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  یعرفان روانشناسینظریه شخصیت در 
  
  

 2فرانک بیدآباد                1دآبادیژن بیب
 

 چکیده
پردازیم. در این ارتباط با بیان شاکله  گیري رفتار و شخصیت در نظریۀ روانشناسی عرفانی می به مبحث شکل در این مقاله

شود. بنیان شخصیت بر اساس عواملی نظیر  گیري رفتار و شخصیت در روانشناسی عرفانی اشاره می و نقش آن در شکل
، اغناناپذیري، انزواي درونیبشر،  ناهی بودن حیات ماديمتدنی انسان، محب ذات، مشعر بودن انسان به شعور خود، طبع 

تک آنان اشاره خواهد  بوده که در این مقاله به تک ادراك وجود برترتدریجی و زوال ، کمبودرفع از انسان سوءبرداشت 
ن مقاله است. بندي شخصیت افراد در روانشناسی عرفانی بر اساس فعلیت اخیرة انسان از موارد مطرح دیگر در ای شد. طبقه

  و در پایان به نقش تهذیب اخالق و اصالح رفتار در روانشناسی عرفانی خواهیم پرداخت.

  ، تصوف، روانشناسی شخصیت، شاکله فرد، اخالق.روانشناسی عرفانی ها: کلیدواژه

  مقدمه
در  فرديهاي  تفاوتاشاره به در روانشناسی شخصیت  مفهوم است.بررسی قابل مختلف هاي  شخصیت انسان از دیدگاه

به  زمینهکند. در یک  تمرکز میاصلی  زمینه. مطالعه شخصیت بر دو کند می ر، احساس و رفتار افرادهاي تفکّالگو  ویژگی
در پردازد.  میدر افراد  4پذیري و تحریک 3پذیري مانند جامعهخاص  شخصیتیهاي  موجود در ویژگیهاي  تفاوت فهم

تافته  هاي مختلف فرد به عنوان یک مجموعه به هم چگونگی در هم آمیختن قسمتدرك به شخصیت زمینه دیگر 
دهد که شخصیت  توضیح می اهمیت است که زاز اینرو حائ درمانی روانوجود نظریه شخصیت در هر نظریه  5پردازد. می

به توجه  بادرمان،  فرآیند واند ایجاد شود و به دنبال آن در بخشت می اي چه زمان یا مرحلهدر اختالل سالم چیست و 
درمانی در تکمیل نظریه خود  هر نظریه روانلذا ود. ش می ماهیت اختالل در رشد شخصیت، درمان مورد نظر توصیه

با  درمانی روانبدین ترتیب هر نظریه نماید.  گیري شخصیت در انسان توصیف می خود را از روند شکلخاص  دیدگاه
 شخصیت انسان از چه ابعادي تشکیل شده یا چگونه شکل دهد که سوالها پاسخ میتکیه بر نظریه شخصیت به این 
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از چه چیست و از دیدگاه آن نظریه چه خصوصیاتی دارد؟ ناهنجاري یا عدم سالمت و اختالل  انسان سالمیرد؟ گ می
  ؟ یردگ می در کدام مرحله و چگونه شکل و زمانی

  و شخصیترفتار گیري  شکل
 یابد می لذّت و آنچه که خوشایند یا خیر جذب بهخود شهویه  قوه ش با استفاده ازیخو يدوام بقا انسان در جهت حفظ و

بدین ترتیب  پردازد.یم استناخوشایند یا شرّ  ر اوب که آنچهیا فع درد رفع و دبراي غضبیه  با تکیه بر قوهو  کند تالش می
واند موجب نفع یا ت می عملیپدیده یا د. از آنجا که هر یاب می روظهعد جسمانی وي بصورت اعمال د روانی انسان در باعاب

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

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

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

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

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

  ه است.داو شبینی  جهان نیز تغییر

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

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

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

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

  . یدآضرر به حساب 

ها  بینی نوع نگرش فرد تغییر یافته و سپس ارزش دهد و با تغییر جهان ش او به جهان را شکل میفرد نوع نگر ینیب جهان
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 وندش می شمردهخوب یا بد  افعالییا  پدیدهچه نند ک می که تعریفها  . ارزشرندیگ می شکلمجدداً  اومتناسب با نگرش 
ر شرّ ب ر ویادراك خ د.نده شکل می ي اطرافدادهایدر مواجهه با رورا  ما العمل رفتارها و عکس ،ها انتخاب مستقیماً

که  يزیفکر خود را از چ محتواي واندت می مثال فرد يبرا .ندگرد متأثّر می ارزشهااز ز یفکر افراد ن يو محتواتفکّر  تیماه
که فرد در  یجاناتیه از طرفی دیگر رها کند.بودن آن باور دارد شرّ  قاً بهیعمیا  ماردش می ا ناکارآمدی ، بیهودهمناسب

 چیزي را نامطلوب و چه چیزي را مطلوبچه او این است که تأثیر  تحتز یدهد ن می دادها از خود نشانیمواجهه با رو
 فرد نسبت به ارزشگذاريبا تغییر اما  واند مولّد هیجان خشم یا غم باشدت می شودبرآورد  منفی رخدادي اگرمثالً  مرد.ش می

  .دردگ می شاديل به یجان خشم او تبدیه ،همان رویداد

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

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

  
  1نمودار 

در تفسیر بیان تحقیق در خیر و شرّ در بیان  سه دایره پایین مبین شاکله فرد است که به آن خواهیم پرداخت. 1در نمودار 
، آنبدان، که انسان داراي مراتبی است و براي هر مرتبه از آن مراتب، شرّ و خیریست مخصوص به « 6فرمایند: السعاده می
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این مالیمات خیرات آن است. و مرتبۀ بشریت آن خیرهاي آن هاي  و غضب يها ۀ حیوانیت مالیمات شهوتمرتب زیرا
و  ،منافرات آن است مهه ورعلوم و اوصاف زیبا و شرمالیمات آن مرتبۀ قلبی  ،از انقیاد عقلعدم خروج  اب کنل است

ود و نه خیر. و معنی ش می ود و گاهی نه شرّش می گاهی خیرو د، اشب می شرّبراي مرتبۀ دیگر  اي گاهی خیر مرتبهو هکذا. 
 ختبار بهتب واضح است و ااشرّ مرختبار به او  ،انسان باشدکه با که شایسته نیست از آنچه است و خالص  ارب، اخت»ابتال«

کند و  ، یا طغیان میودش می افاضه کنندة خیربه کند و در خیر متوجه  شود که آیا او شکر می نظرها به این است که آنخیر 
طغیان  و در خالصی هست،ایل نفس از رذبراي ها و  لطیفۀ انسانی از آلودگیبراي شکر کردن  درزیرا کند  او یاد نمیاز 

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

  شاکله 
در را  واژهاین  استعمال 8الالنی و همکاران 7کند. دهنده و مهارکننده تعریف می شکلمعنی  بهرا » شاکله«راغب اصفهانی 

اند که باید  بندي کرده طبقه 11و شخصیت اکتسابی 10طبیعت و خلقت، 9تفاسیر قرآنی به سه گروه عمده طریقه و مذهب،
                                                                                                                                                                                                                                 ←  
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  . 31- 51 صفحات ،1391 زمستان ،28 شماره ،9 انسان پژوهی دینی، دوره
  نقل از الالنی و همکاران: 9

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

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

   .87، ص15  ج تا.، بی تفسیر المراغی، بیروت: دار احیاء التراث العربى مصطفی، بن احمد مراغی،
  نقل از الالنی و همکاران:  10

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

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

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

  . 500 ، ص6  . ج ق1418،  دارالکتب العلمیه ، بیروت:6 ، تحقیق محمد باسل عیون السود، ج محاسن التأویل ، الدینلجما محمد قاسمى،
  .515، ص6 ج تا. ، بی ، بیروت: دار احیاء التراث العربى6 ج التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملى،   حسن، بن محمد طوسى،

← 
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تک آنها به درستی از عوامل شاکله هستند ولی شاکله جمع همۀ آنهاست به شرطی که شخص را منتهی به  گفت تک
ند در غیر دادن رفتار نماید. براي مثال طریقه و مذهب وقتی عامل شاکله است که الزامات رفتاري براي فرد ایجاد ک شکل

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

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

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

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

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

چند مرز قطعی مشخصی براي  هر 12داند. اي از اقتضائات و نیازهاي جسمی و روحی فرد می حرکتی را منبعث از مجموعه
دینی را به هم  دو مفهوم انگیزش در روانشناسی و شاکله در متونوان ت می ود ولیش نمی انگیزش در روانشناسی تعریف

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
  .303 ق. ص1423 ،  ، بیروت: دار العلوم تبیین القرآن یرازى، سید محمد،ش حسینى

  نقل از الالنی و همکاران:  11
  . 193، ص13. ج ق1417 ،  ، قم: دفتر انتشارات اسالمى حوزه علمیه قم المیزان فى تفسیر القرآن  محمدحسین، سید طباطبایی،

  . 216، ص14 ج ق.1419، بیروت: دار المالك للطباعۀ و النشر، 2، چ14 تفسیر من وحی القرآن، ج اهللا، سید محمدحسین،فضل
  . 232، ص13 . ج1380تفسیر روشن، تهران: مرکز نشر کتاب،   حسن، مصطفوى،

  بیستم. چاپ ،1392ویرایش،  محمدي، نشر سید یحیی: هیجان، ترجمه و ریو، انگیزش مارشال جان  12
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ها و تعاریف مختلف از ناهشیاري انطباق  شاکله متفاوت از انگیزش ناهشیار در روانشناسی نیست ولی با توجه به برداشت
نزدیکی بیشتري به شاکله دارد. البتّه باید اضافه کرد که مفاهیم » نهاد« 13کامل با ناهشیاري نیز ندارد. در اصطالحات فروید

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

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

 دهد. قوه مفکّره راه حصول را شکل می» نیت«کند. انگیزش در فکر وارد شده و  را بنا می» انگیزش«گردد  ایل میمیل و تم
گردد و  متجلّی می» عزم«کند  شود. وقتی فرد تصمیم به اجراي تصمیم خود می ساخته می» تصمیم«را هموار ساخته نیت 

شود. مجموعه افعال و حرکات، رفتار فرد را بنا  ظاهر می» حرکت«و » علف«کند و  می» اقدام«یابد. سپس  اراده او ظهور می
و به عبارت » سنن«و » رسوم«و » آداب«گردد. عادات عمومی افراد در جامعه  کنند. وقتی رفتار تکرار شود عادت می می

 .قابل مشاهده است 2مودار این موضوع در ن نماید. جامعه را بنا می» فرهنگ«دهد و  را در جامعه شکل می» هنجارها«دیگر 

با  فردکه است اکتسابی هم  کنند و الزام می فرداست که مقتضیات فطري و درونی  فطري همهمانند انگیزش  شاکله،
و شاکله نیت  در رفتار فرد 14فرمایند: و شاکله مینیت  در تعریفسازد.  آن را میو عادت خود عمل باور و اندیشه و 

دهد. در تفسیر  ت) فرد را شکل میهمان تصمیم فرد است. شاکله آن چیزي است که فکر (نینیت  اساس بروز رفتار است.
افراد بگو همه از خدا و » ُقْل ُكلٌّ ««: 16آمده است» يـَْعَمُل َعَلٰي َشاِكَلِتهِ  ُكلٌّ « 15بیان السعاده فی مقامات العباده در تفسیر آیه

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

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

کند و به  میتمثل آن صورت را پیش خود م انجام دهدمباحات معاصی و وقت بخواهد عملی در صور عبادات و  بشود هر
                                                                                                                                                                                                                                 
13 Freud, S. (1923), The ego and the id. http://www.sigmundfreud.net/the-ego-and-the-id-pdf-ebook.jsp  

   .اسراف و شاکله 6/2/1387سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ  14
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-esraf.mp3  

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

در  تیشاکله و ن رضا، يمددکار-یاحترام به اجازات عرفان ،4/12/1391مجذوبعلیشاه در تاریخ سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده 
   .اعمال

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

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

  .»کنند همه بر شاکلۀ خود عمل می«. 84، آیه سوره بنی اسرائیل  15
ترجمه محمدآقا رضاخانی و حشمت اهللا  8حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، جلد   16

  .330-333ریاضی، انتشارات حقیقت، صفحات 

http://www.sigmundfreud.net/the-ego-and-the-id-pdf-ebook.jsp
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-esraf.mp3
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391-12-04-Sobhe-Jome-Ehteram-Be-Ejazat-Erfani-Madadkari-Reza-Niyat-Dar
http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393-12-29-Sobhe-Jome-Arzyabi-Amal-Jobran-Khata-Tobe-Shakel-Niyat.mp3
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 و کند. میوجود پیدا کمال آنچه که بالفعل حقیقت آن عمل است به ماید ن می به آن فعلآن صورت قصد  مثّلي ت واسطه
 یانسانمثالً  یرد،گ می عمل قرارآن مبناي و براست آن در حین عمل مشتمل بر وا فعل است، ونیت  قصد این این صورت و

کند،  قصد میساخته و به آن عمل تمثّل پیش خود م ریاکار وقتی بخواهد نماز بخواند صورت آن رااست یا خودپسند که 
انجام پس نماز را  هد.د میزینت  کند پیش مردم ممدوح است دش را برآنچه که گمان میبه واسطۀ این صورت نفس خو

به  همانند طاووس.مثالً  است و آن نوع خودپسندي استآن بالفعل و آن ست ین مشاکله اانیت  که مشتمل بر دهد می
 دهد و او قصد تزئین نفس خودش را دارد که شاکلۀ حال او و فعلیتش خود قرار میعبارت دیگر عملش را بر اساس قصد 

و  بالذّات صفات جمالیه او از رحمت، جود، احسان، عفو، صفح واوالً  تعالی شأنهاول  حقّ اشد. و چنین است شاکلۀب می
بالعرض قهر، غضب و  وثانی با قصد  ها و لکن گاهی برحسب قابلیت پس عمل او در قصد اول جز همین نیست، و غفران،
بر نیز  و شماکند  عمل می رحمت و احسانبر شاکله ها بگو که خداوند  این است که: به آن )آیه( یمعنو  ود.ش می انتقام

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

اختیار را  که خدا استکسی مختار بلکه  اختیار نشده باشد، شاکلهکند ممکن است برحسب  اختیار میرا ل صورت عم
شده که جانشین جزاي چیزي داخل بر  »فا«پس  پروردگار شما برآن کس که راه یافته است داناترست. که همانا .کند می

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

  ».کند باشد یم آن به جمیع مواردي که صدق میبا تعمبالتّبع او دشمنان  ورو از ذکر شر(ع)  خیرات علی

از آنچه  شانبرای »َهلُْم َنِصيٌب ِممَّا َكَسُبوا«، بزرگان آنها »ُأولَِئكَ «: «17فرمایند میدر تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده 
دنیا و آخرت است،  »حسنه«شان  اند و از آنها درخواست ند نصیب است، یعنی از جمله آنچه کسب کردها هکسب کرد

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

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

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

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

ماید، پس اراده قوه شوقیه را تهییج ن می کند، سپس اراده د، سپس عزم میوش می حادثآن برایش  هکند سپس میل ب
، سپس را ، سپس عضالترا ها دهد، سپس رگ ب را حرکت میانگیزد و آن اعصا کند و آن قوه محرّکه را بر می می

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

                                                                                                                                                                                                                                 
  سوره بقره. 202العباده. آیه  مقامات فی السعاده بیان. سلطانعلیشاه گنابادي، سلطانمحمد مال حاج حضرت  17
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، و همانا دانستی که بعض مقامات کند صعود حاصل میبه به نزول و صورت خود را عملی در مقامات علمی براي انسان 
ود، پس صحیح است که گفته شود: که ش میتصور  علمی از تقدر و تجسم خارج نیست، پس عمل در مقام تجسم نفس

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

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

  بنیان شخصیت 
دگاه عرفان چگونه یاز دهاي شخصیت وي  و بنیانانسان روان م یمهم است که بداندرمانی  روان باحثقبل از پرداختن به م

رنظریه شخصیت از انسان و و کیستی تبیین چیستی . در ودش می فیتعر شخصیت و تبیین و نتیجتاً  عرفان اسالمی منظَ
به چند اصل بارز که به نحو اتّفاق ولی با تفاوتهایی مورد  کند نگرش افراد ایجاد میشخصیت و تغییراتی که عرفان در 

ر انسان و قابل درك دل برگرفته از حقایقی واضح و مشترك واص نماییم. این توجه عرفا و روانشناسان است را ذکر می
ن ابی را یتعالنیاز افراد به  آنها بر استناد بااسالمی به عنوان روح دین  عرفانکه  زندگی بشر استو از بدیهیات است 

ي وجود اتاضطرابمشابه با  ياصول نظربخشی از این  .نماید استفاده میاز آنها  بخشی افراد آگاهی فرآیند درو  مایدن می
  .کند می بشر صدق يمطرح شده و در مورد ابنا يوجوددرمانی  هاي روان نظریهمتون در است که 

  حب ذات

که بعداً  یعلم يها رشته« 18فرمایند: میبه معنی این است که هر موجودي عالقمند به حفظ و بقاي خود است. حب ذات 
 د،ییفلسفه مرتّباً زا یعنیکم از آن جدا شد  که کم ییها رشته یلیو خ لیقب نیاز ا یلیو خ يروانکاو ،یشد، روانشناس دایپ
 ةزیغر سندینو یکه در انسان هست، م ییها زهیجزء غر يروانکاو يعلم خودش بزرگ شد. علما نیو ا دییزا یعلم کی

را  نیجمادات هم ا یحتّ ،يهر موجود یعنیذات  حب. حب نوع ةزیحب ذات و غر ةزیغر یجمع هحب ذات. بطور دست
 هیتجز وجه چیه سخت است و به یلیخ زیکه فالن چ ندیگو یمثالً م یمیدر ش. کنند یدارند که خودشان را حفظ م

. هر شود یم دهینوع در جانداران د حفظ. هم حفظ نوع یکیحفظ کند، داشته باشد.  خواهد یخودش را م یعنی شود ینم
در واقع  ندیگو ی. مآورند ینر و ماده دارد و نسل م م،ینیب یرا م واناتیخودش بخواهد، ح نکهیبدون ا خواهد  یم يجاندار

 کیرسته)  تازه، (از علومِ تازه ي. اما علمانطوریدر انسان هم هم یباشد و حتّ ینسلش باق نکهیدارد به ا يمند عالقه نیا
 نکهیبدون ا یهر انسان یعنی ندیگو یعکس حب ذات که م مرگ به ةزیغر. مورد نیمثالً در هم ندیگو یم يا تازه يزهایچ

کار را خواهم کرد.  نی: فردا ادیگو یکه هست، م يکه هر روز یمعن نیبخواهد، طالب مرگ است. به ا حاًیخودش صر
 نیا دیشا کند یاشخاص را وادار م زهیاست که آن غر يا زهیغر کیعالمت وجود  ن،ی. خود ازند یاز فردا دم م شهیهم

 ریما تعب یبشود ول دهیکه د ستیظاهر ن شهیهم نیا زه،یغر ندیگو یکه م يزیحرف ظاهرش درست است البتّه آن چ
                                                                                                                                                                                                                                 

 ،یعرفان يبرگرفته از گفتارها ،157شماره  یعرفان يها از سلسله درس يا دهیگز، شاهیعل تابنده مجذوب یحضرت حاج دکتر نورعل اناتیب 18
  /http://www.jozveh121.com. 1394 اسفند 1 خیتار
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اش  گذشته ۀکه هر لحظه بخواهد که لحظ ستین نیا زهیغر نی. استیمرگ ن ةزیغر نیا مییگو ی. ممیدار نیاز ا يگرید
هر لحظه  خواهند یاست که م نیا عتشانیدر طب واناتیح ۀنه! انسان و هم د،یایب دیدج ۀلحظ کیبرود و  نیتمام بشود از ب

 نیاز ب شهیباشند، هم یخودشان ناراض یِخصوص اگر از وضع فعل خواسته را دارند، به نیقبل باشند و چون ا ۀبهتر از لحظ
که بهتر شدن را نخواهد.  ستین یچکسیه یعیببطور ط یعنیاست  زهیغر نی. اخواهند یرا م يشاد ۀرفتنِ آن لحظه و لحظ

که فقط االن را  نیب کینزد يها است. البتّه چشم يکه بهتر شدن چطور کنند یبهتر شدن را درك نم نیا ها یمنتها بعض
که  یتکامل یول ستین یمدت طوالن یعنی خواهند یلحظه م نیبهتر شدن را در هم نیا نند،یب یرا م کینزد یلیو خ نندیب یم

است  ریتکامل و بهتر شدنِ در تمام مس نیا رسد، یکم به آن م و اگر در راه حق سلوك کند، کم خواهد  یدلش م انسان
فیقبل باشد، حدّ  ۀامکان دارد که بهتر از لحظ شهیهم شود، یقطع نم ییجا کیبدتر شدن در  ایچون بهتر شدن  ندارد.  ق

 نیا ةدهند نشان نیهست و ا نیا شهیراه حق، هم خصوص سالکانِ به یاست که در ذهن همگ یلیتما کیکار در واقع  نیا
 یوضع نیبردارد. هم يقدم بعد کی خواهد، ی. در هر قدم مستدیقدم با کیجا و در  کیدر  خواهد یاست که سالک نم

به برگشتن  یعنی گریدقدم  کیرفتن به  نیکه ا کنند یم نیچون نظر به ا یعنی کنند یبه مرگ م ریکه آن روانکاوها تعب
و نظر به ادامۀ کمال و هر لحظه بهتر   داشتهمؤمن نظر به کمالش  یرفتنِ آن، نظر به مرگش داشتند ول نیقدمِ گذشته و از ب

به تکامل و  لِیم نیو ا لیتما نیکه ا شود یجهت به نفع ما م نیاز ا يعلم روانکاو نجای. البتّه در اشیتر از دفعۀ پ و کامل
. مؤمن کارش ردینظر بگ ریما که آنها را هم ز حِیصح الیو ام التیآنقدر غلبه نکند بر تمام تما یعنیصعود، منحرف نشود 

که در خود راه  يا آن عجله کنند، یعجله م ی. البتّه گاهدهد یرا هدر نم نیا دارد، یم را منظّم نگه نیاست که ا نیهم
  »اهللا. شاء مؤمن توجه بکند، ان دیرا هم با نی. اشوند یرج ماز راه خا لهدر اثر عج ها یلیخ یباشد، بال اشکال است ول

  انسان مشعر به شعور خود است

در طبقه حیوان موجودي به نام انسان وجود دارد که ادراکات حسی را بطور متفاوتی با سایر حیوانات درون این طبقه 
توانند میزان درك و فهم خود از  انسان نمی نماید. در نوع حیوان انواع مختلف حیوانات به جز دریافت و پردازش می

ها را مورد ارزیابی قرار داده و آنها را بهبود بخشند ولی در نوع انسان این امر وجود دارد یعنی انسان به فهم خود  پدیده
را بیشتر  تواند میزان فهم و ادراك خود فهم دارد یا به عبارت دیگر به اصطالح عرفا انسان مشعر به شعور خود است و می

و بیشتر نماید بدین معنا که استعداد دارد خود را تعالی بخشد و وضعیت جسمی و روانی خود را از یک وضعیت به 
وضعیت باالتر ببرد که این پدیده در سایر حیوانات وجود ندارد. پس روان در انسان همان روان موجود در حیوان است با 

ر شعور خود بیافزاید. هرچند دانشهایی که در انواع مختلف حیوانات وجود دارد این تفاوت که این استعداد را دارد که ب
تواند این علوم را کشف کرده و برخود  در انسان (در بدو تولّد) وجود ندارد ولی استعداد انسان در این است که می

زندگی مادي و معنوي او بکار  اضافه کند. منظور از علوم، کلیۀ اطالعات و دانشی است که براي حفظ بقاي او و بهبود
ضر  میاید. براي مثال با توجه به زندگی حیوانات متوجه می شویم که حیوانات آگاهی کافی نسبت به خوب و بد و نافع و م

الزم براي حیات در حیوان بصورت هاي  به زندگی خود دارند ولی این دانش در کودك انسان وجود ندارد و دانش
داده شده ولی در انسان باید کسب شود. لذا از این سبب تعالی براي انسان متفاوت از دیگر جانداران غریزي در آنها قرار 

  است.



11 

  دنی مطبع 

 19فرمایند: توان در عمل انسان را به عنوان یک موجودي جدا از جامعه در نظر گرفت. می انسان مدنی الطبع است. لذا نمی
 از خیلی قدیم .با هم زندگی باید کنندباید طور فطري  بهو عنی طبیعتاً الطبع است ی اساس زندگی و جامعه بشر مدنی«

ها یا شهرها یا دهات کوچک یا  ها دیده نشده. از اولی که بشر، بشر بوده در داخل آبادي وقت انسانِ تنهایی در جنگل هیچ
حیوانات یا منجمله بشر را خداوند وقت بشر تنها نبوده. شاید هم اصالً خلقت بعضی  هیچو چهار تا خیمه با هم بودند، 

الطبع یعنی  مدنی« 20 فرمایند: همینطور می.» شان از یک زن و یک مرد یعنی از دو نفر باشد مثل اینطور آفریده که تولید
شان با  ها نحوة اتّحاد و همبستگی الطبع و انفرادي یا مدنی است و باید با چند نفر باشد. اختالف مدنی  جمعی طبیعتش دسته

کند یا در جامعه براي  حفظ شخصیتشان است به این معنی که در جامعۀ انسانی هر کسی که براي خودش فداکاري می
شود ولی این امر در حیوانات مدنی الطّبع متفاوت است. مثالً وقتی براي زنبور  مسائل اجتماعی، همه به نام خودش ثبت می

ه کی کشته شود. ولی در بشر اینطور نیست. این تفاوت بین کند براي اینها ک عسل جنگی پیش بیاید فرقی نمی
ها دارند. در انسان  الطبع بر انسان ها است. این مزیت را از لحاظ اجتماعی، اجتماع زنبور عسل و حیوانات مدنی الطبع مدنی

گذارند براي  می گذارند براي نگهبانی، یکی را بندي دارد، یکی را می کنند، یک نظام وقتی دو گروه با هم جنگ می
دهد. در  گذارند براي آب و نان دادن به افراد. هر کسی آن کار مخصوص خودش را انجام می تعلیم دیگران، یکی را می

کند که  حیوانات هیچ کاري مخصوصِ یک فرد نیست یا یک فرد هم مخصوصِ یک کار نیست. یعنی برایشان فرق نمی
اقل بین  ها ال کند، براي انسان ها فرق می هستند. ولی براي انسان  مثل هم شان این زنبور کشته بشود یا آن یکی، همه

خوانیم که کی آمد اجازه گرفت، بعد دیگري  برشان این فرق هست. مثالً در داستان روز عاشورا می شان و فرمان فرمانده
روند  دانستند که همه می ه میگفت که من باید به جنگ بروم، دعوا و اختالف سر این بود که کدامیک زودتر برود، هم

ولی معذلک دعوا بر سر زودتر رفتن بود. اینطور دعواها خاصِ انسان است، در حیوانات هرگز چنین دعواهایی نیست. در 
جداگانه نداشتند. تعداد داشتند، تلفات هم که بخواهد  کند. هرکدام از این زنبورهاي عسل، شناسنامه حیوانات فرق نمی

گفت  کند ولی بعد می د ده نفر تلفات، دوازده نفر مثالً مجروح. ولی انسان یک قسمتی را آنطور فکر میگفتن بدهند، می
صِ یکی از این اسلحه نفر چه کسانی بوده  این ده ها بوده که حاال دیگر نیست و در آن مکان   اند. مثالً این ده نفر متخص

ص دیگر می شوند یعنی  ن اسالمی باشد، دینی باشد، مثل همان جانداران میها اگر تربیتشا  گذارد. در انسان یک متخص
کرد که در این جنگ خودش کشته بشود یا ده  اند. در همین مثال عاشورا که زدیم، یکی از آنها فرق نمی شان یکی همه

قعیت. و ما هم باید کنند نه به وا گویند دوازده نفر کشته شدند به عدد و رقم نگاه می نفر دیگر کشته بشوند و بعد فقط می
و عدد توجه زیادتري بکنیم. این کمال تربیت انسانی است که این تربیت او را به جایی برساند که  به همین جهت به رقم

در این خصلت مثل حیوانات باشد. مثل حیوانات اجتماعی (مدنی الطبع) نظیر زنبور عسل، موریانه، مورچه و خیلی 

                                                                                                                                                                                                                                 
عمل نکردن به  -بشر بر صلح و سالمت  یطبع مدن يمبنا. 9/1/1394سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ  19

   برادران. نیو آرامش ب یآشت - یدشمن
http://mazaresoltani.net/download/mp3/94/1394-01-09-Sobhe-Ekshanbeh-Solh-Va-Salamat-Ashti-Va-Aramesh-Bein-
Baradaran.mp3  

   و انسان. وانیالطبع بودن ح یتفاوت در مدن. 25/10/1395سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ  20
http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395-10-25-Sobhe-Shanbe-Tafavot-Dar-Madani-Ol-Tab-Bodan-Heyvan-Va-
Ensan-128.mp3  

http://mazaresoltani.net/download/mp3/94/1394-01-09-Sobhe-Ekshanbeh-Solh-Va-Salamat-Ashti-Va-Aramesh-Bein
http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395-10-25-Sobhe-Shanbe-Tafavot-Dar-Madani-Ol-Tab-Bodan-Heyvan-Va
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اید که قافله دارند و با هم هستند. ما وقتی از حیوانیت به انسانیت تبدیل شدیم این  را دیده حیوانات دیگر. غالب حیوانات
  »چیزها را از دست دادیم. ...

با توجه به بودن طبع مدنی در بشر و خصوصیات خاص آن در جوامع بشري و تمایز آن با دیگر جوامع اغماض این اثر در 
هاي آن الّا و البد در تعریف  شود. زیرا جامعه و ویژگی ز روش بررسی صحیح میگیري رفتار فرد موجب انحراف ا شکل

بستري همراه با سایر خصوصیات ذاتی و محیطی و تربیتی در به عنوان  بنیان شخصیت در افراد مؤثّر است. بلکه جامعه
تواند  د مهم است که انسان نمیها تا آن ح کند. از سوي دیگر نیاز انسان به سایر انسان شکل دادن شخصیت فرد عمل می

  تنها زندگی کند.

  متناهی بودن حیات مادي

مرگ را  يست و همه ما روزین ینامتناه ین کره خاکیدر ا اش یکه زندگ است به این حقیقت آگاه که انسان ین معنیبه ا
این جهان موجود است این  این حقیقت که هیچ چیز در دنیا ثبات و قطعیت ندارد و هر چیزي که در. م کردیتجربه خواه

یعنی همه  »ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ « 21 فرماید: قرآن کریم میاي نابود شود یا تغییر نماید.  قابلیت را دارد که ظرف لحظه
  شود مگر وجه او. یا به قول مولوي علیه الرحمه: چیز نابود می

  کند ایست که تغییر می کارخانهفالجمله اعتماد مکن بر ثبات هیچ         کین 

کند که همه چیز قابل تغییر و قابل نابودي باشد، اینکه خود را براي هر  در محیطی زندگی می فرديبدین ترتیب، وقتی 
فرض ثبات و  با ذهنیت و پیشرا اگر نگرش خود و . دهد متمایز به او مینوع فقدان و تغییري از پیش آماده نماید، نگرشی 

  وي قطعی خواهد بود. به آسیب مسلماً ، تنظیم نماید ءامل اجزاماندگاري ک

  انزواي درونی 

گفتگو د، کن می اکتّتعلّق خاطر دارد، ابه آنها و  کند می گران برقراریکه با د یم روابطغرکه انسان علی یعنن میابه 
بطور کامل و و  دو فرد بسادگیو  یی داردتنهانوعی احساس در عمق وجود خود ولی همواره  دشو و صمیمی می مایدن می

گران در درون خود یق با دیروابط گسترده و عم م داشتنغعلیربشر لذا د و نشو »یکی« يگریبا د تواند میدر تمام ابعاد ن
  از او بگیرد.او را  ییاحساس تنهااین د که گرد ي میزیا چی یو به دنبال کس هدونمیی احساس تنها

  اغناناپذیري

انسان در پی اهداف خود پس از دستیابی به هدف مورد  22.بشر ناسیري درنوعی احساس کمبود و وجود کند به  می شارها
گردد تا بلکه با حصول آن به رضایت تام برسد ولی پس از  شود و به دنبال هدفی برتر می نظر رضایت براي او کامل نمی

ی که احساسکمبودي دارد.  در درون خود احساسذا همواره کند. ل دریافت هر هدفی همچنان هدف بعدي را جستجو می
                                                                                                                                                                                                                                 

 .88سورة قصص، آیۀ  21
   .افسانه عمر و اغناناپذیري 8/6/1396سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ  22

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-06-08-Sobhe-ChaharShanbeh-Afsane-Omr-Va-Eghnanapazirie-
Bashar.128.mp3  

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-06-08-Sobhe-ChaharShanbeh-Afsane-Omr-Va-Eghnanapazirie
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کند که گویا چیزي که  می ءی به فرد القادائماین حس کمبود  رساند. او را به رضایت تام از اهداف محصل خود نمی
حس  نیا نیاورده است. را بدسترا بدست آورد و آن  آن تالش کندیافتن  يد برایبا خوشبختی او در گرو آن است و

 ،ییروابط زناشو ،آب ،از به غذایفرد مانند ن یعیطب يازهایبه ن یاند ارتباط دهینام يکمبود معنو یبعض که را یکمبود دائم
   .ندارد یت اجتماعیموقع یا آمیز رابطه احترام ،عشق

  کمبود رفعسوءبرداشت از 

اغنا  ینیو ع يماد يوردن دستاوردهاآکمبود وجود دارد که با بدست  یهمانطور که در باال اشاره شد در انسان نوع
خود دچار سوبرداشت  ازین ایدر شناخت منشا نقص  یول کند یکمبود تالش م نیا يارضا ي. انسان اغلب برا شود ینم

وقتی  ین معنیبد .دشو یمتوسل م يامکانات ماد یابیو به دست ندیگز یبرم يماد یاشتباه اهداف ن بهآشده و در جهت رفع 
چیزهاي دیگر و دست آوردن از راه ب ن راتا آکند  کند به اشتباه سعی می می در وجود خود احساس عمیقاً را کمبودبشر 

 اما چون درد را با رنج گرسنگی دبر می رنج رد شکماز د اگر رخواریکودك شمثال  يابر .رفع نیازهاي مادي رفع کند
 يشتریب ولعود با حرص و ش می دتریشداو درد  شکمهر چه  برد و ناه میپگیرد براي تسکین آن به سینه مادر  اشتباه می

در  تمام سرمایه عمر خود راکه فرد  شود باعثتواند  اغناناپذیري می نحوه ارضاء در سوءبرداشت مکد. می نه مادر رایس
همسر  اگر اندیشد که شاید با خود می انسان. مثالً در مراحلی از زندگی دکنهزینه ن کمبود یرفع ا يبرامد آجهاتی ناکار

س تصور پسدهد.  خود را نشان می اغناناپذیريازدواج س از پزیبایی داشته باشد کمبود او جبران خواهد شد اما مدتی 
در موضوعات دیگر نظیر تحصیل فرزند داشته باشد کسري نخواهد داشت. بعد از تولّد فرزند حس کمبود را کند اگر  می

لذا در هر مقطعی از تواند ادامه یابد.  خر عمر میآتا  ندو این رو بیند ها می و دیگر خواسته یت اجتماعیموقع ،ثروتعلم، 
 یدن به مقصود بازرسبا مدتی  پس ازاما  .کند مین ییخود تع يبرا يدیداف جداهخود  اغناناپذیري يارضا يفرد براعمر 

 يباعث ارضا ي مادي انساناز دستاوردها دامالزم به ذکر است که هر ک یابد. می شیرا در درون خو اغناناپذیري
 شداد ی ي از آنمعنو که به نام اغناناپذیري آنچهکه الزمۀ حیات وي است ولی د گرد او در حیات او میی واقع يکمبودها

  د.شو شدن شدت آن نیز میافزوده یا اضطرار سیاري از مواقع موجب در بود بلکه ش نمی ارضادستاوردهاي مادي با تنها 

  تدریجیزوال 

نوع از تنعم از مواهب مادي باقی نیست و گذر زمان موجب هیچ  که بدای میدرصراحتاً یا تلویحاً ات خود یدر تجرب بشر
و غیره جانات یهدارایی و شکوه و زیبایی و لذّات و تا و روانی بدنی قواي از کلیه مواهب مادي  زوال تدریجی آن است.

 يبرارا ناشی از برخورداري آنها ي احساس شادد وانت شوند و بشر نمی یا ناگهان زائل میدر حال زوال هستند همه 
  حفظ کند.خود  متمادي باهاي  سال

  ادراك وجود برتر

ق ل مأت یبا اندک کند که بشر بیان می ن یبرتر در خلقت ا يوجودوجود به و موجودات آن عالم  اینو در ش یدر خوو تعم
 ،ناتوانیبا دریافتن ادراك . طلبد تا حقیر و فانی و جاهل نباشد رد. اینجاست که هدفی باالتر و متعالی را میب ی میجهان پ
 دیگران و و خویشساده جانات یهکنترل ادراك اینکه در شناخت خود و زوال و فناي خود و حتّی عدم  مقابله با بشر در
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ق در کیستی و چیستی خود و جهان میهاي  انگیزهو  آنهاشناخت عدم  ل به تفکّر و تعمشود که  ایشان ناتوان است متوس
 وي امعنو یرشد و تعال در نقشی کلیديشود. این تفکّر  در اصطالحات عرفاء به تفکّر در آفاق و انفس موسوم است می

خود و تمام موضوعات حول و حوش وي است. زیرا فرد به و نگرش  ینیب در جهانشگرف  راتییتغنشأ م و دماین ایفا می
گردد و در پی آن صفات و  جملۀ نظام ارزشی او دگرگون می ی بردوقتی به ادراك عجز و حقارت و زوال و فناي خود پ

پذیرد با توجه به  ظر بر اعمال بشر نمیحاضر و نابه عنوان  حتّی فردي که وجود خداوند رایابد.  رفتار و اعمال او تغییر می
َوَلِئْن َسأَْلَتُهْم َمْن « 23فرماید: قرآن کریم میپیچیدگیها و نظم موجود جهان، به وجود خالقی قادر و هوشمند اعتقاد دارد. 

  ویند خدا.گ می و زمین را خلق کرد البتّه ها آسمان و اگر آنها را سؤال کنی چه کسی »َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض لََيُقوُلنَّ ا�َُّ 

یرد. شرح آیه زیر از تفسیر بیان السعاده گ می اي از عوامل ارثی و تربیتی شکل شخصیت بشر از مجموعه ء عظامنظر عرفااز 
چنین است:  حال است یا مستأنف است و جواب سؤالی که تقدیر آن» ُهَو الَِّذی يَصوِّرُُكمْ «« 24 نماید: این موضوع را بیان می

اثبات حکم است، یعنی خداوند ظواهر آنچه که در علّت  داند؟ یا جواب سؤال از آیا باطن اشیا را در آسمان و زمین می
پس او باطن اشیا و » ِفی اْألَْرَحاِم َكيَف يَشآءُ «دهد.  داند، زیرا اوست که در رحم مادر به شما صورت می عالم است می

اند. و ارحام،  داند، پس چگونه ظواهر اشیا را نداند که در عالم موجود شده اند می نشدهچیزهایی را که هنوز موجود 
م ح مهاي  اختصاصی به ر ح لطیفۀ سیارة انسانی است که خطاب هاي  مادران جسمانی ندارد، زیرا نفوس حیوانی و بشري، ر

شود و  ها که غذاي انسانها می ها و حبوبات و میوه ها و گوشت شود. بلکه مواد بعیده از قبیل دانه خدا متوجه به آنها می
شود، و خونهایی که شبیه به اعضا هستند همۀ اینها  هایی که در رگها و اعضا جاري می کیلوس و کیموس و خون

نفوس حیوانی و بشري و لطیفۀ انسانی هاي  هایی که در مراتب جنین بودنشان رحم رحمهایی براي نطفه هستند، نطفه
» بطن«باشد. به همین جهت دربارة  ، و مراتب عالی نفس انسانی هرکدام به وجهی رحم مرتبه باالتر از خودش میباشند می

خوشبخت در بطن مادرش خوشبخت است و آن به والیت تفسیر شده است، زیرا انسان تا اخباري وارد شده است، که 
والیت تکلیفی قرار نگرفته باشد، حال او حال نطفه در ولوي و قبول دعوت باطنی ننموده و تحت خاص  وقتی که بیعت

شود که در رحم مستقرّ شده  اي می صلب مرد است، و پس از دخول در والیت به سبب بیعت خاص، حال او حال نطفه
شود، و کسی  شود مگر بعد از دخول در والیت، و لذا علی (ع) قسیم جنّت و نار می است، و سعادت و شقاوت ظاهر نمی

 شود، و علی (ع) نزد او ظاهر شود مگر بعد از آنکه والیت به او عرضه می در والیت داخل نشود از دنیا خارج نمی که
د تا اینکه یا بپذیرد و یا انکار کند، آن وقت یا سعید است یا شقّی. از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: گرد می

کند  مۀ صورتهائی را که بین آن مخلوق تا آدم وجود داشته است جمع میخداوند هر گاه بخواهد مخلوقی را خلق کند ه
آفریند تا اینکه یکی نگوید این مخلوق شباهت به من ندارد و به هیچ یک از  سپس بر طریق یکی از صورتها نقش می

دو مالئکه شوند، سپس خداوند  پدرانم نیز شبیه نیست. در حدیث دیگري است: انسان و تصویرش در رحم آفریده می
شوند تا به رحم  خواهد پدید آرند، آنان از راه دهان زن وارد رحم می فرستد تا در رحمها هرچه را که خدا می خالّق را می

دمند  رسند، سپس در آن نطفه که روح قدیم قرار دارد و از صلب مردان و زنان گذر کرده است، روح حیات و بقا می می
                                                                                                                                                                                                                                 

َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز  َوَلِئْن َسأَْلَتُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرضَ «فرماید:  می 9. در سورة زخرف آیۀ 38، و سورة زمر آیۀ 25سورة لقمان، آیه  23
 ».َفُكونَ َوَلِئْن َسأَْلَتُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ ا�َُّ فََأىنَّ يـُؤْ «: 61. سورة عنکبوت، آیۀ »اْلَعِليمُ 

 مه،.ترج سوم ه، جلدفی مقامات العباد هبیان السعاد - 24
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کنند و جوارح و اعضا و جمیع آنچه که در شکم هر انسان قرار دارد،  چشم باز میو به اذن خدا براي جنین گوش و 
کند، بر او قضا و قدر مرا بنویسید امر مرا دربارة او اجرا کنید و در  کنند، سپس خداوند به دو مالئکه وحی می درست می
کند سرتان را  م، خداوند به آنها وحی میویند: پروردگارا چه بنویسیگ می نویسید بداء را شرط کنید. پس مالئکه آنچه می

خورد  بینند که به پیشانی مادرش می کنند ناگهان لوحی را می بلند کنید به سر مادرش نگاه کنید، پس سرشان را بلند می
بینند که آیا بدبخت و یا خوشبخت  کنند و در آن لوح، صورت و زینت و مرگ و پیمان او می پس به آن لوح نگاه می

کند، پس همۀ آنچه را  دهند. امام فرمود: یکی از آن دو مالئکه بر دیگري امال می میع مراتب او را تشخیص میاست و ج
کنند، سپس نوشته را تمام کرده بین دو چشم آن  نویسند. و در آنچه که نوشته بداء را شرط می که در لوح وجود دارد می

د. امام فرمود: چه بسا که سرکشی کند و بیفتد و این معنی محقّق ایستانن ذارند سپس او را در شکم مادر میگ می مخلوق
شود مگر در هر سرکش و یاغی. و آن گاه که وقت بیرون آمدن کودك برسد... تا آنجا که گفت: مالئکه بانگ  نمی
یرد، و گ یم آید و سرش به پائین شکم قرار شود و پاهایش باالي سرش می ترسد و وارونه می زنند که کودك از آن می می

این براي این است که خداوند بر زن و کودك خروج از رحم را آسان کند... تا آخر حدیث. و رفتن مالئکه به داخل 
رحم از راه دهان کنایه از دخول مالئکه از آن جهتی است که بقاي مادر به آن بستگی دارد و آن عبارت از جهت غیبی 

اي دخول و خروج مالئکه نیست، زیرا مالئکه خارج از جهات است و است و گرنه در عالم طبیعت جهتی و سمتی بر
خورد کنایه از استنباط آن چیزي است که  شود. نوشتن قضا و قدر از لوحی که به پیشانی مادر می محدود به جهات نمی

القوه است از محلّ پذیري آنچه بتأثیر  رسد) از محلّی که آن قوه در آن است (جنین) و بالقوه است (و بعداً به فعل می
خارج هاي  باشد، و شرط بداء براي این است که گاهی چیزي که بالقوه باشد به وسیلۀ سبب (جنین)، به سبب آثار آن می

اینکه جز او خدایی علّت  جمله حالیه است یا استینافیه در موضع تعلیل (یعنی به» َآل ِإلََٰه ِإالَّ ُهوَ «د. گرد می از محلّ تأثیرپذیر
تواند از تصویر آنچه  چون او بزرگ و با عزّت است پس هیچ مانعی نمی» اْلَعزِيزُ «پردازد)  این گونه به آفرینش مینیست 

کند، یعنی به تصویر و  و او بر طبق حکمت عمل می» اْحلَِكيمُ «را که خدا بخواهد در رحم ترسیم کند، جلوگیري نماید. 
کند، و طبق مصالحی که به کودك یا به  عداد کودك آن را اقتضا میپردازد مگر به همان صورتی که است ترسیمی نمی
  »آفریند. گردد، می جهان برمی

  شخصیت بندي  طبقه
داراي انواع مختلف است. برخالف فعلیت بشریتش انسان بحسب ظاهر یک نوع است ولی بحسب  همانطور که ذکر شد

متعدد بر پروردگارت عرضه هاي  به صف(» رَبَِّك َصف�ا ُعِرُضوْا َعَلیٰ َو «در شرح آیۀ سایر حیوان که انواع متعدد دارند. 
شوند واین صفها برحسب  چنانچه وارد شده که مردم درآن روز یکصدوبیست هزار صف می« 25فرمایند: ) میشوند می

باطن انواع آدم برحسب ظاهر یک نوع است ولی برحسب  شود، چه بنی مراتب مردم در قرب و بعد به خدا تشکیل می
بندد و هر  آدم در مرتبۀ خاصی برحسب افرادش صف می متعددي دارد که داراي مراتب متعدد است. هر نوعی از بنی

برحسب صف ها دیگر است. لذا پیامبران هاي  مرتبه و صف به نوبۀ خود نبی و امامی دارد که غیر از نبی و امام صف
                                                                                                                                                                                                                                 

حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی،  25
  http://www.sufism.irجلد هشتم، انتشارات حقیقت. 
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بدان، که بنی آدم چون بالقوه جامع «: 26فرمایند میهمچنین  ».آدم تب بنیبیست هزار نفر شدند برحسب عدد مرا و یکصد
باشد لذا هر وقت در چیزي فعلیت پیدا کند  می» عّلم آدم األمساء كّلها«هاي موجودات است، و همین معناي  جمیع نمونه

شود. و روي همین اصل است که گفته شده: انسان برحسب صورت یک نوع است  برحسب باطن از جنس همان چیز می
عالم ارواح  -2عالم ارواح خبیث.  -1و برحسب باطن انواع مختلف است. و عوالم برحسب امهات و اصول سه عالمند: 

ها به منزلۀ شخص انسانی است که در  و این عالمبین دو عالم واقع است و آن عالم طبیعت است  عالمی که - 3پاك. 
طرف راست او عالم ارواح پاك و در شمال او عالم ارواح خبیث قرار دارند، و انسان که در بین دو عالم واقع است در 

است، و هیچ حکمی از احکام دو عالم بر او باز  هیچ یک از دو عالم متمکن نیست، بلکه بر حالت برزخ بین دو عالم باقی
شود که از  شود، و آنگاه که از برزخ بین دو عالم خارج گردد اگر متمکن در عالم ارواح خبیث شد بر او حکم می نمی

شود که از آنان است و  باشد، و اگر در ارواح متمکن گشت حکم می آنان است و از اصحاب شمال و اصحاب مشئمه می
شود،  اصحاب یمین و اصحاب میمنه است. و آنکس که در عالم برزخ و وسط باقی است به چیزي بر آنها حکم نمیاو از 

بلکه او از کسانی است که امید امر خدا را دارد و این حالت اغلب مردم است. و کسی که حائز کماالت انسان و بر 
الم هستند او سابق و سبقت گیرنده است. و به عبارت دیگر: علیهم السء اصحاب یمین سبقت گرفته که اینان انبیاء و اولیا

کند. و اعراض  کند و نه از آن اعراض می کند، یا نه والیت قبول می انسان یا قابل والیت است یا اعراض از والیت می
ست، و شود که او از اصحاب شمال ا کنندة از والیت اگر بر اعراض خویش باقی باشد برحسب اعراضش بر او حکم می

حکم قبول کنندة والیت این است که او از اصحاب یمین است، و غیر این دو گروه امید امر خدا را دارند. و قبول کنندة 
والیت یا در بعضی کماالت فعلیت پیدا کرده که او سابق و سبقت گیرنده است. یا چنین فعلیتی پیدا نکرده که او از 

برحسب زندگی دنیا و نظرهاي قاصر است و گرنه یمین، یا از اصحاب شمال، اصحاب یمین است. این تقسیم که گفته شد 
بینند بر انسان  ها را می و در دنیا نیز حال آنان در نظرهاي بالغ و رسا این چنین است، زیرا کسانی که عواقب و سرانجام

در نظر کوتاه بینان و قاصرین  کنند که او یا از اصحاب شمال یا از اصحاب یمین، یا از سابقین است. پس چنین حکم می
  .»در دنیا انسان چهار قسم است، ولی در نظر کاملین در دنیا و آخرت انسان سه قسم است

باشد نوع شخصیت او را  توان دریافت که وصف یا صفتی که به عنوان فعلیت اخیرة انسان می با توجه به مطالب فوق می
، و آن نه به مادهآن است به صورت شیء شیئیت « 27فرمایند: یره میدر تعریف و توضیح فعلّیت اخ شکل داده است.

شود، چنانکه وجه بدن  ، چیزي است که به آن توجه حاصل میهریخاآن است، و فعلیت  هریخافعلیت  شیئیصورت هر 
ش نفس خویصورت خودپسند  انسانِبراي مثال همانطور که در مثال فوق ذکر شد  ».شود چیزي است که به آن توجه می

که خودپسندي است فعلیت اخیرة او همان صفت پس  دهد. میزینت  مردم ممدوح است نزدکند  را برآنچه که گمان می
دهد که شاکلۀ حال او و  خود که تزئین نفس خود است قرار میعملش را بر اساس قصد است زیرا  مثالً همانند طاووس

بندي شخصیت انسان در روانشناسی عرفانی دانست.  طبقهسان را مبناي توان صفات ان باشد. بر این اساس می فعلیتش می

                                                                                                                                                                                                                                 
حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی،  26

  http://www.sufism.irجلد سیزدهم، انتشارات حقیقت. 
بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی، حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه.  27

  http://www.sufism.irجلد سوم، انتشارات حقیقت. 

http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
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  اي که در این ارتباط هست تنوع صفات است که بر این اساس تنوع شخصیت را به دنبال دارد.  مسئله

فی از اي است از مراتب مختل یک موجود طبیعی آمیزهبه عنوان  وجود بشر در این راستا باید به این موضوع اشاره کرد که
وجود جسمی و روانی. مراتب وجود موجودات این هستی (آنچه که مشهود ماست)، از جماد و نبات و حیوان تا انسان، 

هر طبقه (جماد، نبات و حیوان) نسبت به طبقه پایینتر خود  29همانطور که ادراك 28باشند. همه داراي ادراکات مختلفی می
باشد. مثالً حرارت از لحاظ فیزیکی بر جسم جماد و نبات و حیوان  تر می آن موجود نیز متعالی 30تر است مدرك متعالی

گذارد ولی ادراك هر یک از این سه نوع از حرارت با یکدیگر متفاوت است. مثالً آهن حرارت را  یک نوع اثر می
کند. ادراکات حسی انسان به همین  یکند و از آن فرار م شود ولی گربه حرارت را درك می کند و منبسط می درك می

یابد. پس قابلیت پردازش ادراکات حسی در هر طبقه از سه طبقه موجودات وجود دارد  نسبت در سطح باالتري بروز می
حسی را روان آن موجود هاي  کننده یا گیرنده و پاسخ دهنده به محرك باشد. اگر نام این دریافت اما با هم متفاوت می

   تر از روان جماد است. تر از روان گیاه و آن نیز متعالی رسیم که روان حیوان متعالی این نتیجه می بنامیم به

و همچنین . به عبارتی سالمت و تعالی ستاز نظر روانی ا ها انسانبندي انواع  بندي انواع شخصیت در اصل طبقه دسته
هاي مراتب  بخشدر فصول مربوطه در این کتاب و ر که د گنجد بندي می فرد در این طبقه روانیهاي  آسیببیماري و 

ها در روانشناسی  بندي بندي با سایر طبقه این نحوة طبقهبه آن خواهیم پرداخت.  شناسی باطنی کمال و تعالی و آسیب
نوع شخصیت هنجار به عنوان  31DSM-5 مثالً تعارفماختالالت روانی هاي  بندي متعارف متفاوت است. در طبقه

شدت و میزان دوري و نزدیکی از آن هنجار به همان را ندارند به  شود و کسانی که نُرم مزبور سالم پذیرفته میشخصیت 
درمانی به اشکال متنوع ولی تقریباً  این موضوع در مکاتب مختلف روانشوند.  رنجور یا بیمار روانی تلقی می ضعف روان

در هر مقطع هر فرد شود و کمال  ین شکل نُرم یا هنجاري تعریف نمیدر صورتی که در عرفان بدمشابه به هم وجود دارد. 
به عنوان میزان و » انسان کامل«گردد. ازاینرو در عرفان و روانشناسی عرفانی  مراحل باالتر نقص تلقی می نسبت به کماالت

ال و تعالی است و خود آن یعنی شخصیتی که در باالترین مراتب کم گیرد. نسخۀ قابل الگوبرداري مورد استفاده قرار می
    شود. شخصیت نیز در حال تکامل و حصول مراتب باالتر کمال است به عنوان الگو و میزان قرار داده می

وقتی تشخیص داده شد که شخصیت درمانپذیر ناشی از غلبۀ کدام صفت در وي است که او شناسی روانی  از باب آسیب
. شود ه میمحتواي درمان به آن پرداخت مبحثکه در  نمودبه درمان توان اقدام  پس میسرنجوري کرده  را دچار روان

 البتّه، مینوع هست کیاز  وانیا با حمکه  کند یحکم م زیه چمه ظواهر. هستند واناتیح هیشب یلیانسانها خ« 32 فرمایند: می
عقرب  . در صورتی که هماننماید و مقابله می شود ، برآشفته میینوع هست کیعقرب از  نیبا امثالً تو  ویدبگ یاگر کس

                                                                                                                                                                                                                                 
   ت در وجود انسان.سرشت دوگانه بشر و جمع صفا. 27/2/1396سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ  28

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-02-27-Sobhe-ChaharShanbeh-Sereshte-Dogane-Bashar-Va-Jame-Sefat-Dar-
Vojode-Ensan-128.mp3  

   هاي محیطی توسط هر موجود و پاسخ به آن است. منظور از ادراك، میزان دریافت محرك 29
  هاي محیطی. مرکز گیرنده و پاسخ دهنده به محرك 30
 .1395، نای: ابن سنشری، عباس یلیل ،یروشن چسل رسول، ترجمه DSM–5 يبر مبنا یروان یشناس بیآس 31
   .علم و عقل -اسرار خلقت  - انواع انسان  29/6/1396برگرفته از سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تاریخ  32

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-06-29-Sobhe-ChaharShanbeh-Anvae-Ensan-Asrare-Khelghat-Elmo-
Aghl.128.mp3   

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-02-27-Sobhe-ChaharShanbeh-Sereshte-Dogane-Bashar-Va-Jame-Sefat-Dar
http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-06-29-Sobhe-ChaharShanbeh-Anvae-Ensan-Asrare-Khelghat-Elmo
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بدست را از شکل آن  یوانیاسکلت ح ايیاو بق 33اند هکاوش کرد ی، بعضشده انسانو نهایتاً کرده  دایپهزار شکل 
لذا یک  ..»... بوده یا غیرهخزنده  ایچهار پا ا یست داشته ددو  ،بوده یوانیچه حقبالً که  ندا یدهفهم با ابزارهاییو د نا هآورد

یا همان فعلیت اخیره وي انجام شود. در انسان فعلیت اخیره تواند بر اساس صفت غالب فرد  بندي شخصیت می نوع طبقه
تواند فعلیت اخیره خود را تغییر  تربیت و غیره فرد میغرقه سازي،  ،هاي تفکّر، تقوا، عادت قابل تغییر است و با انواع روش

غلبۀ این تواند  میوض نماید. مثالً فرد بخیل با تمرین بخشش و مصرف در طی زمان دهد و صفت غالب بر خود را ع
صفت را بر خود کم کند یا بسته به شدت آن، آن را از بین ببرد یا ضعیف نماید. ولی در حیوان غلبۀ این صفت ذاتی 

ه مظهر حقد است این صفت در شود. یعنی اگر گرب صفت غالب مترادف میمجموعه است. لذا هر حیوانی معموالً با یک 
ها غالب است و ذاتاً این صفت در گربه نهادینه است. ولی در انسان صفت حقد قابل اصالح و تغییر است و  عموم گربه

خارج شود و فعلیت اخیره او تغییر کند.  آن را تضعیف نمود تا از وضعیت صفت غالب که فعلیت اخیره فرد شده توان می
  توانیم از نماد حیوانات به منزلۀ صفت غالب بر آنها استفاده نماییم.  هاي مختلف می بندي شخصیت اینرو براي طبقه از

وجود برخی از صفات در فرد غالباً  وشوند.  معموالً در حیوان و انسان گروهی از صفات بصورت ترکیبی مشاهده می
بندي  طبقهو ترکیب آنها اساس صفات مختلف  ها را بر اگر بخواهیم انسانمستلزم وجود چند صفت دیگر نیز هست. لذا 

انتخاب نماد اینرو از ها نداشته باشیم.  بندي شخصیت در طبقهموفقیت زیادي ها  به دلیل تنوع و تعداد زیاد گروهکنیم، شاید 
صفت  مجموعۀدائمی بودن مبین حیوانات  بررسی رفتاربندي مناسبتري شود. از طرفی  تواند موجب ارائۀ طبقه میحیوان 

یعنی فعلیت اخیره حیوان در طول عمر او بر غالب آنهاست که در متون به اشکال و انحاء مختلف از آنها یاد شده است. 
  است. کلّی یک نحو 

ترادفی در غالباً  است که در خواب یکی از مواردي که روانشناسی عرفانی به آن توجه داشته تعبیر رؤیاي رؤیت حیوان
یعنی اگر خواب فردي تحقق آفاقی نداشته و تجربه شده است. رؤیا دیده وان با فعلیت اخیره فرد جنبۀ انفسی رؤیت حی

در بینندة رؤیا گربه نشان از حقد در وجود فرد است یا رؤیاي عقرب حکایت از بخل  ايباشد رؤی آن قويجنبۀ انفسی 
توان الهام گرفت و طبقات شخصیت را براساس صفت بارز یا فعلیت اخیرة فرد در انواع حیوانات  دارد. از این مبحث می

شناسی صفات را از آن الهام  کنیم و نوع گونه از اینرو از متون عرفا دربارة تعبیر خواب استفاده مینامگذاري نمود. 
بندي باشد که  تواند الهام بخش این طبقه می 34اب در کتاب بستان السیاحههاي مرتبط با تعبیر خو گیریم. یکی از بخش می

بندي به تعداد انواع حیوان قابل گسترش است و فقط به همین مقدار  پردازیم. ولی باید توجه داشت که این طبقه به آن می
  :نماییم اکتفاء مینمونه به عنوان  قابل حصول

 باشد. ذب و افتراکصفت  غلبۀ  غول   .1
 ع.یت شنیغا ا صفت شهوت حرامى بهیا باشد یصفت رغلبۀ   مار   .2
 ا باشد.یصفت ناموس دنغلبۀ   اژدها   .3

                                                                                                                                                                                                                                 
هاي مختلق مانند تطبیق نقشه ژنتیک انسان و حیوانات مختلف و توالی ژنوم در آنها و تکامل مولوکولی این  شناسی جدید از روش ستزی 33

 اند. موضوع را دریافته
 ، گلزار دوم و سوم.1389حضرت حاج میرزا زین العابدین شیروانی مستعلیشاه، بستان السیاحه، جلد سوم، انتشارات حقیقت،  34
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 باشد.(ریاکاري) صفت سمعه   لسک   .4
 ا.یبه دنغلبۀ آلودگی   (سرگین قلطان) جعل   .5
 صفت بخل باشد.غلبۀ   (عقرب) ژدمک   .6
 صفت حسد باشد.غلبۀ   زنبور   .7
 صفت بخل مفرط باشد.غلبۀ   رتیل    .8
  بر است.کصفت تغلبۀ   پلنگ   .9

 ا تهور. یا جبن یظ است یصفت غغلبۀ   نهیبوز  .10
یا ره یبکصفت جرأت باشد در فسق و فجور و معاصى غلبۀ   خرس  .11

 مالهى. در مناهى و در یکبا بى
 ا ارتداد.یا صفت اباحت یرتى باشد یغ و و بىیصفت دغلبۀ   كخو  .12
نات نه در کو سات کد شخصى باشد در حریصفت تقلغلبۀ   میمون  .13

 طاعات و عبادات.
 ر باشد.کصفت مغلبۀ   روباه  .14
 له باشد.یصفت حغلبۀ   خرگوش  .15
ق یبت یا غیع یا تشنیصفت لجاج باشد غلبۀ   شغال  .16 رِ س یا خسیا س

عى.یا لجوجى یى یبت گویا غیدزدى   ا مشَنِّ
ا صفاتى یا افراط غرور یا بهتانى یانت پنهانى یصفت خغلبۀ   فتارک  .17

 ن صفات.یبدمتقارب 
 ا دزدى.یا طامعى یق یا قطع طریصفت طمع باشد غلبۀ   گرگ  .18
 ا شهوت حرام.یصفت غضب باشد غلبۀ   سگ  .19
 ع اموال.یصفت حرص باشد در جمغلبۀ   موش  .20
 صفت حقد باشد.غلبۀ   گربه  .21
ل  .22 صفت غم باشد.غلبۀ    قُم 
 صفت هم باشد.غلبۀ   کک  .23
 باشد.چینی)  (سخنمه یصفت نمغلبۀ   (ساس) بق  .24
 وه باشد.کصفت شغلبۀ   (مگس) ذُباب  .25
 باشد.(سستی) صفت وهن غلبۀ   بوتکعن  .26
 صفت اهمام باشد در امرى از امور صورى.غلبۀ   پشت كال  .27
 صفت فرار و اختفا باشد جهت دفع مضرّت.غلبۀ   خارپشت  .28
اناً یا صفت غلظت و غضب و احیصفت عجب باشد غلبۀ   ریش  .29

 بر.ک ایا ظفر یصفت شجاعت باشد 
 ا حماقت.یسالت کا صفت یاح باشد کصفت شهوت نغلبۀ   خر  .30
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 طعام باشد.   صفت شرهغلبۀ   گاو  .31
ت از ارباب یمال و اجنبکصفت وحشت باشد از اوصاف غلبۀ   (بز کوهی) رینخج  .32

 ا صفت جربزه. یصفت نفاق  یا غلبۀ مالک
  سرى باشد. ادهیصفت نخوت و ز  )سیارگوزن (با شاخ ب  .33
  د ارادت باشد.یغلبۀ صفت اطاعت و مز  (رام)نخجیر   .34
 باشد. صفت طاعت غلبۀ   اسب  .35
 .(کودنی) ا صفت جالفتیصفت طاقت و تحمل باشد غلبۀ   لیف  .36
 صفت اسالم باشد. غلبۀ   اشتر  .37
 اسالم باشد.غلبۀ   گوسفند  .38
 اح.کر نکصرف همت است به شهوات و ف  خانگى مرغ  .39
ت یر تقوکحه اقارب و ادانى و فکمناصرف همت است به   (گنجشک) عصفور  .40

 شهوت.
 ر دل.کا ذیا ارسال رسل یحه کصرف همت است به منا  بوترک  .41
 ا.یسه دنیصرف همت است به امور خس  الغک  .42
43.  د خاطر در امور دن  (زاغی) هکعت است با تردا.یصرف هم 
 ا.یصرف همت است به مال و جاه دن  سکرک  .44
 به غسل جامه و وضو.صرف همت است   (مرغابی) بط  .45
 صرف همت است به غسل تن.  (غاز) قاز  .46
 باشد. ختهید و معرفت آمیه به توحکشعرى است  غلبۀ  ماهى  .47
ه و یر اعتقادات رسمکه و فیدات قشریصرف همت است به تقل  خفّاش  .48

 ق.یق و اهل تحقیاستبعاد از حقا
ر کو اهل عقبى و ف ایا و استبعاد از اولیصرف همت است به دن  (جغد بزرگ) بوم  .49

 ت.کخرابى و هال
 ر حالل خوردن.کصرف همت است در امور معاش و ف  کبک  .50
 ل در معاش.یصرف همت است به ح  هویت  .51
رسل و رساله و قرب جستن با  صرف همت است به ارسال  هدهد  .52

 ن.یالب ا باطن و اصالح ذاتین ظاهر یسالط
 علوم و معارف.م و تعلّم یصرف همت است به فصاحت تعل  سار  .53
م و تعلّم علوم یر معارف و تعلیصرف همت است به تقر  طوطى  .54

 قت.یقت و حقیطر
افت و یسب حالل و تجارت و ضکصرف همت است به   لنگک  .55

 اطعام طعام.
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 ر و سهر و انزوا.کصرف همت است به ذ  (جغد) وفک  .56
 الطّاقه. صرف همت است به امور شاقه فوق  صعوه  .57
 است به حصول مال. صرف همت  کل کل  .58
 ا و مال حرام.یصرف همت است به طلب دن  (شبیه کالغ)  واجیقل  .59
 صرف همت است به مال حالل.  (قرقاول) تذرو  .60
 ده و حج.یصرف همت است به اسفار بع  (پرستو) خطاف  .61
رات یصرف همت است به محافظت خود از خصما و تدب  (شترمرغ)  نعامه  .62

 خطب.
 د.ید و استبعاد از توحیصرف همت است به تقل  (مرغ ماهی خوار) ماریبوت  .63
 قى.یصرف همت است به عشق و سماع و موس  بلبل  .64
 ر دل.که و ذیصرف همت است به طاعت و تصف  (کوکو) فاخته  .65
ر و کصرف همت است به قناعت و مواظبت و مؤانست بر ذ  (شبیه فاخته) جهیموس  .66

 عبادت.
 ار اطوار دل و صفاى خاطر.کبه اذصرف همت است   قُمرى  .67
 روحانى و دعوت قابالن. ۀیصرف همت است به امور عال  باز  .68
 ان.کقت و ارشاد سالیصرف همت است به امور طر  نیشاه  .69
 عت و تعلّم آداب آن.یصرف همت است به امور شر  (باز سپید) چرخ  .70
 ت اسالم.یصرف همت است بر غا  (قرقی) باشه  .71
 ى.کاست به امور ملصرف همت   عقاب  .72
 است و سردارى قومى.یصرف همت است به ر  (کرکس) دال  .73
ا معنوى و عزلت و یصرف همت است به سلطنت صورى   هماى  .74

 قناعت.
ا یا طور خفى از اطوار دل یاضت یصرف همت است به ر  طاووس  .75

 مراتب جبروت.
ه و رس ات ذاتى و فناى فىیصرف همت است به تجلّ  مرغیس  .76 دن به یاللَّ

 عالم الهوت و مقام قرب.

بندي صفات غالب در وجود انسان است و نه انطباق انسان بر  سمبل قراردادن نام حیوانات در این مبحث فقط براي دسته
در فصول بعد به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه باید صفات را تغییر داد. یعنی در درجۀ اول حیوان یا بالعکس. 

   نماید. یا بهبود آنغالب بر خود را بشناسد سپس اقدام به اصالح باید فرد صفات 

قرآن و تفاسیر قرآن و همچنین روایات و اخبار این نوع سمبل قرار دادن حیوانات اشاره کرد که در باید به این موضوع 
سورة  260توان به تفسیر آیۀ  اند. براي مثال می مورد استفاده واقع شده و تفاسیر قرآنی به مفاهیم و اشارات آن توجه کرده
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یا بر موصول » الی اّلذی حاّج ابراهيم«این جمله عطف است بر مجموع » َوِإْذ َقاَل ِإبـَْراِهيمُ «« 36فرمایند: اشاره نمود. می 35بقره
و اشاره است به وجه دیگر از وجه اخراج مؤمن از تاریکی حجاب علم به نور عیان و مشاهده، یا عطف » الی«مجرور به 

میرانم  کنم و می گفت من زنده می طبق آنچه که نقل شد که پس از قول نمرود که می» اذ قال ابراهيم«است بر قول خدا، 
اي، پس  دن میت، نمرود گفت آیا تو آن را دیدهابراهیم گفت: زنده کردن خدا به وسیلۀ برگرداندن روح است به ب

» َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى«نتوانسیت بگوید بلی، پس ابراهیم پس از آن در خلوت از خدا درخواست کرد و گفت: 
آیا  »َأَوَملْ تـُْؤِمنْ «: خدا فرمود» َقالَ «کنی؟ تا اینکه من جواب نمرود را بدهم،  خدایا به من نشان بده چگونه مرده را زنده می

گفت من اذعان دارم و یقین » َقاَل بـََلیٰ «دهم؟  اذعان نداري که من بر این کار قدرت دارم و در آخرت آن را انجام می
ْلِيب «کنم  این درخواست را می» َولَِٰكن«کردم به آن  ان شد هر تا بعد از بیان به عیان ببینم. بدان همانطور که قبالً بی لَِيْطَمِئنَّ قـَ

جوید، و عیان تحقّق را  کوشد که به مظنون علم پیدا کند. علم نیز شهود و عیان را می ظنّ و گمانی در صدد آن است و می
گذارد تا اینکه وي را به مافوقش برساند، پس ابراهیم  جذب و صاحبش را به حرکت و جنبش وامیدارد، و او را آرام نمی

کند و قلبم را در طلب عیان مضطرب کرده است، پس عیان را طلب  مرا تهییج می بعد از علم به قضیه گفت: علم ما
» َأْربـََعًة ِمَن الطَّْري «فاء جزاء شرط مقدر است یعنی اگر آن را خواستی پس بگیر » قَاَل َفُخذْ «کنم تا قلبم مطمئن شود.  می

تا اینکه بر تو مشتبه نشود، یا » َفُصْرُهنَّ ِإلَيكَ «چهار پرنده، طیر جمع طائر یا اسم جمع طائر است مانند صحب و صاحب. 
، و صار یصیر به معنی برگردانیدن است و با ضم صاد و کسر آن و تشدید يصور صارضم صاد و کسر آن خوانده شده از 

نی جمع کردن ، و همۀ آنها به معتصريه، و با فتح صاد و تشدید راء کسر آن از ضربو  نصربا تشدید راء از باب  صرّ راء از 
سپس آن » مثَُّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبلٍ «ها راو قطعه قطعه نما و ممزوج گردان و سپس جزء جزء کن.  است، پس بکش آن مرغ

» ْعًياِمنْـُهنَّ ُجْزًءا مثَُّ اْدُعُهنَّ �َْتِيَنَك سَ «اند.  ها را چهار و برخی هفت دانسته هاي دهگانه قرار ده برخی تعداد آن کوه را بر کوه
: سعٰی، سعياً (سعی پیش آوردن) است یا اینکه سعیاً مفعول مطلق است بدون لفظ فعل » ايتان سعی«به معنی » �تينك سعياً «

که فعل است حذف شده) یا اینکه حال است به معنی سعی کنندگان. بدان، که اخبار  سعیٰ سعی کرد، سعی کردنی، که 
و زمین را دید،  ها آسمان ، در بعضی از اخبار است که وقتی ابراهیم ملکوتدر سبب این درخواست ابراهیم مختلف است

مرداري را در کنار دریا دید که نصف آن در دریا و نصف دیگرش در خشکی بود که درندگان آبی و خشکی از آن 
خوردند، پس ابراهیم (ع) تعجب  کردند و همدیگر را می خوردند، سپس بعضی از درندگان بر بعضی دیگر حمله می می

عضی اخبار آمده که خداوند به ابراهیم وحی نمود که من از بندگان کرد و شگفتی او موجب آن درخواست شد. و در ب
کنم، پس در دل ابراهیم  خود دوستی اتّخاذ کردم که اگر از من درخواست زنده کردن مردگان را بکند او را اجابت می

ري نیز پیش از افتاد که او همان خلیل خدا باشد پس آن درخواست را کرد تا از خلیل بودن خود مطمئن شود. وجه دیگ
                                                                                                                                                                                                                                 

َراِهيُم َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوملَْ تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ «. 260سورة بقره، آیۀ  35 قـَْلِيب قَاَل َفُخْذ َأْربـََعًة ِمَن الطَّْريِ َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك َوِإْذ قَاَل ِإبـْ
؛ چگونه  : پروردگارا، به من نشان ده و آنگاه که ابراهیم گفت. »ُجْزًءا مثَُّ اْدُعُهنَّ �َْتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ ا�ََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ  مثَُّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ 

ده برگیر، و آنها را پیش ، چهار پرن : چرا، ولى تا دلم آرامش یابد. فرمود: پس ؟ گفت اى  ؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده کنى مردگان را زنده مى 
آیند، و بدان که خداوند توانا  ، شتابان به سوى تو مى  ؛ آنگاه آنها را فرا خوان اى از آنها را قرار ده  ؛ سپس بر هر کوهى پاره خود، ریز ریز گردان

 . و حکیم است
حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی،  36

  http://www.sufism.irجلد سوم، انتشارات حقیقت. 

http://www.sufism.ir
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اي؟ پس ابراهیم  این گفته شد، و آن اینکه نمرود گفت آیا زنده کردن مردگان را به وسیلۀ برگشتن روح به بدن میت دیده
آن درخواست را از خدا نمود. در تعیین پرندگان نیز اخبار مختلف است، در بعضی اخبار است که چهار پرنده عبارت از 

بودند. در بعضی اخبار دیگر هددو و وِرکاب (مرغی است که گنجشک را شکار کرکس و اردك و طاووس و خروس 
قوش) و طاووسن و کالغ آمده است. در بعضی دیگر خروس و کبوتر و طاووس و کالغ ذکر شده است. در  -کند  می

ار ها و تجزیۀ آنها اخب بعضی دیگر خروس و طاووس و اردك و شتر مرغ است. همچنین در چگونگی مزج آن مرغ
مختلف است. در بعضی از اخبار است که تفسیر به مرغان در ظاهر است و تفسیر آن در باطن این است که، چهار نفر از 
کسانی که متحمل کالم هستند بگیر و علمت را به آنان بسپار، سپس آنها را به اطراف زمین به مأموریت بفرست تا 

خوانی که با اذن خدا همه شان شتابان  نها بیایند به اسم اکبر آنان را میهائی بر مردم باشند، و آن گاه که خواستی آ حجت
آیند اختالف اخبار در تعیین پرندگان و کیفیت کشتن آنان و مخلوط کردن و تجزیه نمودن و سپس خواندن  بسوي تو می

کند بر اینکه  یل داللت میها و اشارة آنها به بعضی وجوه تأو آنها و زنده کردنشان، و نیز اختالف اخبار در عدد کوه
مقصود از این حکایت تنها ظاهر قضیه نیست، بلکه ظاهر آن اراده شده تا آگاهی بر باطن آن باشد و اینکه مقصود از 

شوند، یا طول  پرندگان چهار گانه شیطنت و شهوت و غضب و حرص است که این دو تاي اخیر از دوتاي اول تولید می
از حرص است چون حرص و طول آرزو هر دو متالزمند، چون اینها امهات لشگریان نفس و  آرزو مقصود است که متولّد

باشند، و مقصود از کشتن آنها میراندن آنها از حیات نفسانی است و مقصود از احیاء آنها زنده کردن به حیات  جهل می
باشد و همان موجب  مقتضی انانیت میعقالنی است تا اینکه از لشگریان عقل گردند، زیرا طاووس مظهر شیطنت است که 

شود که هر آن در یک رنگ بر خود و بر دیگران تجلّی کرده او را به عجب نفس یعنی خودپسندي و غیره دعوت  می
کند، و خروس مظهر غضب و کبوتر مظهر شهوت و اردك مظهر حرص است. چون این صفات از پرندگان دیگر نیز 

ر اخبار مختلف است. در تعیین صفات و تأویل طیور به نظم و نثر وجوهی غیر از این ذکر شود لذا نوع پرندگان د ظاهر می
شده است. تعبیر به طیور با وجود اینکه در چهارپایان نیز مظهر این صفات موجود است بلکه در بعضی از چهارپایان ظهور 

مانند درخت پلیدي هستند که از روي  باشد، بدان جهت است، که نفس و لشگریانش این صفات شدیدتر از طیور هم می
نشینند، پس نفس با  اي می شند که هر آن بر شاخهاب اي می زمین بیرون آمده و هیچ قرار و ثباتی ندارند بلکه آنها مانند پرنده

کند و به سبب شهوت، هر آن یک نوع  شیطنت خودش را بر خود و بر غیرش در هر ساعت به رنگ و صفتی عرضه می
گیرد، و با حرص و آرزو، هر  اي است که مار او را گاز می کند، و با غضب در هر زمان مانند مار گزیده تمنّا میشهوترانی 

آن در پی آرزوي دیگري است. ولی بعد از کشتن این صفات تمام اوصاف تغییر پیدا کرده و از لشگریان عقل گردیده، و 
از قبیل » َواْعَلمْ «دهند.  ا بخواند در اجابت سرعت عمل به خرج میشود، که هر جا عقل آنها ر فرمانبردار و مطیع آن می

هیچ مانعی از مراد ، »َأنَّ ا�ََّ َعزِيزٌ «عطف مسبب بر سبب است، گویا که گفته: تا بدانی که پس از زنده کردن مردگان، 
ها، و  ها و مصلحت براي حکمت دهد مگر و هیچ کاري از میراندن و زنده کردن انجام نمی» َحِكيمٌ «کند،  خدا منع نمی

هاي متعدد. یا اینکه معنی آیه این  دهد مگر از جهت مصلحت هیچ یک از قوا و اعضاء را سربازان جهل و عقل قرار نمی
    »است که بدان خداوند عزیز و حکیم است تا نگویی که چرا امر به قتل حیوان و ایذاي آن نموده است.

هاي معینی است که هرکدام از آنها  ه ریزترین موارد زندگی همه بر اساس حکمتگستردگی و توسعه این دستورات ب
  یابد.  در زندگی فردي بشر شده که در مرحله بعد به جامعه تسرّي میخاص  مانع از بروز اخالل یا اختالالت
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  تهذیب اخالق 
شود هرچند در  بطور مستقیم پرداخته میدرمانی در روانشناسی متعارف کمتر به مقوله تهذیب اخالق  هاي روان در نظام

» اخالق«هاي اخالقی مد نظر قرار گرفته است که قبالً اشاراتی به آن شد.  برخی از آموزه 37هاي درمان موج سوم شیوه
» خلق«اخالق،  يآمده است. در نظر علما یسجیه، سرشت و صفات باطن يبه معنا است و در لغت» قلُخُ«و » لقخُ«جمع 

 صادر فرداز با اتکا به این تخلق است که در نفس ملکه شده است و افعال بدون نیاز به فکر و تامل  یسرشت سجیه و
از  یانسان، و مسند آن یک ياختیار يکه مسندالیه آن، فعل ارادنمایند  تعریف می ياگزارهرا  یگزاره اخالقلذا ود. ش می

لذا چنانچه مسند افعال به سمت تعالی بشري متوجه گردد باشد. » یفهخوب، بد، باید، نباید، ثواب، خطا و وظ«هفت مفهوم 
ها و حاالت و  اگر بخواهیم خُلقود. ش می گردد. لذا از این رو تربیت عامل مهم تعالی جامعه افعال به همین سمت برمی

  :38توان از موارد زیر نام برد صفات و رفتارها را لیست کنیم می
  توبه   -3  امل   -2   مرگ ادی  -1
   خوف  -6  اء یح  -5  انابه   -4
  برک  -9  تواضع   -8  رجاء   -7

  ترحم  و محبت -12  سمعه  و ایر -11  فخر  -10
    شهوت و غضب -15  فراست  -14  رقّت  -13
  فتوت  -18  همت  -17   شجاعت -16
  ظ یغ ظمک -21   خشم -20   رتیغ -19
  تهور  -24   احسان -23  عفو  -22
  عداوت -27   نهکی -26  جبن  -25
   عفّت -30  شهوت -29  ظلم  -28
ه -31 رَ   لکتو -33   خمود -32  شَ
  ر کش -36   رضا -35  میتسل -34
   قناعت -39   وفا -38  احسان -37
  سخا -42   طمع -41  استغناء -40
  خدعه و رکم -45   حالل -44   حرص -43
   حسد -48   جزع -47  انیطغ -46
   ینه و امر میتعظ -51   تهم مواضع -50   خدمت -49
  انصاف  -54   فیتطف -53   یمنه سبک -52
   لعن و سب -57   خلق حسن -56   شفقت -55
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توان صفات بسیار دیگري را نیز به  و می ممدوح و بسیاري از آنها مذموم استذکر شده در لیست فوق بسیاري از موارد 
تواند مورث موارد یگر باشد یا از ترکیب یا شدت موارد بوجود آید. از  هرکدام از موارد فوق می .لیست فوق اضافه نمود

تهذیب « 39نویسند: در این ارتباط میلحاظ مکتب عرفان اسالمی تهذیب اخالق ایجاد تعادل در قواي انسانی است. 
ط است بر قواي او و افعال از آن ناشی نماید از خُلق انسانی که ملکه االخالق گفتگو می  اي است در وجود او و مسلّ

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

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

اول قوة عاقله که قوة عالّمه نیز گویند، و به واسطۀ قدرت بر تحصیل مجهوالت به توسط نظر و فکر آن را قوة نظرّیه نیز 
ممیزه نیز خوانند از جهت اینکه بین نیک و بد امتیاز دهد؛ قوة تدبیر هم از جهت قدرت آن بر ترتیب امور به گویند، قوة 

  ود. ش می حسب مصالح مطلوبه نامیده

دارد. و آن را از وجهۀ جلب منافع و جذب  اي است که انسان را به عمل وامی دوم قوة عملی که عماله نیز گویند، این قوه
  وت نامند، و از جهت دفع مضار و امور غیر مالئم آن را غضب گویند. مالئم شه

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

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

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

وة عالّمه را حکمت، حد ود و دو طرف افراط و تفریط مذموم و خلق بد و رذیله است. حد وسط قش می نیک گفته
ط در مجموع سه ط شهوت را عفّت و اعتدال غضب را شجاعت، و توس اند. دو طرف افراط و  گانه را عدالت گفته متوس

تفریط حکمت، جربزه و بالهت است؛ دو طرف عفّت شره و خمود؛ دو طرف شجاعت تهور و جبن، و دو طرف عدالت 
از حکمت: مثالً  ود.ش می نها صفات دیگري که دو طرف آنها نیز مذموم است منشعبظلم و انظالم است. از هر یک از ای

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

  مذمومند. 

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

بوده باشد. مرض وسواس که در شریعت اسالم (چون موجب عسر و حرج مادي  نیوي و جلب امورمقصور بر انتفاعات د
اشد، چه صاحب این مرض به هر خیالی ترتیب اثر داده به گمان آنکه ب می ناشی از این جهتغالباً  است) مذموم است،

                                                                                                                                                                                                                                 
  .12حضرت حاج سلطانحسین تابنده، تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربال، انتشارات حقیقت، فصل  39
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هر چیزي اصالت نجاست را به جهت  درمثالً  اندازد. عملش تکمیل نشده مجدداً اقدام نموده خودش را به زحمت می
سازد، ولی این احتیاط با دستور شرع (که طهارت اشیاء است مادامی  تعمقی که به خیال خود در امر دیانت دارد جاري می

ین بر یعنی خداوند در امر د 40ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الّديِن ِمْن َحرجٍ که علم به نجاست پیدا نشود) مخالف است. در قرآن است: 
سفیان آن را دارا  شما حرج و دشواري قرار نداده است. مکر و تزویر و شیطنت نیز داخل در جربزه است. معاویه بن ابی

بود، ولی چون تمیز این صفات از یکدیگر و جدا کردن صفات پسندیده از نکوهیده در این موارد دشوار است، این امر بر 
در ذم  41َلْو َال التُّقي َلُكْنُت ِمْن َاْدَهي النّاسِ فتند. حضرت امیر (ع) فرمود: گ می ردمعوام مخفی مانده معاویه را عاقلترین م

د به . اعتقا43ًو َميُْكُروَن َو َميُْكُرُهللا َخيْـُر اْلماِكرينَ ٤٢ُخياِدُعوَن َهللا َو الَّذيَن آَمُنوا َو ما َخيَْدُعوَن ِاَال اَنـُْفَسُهْم َو ما َيْشَعُرونَ اشخاص است: 
و غلو درباره انبیا و اولیا و اعتقاد به وحدت و حلول و اتّحاد به اقسامی که مخالف حقّ  جبر و عقاید غیر مشروعه دربارة

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

ق تع بالهت کندي قوة عالّمه و صاحبان این صفت استم یعنی  44: َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ�انکردن در امور است، در ذم
َافـََلْم دهند. و در جاي دیگر فرماید:  کنند و خیر را از شر تمیز نمی در امور نمیتفکّر  کفّار دلهایی دارند که بدانها تعقّل و

. اعتقاد به تفویض و امثال ذلک به اعتباري در بالهت داخل است، ولی اینها 45قـُُلوٌب يـَْعِقلُوَن ِ�اَيسُريوا ِيف اَالْرِض فـََتُكوَن َهلُْم 
  نیز در حقیقت از قصور قوة عالّمه است. 

از شجاعت که عبارت از قوت قلب و ثبات در امور و استفامت در اطاعت قوة عاقله است، امثال: نجدت، همت، ثبات، 
ود. و هر یک از اینها که از حد اعتدال خارج شد از ش می هامت، تواضع، رقّت و کظم منشعبصبر، حلم، سکون، ش

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

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

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

ود) قناعت، وقار، ش می صفات: حیا، رفق، مسالمت، صبر و سکون (صبر و سکون به اعتبار موضوع مختلف 46از عفّت
                                                                                                                                                                                                                                 

 . 78سوره مؤمنون آیه  -40
 بود من زیرکترین افراد عرب بودم.  یعنی اگر پرهیزکاري نمی -41
 کنند و متوجه نیستند.  کنند، ولی در حقیقت با خودشان مکر می . یعنی با خدا و مؤمنین مکر می9سوره البقره آیه  -42
 کند، ولی خدا بهترین مکر کنندگان است.  کنند، خدا هم مکر می . آنها مکر می30سوره انفال آیه  -43
 . 179سوره اعراف آیه  -44
 کنند تا داراي دل آگاه و مطلعی بشوند.  مین گردش نمی. یعنی آیا روي ز46سوره حج آیه  -45
شود و بسیاري از این صفات را ممکن است در شجاعت یا غیر آن داخل نمود، و مقصود اصلی اتصاف  این تفریعات به اعتبارات مختلف می -46

 به آن صفات است خواه جزء عفت باشد یا غیر آن. 
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ق از لوازم دنیا و دریغ نداشتن جان و مال در راه خدا و ود. و نیز قطع عالیش می ورع، سخا، امانت و عزّت نفس ناشی
مضایقه نکردن از صدقات واجبه و مستحبه و ترك محرّمات جزء عفّت محسوبند، زیرا مراد از عفّت نگاهداشتن خود 

چند  اشد و جلوگیري از هواي نفس و به کار بردن آن در موارد مشروعه؛ هرب می است از لذّتهایی که مخالف شرع و عقل
  وانیم از متفرّعات شجاعت بگیریم. ت می بعضی از این صفات را مانند بذل جان و مال در راه خدا

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

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

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

  است. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و  ءبعضی از دستورات اخالقی قرآن راجع است به عمل اعضا« 47فرمایند: در این باب یعنی اخالق عملی میهمینطور 
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صحیح و خلق نیک است یا عمل به آنها موجب تصحیح خوي خود و دیگران و نیت  جوارح و معاشرت، که حاکی از
ود، و حقوقی است که براي افراد جامعه نسبت به یکدیگر است، از قبیل: صلۀ رحم و ش می جامعهاتّفاق  تکمیل اتّحاد و

احسان و کظم غیظ که در اسالم امر شده است، و مانند غیبت نکردن، تهمت نزدن، حسد نورزیدن و سخن چینی ننمودن 
کی از این دستورات و متّصف شدن که بهترین عوامل براي حفظ اتّحاد و وفاق جامعه است. و به واسطۀ رعایت نکردن ی

رو در قرآن از این قسم  به یکی از این منهیات، ممکن است القاي عداوت بین افراد و ایجاد اختالف در جامعه شود. از این
صفات نهی اکید شده و اهمیت زیاد به فراگرفتن اخالق اجتماعی داده شده و بیشتر از قسم اول براي حفظ ملیت جامعه 

. َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضًا َاحيُِبُّ َاَحدُُكْم َاْن َ�ُْكَل َحلَْم َاخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموهُ  48فرماید: است، چنانکه دربارة غیبت می رعایت شده
 یعنی نباید هیچیک از شما غیبت از دیگري بکند، آیا یک نفر از شما دوست دارد که گوشت برادر مردة خود را بخورد؟

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِاْخَوهٌ فرماید:  از آن کراهت دارید. در این آیه مؤمن را برادر قرار داده، چنانکه در آیۀ دیگر میالبتّه  و  49ِامنَّ
آبروي او را در حکم گوشت بدنش و تکلّم به معایب او را مانند خوردن گوشت او قرار داده، و چون خودش مطّلع 

نند او را در آیه به برادر مرده تشبیه نموده است. این کنایۀ بزرگی است در ذم ک نیست که دیگران معایب او را ذکر می
ود و ممکن است زیادتر شده به کدورت ش می غیبت و معلوم است موجب افسردگی طرفین و کدورت و نقار بین آن دو

همانطور که دستورات قولی خانوادگی منجر شود. هکذا سایر دستورات اخالقی اسالم که در قرآن از آنها یاد شده است. 
در اسالم جامعیت دارد، دستورات عملی آن نیز جامع است و افعال و حاالت بزرگان اسالم بر طبق همین دستورات است. 

، اشاره است به 50اَلشَّريَعة َاّقوايل َو الطَّريَقُة َاْفعايل َو اْحلَقيَقة َاْحوايلچنانکه از حضرت رسول (ص) مروي است که فرموده: 
داشت، زیرا شریعت جنبۀ  اینکه تمام جهات کمال در وجود مبارکش جمع بود و مراتب وحدت و کثرت را محفوظ می

، یعنی تو 51َو ِانََّك لََعلي ُخُلٍق َعظيمٍ به آن حضرت است: حقّ  ظاهر و طریقت و حقیقت مراتب باطن است. در قرآن خطاب
تمام محاسن اخالق در آن حضرت جمع بود، به عمل نیز دستور فهماند که  داراي خوي بزرگ و خلق عظیمی هستی، می

ریخت و آن حضرت را اذیت و آزار  داد. چنانکه قضیۀ عیادت او از یهودیی که روزها بر سر راه او خاشاك می اخالق می
 بود که فرمود: داد بیشتر از احکام کرد و سایر قضایاي زندگانی او گواه بر این مطلب است. و اهمیتی که به اخالق می می

  .»بُِعْثُت ُالمتََِّم َمكارَِم اَالْخالقِ 

هاي نیک و شایسته آن  در عمل اخالق پسندیده در فرد ظهورات و بروزات مختلفی دارد که در ارتباط با جنبه
 به رسد چه تاست شرمسار هم خود نیک کرده و خود از دارد خود نیکی در سعی و کوشش که سالک و« 52فرمایند: می

 حیاي بلکه نماید او مخالفت او حضور در او حول و قوه به او ملک در او يها نعمت داراي که دارد شرمحقّ  از وها  بدي
 نوازي بنده از و ترسان شیطان راهزنی و خود عمل و خود ازمؤمن  همیشه و .است پسندیده صفات از و فطري هم خلق از
 نماید می تواضع داند  حقّ می صنع که خلق تمام با و .داندتر  پست همه از را خود وست شتابان دوست بسوي پایان بی کرم و

 و ورزد کبر چگونه نماند او در خودست از خبري بی نشانی و غفلت الزمه که نخوت و کبر آورد. و رفعت تواضع که
                                                                                                                                                                                                                                 

 . 12حجرات آیه  سورة  -48
 . یعنی مؤمنین نسبت به همدیگر برادرند. 10سوره حجرات آیه  -49
 هاي من و طریقت کردار من و حقیقت حاالت من است.  یعنی شریعت گفته -50
 . 4سوره قلم آیه  -51
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 سیاه یا سفید مویی که را خود ناتوانی و دارد چیز همه به که نیازمندي و نماید تأمل که را تن انجام و آغاز آنکه حال
 و شنیدن و دیدن به اعتناء و آنها بر تکیه و خلق به نظرمؤمن  و .سازد خوار کبر و نماند فخریه جاي آورد بنظر نماید نتواند
 خصوصاً زیردستان تمام بر و نگیرد دشمن و دارد دوست را همه دانستهحقّ  آثار را همه بلکه .ندارد آنها گفتن بد و نیک

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 را خدا و باشد مشغول کار به داشته است بخشنده هستی که خدا بر را دل تکیه دانسته واسطه و بهانه را ظاهر اسباب
 و صالح آرد پیش آنچه که باشد یار با دل و کار به دست که بکوشد کار در توکل با دانسته دهنده روزي و واقعی کارکن
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 هاي نعمت بود. و راضی و خشنود بلکه بود تکلیفی و تکوینی امر تسلیم باید پسست تر مهربان ما به ما از وست آن در خیر
 و ایمان و هدایت که نعمت بزرگ و غیره و امنیت و سالمت و اعضا و قوا و هستی نعمت ازست بیرون اندازه از که را او

 .کرد سپاسگزاري ماست راهنمایی براي اولیاء و انبیاء وجود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ».پردازد دیگري به خود ازمؤمن  نباید وست حسد جاي
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هاي  شرح این فرمایشات به صورت فایل pandesaleh.php-http://mazaresoltani.com/audio سایت مزار سلطانی:
همچنین متن پیاده شده از  pandesaleh.php-/video http://mazaresoltani.com تصویري در سایت مزار سلطانی:

  ?link=pandeSalehhttp://jozveh121.com/main_page.jsp توان از این لینک دریافت نمود: نوار را می

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

برگرفته از  ،157شماره  یعرفان يها از سلسله درس يا دهیگز ،اناتیب ،حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 1394 اسفند 1 خیتار ،یعرفان يگفتارها

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

 وانیالطبع بودن ح یدر مدنتفاوت . 25/10/1395سخنرانی در تاریخ  ،حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحضرت  •
Dar-Tafavot-Shanbe-Sobhe-25-10-http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395- و انسان.

128.mp3-Ensan-Va-Heyvan-Bodan-Tab-lO-Madani   
سرشت دوگانه بشر و جمع صفات . 27/2/1396سخنرانی در تاریخ  ،حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحضرت  •

ChaharShanbeh-Sobhe-27-02-http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396- در وجود انسان.

128.mp3-Ensan-Vojode-Dar-Sefat-Jame-Va-Bashar-Dogane-Sereshte   
عمال و جبران خطا، توبه ا یارزیاب ،29/12/1393سخنرانی در تاریخ  ،حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحضرت  •

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

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

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

Amal.mp3-Dar-Niyat-Reza-Madadkari-Erfani-Ejazat-Be-Ehteram-Jome   
 .اسراف و شاکله 6/2/1387سخنرانی در تاریخ  ،تر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحاج دکحضرت  •

-shakeleh-va-niyat-selseh-kotob-jome-sobhe-06-02-http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87
esraf.mp3  

 .افسانه عمر و اغناناپذیري 8/6/1396سخنرانی در تاریخ  ،حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحضرت  •
-Va-Omr-Afsane-ChaharShanbeh-Sobhe-08-06-http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396

Bashar.128.mp3-Eghnanapazirie   

http://www.sufism.ir
http://sufi.ir/pandesaleh.php
http://mazaresoltani.com/audio
http://mazaresoltani.com
http://jozveh121.com/main_page.jsp
http://www.sufism.ir
http://www.jozveh121.com/
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91
http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395
http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396
http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87
http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396
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بشر بر صلح و  یطبع مدن يمبنا. 9/1/1394سخنرانی در تاریخ  ،دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاهحاج حضرت  •
 برادران. نیو آرامش ب یآشت - یعمل نکردن به دشمن -سالمت 

-Ashti-Salamat-Va-Solh-Ekshanbeh-Sobhe-09-01-http://mazaresoltani.net/download/mp3/94/1394
Baradaran.mp3-Bein-Aramesh-Va 

 - اسرار خلقت  -انواع انسان  درباره 29/6/1396حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، سخنرانی در تاریخ  •
Anvae-ChaharShanbeh-Sobhe-29-06-http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396- .علم و عقل

Aghl.128.mp3-Elmo-Khelghat-Asrare-Ensan 
  .  ق1416 ،  االرقمالتسهیل لعلوم تنزیل، بیروت: دار االرقم بن ابى  احمد، بن محمد غرناطى، جزىابن •

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

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

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

 .1395، نای: ابن سنشری، عباس یلیل ،یروشن چسل رسول، ترجمه DSM–5 يبر مبنا یروان یشناس بیآس •

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

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

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

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

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

    ق.1418 ، بیروت: دار الفکر المعاصر،  التفسیر المنیر فى العقیدة و الشریعۀ و المنهج  مصطفى، بن وهبۀ زحیلى، •

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

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

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

    .1372 ، تهران: ناصر خسرو،  مجمع البیان فى تفسیر القرآن  ، حسن بن فضل طبرسى، •

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

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

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

http://mazaresoltani.net/download/mp3/94/1394
http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396
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   ق.1419، بیروت: دار المالك للطباعۀ و النشر، 2، چ14 تفسیر من وحی القرآن، ج  اهللا، سید محمدحسین،فضل •

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

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

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

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

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

ebook.jsp 

• Kazdin, Alan E. (2000) Encyclopedia of Psychology. American Psychological Association, 
(APA). 
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