر این پایه که هر  براي پیشبرد انسان به سوي کمال توصیه می
باشد.  هاي روانی می خود بهترین کارایی را با خود به همراه داشته باشد. بدین ترتیب خروج از عدل سرمنشاء ایجاد آسیب

اي است که در  بندي شده هاي طبقه در رفتار و روان آدمی همان گناه» خروج از عدل«همچنین تجلی و نمود قابل مشاهده 
شود و به سمت ارتکاب معاصی  د. حال سؤال این است که چرا انسان از عدل خارج میمباحث فوق به آن پرداخته ش

هاي  شود که در تمام نظام آسیب روانی گفته میشناسی  نماید. از لحاظ روانشناسی این مبحث علّت حرکت می
                                                                                                                                                                                                                                 

اه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی، حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیش  32
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  گردد.  درمانی توجه خاص به آن مبذول می روان

توان یافت که منافع خود را نادیده گیرد. پس اگر کسی  مسلماً هیچکس مخالف تعالی خود نیست و هیچ فردي را نمی
رفتاري برخالف تعالی خویش انجام دهد حکایت ازین دارد که دانش او بر منفعت ظاهري و معنوي خود کافی نیست. 

عالی خود علّت اصلی ارتکاب گناه در کالم قرآن و عرفاست. این نبود دانش یا به عبارتی دیگر جهل فرد نسبت به مسیر ت
 عالم عقول کلّی کرد خلق آنچهتعالی اول  اوبدان، که « 33 فرمایند: در تحقیق اینکه تمام گناهان به دلیل جهالت است می

 سپس ،شود می مطلق بر آن تعبیر از اسماء الیق و آنکه از آن به قلم و مالئکه مقرّبین و کتاب مبین و غیر  را خلق کرد
سپس  شود نامیده می »ّصافات صّفاً « عرضی که در زبان حکما به ارباب انواع و ارباب طلسمات و به ارواح و عالم عقول

(بالدار) به  »ذوی االجنحه«، سپس عالم نفوس جزئی که به مالئکۀ »اً مدبّرات امر «محفوظ و که به لوح  عالم نفوس کلّی
، سپس عالم اجسام شود و لوح محو و اثبات و به عالم ملکوت علیا و به عالم مثال و اشباح نوري نامیده میقَدر علمی 

و لی باشد یا يعلْ  همان سپس عالم ارواح خبیثه ،شود اشباح ظلمانی و قَدر عینی نامیده می آنها و به از عناصر و موالید سفْ
شود و این عالم بحسب رتبۀ  عالم ملکوت سفلی نامیده می بهد و نشو میملحق  هاشیاطین و جنّ و ارواح بشري که به آن

قائل به این عالم را بسیاري از حکما و  ،که عالم مثال نوري فوق عالم طبع استهمانطور وجود تحت عالم طبع است 
ها پیروان صاحب اشراق شود و آن اند که نزد آنها به عالم مثال نامیده می آن را انکار کرده و اجسام مجرّداشباح نوري 

 است یا صرفموجود ممکن یا مجرّد همانا ظلمانی و گفتند: از  اند چه رسد مشّائین مثال نوري را انکار کرده هستند، و
از حیث اشتغالشان به فقه و شأن آنها  پسمتکلّمین و فقها و اما  پس وجود ندارد،ماده  و اما متقدر مجرّد از صرفمادي 

صحت و فساد شرعی، و موضوع کالم عقاید  حیثافعال بندگان است از  فقه زیرا موضوعنیست  امثال اینکالم بحث از 
خلق و رؤیتشان  عامۀ رؤیاهايعالم و ر این دو اهل شهود بشهود  دلیل بر وجود دو عالمو  است، اتیمسلّممأخوذ از  دینی

در عالم تو را شهود آنها نه  اگر و است، واقع رضی اوقات بدر بعمطابقت رؤیائشان و کننده  اذیت بخش و در خواب لذّت
آنچه اذیت  نوري ازمثال  د وش است آرایش نمیواقع محیط به آن بر آنچه طابق  این عالمبر آنچه در  مطابقمحقّق 

ظلمانی و  مثالشاهد بر وجود ر اهل خی تصرّفات اهل شرّ در این عالم مثل تصرّفاتو  ،مثال ظلمانی است دلیل بر کند می
به آن شهادت مانند اطّالع اهل خیر  اطروو اشراف آنان بر خمغیبات  اطّالع اهل شرّ برو احاطۀ آن به این عالم است، 

چون  و ،ما را به آن باز کرده انخداوند چشم ،و شواهد سنّت بر وجود این عالم بسیار استات کتاب و اشاردهد،  می
او بر  ت و اسماء لطیفۀاس شأنه تعالیاو  اتعوالم تجلیو اشباحش آن  ارواح هعوالم نوري باو سابق است خلق  هاسماء قهری

لطفیِاز تجلی چون  و ،استاو خالص  اتتجلّی او قهري  واسماء لطفی  هدر عالم مثال نوري باو  ات نوري خالصتجلی
عالم د پس شبا مقهورکه لطف تحت قهر  ثیحیی نمود به تجلّ او هاسماء قهریه نمود پس عالم طبع موجود گشت، سپس ب

د متوقّف شد و آنچه از آن براي تعالی منتهی به عالم طبع ش او اتتجلیچون  دیگروجه  به لی موجود گشت، ومثال سف
 ی برايمثال مانند انعکاس نور از آینه پس آن عکسکثافت آن و اظالم آن نفوذ نکرد پس این تجلیات را منعکس کرد 

مثال شد پس آن حاصل تحت  ظلمانی م ظللّاین عالو از کثافت  نازل نوريصاعد بازاء مثال  نوريردید، این عالم گ
و درکات  جحیمبه این عالم  و ،هاست  و جنّ و عفریتها  ابلیس شیاطین و براي و این مثال ظلمانی محلّ گردیدظلمانی 

                                                                                                                                                                                                                                 
ه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی، حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجم  33
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و حاجتی براي ما  ،شود زمین و طبقات آن تمام میآن ه ود و بش صحیح میهاي آن  و جمیع موذيحیات آن  آن و حمیم و
 و شیاطین و غیر آن معاد جسمانی و جنّ امثال آنچه دربارهاز  نیست وارد شده در شریعت مطهره ي از آنچهچیزبه تأویل 

دون تحقیق و صادق باز  تقلید و شنیدنبه محض  و از حکما آن را انجام دادند، نوائین و اشراقیمشّوارد شده همانطور که 
قانع بر انکار او دو عالم را ، چنانکه شیخ الرئیس به آن در معاد جسمانی نیست ییاکتفا هشدد وار تفتیش از حقیقت آنچه

گوئیم: این بابی از علم  شأنشان تفتیش و تحقیق نیست به آن قانع شدند، بلکه می کسانی کهمقلّدها و همانطور که  شد
 اتاهل اهللا از اهل مکاشفه در بیان این باب به اشار ، وشود براي اهل تحقیق و بصیرت باز می باب از آن هزارکه است 
در آن تحقیق و  و احدي از آنان به آنچه اند، اکتفا کرده سنّت و سیرة کتاببطور اقتفاء بر سنّت حجاب  کشفبدون 

 تجرّدشان از رايب علويم سفلی مانند اهل عالم براي اهل عالو  نیاوردند، اصحاب وحی و تنزیل اتّباع بر است بهتفضیل 
ها نة آماد بواسطهات و براي عنصری ،ندستکه خوا یتصرّف یعنی ات استصر و عنصریاقدرت و تصرّف در اجزاء عنماده 

 نمودندوهم  دو عالم را کشف کردنداین رؤساي آنها بر آنچه ون ثنوی اینجا از جهت قبول از آنهاست بدون ابا و امتناع، و
نور و ظلمت یا یزدان و  عالم دو مبدأ براي گفتند: کهپس و تصرّف اهل آن دو را در عالم عناصر مشاهده نمودند، 

عالم سفلی از ملکوت کشف کردند و تصرّف اهل آن را در را  است، و از اینجا زنادقه از هنود چون رؤساي آنان اهریمن
براي ارواح خبیثه مانند  براي اینکهنگذاشتند، فرق و بین ارواح خبیثه و طیبه مشاهده نمودند وهم کردند  عالم عناصر
طریق پس گفتند که  هست، براي کسی که ارواح طیبه را مشاهده نکند از ظهور ظلمت آن مانعی عرضنورانی ارواح طیبه 

به ریاضت  طریقاست، و راه رترین این دو واعمال شرعی به اتّصال به عالم ارواح متعدد است، طریق انبیاء و ریاضت 
خون ریختن و ریختن در این باب  اعظم اعمالکه  دارند پس رأي می ،استراه شرایع الهی و این نزدیکترین  برمخالفت 

و از آن  دهند قرار میریزند و آن را در خمره  پس خون می ،ن و زنا خصوصاً با محارم استاآن و خصوصاً خون انس شرب
زنا  ازواجدر حضور  )داررشوهمحصنه (و با زنان  وشانندن می از آن در طریق آنان داخل شود او که یکسبه و  وشندن می
و آنها در اینکه آن اعظم اعمال در  و غیر آن از شنایع کنند هتک میا ه مزبلهبه تعلیق آنها در  را کتب آسمانی کنند، و می

قصر مغالطه کردند و ارواح را در ارواح خبیثه  طیبهارواح ه و بین ارواح خبیثصادقند، لکن آنها به ارواح است وصول 
ها  و امثال این مغالطه .با اشرار است در جحیمدر آتش و دخول  )سوختنها اصطالء (که اتّصال به آن یابند نمیدرو  نمودند

، خداوند ما را از سرگردانی دانند آورند حسن می می تر پس آنچه آن را قبیحفراوان است  ایضاً براي اصحاب ملل و ادیان
حقیقتش آن همان عقل است که  علويحاکم در عالم  واز سفاهت و پستی حفظ نماید.  ما را و کوري نگهدارد وآن 

عین  حقیقت متحقّقحقیقتش  عین تعقّل و ادراك است، و حاکم در عالم سفلی همان ابلیس است که آن حقیقت متحقّق
نه  استدو  ایناز صادق (ع) در کافی اشاره به  مروي ش، و جهل و لشگریانشحدیث عقل و لشگریانو  ،جهل است

و نمونۀ دو عالم  طینت اشاره بهامتزاج دو انسان از و اخبار خلقت  ندارد،حقیقتی است که  اي هعدم ملککه آن  یجهل
حکومت ابلیس  وآن جهت ظلمانی بودن عمل بد کند پس به هرکس که  پس طرف است تصرّف دوحیثیت قبول آن بر 

و حکومت عقل است پس آن جهت نورانی بودن عمل خوب کند پس به و هرکس  ،ستتسخیر اون جهل و هما کهاست 
باشد مگر  بدي نمیاین است که  بر بیان »جبهالة«تعالی:  اوعقل پس قول  به نیست مگر يو خیر ي نیست مگر به جهلشرّ
مانند روح  و کسی که اوو مقتداي ما  ي مااز موالو  بر فعل بد،د ییقت نهجهل یعنی مگر به تسخیر عامل آن بر  جهالتبه 

كّل ذنب عمله العبد وان كان عاملًا فهو « ست جعفر صادق (ع) استارواح ما از انفاس قدسی او اوراقو  ستماهاي  در بدن
پس او جاهل چه عالم باشد اگر آن کند و بندهکه گناهی (هر »جاهل حني خاطر بنفسه فی معصية ربّه (الی آخر احلديث)
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 بدون مبالغه و بطور مفرد »سوء«لفظ و در ایراد  ))تا آخر حدیث(در معصیت پروردگارش است حین خاطر به نفس خود 
اگرچه زیاد و او هاي  بديدارد، استعداد توبه به عدم ابطال فطرت  است به اینکه کسی که یلطیفات جهالت اشار تقیید به

باشد پس آن  قبحدر  بالغاگرچه  آن و است، و اینکه قلیل مفردهکند  فطرت آن را محو میآن در جنب آنچه از  پس باشد
 لکن باشدانسان  این چه نفسراگو  آن اینکه مصدر است و جهالت عرضیآن مصدر  براي اینکه ،است غیربالغه ضعیف

  .»اشدب نمی براي اواستعداد توبه او بطور کل  کهآناست به خالف  بر آنمغایر  آن سبب آن جهل است که

در ادامه علّت شناسی آسیب روانی از دیدگاه عرفان باید گفت که دانش فرد نسبت به صحیح یا غلط بودن عمل چنانچه 
بروز دارد ولی در مقام ارتکاب عمالً قوه واهمه با  در زمان ارتکاب فعل بر او واضح باشد وي را از ارتکاب به گناه بازمی

کند آگاهی فرد را نسبت به بد بودن فعل اغماض نماید و حتّی براي توجیه آن استناد به دالیل و  هیجانات سعی می
توان تا  هاي توجیهی قوه واهمه را می کند تا در آخر فرد راضی به ارتکاب فعل گردد. استدالل هاي مختلفی می استدالل

و  36آلبرت الیس 35هیجانی رفتاري - ویکردهاي درمانگري عقالنی در ر 34حدود زیادي منطبق با خطاهاي شناختی
  دانست.  37درمانگري رفتاري شناختی

بدان، که انسان بین عالم جن و شیطان و عالم مالئکه « 38فرمایند: می بیان خبط و جنون از مس شیطاندر این ارتباط در 
ه او را اغوا کهر انسانی شیطان دارد «فرماید:  که میقرار گرفته و قابل تصرّف ارواح بد و خوب است، و قول امام (ع) 

اشاره به همین معناست. پس هر گاه انسان به حد رشد رسید، عقل که مناط ». ندک ه او را نهی میکاي دارد  ند، فرشتهک می
ن دو از شود و اسباب غلبۀ هر یک از آ تکلیف و تدبیر است براي او حاصل شد مورد تصرّف مالئکه و شیطان واقع می

نظر اسباب داخلی و خارجی بسیار است. مانند اختالف ذاتی استعدادها و تخیل مخیالتی که به هر یک از دو نوع کمک 
رساند و کمک رساندن به مرکب نفس از استعمال غذاهاي مباح یا مشتبه، و غذاهاي خوردنی که با یادآوري و  می

لت و پراکندگی، و مانند ادراك کردن مدرکاتی که موافق همه است اطمینان خاطر و احساس امنیت خورده شود یا با غف
هاي ظاهري، و مجالست و همنشینی با نیکان یا با اشرار، و اشتغال به اعمال نیکان یا بدکاران و غیر  به سبب ادراك کننده

ز شیطان صادر یا با اینها. تصرّف شیطان در اغلب مردم به سبب غلبۀ شیطان بر آنان است به نحوي که افعال آنان ا
شود، بدون اینکه آنها این موضوع را حس کنند، و آن با باقی ماندن عقل است که مناط تدبیر  مشارکت شیطان انجام می

برد، در این صورت اگر وي  کند که عقل را می باشد. گاهی شیطان چنان بر بعضی غلبه می آنان و یا خدمتگزار شیطان می
افتد، گاهی  ماند و گرنه به حالت غش و اغماء می خود قوي باشد شعور براي او باقی می به لحاظ قلب خود و مدرکات

شود و این در حالی است که عقل از بین رفته است چه شعور باقی مانده باشد یا در حال  صورت جنّ بر او ظاهر می
آن آگاهی ندارد. گاهی ابتداء از امور  شود و اگر هم ظاهر شود، او به خبري باشد و گاهی نیز به صورت جنّ ظاهر نمی بی

دهد خواه  گوید و اگر از او خبري بپرسند خبر می دهد، و گاهی در برابر پرسش و استنطاق، از امور غیبی می غیبی خبر می
را  آید، به نحوي که عالم ارواح احساس به آن داشته باشند یا نداشته باشند. گاهی مناسبتی بین او و ارواح خبیث پدید می

                                                                                                                                                                                                                                 
34 Cognitive distortion 
35  Rational – Emotive Behavioral Trapy (REBT) 
36  Ellis, A., & Grieger, R. (Eds.). (1986) Handbook of rational-emotive therapy  (Vols. 1–2). New York: Springer. 
37 Cognitive Behavioral Trapy 

حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی،   38
  http://www.sufism.irد سوم، انتشارات حقیقت. جل

http://www.sufism.ir
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کند بدون اینکه عقلش زایل شود پس خبر از آینده و امور غیبی  هاي عالم طبیعت را در آن مشاهده می بیند و صورت می
دهد، آن وقت شخص مغرور  شود و خبر آسمان و زمین را به او می دهد. یا اینکه بعضی از شیاطین و جنّ بر او ظاهر می می

ترین  ه عالم ارواح یکی است و راه رسیدن به آن متعدد است، و اینکه نزدیکبه این عالم و اهلش شدند، گمان کردند ک
هاي الهی است، از قبیل خونریزي و به  هاي غیر شرعی و ارتکاب اعمال نافی با شریعت راه وصول به آن طریق ریاضت

ی، و اینکه شهرت هاي آسمان خصوص خون انسان و نوشیدن آن، و زنا کردن و مخصوصاً با محارم و هتک حرمت کتاب
آویزند، صحیح است. و گاهی از آنان  ها می هاي آسمانی را در جاهاي کثیف و زباله دان دارد که آنها قرآن و سایر کتاب

شود. و از باقر (ع) در بیان آنچه که ذکر شد آمده است: هیچ  انواع خوارق عادت و اخبار غیبی و اخبار از آینده ظاهر می
کنند، در مقابل، همان  گر اینکه همۀ جنّ و شیاطین، پیشوایان گمراهی و ضاللت را زیارت میگذرد م روز و شبی نمی

رسد در آن شب مالئکه از آسمان  کند، حتّی وقتی که شب قدر فرا می عده از مالئکه امام و پیشواي هدایت را زیارت می
ت که خداوند خلق نموده است، این شیاطین کنند و تعداد مالئکه به تعداد عدد شیاطینی اس بسوي ولی امر هبوط می

گوید من  شود، آن وقت او می گویند تا صبح می کنند، و آن قدر دروغ و افترا به او می پیشواي گمراهی را زیارت می
چنین و چنان دیدم بطوریکه اگر از ولی امر بپرسد او خواهد گفت شیطان به تو چنین و چنان خبر داده است و در ادامۀ 

کند ولی  نماید، اینان کسی را در طریق خود وارد نمی کنند و گمراهیش را به او یاد آوري می راي او تفسیر میمطلب ب
اگر بخواهند کسی را به راه خودشان وارد کنند بعد از گرفتن میثاق و عهد و پیمان به نحوي که پیش آنها مقرّر است، به 

واع تصرّف مالئکه و غلبۀ آنها و مولوي دربارة غلبۀ شیاطین و مالئکه کنند و همچنین است مطلب در ان این کار اقدام می
 گفته است:

  عقل خود شحنه است چون سلطان رسید
  چون پري غالب شود بر مردمی
  هر چه گوید او، پري گفته بود
  چون پري را این دم و قانون بود

  

  

  شحنۀ بیچاره در کنجی خزید
  گم شود از مرد وصف مردمی

  ن سري گفته بودزین سري، نه زا
  کردگار آن پري خود چون بود

  

باشد، چون این افکار در مقابل  انکار فالسفه از وجود اجنّه و شیاطین و تأویل وجود آنان درست نیست و قابل شنیدن نمی
مشهود است. از صادق (ع) است که رسول خدا (ص) فرمود: وقتی مرا به آسمان بردند گروهی را دیدم که یکی از آنها 

ز جایش بلند شود گفتم یا جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ گفت: اینها توانست ا خواست بلند شود از بزرگی شکم نمی می
شوند مگر مانند کسی که از مس شیطان دیوانه شده است، و آنان در راه آل  خوردند و بلند نمی کسانی هستند که ربا می

در خبر دیگري  رسد. گویند پروردگارا کی قیامت سر می شوند و می فرعون هستند که صبح و شب بر آتش عرضه می
شود تا اینکه شیطان او را دیوانه کند. یا مقصود این است کسی که ربا  خورد از دنیا خارج نمی است: کسی که ربا می

خورد در دنیا جز مانند دیوانه نیست، زیرا افعال و اقوال دیوانه خارج از میزان عقل معاش است، و افعال و اقوال  می
اي  این ربا خوردن آنان به سبب مغالطه» َذٰ ِلكَ «اد است. پس فرق مهمی بین آن دو نیست. رباخوار خارج از میزان عقل مع

بدین گونه که آنها ربا را با خرید » ِ�َنـَُّهمْ «است که از آنان واقع شده است، یا این عقاب براي آنان به واسطۀ مغالطه است. 
ابر قیمت بازار، جایز است پس این بیع را در زیادي و و فروش مقایسه کردند چون دیدند که فروختن چیزي به دو بر

گرانی قیمت از قیمت بازار با بیع ربوي (ربا خواري) در زیاد شدن عوض از اصل مال مقایسه کردند و به روا بودن ربا رو 
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   »آوردند.

ه است. طبیعت قوه عاقله اي که در وجود انسان قدرت تقابل با قوه واهمه را دارد قوه عاقل باید اضافه نمود که قوه
باشد. قوه عاقله مصلحت فرد را براي بلند مدت مد  دوراندیشی است و هدف آن برقراري و حفظ ثبات و سالمت فرد می

است. قوه عاقله ناشی از دور اندیشی فرد است و نیرویی است که با توجه  39نظر دارد و در عمل مخالف رفتارهاي تکانشی
  تواند در مقابل قوه واهمه قد برافشاند. می ود فرد و مصلحت وي در بلند مدتبه ثبات و سالمت وج

  شناسی  آسیب
از صدمات رفتاریست که اي  مجموعهوند. بطور کلی آسیبها ش می نديب و باطنی طبقهظاهري هاي  به دو دسته آسیب آسیبها
 آسیبهادو صدماتی وارد سازد. این  دیگران هرود با عمل به آن فرد به خود یا به دیگران یا به خود و ش می موجب

مورد بررسی قرار را  هاآن ظاهري و باطنی شناسی آسیب یا باطنی داشته باشند که در دو طبقه ظاهري وانند ماهیتیت می
هرچند همه مردم نگرش خاصی نسبت به مفهوم  اند. در اصطالحات دینی گناه یا معصیت نامیده شدهخواهیم داد. آسیب 

معنوي به خود  یاگناه دارند ولی در منطق عرفان مفهوم گناه ارتکاب اعمالیست که با انجام آن شخص آسیبهایی جسمی 
 ئورد. همه گناهان به مفهوم خروج از راه مستقیم است و به نحوي به مفهوم ظلم یعنی قرار دادن شیآ و دیگران وارد می

اگر حتّی  و هر انحرافی از راه مستقیم یا افراط در فعل یا تفریط در آن است و هر دو اشدب می غیر موضع خودشدر 
ود گناه ش می کند یا مانع مصادیق بارزي تحت عنوان گناه نداشته باشد بدلیل اینکه فرد را از مسیر مستقیم به تعالی دور می

  ود. ش می تلقی

ود ش می معنی ضرّود. اثم به بدي و مش می ئه و امثالهم ذکرکلماتی مثل اثم، معصیت، ذنب، سیگناه در مفهوم در اصطالح 
بیشتر یا به ترتیب بدي آن شدت  دهد که ئه نیز همان مفهوم گناه را میذنب و سی و معصیت به معنی نافرمانی کردن است.

که  یعدل و راه راست قابل سنجش هستند. بدین معنکمتر است. همه مفاهیم و اصطالحات در ارتباط با گناه با میزان 
تعادل در فعلی عدول نماید خواه ناخواه دچار نوعی بدي گشته که منجر به آثاري سوء در جسم و  چنانچه فردي از حد

 ناست که فرد مرتکب آدر مفاهیم دینی همان گناه روانشناسی عرفانی ود. لذا آسیب در ش مییا هر دو  روح او یا دیگران
و  ودش می ظاهري رفتار رنجوري یا اختالل روانیک به عنوان  ود. وقتی گناه تبدیل به رفتار غالب گشت و عادت شدش می

مهم عملکرد فردي و اجتماعی هاي  و در حیطه مایدن می الگوي رفتاري تکرار شونده در اغلب موقعیتها بروزیک بصورت 
   کند. وي نیز نمود پیدا می

  ظاهريهاي  آسیب
تاري آن مشهودتر است و در چارچوب اصطالحات ظاهري مشتمل بر آن دسته معاصی هستند که نمود رف هاي آسیب

یعنی خروج از آن دستورات به مفهوم ارتکاب معصیت است.  اند. دینی تحت عنوان دستورات شریعتی تشریح شده
  اشند:ب می زیرهاي  گناهان شرعی شامل گروه

                                                                                                                                                                                                                                 
39  Immediate Gratification 
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 آداب عبادي فردي.در ارتباط با خطاهاي عبادي:   - 1
 از دستورات بهداشتی در زندگی فردي.اي  مجموعهدر ارتباط با نظافتی: هاي  مباالتی بی  - 2
براي مدیریت زندگی و حقوقی دستورات رفتاري قواعد و از اي  مجموعهدر ارتباط با سوء رفتار در نکاح:   - 3

 خانوادگی.
 ل با جامعه.نحوه تعامدر ارتباط با ف در معامالت: خال  - 4

هرکدام از انواع موارد در قواعد شریعتی تحت عنوان احکام پنجگانه (واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام) داراي 
هستند یعنی بعضی از رفتارها براي فرد الزامیست، برخی ممدوح، اجراي برخی از آنها در اختیار فرد  یخاصهاي  ویژگی

یا یا کراهت حرمت یا وجوب یا استحباب شدت  برتأکید علّت  اشند.ب می ممنوعدیگر اي  است و برخی ناپسند و دسته
 بر آنها بیشتر است.تأکید  اباحه در هرکدام از معاصی یا افعال پسندیده متفاوت است و اولویت با آن دسته افعالیست که

چهارگانه فوق جلوگیري کند و  ود که از وقوع آسیب به فرد در طبقه رفتاريش می افعال واجب و مستحب باعثمسلماً 
ود. همچنین ارتکاب منهیات همان آثار مشابه ش مییا هر دو  ترك این افعال موجب آسیب رسیدن به خود فرد یا دیگران

  در ترك واجبات را بحسب نوع فعل دارد.

صغیره  وند.ش می بندي طبقهعبارت دیگر معاصی در اصطالحات فقهی تحت عنوان معاصی کبیره و صغیره ه آسیبها یا ب
 ود و نتیجتاًش می اصرار کردن بر آن موجب خروج از عدالتاما  ردب نمی عبارت است از چیزي که فرد را از عدالت بیرون

هر چند معاصی کبیره در لسان فقها تعابیر متنوعی دارد ولی به  40د.گرد می معصیت صغیره تبدیل به معصیت کبیره
  اشد.ب می سه اسالم براي آنها حد مقرر شده است و مرتکب آن مستحق تنبیهیعت مقدد که در شرگرد می القطا

از رهنمودهاي عرفا در جلوگیري از ارتکاب معاصی بزرگ بیان این امر است که فرد باید خود را از ارتکاب به معاصی 
کند و از سویی دیگر  را بیشتر میه عاقله او داري قدرت قو کوچک نگهدارد. این خودداري تحت عنوان تقوا و خویشتن

بح گناه در نظر وي زیاد باشد زیرا ارتکاب به هر گناه از لحاظ کوچکی و بزرگی با گناهی کمی ود که قُش می باعث
ود مگر اینکه گناهان کوچکتر را مرتکب ش نمی بطور ناگهانی مرتکب گناه بزرگغالباً  بزرگتر تفاوت کمی دارد و فرد

شناسی گناهان بزرگ  علّت فرمایند که نباید هیچ گناهی را کوچک شمرد. این امر در حیطه ا دستور میشده باشد. لذا عرف
  قرار دارد.

بطور خالصه از پنجاه نوع گناه مشخص در ظاهر شرع را اي  عرفا مجموعهسلسلۀ بزرگان اقطاب و از مستعلیشاه حضرت 
ناشی از ارتکاب معاصی مصون بماند. هاي  تا فرد از آسیبد گرد می که عدم ارتکاب به آنان موجباند  تصریح نموده

ره مصون یره و صغیبک یس از معاصکند آن کر صد گناه نیبه اعتقاد فق یسکاگر « 41 این موارد از قرار ذیل است:خالصه 
ب درگاه و محبوب حضرت خاص  ةموال و بند یرون است. و اوست ولیب یو ماله یو از ذلّات مناه اله. خدا و مقرّ

نجمله پنجاه گناه آن به ظاهر شرع تعلّق دارد. بد ن موجب:یم  

                                                                                                                                                                                                                                 
 .1014-1017، صفحات 1389حضرت حاج میرزا زین العابدین شیروانی مستعلیشاه، بستان السیاحه، جلد دوم، انتشارات حقیقت،  40
 .1014-1017، صفحات 1389ی مستعلیشاه، بستان السیاحه، جلد دوم، انتشارات حقیقت، حضرت حاج میرزا زین العابدین شیروان 41
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 اعانت ظالمان در ظلم نمودن..26 شرك به حضرت سبحان و عقاید فاسده که محلّ ایمان است. .1
 حبس حقوق مردم کردن..27 قتل انسان به غیر حکم یزدان. .2
 مال را در حرام صرف نمودن..28 فحش گفتن به زن عفیفه و پارسا و غیره. .3
 نواختن.طنبور و سنتور و سایر سازها .29 اکل مال یتیم به غیر امر خداوند عظیم. .4
 روزة واجبی را خوردن..30 ارتکاب به زنا. .5
 زکات نادادن..31 فرار از جنگی که واجب کرده است آن را باري تعالی. .6
 ترك صالة واجبی را نمودن..32 عاق والدین. .7
 تأخیر حج نمودن..33 لواطه کردن با مردان. .8
 عداوت مؤمنان کردن..34 ربا و سود خوردن. .9

 یعنی قرمساقی کردن. قوادي.35 الطّریقی نمودن. دزدي و قطّاع .10
 اعتراض بر تقدیرات الهی نمودن..36 سحر و جادو کردن. .11
 با اهل بدعت معاشرت کردن..37 شهادت دروغ دادن. .12
 عیال خود را ضایع نمودن..38 ناامید از رحمت الهی شدن. .13
 فحش و دشنام دادن..39 خمر خوردن. .14
 در مجلس فسق و فجور بودن..40 گوشت مردار خوردن. .15
 بستن. )ص( افترا بر خدا و رسول.41 گوشت خوك خوردن. .16
 .(لهو) نرد و شطرنج بازي کردن.42 گوشت سگ خوردن. .17
 کردن کسی که مستحق مدح نباشد. مدح.43  .باشند گوشت حیوانی که به نام خدا نکشته .18
 که مستحق مدح باشد. کردن کسی مذمت.44 آنچه مستی آورد. خوردن .19
 ها کردن. امر بر بدي.45 استخفاف کعبۀ مکرّمه نمودن. .20
 ها نمودن. نهی از نیکی.46 اعرابی شدن بعد از هجرت. .21
 بر مسلمانان جور و ستم کردن..47 شکستن. )ع ( بیعت امام .22
 تجسس معایب و قبایح مردم نمودن..48 رشوت گرفتن. .23
 ها. تعلیم گرفتن سحر و جادو و شعبده و امثال آن.49 قمار باختن. .24
 تعالی. ایمن بودن از عذاب باري.50 وزن و کیل کم دادن. .25

ابد ی در موارد فوق درمیتعمق  فرد با اشد ولی هرب می توضیح حکمت موارد فوق بسیار زیاد و خارج از حوصله این مقال
  صدمه وارد نماید.و جامعه واند به زندگی فردي یا اجتماعی وي ت می که ارتکاب هرکدام از موارد فوق چگونه

  باطنیهاي  آسیب
حکما اخالق ذمیمه و افعال رذیله نام دارد که از انواع آسیبهایی هستند که  معاصی باطنی در عرف عرفا و در اصطالح

ود و چنانچه بر این ش می رساند و آثار این آسیبها در جامعه به افراد دیگر نیز منتقل صدمات عمیقی از درون به فرد می
د. این افعال ذمیمه داراي این خصوصیت گرد می ذمیمه در فردو خوي لق معاصی اصرار ورزد باعث نهادینه شدن خُ

 ود و از حیطه حقوق شرع فراتر رفته وارد حیطه اخالقش نمی که در بخش جزا و تنبیهات دستورات شریعتی واقع ندسته
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 از لحاظ حقوقی در قالب معاصی شرعی وارد ندا د و بدلیل اینکه مستقیم در افعال خالف و جرم وارد نشدهنگرد می
اهمیت بسزایی دارد زیرا اخالق درونی فرد است که رفتار بیرونی او را شکل  مباحث روانشناسی عرفانی ود ولی درش نمی
  دهد. می

 یروانیش نیالعابد نیز رزایحضرت حاج م اي از موارد مذکور در کتاب بستان السیاحه براي توضیح این موارد خالصه
مه و یما آن را اخالق ذمکه در عرف عرفا و به اصطالح حک یباطن یان معاصیدر ب. کنیم را در این باب ذکر می شاهیمستعل

له یمه و افعال رذی، اخالق ذمین معاصیتر ات و بزرگکه اعظم مهلکنماند  دهیپوش« 42 فرمایند: می ندیله گویافعال رذ
له دور یخود را از اخالق رذ یسکمه مندرج است. و اگر یور شد در ضمن اخالق ذمکه مذکع گناهان یه جمکاست. بل

نوز کره مصون و به رموز عصمت و یره و صغیبک یع عقال از معاصیجماتّفاق  ده نسپارد، بهیوهکق افعال نیدارد و طر
ها  له مهجور گردد و عدم اقبال و اقدام بر آنیمه دور و از افعال رذیاز اخالق ذم یسکرا چون یطهارت مقرون است. ز

ه کس گناه سر نزند کار از آن یاخت یار و بیابد و با اختیصدور ن ياز و یه ذلّات معاصکبر وفق آن مل نهیاو شود، هرآۀ کمل
ه سلمان کد یاند. پس با به نص قرآن معصوم )ص( تیه اهل بکدهد. چه  یاز آن نشان م »اَلسَّْلماُن ِمنَّا َاْهَل البـَْيتِ «خبر 

 معصوم باشد.

. و آن به ) استع ( ایا و اوصیمخصوص انب يفطراما  .یلیتحص يگریو د يفطر ییکه عصمت بر دو قسم است: ک، بدان
ت به هر ین عنایاز ع یتعال يه بارکه آن موهبت است کود. بلش نمی اضات و وفور مجاهدات حاصلیثرت عبادات و رک
ل عصمت معصوم یتحص ه قبل ازکمود ن می ود، الزمب می یلیتحص )ع( ایا و اوصیدهد. و اگر عصمت انب یه خواهد، مک

به حسن  »یَفِانَُّه ِمنّ  یَفَمْن تَِبَعن«مه یرکۀ یم آکح ه بهکآن است  یلیتحصاما  و ست.یق نین سخن پسند اهل تحقینباشند و ا
ه عبارت از عصمت کارجمند ۀ اضت و وفور مجاهدت به مقام بلند و مرتبیثرت عبادت و رکو  یو وص یمتابعت نب

ب  آن كز پنجاه و تاریآن ن یلّکبه حسب اما  ار استیبس یرسد. اگرچه گناهان باطن یباشد، انسان م یلیتحص ها مقرّ
 درگاه است:

  43اوردن است.یر شمردن و به نظر درنیشان را خوار و حقی. و مراد از آن بر بندگان خدا فسوس داشتن و ااستهزا - 1
  44رموقع.یرموضع و بخشش غی. و مراد از آن بذل اموال است در غاسراف - 2
باشد و به  يه در معرض آفات و اصناف زوال در عقب وک یخارج يایردن است به اشک. و مراد از آن مباهات افتخار - 3

                                                                                                                                                                                                                                 
 .1019-1035صفحات  ،1389حضرت حاج میرزا زین العابدین شیروانی مستعلیشاه، بستان السیاحه، جلد دوم، انتشارات حقیقت،  42
َمن ِاْستَـْهَزَء ِ�لنَّاِس ملَْ َميُْت َحىتَّ يـََتَصدََّق النَّاُس َعَلْيِه َو قيَل «ر آمده کام گردد. چنانکه در کالم کبا اند که مستهزئ البتّه دشمن بزرگان گفته 43

 .»املُْسَتهزُِء َملْ َميُْت ِاّال ِ�لذِّلَّةِ 
بُّ اْلُمْسرِفنيَ تعالى دشمن مسرف است چنانکه فرموده:  حق 44 ريَن كانـُْوا ِاْخواَن « و در جایى دیگر برادر شیطان خوانده ِانَّ ا�ََّ ال حيُِ ِانَّ اْلُمَبذِّ

َر ِىف السَّْرفِ «. و حضرت رسول خدا فرموده که »الشَّياطنيِ    . و هر که اسراف را جود و سخا پندارد و تبذیر را بذل و کرم شمارد، »ال َخيـْ
  .»زهى تصور باطل زهى خیال محال«

 .»َعَلى اْالْسرافِ  َالرِّضا ِ�ْلَكفاِف َخٌري ِمَن السَّْعىِ «بزرگى گفته که 

 مال حق را جز به امر حق مده       اى بسا امساك از انفاق به
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  45نباشد. يو اعتماد یآن وثوق يثبات و بقا
ن یت نباشد و این را غاینات. و اک. و مراد از او تمنّا و آرزوست مطلق. خواه از جمله محاالت باشد و خواه از ممامل - 4

 مه است.یذمۀ ثیخبة ثر شجرکله است و اصل ایر اخالق رذیباکمه و از یاز اعاظم صفات ذمصفت 
ن یگران بر آن محتاج باشند. ایادت باشد و دیچه بر صاحبش ز ردن است از بذل آنک ك. و مراد از آن امسابخل - 5

اج یه نه به قدر احتکگران ندهد. دوم، آنیدبه اما  ه به قدر ماالبد خود بخوردکاول، آن ه چهار مرتبه دارد:یردۀ ثیخصلت خب
به او  يزیچ يگریه اگر دکبدهد، برنجد. چهارم، آن یسکبه  يزیچ يگریه اگر دکبدهد. سوم، آن یسکبخورد و نه به 

  46ت بخل است.ین مرتبه غایبدهد هم برنجد و ا
خواه در طلب معاش و خواه در  ردن است،کع یز را ضایننمودن و عمر عز . و مراد از آن اوقات خود را صرفبطالت - 6

 ع گذاشتن است.یدام همت نگماشتن و هر دو را ضاک چیطلب معاد. در ه
 يرسد و ضرر یس نباشد و از آن اظهار خللکز در آن یه آن چک یسکاست بر  يزی. و مراد از آن گفتن چبهتان - 7

 ند.یز گوین صفت را افترا نیس شود. اکالحق آن 
ن. و تمامت اوقات خود صرف یشخص مع یکا یز یچ یکهمت است به طلب  یهمگ. و مراد از آن صرف تعشق - 8

ه به کت دنائت بود. و گاه باشد ین مرض در غایا شخص واحد جهت سلطان شهوت. و عوارض اینمودن بر آن شئ واحد 
 عاجل و آجل رسد. كحد تلف نفس و هال

ق داشته يشمردن است. اگرچه بر وم از خود ک گران رایردن و دک ي. و مراد از آن برتربرکت - 9 ن یاحق تعالی  باشند. تفو
  47صفت را در مردم دشمن دارد.

ب مردم دادن است. و خود را به ظاهر دوست نمودن و به باطن دشمن بودن یردن و فرک ی. و مراد از آن چاپلوستملّق -10
 است.

 ش بردن.یابره آن را پکده نباشد و به می. و مراد از تهور، اقدام نمودن است بدانچه نزد خردمندان پسندتهور -11
ه حذر از آن محمود نباشد. و نزد عقال ک يزیردن است از چک. و مراد از جبن ضد تهور است. و آن حذر جبن -12

 ده نبود.یپسند
                                                                                                                                                                                                                                 

رفت. ناگاه بر  نقل است که مردى جاهلى در لباس ملون بر اسب راهوار سوار و جاهلِ چند از پس و پیش او روان، و او فخرکنان مى 45
کنى، آن فخر بر لباس الحق است نه بر تو.  افتخار بر جامۀ اطلس و دیبا مىهوشى بگذشت. آن درویش گفت: اى جوان اگر  پوشى صاحب ژنده

اند، این فخر  نمایى، آن نیز بر اسب عاید است نه بر تو. و اگر فخر تو بر این جاهالن چند است که پیش و پس تو روان و اگر مباهات بر اسب مى
 نیز الحق پدران است نه بر تو. نیز الحق تو نشود. و اگر افتخار تو بر آبا و اجداد است، آن

 از فضل پدر تو را چه حاصل؟       گیرم پدر تو بود فاضل
ِر الَبخيَل ِحباِدٍث َاْو واِرثٍ «فرموده:  )ع( سرور اولیا 46  .»َبشِّ
ۀ . از آی»َاىب واْسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن الكاِفرينَ «و در حقّ شیطان فرموده:  »ِانَّ الَّذيَن َيْسَتْكِربُْوَن َعْن ِعباَدتى َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم داِخرينَ «چنانکه فرماید:  47

ه»مروى است که  )ص( کافران است. و از حضرت رسول خداة شیو "ابا و استکبار"شود که  کریمه مستفاد مى ه اللَّ ع رَ وضَ کب نْ تَ و ایضاً «. م
شود کسى که مقدار  . خالصه مضمون حدیث آن است که داخل جنّت نمى»ِمْثقاَل َحّبٍة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِكْربٍ ال َيْدُخُل اجلَنََّة َاَحٌد ىف قـَْلِبه «فرموده 

  خردلى در دل او کبر باشد.
 به زندان لعنت گرفتار کرد       تکبر عزازیل را خوار کرد

ِ َصَدَقةٌ «ایضاً فرموده:  ُر َمَع املَُتَكربِّ  .»اَلَتَكبـُّ
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ه ن ی. و مراد از جهل نادانجهل -13 ا یبود در آنچه واجب نبود  يرکند. و آن قوت فیز گویاست در حد افراط. آن را سفَ
ن قوت باشد به ارادت یل ایند و آن تعطیط بله گویخوانند. و در حد تفر يآن را گربز یاده بر آنچه واجب باشد. بعضیز

  48خلقت. ينه از رو
مان ینادم و پشالبتّه  صادر شود یسیاز خس ییکاناً نیطبع بودن است. و اگر اح یو دن یهمت . و مراد از آن دونحقد -14

 ور بودن است در باطن. نهکیاند حقد،  گفته یند. بعضکت یانجامد و به فساد سرا يدگردد. و سرانجام او به ب
 49گران را بود به خود خواستن است.یه دک ییکگران نمودن. و هر نی. و مراد از حسد همت بر ازالت نعمت از دحسد -15
ة دیه پسندک يبر امورب شدن است کا مرتیر استحقاق یگران به غیردن است بر دک ي. و مراد از آن برترحماقت -16

  50تر باشد. یکتر و نزد بیند به فجور قرکش یه در آن مبالغه بکعقال نباشد. چندان 
ابد یش یه بک حتاج. و در آن ولوع نمودن. و چندانیاده از واجب و مایزهاست زیدن چی. و مراد از حرص، طلبحرص -17
  51ت نباشد مگر مرگ.یش شتابد. و آن را نهایب

ل است. و اصل ین رذایتر کن صفت مهلیو ابطال باطل. و احقّ  قیرت عجز نفس است از تحقی. و مراد از حرتیح -18
  52الم مخبر صادق و استاد مشفق.کقان است بر یمان و فقد ایآن از عدم ا

عارض شود. و سبب آن حرص باشد بر  یا از فوت مطلوبی یاز فقد محبوب هکبود  ی. و مراد از حزن اندوه نفسانحزن -19

                                                                                                                                                                                                                                 
  مروى است: (ع) از سرور اولیا 48

 َو ِىف اجلَْهِل قـَْبَل املَْوِت َمْوٌت ِالَْهِله
َتةٌ   َو ِان ِاْمَرٌء ملَْ ُحيَى ِ�ْلِعْلِم َميـْ

 

 
 َو َاْجساُدُهْم قـَْبَل اْلُقُبوِر قـُُبورٌ 
 فـََلْيَس َلُه َحىتَّ اَْلُنُشوِر ُنُشورٌ 

 
 

ص فرموده:  پناه و حضرت رسالت »َو ِمْن َشرِّ حاِسٍد ِاذا َحَسدَ «حق بردن امر فرموده.  را از حسد حساد، پناه به )ص ( حضرت رسول تعالی حق 49
 ترین رذایل است. ترین ذمایم و شنیع . بزرگی گفته که حسد قبیح»اَللَُّهمَّ اْجَعْلنی َحمُْسودًا َو ال َجتَْعْلنی حاِسداً «

  از حسد آلوده گردد خاندان       ناز حسد ویران شود این جسم و جا
دانی که بر مبتالي او رحمت نکنند؟ گفت: بلی، آن بال حسد است. ارباب طریقت حسد را به مرض آکله  از دانایی پرسیدند که هیچ بالیی می

َاحلََْسُد «فرموده که  )ص( چنان که آکله خورندة اعضاي سلیمه است، حسد خورندة حسنات دین قویم. جناب رسالت مآب اند. هم تشبیه نموده
َو  )ع( َاحلََْسُد َاوَُّل َذْنٍب َعَصی ا�ََّ ِبه ِفی السَّماِء َو ُهَو َحَسُد ِابْليٍس ِالَدمَ «. یکی از دانشمندان سلف گفته که »�ُكُل احلََْسناِت َكما َ�ُْكُل النَّاُر احلََطبَ 

 تر رسد. . زیان حسد به حاسد بیش»َاوَُّل َذْنٍب َعَصی ا�ََّ ِبه ِفی اْالَْرِض َو ُهَو "َحَسُد اْبِن اَدَم ِألَخيِه َحتَّی قـَتَـَلهُ 

 رنج در است به کو زخود کنم حسود را چه       که نیازارم اندرون کسی توانم آن
ترین خلق اهل فجورند و  احمق ییعن »َاْمحَُق احلَُمقاِء الُفجَّاُر َو ِانَّ اَكْيَس الَكْيسآِء َا ْلتُّقی«فرموده،  )ع( یحضرت والیت منقبت حسین بن عل 50

 اند. رشیدترین مردم پرهیرکاران
ابُ «چنانکه در حدیث قدسی آمده  51  .»َو ال َميَْالُء َجْوَف اْبِن اَدَم ِاالَّ الرتُّ

 کند یا خاك گوریا قناعت پر        چشم حرص مرد دنیادار را

 . در اخالق ناصري آمده که حرص در قوم عجم غالب باشد.»الرِّْزُق َمْقُسوٌم و َاحلَْريُص َحمُْرومٌ «و حریص همواره نایابنده باشد. چنانکه فرموده: 
کند. فقیر معروض  اند که استعمال علم منطق و خاصه کتاب قیاسات سوفسطایی عالج این مرض را می و حکما در عالج این مرض گفته 52

 دارد حق آن است: می

 ز استعمال منطق هیچ نگشود       هر آن کس را که ایزد راه ننمود

ال َرْطٍب َو ال �ِبٍس ِاّال «هالکت حیرت نجات یابد. و به حکم ۀ خویش را از یقین کردن و اعتماد نمودن بر قول مخبر صادق داند تا از ورط يدوا
 استعالج نماید. »فی ِكتاٍب مُّبنيٍ 
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 يه بقاکرا حادث شود  یسکن حالت یو حسرت بر فقدان و فوات آن. و ا یو شره به شهوات بدن یجسماننات یمع
 مطالب و حصول مفقودات در تحت تصرّف ناممتنع داند. ین شناسد. و وصول به جملگکمحسوسات و ثبات لذّات را مم

  53ا جلب نفع است به خود.یگران ید دن است بهید نمودن. و بدان سبب ضرر رسانکیر و ک. و مراد از خدعه مخدعه -20
ه عقل و شرع بر ک يضرور يت در طلب آرزوهاکن شدن است از حرک. و مراد از خمودت ساخمودت شهوت -21

 نقصان خلقت. يار باشد نه از رویاخت ياقدام او رخصت و اجازت داده. و آن خمودت از رو
باشند. و  ز نداشتهیو شرعاً رخصت تصرّف در آن جاردن است در آنچه عقالً ک ياعتماد یانت بی. و مراد از خانتیخ -22
  54شد.کت کاج شود و به فالین منجر به احتیتر دارد. مال حال خا شیر بیالم تأثکال و یثه در مال و عین صفت خبیا

ا انتظار ی یروهک. و مراد از آن ترس و هراس به خود راه دادن و دل بر آن نهادن است. و خوف از توقّع مخوف -23
ه وجود آن در زمان کبود  ا حادث تواندیه نفس بر دفع آن قادر نباشد. و توقّع و انتظار به نسبت کند کتولّد  يمحذور

ا ینات را کن. و ممکا ممیبود  يا ضروریر یا از امور سهل. و بر هر دو تقدیا از امور عظام بود ین حادثه یمستقبل باشد. و ا
 يزیه عاقل به چکد یست. پس نشایعقل ن ين اقسام مقتضایدام از اکچیه ر او. و خوف ازیا فعل غیفعل صاحب خوف بود 

 ف باشد.ین اسباب خایاز ا
س باشد. و یه در نزد عقال و دانشمندان پست و خسکسه نمودن است ی. و مراد از آن طلب امور خسیدون همت -24

 باشد. يه طلب او مذموم و ردک ییزهایخواستن چ
ان یکشمارند و او را از ن ویکد و فاعل را نیگران را پسند آیبه آنچه بخواهد تا دردن است کا عمل ی. مراد از رایر -25

 پندارند.
. و یو تلخ يق عبوست. و سخن گفتن است به تندی. و مراد از آن معاشرت نمودن است با مردم به طرسوء خلق -26
 .يو ناهموار ییرو ردن است به ترشکالمه کم

 يه آن بدک آنتصور  ردن است بهکشان را متّهم ینمودن و ا یگران، خرّمیحال د ي. و مراد از شماتت بر بدشماتت -27
ن یقی، يردکتصور  د. چه اگر بر خودیرس ده و هرگز بدو نخواهدید گردیشان عایا يریتدب یده از بیشان رسیه بدک

 ز برسد.یه بدو نکان دارد که از قضا و قدر است و امک ينمود
 ه شح حرص مفرط است.کاند  گفته یردن است. بعضکرون نینه از دل بکیور شدن و  نهکی. و مراد از آن شُح -28
د یام ننمایه بر انتقام اقدام و قکد یرا بر وجه انتقام. عاقل با يریظلم غتحمل  ف نمودن است بهیلک. و مراد از آن تمیض -29

 د نخواهدگشت.یتر عا میتر و عظ بزرگ يه به ضررکتا داند 
  55ه مطلق طمع مذموم است.کبل یر ضرورتیردن است به غکدرخواست  يزیچ. مراد از آن طمع -30
از  يزیا چید یا مفقود را جوید ی؛ خواه مطلوب گم شده عوض جويوی. و مراد از آن جستن آرزوست از دنطلب -31

                                                                                                                                                                                                                                 
 فرموده: )ص( . و حضرت رسول»َو ال َحييُق اْلَمْكُر السَِّئی ِاّال �َِْهِله«فرموده: چنانکه شود که ضرر غیر است  اما از کالم ملک علّام مستفاد می 53
. اما از »ِانَّ َكْيَد ُكنَّ َعظيمٌ «مکر زنان را اعظم فرموده و  یتعال تر باشد. و حق مدعاست. مکر زنان از مردان بیش يمقو »َمْن َحَفَر ُجّبًا ِألَخيِه َوَقَع فيهِ «
؛ يباشد که جلب نفع خود باشد بدون الحاق ضرر بر دیگر یشود که کید  گاه مفهوم می »َكذِلَك ِكْد� لِيـُْوُسَف ما كاَن ِلَيْاُخَد َاخاهُ «شریفه ۀ آی

 نبود. )ع(  یامین و اسباط یعقوب به ابن يآن ضرر در مود. ویامین ن حضرت یوسف صدیق نسبت به برادر خود ابنچنانکه 
 .»َاْخلاِيُن خاِيفٌ «اند:  گفتهچنانکه وخاین پیوسته خایف باشد.  .»َاْخلِيانَُة َجتُُّر الَفْقرَ «: فرموده )ص( چنانکه رسول اکرم 54
 و در مذمت طمع اخبار بسیار است. و ذلّت با طمع یار است. 55
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تن او ا و اسباب آن در معرض فنا و زوال است. و در جسیمذموم است. چه دن يوید در هر حال طلب دنیجو يویاسباب دن
 مثال است. یع عمر بییتض
ئه نمودن. یه سزاوار نباشد. و طلب اسباب معاش از وجوه سکس کردن است بر آن ک. و مراد از ظلم جور و ستم ظلم -32

  56س ظالم نفس خود باشد.کن یو چن
  57گردد.د یعا نیثر آن دروغ باشد. و ضررش به جانبکنند و اکتصور  ر،یه در غک يزیگمان به چ ي. و مراد از وظن -33
ردن. کم نیتعل يگریباشد و به د یسکه در کرا  يردن است هنرک یده و مخفید نون. و مراد از آن پوشی. به تشدهضنّ -34

 رد.یگونه از آن نقصان نپذ چیباشد و ه یاموزند باقیاگرچه اثر آن هنر هم چنان تمام ب
جب -35 58باشد. ه استحقاق آن نداشتهکپندارد  یاذب بود در نفس و خود را مستحقّ منزلتک. و مراد از عجب ظنّ ع  
ه مطلوب کل اسباب ی. و تحصيوینمودن است در امور دن ییباکیو ناش يصبر ی. و مراد از عجالت شتاب و بعجالت -36

 نفس اوست.
ن صفت یباشد. و ا داشته ییکرده باشد و توقّع نک يه اعتماد بر وکس کدن است بدان ی. و مراد از غدر بد رسانغدر -37
ن الوجوه به نزد  چیافتد. به هاتّفاق  رهمیال و مودت و غیار است. و استعمال آن در مال و جاه و عیوجوه بس ثه رایخب وجه م

  59ست.یمحمود ن یچ ملّتیخردمندان ه
ق جستن و قدرت خویخود در نظر بزرگ دانستن و از آن بر د يایاوصاف و اش ي. و مراد از وغرور -38 ش را یگران تفو

مغرور شود و بر  یفان يزهایه بر چکاحمق نادان  یگران را عاجز پنداشتن است. زهیمال شمردن و دکدر آن امور به 
 مغرور گردد. يو اسباب ظاهر يماالت صورک

ر موضع. یت نمودن است به غیر موقع، و آزار و اذیدن است به غیردن و گزند رسانک. و مراد از آن خشم ظاهر غضب -39
  60رد.یه با جمادات و نباتات خشم گکشود  یمستولغضب بر بعض اشخاص چنان  یو گاه

                                                                                                                                                                                                                                 
ُهْم ظاِملٌ ِلنَـْفِسه«قوله تعالی:  56 ترین مردم باشد. و گاهی ظالم چنان آتش ظلم  ء به ما وضع له نباشد. و ظالم شقی و ظلم به معنی وضع شی .»َفِمنـْ

 »َعَلی الظَّاِلمنيَ َاال َلْعَنُة ا�َِّ «برافروزد که از شعلۀ آن عالمی بسوزد. حق سبحانه و تعالی ظلم و ظالم را بسیار مذمت نموده و در جایی فرموده که 
ا ال تَـُردُّ «است . از حضرت رسول خداص مروي »َو ال تـَرَْكُنوا ِاَلی الَّذيَن َظَلُموا فـََتَمسَُّكُم النَّارُ «كه و در جایی دیگر فرموده  . »ِاتـَُّقوا َدْعَوَة املَْظُلْوِم َفِا�َّ
 .»ُه ِاْنِقراضٌ اَلظُّْلُم َاوَّلُُه ِاْعراٌض َو اِخرُ «و در کالم بزرگان آمده: 

 عادل گذشت و نام نکو یادگار کرد       ظالم بمرد و قاعدة زشت از او بماند

دارد که در  مایه و عادل متوسط. و ظلم در عجم بسیار باشد و مردمش ستمکار باشند. فقیر معروض می ظالم همواره بسیار مال باشد و مظلوم کم
ي ملوك ترك و تاجیک و سالطین دور و نزدیک رسیده، در هیچ دیاري عشري از اعشار ظلم اکثر معمورة عالم گردیده و به خدمت بسیار

  ایران ندیده. بلکه بنیاد حکومت ایران بر ظلم است. در این باب 
 »سخن دارم ولی ناگفته اولی است«

ِاّ�ُكم «فرموده:  )ص( اکرم . و حضرت رسول»الظَِّن ِانَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِامثٌْ  � اَيـَُّها الَّذيَن اَمُنوْا اْجَتِنُبوا َكثريًا ِمنَ «فرموده:  ینه یسبحانه و تعال حق 57
 .»ِانَّ الظََّن ال يـُْغنی ِمَن اَحلقِّ َشْيئاً «دیگر فرموده که  یدر جای یتعال ي. و بار»َوالظَّنِّ فَِانَّ الظَّنَّ ِكْذبٌ 

در خود بردن و خصایل ذمیمه را  یالحق خودبین شدن و گمان نیک .»ْريًا َبصََّرُه ِبُعُيوِب نـَْفِسهِاذا َاراَد ا�َُّ ِبَعْبٍد خَ «فرموده:  )ص( حضرت رسول 58
 است. یخوب شمردن، غایت شقاوت آدم

ِألَْهِل الَغْدِر َغْدٌر ِعْنَدا�َِّ تعالی اَْلَوفاُء «فرموده:  )ص( . و سرور اولیا»ِلُكلِّ غاِدٍر ِلواٌم يـَْوَم اْلِقيَمِة ِبَقْدِر َغْدرِه«روایت شده:  )ص( حضرت رسول از 59
 .»َواْلُعْذُر ِألَْهِل الَغْدِر َوفاٌء ِعْنَدا�َِّ َتعالی

و ایضاً  »ُكم فـَْليَـتَـَوضَّأاَْلَغضُب ِمَن الشَّْيطاِن َو ِانَّ الشَّْيطاَن ِمَن النَّاِر َو ِامنَّا يُْطَفی النَّاُر ِ�ْلمآِء فَِاذا َغضَب َاَحدُ «است:  يپناه مرو از حضرت رسالت 60
← 
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شان یبه ا يه از آن گفتار، بدک آن یردن است. به معنکر یشان تقریت. و مراد از آن در عقب مردم صورت حال ابیغ -40
  61ند.یز گوین صفت را غمز نیالحق شود. و ا

ز و شرف یان دروغ است. چه تمیاز بفر و صمت بهتر که کاند  ان گفتهی. و مراد از آن دروغ گفتن است. داناذبک -41
است،  ین معنیا ید. و دروغ منافیوگ می چه ر بود بر آنینطق است. و غرض از نطق اعالم غۀ وان اول به واسطیانسان بر ح

 62باشد. یت انسانیپس دروغ مبطل خاص
آدم  یرفع نظام عالم و اختالل اوضاع بن یه مقتضکباشد  ییفسادها يردن بود. و غرض از وکزه ی. مراد از آن ستلجاج -42

 63له است.ین اوصاف رذیتر ن صفت تباهیباشد. و ا
شتن را محق گرداند و یبه طرف اوست و خواهد خوحقّ  هک یسک ردن است باک. و مراد از آن جدل و بحث مجادله -43
 ن و آرام دهد.کیتسسبب خود را  نینشاند و آن محق را باطل سازد. و بدحقّ  یرسک الم باطل خود را بهک

  64. و مراد از او دل با زبان راست نداشتن و به ظاهر دوست و در باطن دشمن بودن است.نفاق -44
 ر سبب.یردن است به غکر جهت و عداوت ی. و مراد از مقت دشمن داشتن و خصومت نمودن است با مردم به غمقت -45
  65ندارد. یننده در نظر مردم وقعک و مزاحام نمودن است. یه قک. و مراد از آن بر اقوال و افعال مضحمزاح -46
رد. ینند. و در گفتن منّت پذکنده سؤال یه از گوک آن ین بدان رساند بیه سخن اکاست  ینیچ . مراد از آن سخنمهینم -47
  66ند.یز گویت نیله را سعاین صفت رذیو ا
ا ننمودن یخلق و خالق. و حردن است از کشه نیردن است در امور. و در آن اندک یشرم ی. و مراد از آن بوقاحت -48

 گانه.یش و بیاست از خو

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
 .»ِخيارُُكْم َمْن َيُكوُن َبطُئ الَغَضِب َسريُع اْلَفی َو ِشرارُُكْم َمْن َيُكوُن َسريُع الَغَضِب َبطُئ اْلفی«فرموده: 

بُّ َاَحدُُكم َاْن َ�ُكَل حلََْم َاخيهِ «: نموده یغیبت را نه یتعال حق 61 اَْلغيَبُة فاِكَهُة «گفته:  يحسن بصر »َمْيتًا َفَكِرْهُتُموهُ  َو ال يـَْغَتْب بـَْعُضُكم بـَْعضًا َاحيُِ
که  نشد مگر آن دیده یتر کنند اگرچه این صفت در تمامت ایران میان خاص و عام متداول است. بلکه مجلس الواقع غیبت زنان بیش ی. ف»النِّسآء

ه مجلس مردودان اهل دنیا و مقبوالن خدا  است. یتعال يدر آن غیبت باشد الّا ماشاءاللَّه. مرادم از ماشاءاللَّ
ا يـَْفَرتی اْلَكِذَب الَّذيَن ال يُؤِمُنوَن ِ��ِت ا�َِّ ُاولئَك ُهُم اْلكاِذبُونَ : «تعالی دروغگویان را مذمت فرموده ایزد 62 َلْعَنَت ا�َِّ «و جاي دیگر فرموده:  »ِامنَّ

ُكْم َواْلِكْذَب ِألَنَُّه يـَْهدی ِاَلی الُفُجوِر َواْلُفُجوُر يـَْهدی ِاَلی النَّارِ «: فرموده )ص(  و حضرت رسول اکرم »َعَلی الكاِذبنيَ  ُكْم «و ایضاً فرموده:  .»ِا�َّ ِا�َّ
 .»اَْلُمؤِمُن يـَْزنی قاَل نَِعم قيَل اَْلُمْوِمُن َيْسِرُق قاَل نـََعْم قيَل اَْلُمؤِمُن َيكِذُب قاَل ال«ُسِئَل رسول ا�َّ در اخبار آمده:  .»َوالِكْذَب َوالِكْذُب �ٌب ِمْن َاْبواِب النَّارِ 

َمْن ُعِرَف ِ�ْلِكْذِب ملَْ َيْسَمع « ن آمده:. و در کالم بزرگا»ال ُمُروََّة ِلَكُذوبِ «: و ایضاً فرموده .»اَْلِكْذُب َحْيُض الّرِجالِ «حضرت سرور اولیاع فرموده: 
 .»ِصْدُقُه َو قيَل اْلِكْذُب َمجَّاُع ُكلِّ َشرٍّ َو َاْصُل ُكلِّ َذمٍّ 

 هاي کهن که ویران کند خانه       ستیزه به جایی رساند سخن                     63
َعالَمُة النِّفاِق َثالثٌَة ِاذا َوَعَد َخَلَف َو ِاَذا اَمتَن «ص روایت شده که  و از حضرت رسول »فی قـُُلوِ�ِمْ  يـَُقوُلوَن ِ�َْلِسَنِتِهْم ما َلْيسَ «فرماید:  تعالی می حق 64

تعالی  . و حضرت باري»خالقِ َاُعْوُذ ِبَك ِمَن النِّفاِق َو ُسْوِء االَ «: . و ایضاً فرموده»خاَن َو ِاذا َاْحَدَث َكِذَب َو فی َروايٍَة ِاذا عاَهَد َغَدَر َو ِاذا خاَصَم َفَخرَ 
ْرِك اْالَْسَفِل ِمَن النَّاِر َو َلْن َجتَِدَهلُم َنصرياً «در مذمت اهل نفاق فرموده   .»ِانَّ اْلُمناِفقَني ِفی الدَّ

َبَة َكما َ�ُْكُل النَّاُر اْحلََطَبةَ «چنانکه در کالم کبار آمده که  65 آن زیان دینی و دنیوي از مال و جاه و غیر آن به و بسا باشد از  .»اَْلَمزاُح َ�ُكُل اهلَيـْ
 .»اَْلَمزاُح ِاْسِتْدراُج الشَّْيطانِ «دیگري عاید گردد. حضرت رسول در مذمت مزاح فرموده که 

یعنی داخل  »ال يَْدُخُل اْجلَنََّة منََّامٌ «: روایت شده )ص( اکرم از حضرت رسول .»َمهَّاٍز َمشَّاٍء بَِنميٍم َمنَّاٍع ِللَخْريِ ُمْعَتٍد اَثيم«و در کالم مجید آمده:  66
 چین از امت من نیست. یعنی سخن »اَلَنمَّاُم َلْيَس ِمْن اُمَّتی«چین. و نیز از آن حضرت مروي است  شود در بهشت سخن نمی
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 دن و انبساط نمودن.یمأخذ گفتن است جهت خند یاصل و ب یمراد از آن سخنان ب .هزل -49
 یو از الطاف نامتناه یات الهیغا یات بیوس بودن از عنایست. و مأ»هو«د شدن از رحمت ی. و مراد از او نومأسی -50
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