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  یعرفان در روانشناسی ریدرمانگر و درمانپذرابطۀ 

  
  

 2فرانک بیدآباد                1دآبادیژن بیب

 چکیده
گذارد بسیار حائز اهمیت  پذیر می بر درمان در فرآیند درمان و با اثراتی کهدرمانگر روان هاي ویژگیدرمانی  در مباحث روان

در این مبحث نیز در ارتباط با مربی یا رب در مفاهیم دینی و تربیتی عرفان و تصوف کامالً ملحوظ و مورد توجه است.  است.
درمانگر پرداخته و نقش و رابطۀ فردي درمانگر و درمانپذیر را در فرآیند  به خصوصیات روانبا بیان این موضوع  این مقاله

باشد در این ارتباط مورد بررسی قرار  درمانگر در روانشناسی عرفانی که مربی الهی می ننماییم. روا درمانی بررسی می روان
برداري یا به عبارت دیگر تقلید و تأسی و همچنین الگوبرداري که در ارتباط با حب و تربیت قرار  هاي الگو گیرد. شیوه می
 شوند.  گیرند توضیح داده می می

  درمانگر، مربی. ، تصوف، روانشناسی، روانروانشناسی عرفانی ،درمانی روان، عرفان ها: کلیدواژه

  مقدمه
باشد.  درمانگر و درمانپذیر می فردي بین روان و رابطه میان 3درمانی اتحاد درمانی روانیکی از عوامل مهم و اصلی موفقیت در 

، بصورت یک ضرورت و پایه اصلی درمان تلقی 4رزها مانند درمان فردمدار راج درمانی این رابطه در بعضی از انواع روان
شود. براي مثال او سه اصل: اصالت در رابطه، توجه مثبت نامشروط و همدلی واقعی را در رابطه درمانی تنها شروط الزم  می

نپذیر به درمانگر اساس فرآیند درمان است. مربی وظیفه سیر دادن درما داند. در روانشناسی عرفانی نیز روان براي درمان می
سوي تعالی را دارد و با استفاده از دستورات ظاهري و قواي معنوي خود و ایجاد محبت شدید و عشق بین سالک و مرشد به 
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گذارد و سالک  بیند بر رفتار و حاالت درمانپذیر به شدت تأثیر می طریقی که سالک مرشد خود را در جایگاه معشوق می
دارد که تمامی دستورات مربی  ی خود را فراهم نیاورد سعی خود را بر این امر مبذول میبراي اینکه موجبات عدم رضایت مرب

خود را انجام دهد و حتّی در مواردي که دستور صریحی نیست از مربی خود الگوبرداري نموده و با تأسی از او پاي در جاي 
اجرز به آن توجه زیادي شده است ولی کیفیت چیزي که درمانی فردمدار ر روان  گذارد. این شیوه هرچند در نظریه پاي او می

درمانی دیگر نیست. اثر بخشی این رابطه درمانی در  هاي روان در روانشناسی عرفانی مطرح است مد نظر هیچیک از نظام
ر این باره روانشناسی هیپنوتیزم تحت عنوان انتقال آثار روانی هیپنوتیزور بر سوژه کامالً بحث شده و مستندات بسیاري د

شود. مثالً اگر  گیرد تمام حاالت بدنی و روانی هیپنوتیزور به وي منتقل می هست. زمانیکه سوژه در خواب هیپنوتیزم قرار می
  شود.  هیپنوتیزور تب داشته باشد سوژه هنگام خواب هیپنوتیزم دچار افزایش شدید دماي بدن می

نی مربی باید خود مراحل سلوك را طی کرده باشد و به آن حدي رسیده مضاف بر اهمیت رابطه درمانی، در روانشناسی عرفا
باشد که در مقام تربیت دیگران قرار گیرد و از طرف مربی باالتري اذن و اجازه دریافت کرده باشد و در غیر اینصورت حقّ 

باشد بلکه در  اي مربی بودن نمیتربیت دیگري را ندارد. همچنین نه تنها داشتن علم، سواد و اطالعات ظاهري شرط الزم بر
شوند  محسوب می »خطر درمان«اند در راهنمایی درمانپذیر به عنوان  اکثر موارد افراد باسوادي که مراحل سلوك را طی نکرده

  چرا که مراتب تعالی فقط با طی مسیر قابل حصول است و نه با خواندن کتاب. همانطور که گفته شده:

  نه بود         در سینه بود هر آنچه درسی نبوددرسی نبود هر آنچه در سی

  درمانگر خصوصیات روان
درمانگر و استنباط وي از مفاهیم سالمت و آسیب و واقعیت و همچنین فرآیند  درمانی خصوصییات فرد روان در مباحث روان

رب در مفاهیم دینی و تربیتی عرفان و این مبحث مهم نیز در ارتباط با مربی یا  5درمان بر فرد تحت درمان اثرات بسزایی دارد.
باشند که مراحل کمال را طی  تصوف کامالً ملحوظ و مورد توجه است و لذا بر این اساس فقط کسانی مجاز به درمانگري می

سته نموده و در امر تربیت روحی در مقاطع مختلف از طرف کاملی مجاز به این امر باشند. این امر مورد توافق روانشناسان برج
   6باشد. درمانی مورد توافق عموم روانشناسان می هاي موافقت در روان بوده و هست و تحت عنوان زمینه

ه جناب شیخ کپوشیده نماند « 7فرمایند: در کتاب بستان السیاحه میراه  كدر بیان احتیاج شیخ و مرشد در تربیت انسان و سلو
راه دین و وصول  كه در سلوکاند  اصفیا تصریح نموده کین مسلکاغلب سالثر محقّقین عرفا و که اکفرماید  ما قدس سرّه می

ه در تحت تربیت او درآید و شیخ که صاحب والیت و صاحب تصرّف باشد کشناسی  به عالم یقین، مرید محتاج است به راه
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Empirical Synthesis. In H. Arkowitz & S. B. Messer (Eds.), Psychoanalytic therapy and behavior therapy: Is integration possible? 
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6 Watson, G. (1940). Areas of agreement in psychotherapy. American Journal of Orthopsychiatry, 10, 698–709. 
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درجۀ رسالت و اولوالعزمی، مال استعداد مرتبۀ نبوت و کحضرت موسی با چنانچه مال رسد. کآن مرید را تربیت نماید تا به 
 یابد.حقّ  المۀکبایست تا استحقاق م را می )ع( در بدایت حال مدت ده سال مالزمت حضرت شعیب

 ندکه چندسال به جان خدمت شعیب ک        شبان وادي ایمن گهی رسد به مراد

بود و مقتدایی  رسیده »ِمْن ُكلِّ َشی َمْوِعَظًة َو تـَْفصيالً  َو َكَتْبنا َلُه ِفی األَْلواحِ « اللّهی و سعادت لیمکه به دولت کو بعد از آن  
رده، آخر در دبستان تعلّم علم لدنّی از کبود و جملگی تورات را از تلقین آن حضرت نقل  اسرائیل را یافته دوازده سبط بنی

ه معلّم او را اول تخته ک . و آن»تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً َهْل اَتَِّبُعَك َعلی َاْن «ما قال کبایست نمود.  معلّم خضرع التماس ابجد می
 نویسد. پس به دیدة اعتبار در این بایست نظر نمود. می »ِانََّك َلْن َتْسَتطيَع َمِعی َصْرباً «الف باي 

 ظلمات است بترس از خطر گمراهی         نکخضرم قطع این مرحله بی همرهی

. محقّقان »َو َوفِّْقنی ِلطاَعِة َمْن َسدََّدنی َو ُمتابَِعِة َمْن َاْرَشَدنی«السجادیه  . و فی صحیفۀ»فی قَـْوِمه َكالنَِّبی فی اُمَِّتهاَلشَّيُخ « قال النبی
نمود. اگرچه در  دلیل و بدرقه قطع تواند عبۀ وصال را بیکه بادیه کند که گمان کسی است که مفتون و مغرور کاند  گفته

یاري نظر  ها جز به دست ه در زمین دلک. این تخمی است »ذِلَك َفْضُل ا�َِّ يؤتيِه َمْن يشآءُ «سی حاجت نیست: و کبدایت حال به 
ه نایب اوست، حاجت افتد. و در کبه مرشد حقّ  جا آن تخم پدید آید، در پرورش آن به نیابتکن هر کنیفتد ولیحقّ  عنایت

ص ِالی ثَلثٍَة اَْلوالی عاملٍِ َعلی ُهدی ِمَن ا�َِّ َقْد َاْغناُه ا�َُّ ِمبا َعِلَم َعن  ِانَّ النَّاَس اوُلوا بـَْعَد َرُسوِل ا�َِّ «شده از سید اوصیا  افی روایتک
َتَنتْ  نيا َوفـََنتَ َغريَُه َو ُمِتَعلٌِّم َعْن عاملٍِ َعلی َسبيِل ُهًدی َعن ا�َِّ ِعْلِم َغريِه َو جاِهٌل ُمدَّعی لِْلِعْلِم ال ِعْلَم ِعْلم َلُه ُمْعِجٍب ِمبا ِعْنَدُه َقْد فـَ . و »ُه الدُّ

ه در فقرة اخیره داللت است بر کاست  جناب فاضل مقدس ربانی موالنا محمدصالح مازندرانی در شرح این حدیث فرموده
هاي طبایع بشریه.  شود به سبب او نجات ایشان از ظلمت ه حاصلک ه ناچار است مردم را از استاد مرشد عالمی تا اینک این

است حدود او را به سبب گرفتن دامان  ه نشناختهکنماید طریق ظلمانی را  كه سلوکسی کشود از براي  حاصل میچنانچه 
 ه عالم به حدود او باشد.کدیگري را 

دانند وجود  ثر ایشان واجب میکبه شیخ عارف یا نه؟ ا که آیا مضطرّ است سالک خالف است در این كو در میان اهل سلو
ه وجود شیخ را ضرور کاند آن اشخاصی  شده کالم حضرت. و به این حدیث متمسکشود احتیاج از  او را. و فهمیده می

ن او اقرب مرید با شیخ عارف باللَّه اقرب است به سوي هدایت و بدو كه سلوک نماید قول ایشان را این دانند و تأیید می می
  یعنی نجات معلّق است به او. »فنجی«فرموده  )ص( ه جناب امیرکجاست  است به ضاللت. و از این

از آن اما  امل و مرشد واصل از وجوه بسیار استکو طالب طریق هدي به شیخ  که احتیاج مرید سالک المه: بدانکانتهی  
 شود: جمله ده وجه گفته می

بین دارد و  ه روندة این راه هم دیدة راهک رفت با اینتوان  نمی شناس دلیل و راه عبۀ صورت بیکبه  ه راه ظاهر راک آن وجه اول
مبتدي در این راه اول نه نظر دارد و  که راه حقیقت است سالکجا  هم قوت قدم و هم راه ظاهر است و هم مسافت معین. آن
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س از خود دم بینایی و شناسایی این راه نزند با کهیچ  تا جهولی درآوردند.ه ابتدا همه را از دروازة ظلومی و ک نه قدم. با این
. بیابان »ما ُكْنَت َتْدری َماْلِكتاُب َو َال اْالمياُن َو لِكْن َجَعْلناُه نُورًا نـَْهدی ِبه َمْن َنشآُء ِمْن ِعباِد�«نات گفتند کاینات و قدوة ممکزبدة 

 رفت. بخش نتوان دیدهدلیل  ه بیکپایان یقین باشد  چنین بی

 ندر زمانیکهر چند س         بی پیر مرو تو در خرابات

در راه  کذلک، »الّرفيق ّمث الّطريق«ه کرفت  رفیق نتوان ه در راه صورت قطاع طریق بسیار است و بیکچنان ه همک آن وجه دوم 
النِّسآِء َواْلَبنَني َواْلَقناطِري اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواْخلَيِل زُيَن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهواِت ِمَن «ه زخارف و زینت دنیوي کحقیقت 

 رفت. اند؛ بی دلیل و بدرقۀ صاحب والیتی نتوان نفس و هوا و شیاطین جن و انس جمله راهزنان »اْلُمَسوََّمِة َواْألَْنعاِم َواْحلَْرثِ 

 رهبري نرسید ره به در این هک گم شد آن هک        دلیل راه قدم وي عشق منه بیکبه 

تنهایی  ه بهک شمار است. آنان ه در این راه زلّات و شبهات بسیار و عقبات گوناگون و خطرات چون بوقلمون بیک آن وجه سوم
ه افتادند و دین و ایمان بر باد دادند؛ مانند دهري و طبیعی و مالحده و کرو به راه نهادند در چندین ورطۀ هایله و شبهات مهل
ردند. و هر کاین راه شروع  كامل و شیخ واصل در سلوکه بی مرشد کاهل اباحت و امثال ایشان. همگی از بهر آن است 

درآمدند و در حمایت  م شیخیکه صاحب سعادت بودند، در حک شدند. و آنان كدر وادي آفتی و شبهتی افتادند و هال کی
ه هر فرقه از اهل کردند. و به سرّ جمله آفات رسیدند. و جملگی شبهات و خطرات را بازدیدند ک كصاحب والیت سلو

 دام زلّت راه دوزخ پیش گرفتند.کبدعت از 

 ردمکقطع این مرحله با مرغ سلیمان        خودبردم راه سرمنزل عنقا نه به من به

دان از فترات آن  بین و راه ه سرتاسر راه از آن است، شیخ راهکگان را از ابتال و امتحان گوناگون ه روندک آن وجه چهارم
بیرون برد و به  کلطایف حسن تدبیر، قبض و فسردگی از طبع سال بازستاند و گرمی طلب و صدق ارادت بدو بازرساند. و

قریب برآمده، روي نماید.  شاهد مراد از پردة حجاب عن عبارات لطیفه و اشارات شریفه داعیۀ شوق در باطن او پدید آید و
 .»َو ذَكِّْر فَِاْن اَلذِّكری تـَْنَفُع اْلُمؤِمننيَ « :باري تعالی ده استه فرموکچنان

 ر خواهی، خویش را مردانه سازکف       مرد را در اهتزاز ر آرد کذ

شمار در نهاد پدید آید. و بعضی را مواد  ان طریق را علل بسیار و امراض بیکه در این راه روندگان و سالک آن وجه پنجم
ه به معالجۀ صواب در کفاسده غالب شود و مزاج طلب و ارادت انحراف پذیرد. و در این وقت به طبیب حاذق احتیاج افتد 

ابتدا حاصل شود. اگر ازالۀ هر مرض به ه این امراض و آفات مرید را در کوشد و الّا از راه بازماند. بلکین کازالۀ مرض و تس
 حاصل نشود. كحسب مزاج مرید به ادویۀ صالحه معالجه نگردد، استطاعت سلو

 نتوان نهفتن درد از طبیبان       ما درد پنهان با یار گفتیم
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د شود و سوت بشریت و لباس آب و گل مجرّکه روح از کدر این راه بر بعض مقامات روحانی رسد  که سالک آن وجه ششم
ند. و رسوم و کتجلّی  کبدو پیوندد. و جملگی انوار و صفات نامتناهی روحانی بر سالحقّ  پرتوي از ظهور آثار و صفات

ید و بیضا نماید. و چون آینۀ دل صفا یافته و پذیراي تجلّی حقّ  اظالل بشریت در زهوق آید. روح در این حال در خالفت
مال وصول به مقصد حقیقی کدر خود یابد، غرور و پندار حصول و « سبحانی ما اعظم شأنی»و « انا الحق»روح گشته و ذوق 

ه کاست  از این پیش نرفته سی از انبیا و اوصیا و اولیاکه کند کآن ن كادراالبتّه  در وي پدید آید. و نظر عقل و وهم و فهم او
گیر او شود، خوف زوال ایمان باشد. پس آفت حلول و  امل دستکباشد. و اگر نه تصرّف والیت شیخ  در ورطه چنین افتاده

ند. و کشناس باید تا او را به تصرّف والیت از این پندار و غرور بیرون آورد و بیان مقام  اتّحاد در این مقام خیزد. و شیخ واقعه
ند تا مرید از آن ذلّت خالصی یابد. و اگر دگرباره کچه فوق آن مقام است در نظر او جلوه دهد و بدان ترغیب و تشویق  آن

وجه  ه به هیچکاوست و اگر نه بر این عقبه چنان بند شود  کها مهال ه اینکند کآن مقام بر او روي نهد، بداند و معلوم 
 خالصی نیابد.

 نهد گامی چند پیش شما هم مگر لطف         رسید ما بدان مقصد عالی نتوانیم

ها پدید آید و وقایع بر او روي نماید. و آن هر  از غیب نمایش كو روندة طریق هدا را در اثناي سلو که سالک آن وجه هفتم
المت حجب دورت دل و عکاشارتی باشد از غیب به نقصان و زیادة مرتبۀ مرید و داللت بر سیر فطرت او و نشان صفا و  کی

ه به حصر نیاید. و مبتدي بدین هیچ وقوف کدنیوي و اخروي و احوال شیطانی و نفسانی و رحمانی و دیگر معانی از وقایع 
امل باید که این همه زبان غیب است. و زبان غیب را هم اهل غیب دانند. شیخ کندارد و بر این احوال هیچ عالم نیست. زیرا 

ها به سر برده و ممارست تأویالت  ه در خدمت مرشد مدتکه مؤید به تأییدات الهی و معلّم به علم تأویالت غیبی باشد ک
تدریج زبان غیب آموزد. و  ند و او را بهکشف احوال مرید کرده و زبان غیب آموخته تا بیان وقایع و کغیبیۀ خویش و دیگران 

 ه ترقّی میسر نگردد.کرفت مقامات حاصل نیاید و بسا باشد ها محروم ماند و مع الّا از آن اشارت

 چه شناسی زبان مرغان را؟       تو ندیدي شبی سلیمان را

ه کمقام از مقامات این راه نتواندنمود. زیرا  کها سیر ی هرگاه سیر به قوت قدم خویش نماید، به سال که سالک آن وجه هشتم
را بر آن طیران افتد و مبتدي را طیران میسر  که در این راه سالکضی مقامات است تر؛ و بع سیر مبتدي از روش مور ضعیف

پر و  ه او مانند بیضه است و به جزیی تصرّف به مقام مرغی نتواندرسید. پس شیخ مرغ صفت است. و مرید بیکنگردد. زیرا 
رها به خودي قطع نتواندنمود در گوشۀ بال ه به عمکهاي بعیده  بال و چون خود را موروار به شهپر والیت او بندد، مسافت

 ند.کرد، در متابعت شیخ طیران ک ه طیران نتوانستیکهمت شیخ طیران نماید و در عالمی 

 ه دراز است ره مقصد و من نوسفرمک       ن اي طایر قدسکهمتم بدرقۀ راه 

ر به خودگویی مفید و مؤثّر نباشد تا کاست. و ذر کبود و آن به ذ راه مرید را به واسطۀ دیگر تواند كه سلوک آن وجه نهم 
ه به آن شیخ یداً به ید و صدراً به صدرٍ از منبع نبوت و مخزن والیت مطلقه رسیده و اخذ کامل بستانی که به تلقین شیخ ک آن
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 قریب خواهدآمد. شرح آن عنچنانچه باشد.  نموده

ند اگرچه که منصبی و مرتبتی یا والیتی حاصل کاهد سی خوکو سالطین صوري اگر  كه در حضرت ملوک آن وجه دهم
القول گرداند و  استحقاق آن ندارد، چون به حمایت مقرّبی از مقرّبان سلطان رود و خود را بر او بندد، آن مقرّب او را مقبول

واسطۀ آن  ند، سلطان بهکه طلب کند و هر منصبی کند. و بر عدم استحقاق آن شخص، شهریار نظر نکمنظور نظر سلطان 
چنین در  ها شتافتی. هم ردي هرگز مطلب نیافتی، اگرچه سالکخودي خود طلب  مقرّب به وي عطا نماید. و اگر آن شخص به

 مبذول دارد.حق تعالی  ن،که عالم را بازگونه کنند کی التماس کاند و اگر اند حضرت سلطان حقیقی بندگان مقرّب

 »ته بازگرداند ز راهتیر جس       اولیا را هست قدرت از اله

  رابطۀ فردي درمانگر و درمانپذیر
در مفاهیم  8اشد.ب می مؤثر مبتنی بر ایجاد نوعی رابطۀ فردي بین درمانگر و فرد تحت درمان درمانی همانطور که گفته شد روان

ُقْل ِإن  «: 9فرماید اسالمی و عرفانی همین امر در رابطه تربیتی مربی و رب یا مرشد با مربا و مرید برقرار است. قرآن کریم می
د تا ینکروي ید از من پیگو اگر خدا را دوست داربیعنی » مٌ يَلُكْم ُذنُوَبُكْم َواّ�ُ َغُفوٌر رَّحِ  ْغِفرْ يَـ اّ�ُ وَ  ِبْبُكمُ حيُْ  یُكنُتْم حتُِبُّوَن اّ�َ فَاتَِّبُعونِ 

. این تبعیت و دوستی اساس رابطۀ فردي آمرزنده مهربان است د و خداوندیخدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشا
موضوع برقراي اشد. از منظر روانشناسی شرط کارآمدي این ب می بین درمانگر و فرد تحت درمان در مفاهیم اسالمی و عرفانی

این اصول نیز در  10مثبت بودن رابطه و بدون شرط بودن آن و همدلی واقعی درمانگر است.توجه  رابطه به شیوه اصیل و با
اخذ حتّی  یرد بدون تحمیل شرط وگ می نظر است و مربی یا مرشد که در جایگاه درمانگر قرارمد  روش تربیتی عرفانی

اسالمی تصوف  نماید. در تایید روش عرفان و راي رابطه اصیل با سالک براي تربیت او میدستمزد با همدلی اقدام به برق
هاي کهن روانشناسی هستند  نوعی بسط و توسعه روش درمانی روانهاي  دیگر حاکی از آن است که کلیه روش 11هاي بررسی

بخشی و وجاهت اجتماعی وي نیز از  ، الهامکه به طریق موثري بر درمان تاثیرگذار هستند. در این ارتباط صمیمیت درمانگر
  12وند.ش می جمله موارد مؤثر در درمان قلمداد

                                                 
8 Bergin, A. E., & Lambert, M. J. (1978). The evaluation of therapeutic outcomes. In S. L. Garfield & A. E. Bergin (Eds.), 
Handbook of psychotherapy and behavior change (2nd ed.). New York: Wiley. 

  .31سورة آل عمران، آیه  9
10 Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Journal of Consulting 
Psychology, 21, 95–103. 
11 Frank, J. D. (1961). Persuasion and healing: A comparative study of psychotherapy. New York: Schocken. 
Frank, J. D., & Frank, J. (1991). Persuasion and healing (3rd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. 
12 Grencavage, L. M., & Norcross, J. C. (1990). Where are the commonalities among the therapeutic common factors? 
Professional Psychology: Research and Practice, 21, 372–378. 
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  درمانگر (مربی الهی) روان
خالفت الهی بر روي زمین به دوگونه تعریف شده است: یکی خالفت تکوینی که بشر مظهر این خالفت است و دیگر 

دهد.  خلیفه خود قرار میبه عنوان  از میان بشر را بر روي زمین خالفت تصریحی یا تدوینی یا تکلیفی است که خداوند فردي
نماید. یعنی بشر با ابداعات و صناعات خود در حیطۀ قوانین علمی قواعد تکوین تحت قواعد خالفت تکوینی عمل می

متعارف است. به عبارت دهد. و این تغییرات همگی منطبق با همان قوانین علمی جریانات امور را به دلخواه خود تغییر می
واند این قوانین را دور بزند مگر در چارچوب آنها عمل ت نمی دیگر رفتار بشر و سایر موجودات تابع قوانین طبیعت است و بشر

واند توسط آن مافوق قواعد طبیعی کشف ت می یابد کههایی از علم دست میکند. ولی در میان همین بشر فرد خاصی به حیطه
نماید. به عبارت دیگر این فرد خلیفۀ کسی است که او این قواعد را آفریده لذا علومی از علم خود و نتیجتاً  شده بشر عمل

اختیارات و قدرتی از علم خود را هم به او داده. این شخصیت متمکن در مقام خالفت الهی تصریحی است. این شخص اولی 
دارد به آتش امر کند نسوزاند وگرنه آتش خودش حقّ  تی که دارداشد. از جهت علم و قدرب می االمر است یعنی صاحب امر

خالفت به معناي خالفت تکلیفی و  13سوزاند. از قرآن کریم این تمییز قابل استنباط است.به طبیعت خلق شده خودش می
ی هستند ولی فقط انتصابی الهی در مقابل خالفت تکوینی قرار دارد. جمیع ابناء بشر به این معنی (در تکوین) خلیفه اله

َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف « 15اند:فرموده ١٤سورة انعام 165شخصیت خاصی (در تدوین) خلیفه الهی است. در شرح آیه 
هاي سابق و تعلیل دیگري است براي انکار ول یکی از جملهلیا حال است و مع ُهَو َرّب ُكّل َشيءعطف است بر قول خدا  اْألَْرضِ 
کردن ربی غیر او، و بیانی است در کیفیت ربوبیت او که آن حد اعالي انعام به طریق حصر است، یعنی اوست و نه غیر  اختیار

هاي زمین قرار داده است. و مقصود این است که او شما را جانشینان خود در زمین عالم کبیر او کسی نیست که شما را خلیفه
و تصرّف در آن را به شما داده است که هرطور بخواهید عمل کنید و تصرّف در آن را قرار داده است بدین نحو که قوه تمیز 

براي شما مباح ساخته است. و همچنین شما را جانشین در زمین عالم صغیر کرده است، و شما را در آن متمکن ساخته است، 

                                                 
مثَُّ َجَعْلناُكْم َخالِئَف ِيف کنید. آنگاه شما را در روي زمین بعد از آنها گردانیدم تا بنگریم که چگونه عمل می«فرماید: سورة یونس می 14در آیۀ  - 13

سورة یونس  73که در اینجا خلیفه به معنی نفر بعد است و مفهوم خالفت تکوینی دارد. همین مفهوم در آیۀ  .اْألَْرِض ِمْن بـَْعِدِهْم لِنَـْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلونَ 
ْيناُه َو َمْن َمَعُه ِيف اْلُفْلِك َو پس نجات دادیم او را و کسانی را که با او در کشتی بودند و آنان را جایگزین پیشینیان ساختیم. «است که فرمود:  فَـَنجَّ

). و 39(سورة فاطر آیۀ   ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف ِيف اْألَْرضِ و فرمود: اوست کسی که شما را در روي زمین جایگزین پیشینیان کرد:  . ْم َخالِئفَ َجَعْلناهُ 
) و در نظر 69(سورة اعراف، آیۀ   ِد قَـْوِم نُوحٍ َو اذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفاَء ِمْن بـَعْ فرمود: در نظر بگیرید آن زمانی که شما را جایگزین قوم نوح ساخت، 

) و این خالفت تکوینی نیز 74(سوره اعراف آیۀ ، َو اذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفاَء ِمْن بـَْعِد عادِ بیاورید آن زمان را که شما را بعد از قوم عاد جایگزین کرد، 
 )62(سورة نمل، آیۀ   َو َجيَْعُلُكْم ُخَلفاَء اْألَْرضِ  ،»سازدما را در زمین جایگزین پیشینیان میش«همراه با استمرار خالفت تکلیفی مستمر است که فرمود: 

فرماید بگو (از آیه قبل) اوست خدایی که شما را خلیفگان زمین کرد و بعضی را خطاب به رسول اکرم ص است که می 165در سورة انعام، آیه  - 14
 .  َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرِض َو رََفَع بـَْعَضُكْم فَـْوَق بـَْعٍض َدرَجاتٍ . بر بعض دیگر به درجاتی برتري داد

اهللا ریاضی و محمدآقا رضاخانی، سازمان چاپ ترجمه حشمت حاج مالّ سلطانمحمد بیدختی گنابادي، بیان السعادة فی مقامات العبادة.حضرت  - 15
 ترجمه. 5 لد، ج228 - 229صص    ، تهران1377اسالمی،  و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
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ا را همانطور که براي خودش مسخّر کرده و آنچه از لشکر و حشم که براي خود قرار داده، براي شما نیز قرار داده و آنه
  »مسخر شما ساخته است. و این نهایت انعام است که شما را بر مثال خودش خلق کرده است.

 جاِعلٌ این آیه یک جملۀ اسمیه است و  16»من هر لحظه قرار دهندة یک خلیفه بر روي زمین هستم.«فرماید: قرآن کریم می
و این خلیفه یا رسول یا  ن نکات مفید به دوام و استمرار جعل خلیفه بر روي زمین دارند.اشد که هردوي ایب می صفت مشبهه

اولواالمر است که خالفت کلّیۀ زمین را برعهده دارد. این آیه خطاب به مالئکه در معرّفی آدم (ع) به آنها است و در آن 
هایی از اذن و منتشره از آدم (ع) به دیگران باعث ایجاد رشتههاي صادره و هنگام او تنها خلیفۀ اهللا در زمین قرار داده شد. اذن

صاحبان اجازه بر روي زمین گردید که خلفاء الهی در تمام زمین پراکنده هستند و براي هر قومی و امتی هادي و رسول قرار 
در زمین و خاتم و این خالئف  19و افضل 18»براي هر امتی رسولی هست«و  17»براي هر قومی هادي هست«داد که فرمود: 

زینت این خالئف رسول گرامی اسالم (ص) و جانشینان رشتۀ اذن آن حضرت از آدم (ع) به خاتم (ص) و از خاتم (ص) به 
و زنده و مستقر بر کرسی خلیفه الهی بوده و هستند و خواهند بود. و این  قائم حضرت صاحب العصر والزّمان در هر زمانی حی

 به  است اشاره این ویرد. گ می و نه قابل تغییر بلکه توسط خداوند و به دست صاحبان اذن او شکلخالفت نه قابل غصب است 
 عروه 21:نویسد می مجلسی که عالمه »َال اْنِفصاَم َهلا...  َفَمْن َيْکُفْر ِ�لطّاُغوِت َو يـُْؤِمْن ِ��ِّ فقد اسَتْمَسَک ِ�ْلُعْرَوِة اْلُوْثقی«شریفه  20آیه

 آن مانند و کوزه دستگیره معنی به نیز و زند می چنگ آن به برود، خواهد باال می که کسی که است طناب در برجستگی
  . است

ازآن نام برده شده ارشاد و هدایت است. در قرآن کریم آمده است » مرشد«یا » ولی«یا » هاد«وظیفۀ هادي که در قرآن به نام 
ُ فـَُهَو «که:    که اشاره تام به مقام والیت و ارشاد دارد. 22»اْلُمْهَتِد َو َمْن ُيْضِلْل فـََلْن جتََِد َلُه َوِلي�ا ُمْرِشداً َمْن يـَْهِد ا�َّ

  ن هفت صفت باشد:یا يد دارایند، باک یه دعوت به خداوند مکه آنک« 23 فرمایند: می یدر باب اوصاف ول

  ر.یم غکداخل شدن در حار نفس خود و یرون رفتن از اختی: صفت بنده شدن و باول 

                                                 
 ِإّينِ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة. ، 30سورة بقره آیۀ  -  16
 َو ِلُكلِّ قَـْوٍم هاٍد.، 7سورة رعد آیۀ  -  17
  . َو ِلُكلِّ أُمٍَّة َرُسولٌ ، 47سورة یونس آیه  -  18
فرماید بگو (از آیه قبل) اوست خدایی که شما را خلیفگان زمین کرد و بعضی را است که میخطاب به رسول اکرم ص  165در سورة انعام، آیه  - 19

  . َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرِض َو رََفَع بـَْعَضُكْم فَـْوَق بـَْعٍض َدرَجاتٍ . بر بعض دیگر به درجاتی برتري داد
   .256سوره بقره، آیه   20
  .238 ، ص66بحار االنوار، ج   21
 . آنکه خداوند هدایت کرد پس او هدایت شد و آن که گمراه شد پس ولی مرشد نداشت.17سورة کهف، آیۀ  -  22
، چاپ 1360چاپ اول  ،یثان شاهیرضاعل يتابنده گناباد نیترجمه و نگارش حضرت حاج سلطانحس ،یعرفان زیو سه داستان اسرارآم دیقرآن مج 23

 . قتی. انتشارات حق1365سوم 
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م خدا، کر، اعم است از دخول در حیم غکم نفس و داخل شدن در حکرا خروج از حیر او، زیخدا نه غ ي: بنده شدن برادوم
  ست.یم خدا بدون واسطه نکداخل در ح یم مطاع است ولکع داخل در حیم مراد و مطکد داخل در حیرا مریز

  ت.ی: دادن رحمت و عناسوم
.: رحمت چهارم   خاصه از نزد خود حقّ
  م دادن خداوند.ی: تعلپنجم
  است بالواسطه.حقّ  م از طرفیه تعلکنی: اششم
  م علم و دانش نه صنعت.ی: تعلهفتم

 یقبل از بندگ یندگان الهیخلفاء و نما یرا بندگیر فرموده زکشود ذ یحاصل م کسال يه براکب یو اوصاف را به همان ترت
ه کنیز هرگاه مطلق باشد مقدم است از ایت و رحمت است و آن نیدادن و عنامقدمه  حق، یبدون واسطه. و بندگ 24خدا است

ثرت از کام کم دادن احینجا تعلیم در ایرا مراد از تعلیم است زیش از تعلیز رحمت از نزد خداوند پیاز نزد خداوند باشد و ن
م مطلق است و قصۀ یخداوند بدون واسطه باشد پس از تعله از نزد ک یم لدنیباشد و تعل یخدا م يشاندن بسوکدعوت و ث یح

  »ور است.کر مفصله مذیآن دو در تفاس يو گفتگوها یمالقات خضر و موس

بدان، که انسان در بقائش و استکمالش در ذاتش و صفاتش « 25فرمایند: می تحقیق ولّی و نصیردر تفسیر بیان السعاده در 
به کماالت  وصولآنچه مانع او از  برسازد و  را فانی می اش حاصله ش و کماالتخلق شده است و از چیزي که ذات ،محتاج
وي از او آنچه  آنچهاو جذب کند و به  سوياو را در بقائش و استکمالش مایحتاج  آنچه به. پس دارداعراض  استاش  مترقبه
که اشیاء را به اسباب مجري دارد پس  باشدو سنّت الهی احتیاج دارد، کند  میدارد دفع  سازد و از کماالتش باز می می را فانی

ة شوقیه خادم  ه خداي تعالی در او قوبر شهویحرکتبر قواي عدیده باعث  بهمنشعب  ،مدرکه برايدو خدمتگزار  ،هو غضبی، 
به سبب  پسکرد. را خلق ء اعضا بر طها و به توسط آنهابااعصاب و رمستخدم بر  ،در اعصابمودعه قوه محرّکه  مستخدم بر

ش است  جذب میرا اعضاء و حکم قوه شهویه، آنچه مالیمش است  ة غضبیه آنچه مضرّ دفع را کند و به سبب اعضا و قو
اصل  و برایش ضرر داردآنچه برایش نفع دارد و پس آنچه بحسب مقام روح او و اما کند. این بحسب مقام جسم او است.  می
پس خداي تعالی براي او  ،ل بر او استشیطان مغوي موکّ اتضرمو اصل  ،استبر او ل موکّملک زاجري از خداوند  ها نافع

و حکمت  ببیند،شیطان و اغواي او را تصرّف و ، بصیرت خود تصرّف ملک و زجر او هببه آن  کهحکمت نظري قرار داد 

                                                 
بندگی اولیاء نه به عنوان پرستش و عبودیت است، زیرا عبادت باید فقط نسبت به ذات حق باشد و عبادت غیر او شرك است، بلکه مقصود  24

ی باشم و آن موقع اي از بندگان محمد می . یعنی من بندها� عبد من عبيد حمّمد (ص)اطاعت و انقیاد تام است که رسیده است علی علیه السالم فرمود 
هللا؟ بود که حضرت افضل بودن خود را بر سایر انبیاء در جواب سائل بیان فرمود. سپس سائل پرسید که آیا شما افضلید یا پیغمبر محمد بن عبدا

  اي از بندگان محمد هستم. حضرت فرمود من بنده
  بندگی کن تا که سلطانت کنند          تن رها کن تا همه جانت کنند

د حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی، جل 25
  http://www.sufism.irدوم ترجمه، انتشارات حقیقت. 

http://www.sufism.ir
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دو  ن دوو آاست شهویه و غضبیه  بازاءحب فی اهللا و بغض فی اهللا است که آن دو به آن دو دو قوه خدمت گرفتن عملی 
و قرار داد از آنچه در کبیر است  یکاکبیر و حاز و چون عالم صغیر را نسخۀ موجزة  هستند،حکمت نظري  کنندة خدمت

ة جاذب باشدتکوین بر تکلیف مطابق  ة رادع بر ، المحاله قو بر نافع انسان و قوه در یک شخص باشد  کهآن سواي او ضاردو قو
در بقاء ذات او و حصول کماالت را ی علیه ن کسی است که به جذب آنچه مولّهما »ولیّ « و هست، در کبیر یا در دو شخص

و به وجه دیگر،  ،داشب فع میاکسی است که آنچه را به ضرر اوست، از او دهمان  »نصري«و اشد، ب می یمربرساند  میاو نفع 
 رثو قوه شهویه و قوه مو ،باشد کسی است که خارجاً حامی می »نصري«و  ،باشد کسی است که در ملک او داخل می »ولیّ «

است. و هر  »نصري«بغض فی اهللا مانند بر و قوه غضبیه و قوه موجب  ،است در خارج »ولیّ «حب فی اهللا در داخل مانند بر 
و به  ءآنان به والیتشان اولیا پس باشدچنین  نیز این ءو حال اوصیا ؛است »نصري« شرسالت هامتش و ب »ولیّ « شوالیت هرسولی ب

و است در زمان خود مربی ص) ، زیرا رسول (باشد »نصري«و خلیفۀ او  »ولیّ «و هر رسول در زمان خود  باشند خالفتشان انصار
هادي مربی رحیم و علی (ع) امام صامت منذر  »ولیّ «خلیفۀ او حامی است پس محمد (ص) در حیاتش امام ناطق بشیر 

أ� «: و قول او (ص) )،ت هستیمدو پدر این ام من و علی( »أبوا هذه االّمة أ� وعلیّ «: گفت (ص) لذاال بود. و حامی قتّ »نصري«
ا أَْنَت ُمْنِذرٌ « ؛و و والیت علی (ع)ابه حیثیت رسالت دارد اشاره  )است يمن منذر هستم و علی هاد( »اهلاد املنذر وعلیٌّ  به  »ِإمنَّ

به الباً غ ، دعوتداردي تعدد مظهر اقتضابه اعتبار شأن والیت. و چون تعدد عنوان،  26»َو ِلُكلِّ قَـْوٍم هاد« اعتبار شأن رسالت
  است. »نصري«و دیگري مظهر عنوان  »ولیّ «آن دو مظهر عنوان  احدد اشتظاهر نفسین ب

ه کنماند  یمخف« 27در کتاب بستان السیاحه مرقوم است: املکه در نام نفس یر اصطالح صوفکذامل و کان انسان یدر بهمچنین 
ت خلقت انسان، یجاد عالم حس آن خلقت انسان است. و غایدر ا يت قصویه غاکد یفرما یز میالعز خ ما قدس سرّهیجناب ش

ه تعالکو بقا به حق. حقّ  اتّصال است به مأل اعال و فنا در ْنَس ِاّال ِلَيْعُبُدونِ « یما قال اللَّ  یث قدسی. و در حد»َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْألِ
و از جناب  .»َلْوالَك َلما َخَلْقُت اَألْفالكَ «د: یفرما یگر میث دی. و در حد»َخَلْقُت اَألْشياَء ِألَْجِلَك َو َخَلْقُتَك ِألَْجلی«د: یفرما یم

� َعلی َلْو ال َحنُْن َلما َخَلَق ا�َُّ اَدَم َو ال َحوَّا َو َال اْجلَنََّة َو َال النَّاَر َو َال السَّماَء َو «ه فرمود: کاند  ردهکت یص روا يمقدس نبو
 .»َالاَألْرَض فـََلْو َال احلَقيَقَة َملْ ُتوَجد اْحلَقيَقةُ 

قوام امر و دوام نوع. و محفوظ ه با اوست کع دهور و اعصار. چه یه بوده باشد وجود او مستمر در جمک نیناچار است ا 
. اگر وجود او نباشد در هر »َمتَسََّك بِِه السَّمواُت َو اْألَْرُضونَ «ابد به او عباد. و ی یت میماند به سبب وجود او، بالد. و هدا یم

چنانکه خواهدشد.  ینخواهدبود. پس فان یتیبه غا یو منته ياز اعصار، وجود عالم عبث خواهدبود و مثمر به ثمر يعصر
ٍة َلساَخْت ِ�ْهِلها«: ده استۀ والثناء فرمویه التّحیالحسن الرّضا عل یا ابیقطب االول  و فرموده .»َلْو َخَلِت اْألَْرُض َطْرَفَة َعْنيٍ ِمْن ُحجَّ

َلْو َانَّ اِألماَم رُِفَع َعِن «: )ع( . و فرموده است حضرت باقر»َلْو بَِقَيِت اَألْرُض بَِغْريِ ِاماٍم َلساَخْت �َِْهِلها«: )ع(  است حضرت صادق
 امل.کار است بر استمرار وجود انسان یث بسیها احاد نی. و امثال ا»اَألْرِض َلساَخْت َ�ْهِله َكما َميُوُج اْلَبْحُر �َِْهِله

                                                 
ا أَنْ « 7اشاره است به سوره رعد، آیه  26   .)ستهي هادهر قومی براي  دهنده هستی و جز این نیست که تو بیم( »َت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ قَـْوٍم هادِإمنَّ
 .820- 830صفحات  ،1389حضرت حاج میرزا زین العابدین شیروانی مستعلیشاه، بستان السیاحه، جلد دوم، انتشارات حقیقت،  27
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ِاّنی جاِعٌل « یۀآدر  یتعال ياست به آن بار ه اشاره فرمودهکفه یو بالجمله مقصود از خلقت انسان، منحصر است در وجود خل
شت، و انتفاع به یشان است در معیاج به ایوانات از جهت احتیوان از جمادات و نباتات و حکر ای. و خلقت سا»ِفی اَألْرِض َخليَفةً 

مت کها در خلقت انسان. چه ح آنة ده است صاف و زبدیع و مهمل نگردد مواد، گردیه ضاک هاست در خدمت. و تا آن آن
 از سعادت به قدر استعداد خود. یه برسد بر هر مخلوقکاز حقوق. بلحقّی  ه فوت نشودکند ک یه اقتضا میربانه و رحمت یاله

ر او. و سبب انقسام به یا غیا امام است ی یر او. و ولیا غیا رسول اللَّه ی یا ولیاست  یا نبیدر ارض حقّ  بیفه و نایپس آن خل
ه به وجوه مختلفه باشد. کست در باطن انسان بلین یهیها بد را. چه حصول آنل اشخاص است علوم ین اقسام اختالف تحصیا

 یما. و گاهکاهل نظر است از علما و حۀ قیود به استبصار و اعتبار و او طرش می دهیتساب و تعلّم است و نامکبه ا یپس گاه
ه ک یا نه، و چه مطّلع بشود بر سببی یشوقباشد مسبوق به  رسد! چه بوده یجا مکه از کداند  یآورد به او علوم و نم یهجوم م

لَب می ا نه. چه گاهید است او را یمف لیه ملهم است حقاکاست  یکاشد به مشاهده، م ب ث او. و گاهیدن حدیو شنحقّ  ق را از ق 
اشد در ب میچنانکه  اشد هجوم در خواب، همب می دن. و گاهیدن در قلب بدون شنیدن. و گاه باشد دیدن او بدون دیاشد شنب می
ند ک یم یه وحکاست  یسک یود. پس نبش می زیاع نیاوص يث از برایاشد و حدب می اعی. و مشاهده مختص به انبيداریب

لَک یث میحد یغ. و به ولیند به عمل و تبلک یم یاو به عمل. و به رسول وح يبه سو یتعال يخدا غ. یبه عمل و تبل کند او را م
ن. و هر یس اکست عیا امام، پس محدث است و نیاست  یا نبی ین. و هر رسولیس اکعست یاست و ن ینب یپس هر رسول

 ت او مقدم است بر امامت او.یوالۀ ه جنبک مگر آن یست نبین. و نیس اکست عیامام است و ن یرسول

اشرف و اعظم است از ظاهر او. چه ظاهر محتاج  یئیت باطن نبوت است. و امامت و نبوت باطن رسالت. و باطن هر شیو وال
از نبوت و  یکه هر ک حق. و از جهت آن ياست از ظاهر و از جهت باطن اقرب است به سو یاست به باطن و باطن مستغن

س و متعلّق است به عباد او؛ پحقّ  از رسالت و امامت صادر است از یکو متعلّق است به او. و هر حقّ  ت صادر است ازیوال
 اند. ت افضلینبوت و وال

 یمر هر دو را به وقت یست تعلّقیت نیاند به مصلحت وقت. و نبوت و وال از رسالت و امامت متعلّق یکه هر ک گر آنیو وجه د
اعظم از رسول.  یو نه از رسول و نه از امام و نه نب یاعظم از نب یباشد ول ه بودهک نیست این همه واجب نی. و با ایدون وقت

ۀ ه تابع رسول باشد. و مرتبکرا  يا یا نبی یا امامی یا رسولیتابع است  یو نب یس است. چه هر ولکها برع نیاۀ ه امر در همکبل
 یول يرسول سه مرتبه و از برا يو امام دو مرتبه است و از برا یاز نب یکهر  يه از براک نیمتبوع، با اۀ تابع انزل است از مرتب

 یه ولکن جهت یاز ا یه نبکت فوق نبوت است، مقصود او در شخص واحد است یاست وال گفتهه ک یسکمرتبه. پس  یک
 گونه است اشرف است از امامت او. و چه یه ولکن امام از آن جهت یچن ت او از نبوت او. و همیاست اشرف است وال

؟! و حال آن یافضل باشد از نب یه ولکواند ت می رسد متبوع را  یتابع است رسول را، و تابع نمه ک مگر آن یست ولیه نک مطلقاً
، هرگاه نباشد تابع از یافضل از نب یاشد ولب می ، گاهیز و اگر نه تابع نخواهدبود. بلیه تابع است او را در آن چک يزیدر آن چ

 .)ع( ایو اولا یر انبین از سایر معصومیع و سا نیرالمؤمنیاند ام ه افضلکا یاالنب است خاتم او. چنانچه فرموده يبرا

ۀ ه مالحظکد ییاو بر وجه عموم، و اعتبار تقۀ مالحظ یعنیت دو اعتبار است: اعتبار اطالق یاز نبوت و وال یکهر  يو از برا
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ه مخصوص است کاست  یتا ابد. و او اطّالع نب یاست حاصل در ازل و باق یقتیاوست بر وجه خصوص. و نبوت مطلقه حق
رد او را به ک یه طلب محقّی ک راست بهحقّی  ردن هر صاحبکشان و عطا یموجودات به حسب ذات اع یبه او بر استعداد جم

ر و آدم یبکاعظم و قطب اقطاب و انسان ۀ فین موسوم است به خلی. و صاحب ایازل یقیم حقیزبان استعداد خود از جهت تعل
ع به قوله  يرده است حضرت نبوکاو اشاره  يو به سو از او به قلم اعال و عقل اول و روح اعظم. ده استر شی. و تعبیقیحق
 یاو منته يعلوم. و به سوۀ ن. و به او مستند است همیر ایو غ »ُكْنُت نَِبّيًا َو اَدُم بـَْنيَ اْلماِء َوالّطنيِ «و  »َاوَُّل ما َخَلَق ا�َُّ ُنوری«

ت مطلقه است. و او عبارت ین نبوت والیو باطن ا .یو چه وص یو چه رسول و چه ول یع مراتب و مقامات. چه نبیود جمش می
به او.  يو بقاحقّ  عبد در يند به فناک یاو تا ابد. و رجوع م يماالت به حسب باطن در ازل و بقاکن یاست از حصول مجموع ا

ْبَل َاْن َاَ� َو َعِلی ِمْن نـُْوٍر واِحٍد َو َخَلَق ا�َُّ رُ « )ص ( ياست حضرت نبو ردهکاو اشاره  يو به سو ْوحی َو ُرْوَح َعِلی ِاْبِن ابيطاِلٍب قـَ
 )ع(  و قوله »ُكْنُت نَِبّيًا َو اَدُم بـَْنيَ اْلماِء َوالّطنيِ «ن ییدالنّبیو قول س »َخيُْلَق اخلَْلَق �َْلِف عاٍم َو بُِعَث َعِلی َمَع ُكلِّ نَِبی ِسّرًا َو َمِعی َجْهراً 

ر یان و غیالب در خطبۀ ده استچه وارد ش تا آخر آن »َجْنُب ا�َِّ َو َاَ� َيُدا�َِّ َو َاَ� قـََلم اْألَْعلی َو َاَ� اللَّْوُح املَْحُفْوظُ َاَ� َوْجُه ا�َِّ َو َاَ� «
ِة ا�َِّ َعلی َخْلِقه َو ِهی اْلِكتابُ « )ع( او. و قول حضرت صادق اْلُمبُني الَّذی َكَتَبُه بَِيِده َو ِهی اْهلَْيَكُل  ِانَّ الصُّورََة اِألْنسانِيََّة ِهی اَْكَربُ ُحجَّ

. و اگر ختم »َمْمُدوِد بـَْنيَ اجلَنَِّة َوالنَّارِ الَّذی بَناُه ِحبِْكَمِته َو ِهی َجمُْمْوُع ُصوِر اْلعاَلمَني َو ِهی َطريُق اْلُمْسَتقيِم ِالی ُكلِّ َخْريٍ َو ِهی ِجْسُر الْ 
است و مخصوص است به  یعین نبوت تشریاست، پس ایام به سیمت و قکم حیب اخالق و تعلیدام و تأکغ احیشود به او تبل
ه است مطلقه است؛ و یه صفت الهکت یثین حیت از ایاز نبوت و وال یکده را. پس هر یت مقین بر او والکاس یرسالت. و ق

ات یا جزئیلّ انبکد. پس نبوت یمطلق ظاهر است در مقد به مطلق است و ید است. و تقوم مقیا مقیا و اولیاز جهت استنادش به انب
 ت مطلقه است.یات والیت او جزئین والیچن نبوت مطلقه است. و هم

ست. و آن مقام مختص یگر نید یه فوق او مرتبه و مقامک يا مرتبه یعنیت است یخاتمۀ از اقسام اربعه مرتب یکهر  يو از برا
جناب  يبود از براچنانچه او،  يسو ا و رسل بهیع انبیاشد رجوع جمب می . وستیده اه مخصوص به او گردک یاست به شخص

. )صء (ایاالوص دیس يبود از براچنانکه اجسام؛  چنین جمیع ص. چه او در عالم ارواح کلّ مرجع جمیع بود و هم يمقدس نبو
مثل نور نفس از  ،یاز نور ول ینبوت و نور نبود از نور ش ک نمیت منفیع بود. چه نور والیه در عالم حس بعد از جمکهر چند 

ُ « )ص( يفرمودند جناب مقدس نبو یت متّحد و مجتمع با هم ازالً و ابداً نبودند، نمینور عقل. و اگر نور نبوت و وال َخَلَق ا�َّ
د یار نماکه انک یسک. و »یَو َاَ� ِمْنُه نـَْفُسُه نـَْفس یَو نـُْورُُه واِحٌد َو اَنَُّه ِمنّ  یواِحٍد َو نـُْور  یص ِمْن شَ  طاِلبٍ  یاْبِن اَب یَو نـُْوَر َعلِ  ینُور 
م کرا تنطّق نموده است به او قرآن و اخبار، و حیست عاقل و هست جاهل. زی، نیرا بر عالم جسمان یم عالم روحانیتقد
 ما و عرفا.کاند به او ح ردهک

د یتا رس یرد به نمو و ترقّکبود و شروع  )ع( ج. و اصل آن از حضرت آدمیتدر ت آن بهیغا هد بیامل شد و رسکده یو نبوت مق
تش به یرسد غا یه مک ده تا آنیت مقین والیچن ا. و همین جهت گشت خاتم انبیص و از ا يمالش به جناب مقدس نبوک

َمْن َملْ يـَْعِرْف ِاماَم َزمانِه فـََقْد ماَت «ث یحده مضمون کظهور او. و اوست امام زمان  ده استرده شکه وعده کص  يحضرت مهد
ا و به دست یدن يص اوست. و به اوست بقا هیت محمدیدوران اوست و خاتم والۀ فیامروز اشاره به اوست. و خل »َمْيَتًة جاِهِليَّةً 
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نص چنانکه ود به آخرت. ش می ا و رجوعید دنگرد می امت و خرابیود قش می میاوست رزق خلق، و به فقد او و موت او قا
 .)ع( به او آبا و اجدادش ده استرک

است. و بعد از ) ع( یم و تعلّم، ولد او حسن مجتبیق را به سرّ و القاء دون تعلیا علوم حقاید اوصیرد از سک ه اخذک یسکو اول 
از اما  بار. وۀ کشان از صحابیر ایو غذر و مقداد و عمار  ین مثل سلمان و ابیمستحقّۀ شان صحابیو بعد از ا) ع(د ین شهیاو حس
اللَّه عنهم. و بعد اخذ نمود حضرت امام  یشان رضیو امثال ا یس قرنیو او يو حسن بصر یاد نخعیل بن زیمکن یتابع
و اخذ نمود از او ولدش حضرت ) ع( و اخذ نمود از او ولدش حضرت باقر) ع( دین شهیاز والد خود حس) ع( نیالعابد نیز

و اخذ نمود از او ولدش ) ع( الرّضا یو اخذ نمود از او ولدش عل) ع( اظمکو اخذ نمود از او ولدش حضرت ) ع( جعفر صادق
و اخذ نمود ) ع( يرکو اخذ نمود از او ولدش حسن عس) ع(ینق یو اخذ نمود از او ولدش حضرت عل) ع( یحضرت محمدتق

قه و یو طر (ع) اظمکاخذ نموده از حضرت  یق بلخیخ شقیالسالم. و ش همیالزّمان عل و صاحب) ع( از او ولدش حضرت قائم
قه و یو طر) ع( از حضرت امام جعفر صادق ده استاخذ نمو ید بسطامیزیخ ابویاست. و ش ین او باقیان تابعیاو در مۀ خرق
 است. ین او باقیان اوالد او و تابعیاو در مۀ خرق

ه کاست  ياز جمله امور )ع( ار امام جعفر الصادقکش سرک و بودن او سقّا و آب ید بسطامیزیردن ابوکه مالقات ک بدان
تاب کدر  ین البدخشیالعارف نورالد یتاب جامع االنوار، و الولکدر  یدر آملید حین سیدالمتألّهیاست به او س ردهکح یتصر

د بن یر سیرده است به او امکح ین تصریچن بود. و هم یخ ابوالحسن خرقانیه از اوالد شکتاب مقامات کاحباب ، و صاحب 
خ خود. یتاب تارکدر  ید و ابن زهره اندلسین و علّامه در شرح تجرین در اربعیف و امام فخرالدیتاب طواکطاووس در 

ن یول. و بعد از شهادت امثال اکشکبه  یمسمۀ در مجموع ین عاملیخ واصل بهاءالدیها ش نیاز ا ده استرکنقل چنانچه 
ده یخ به صحت رسیتوار يه نزد علماکن ابوالفتح محدث گفته یخ نورالدیچه ش به آن يست اعتمادیست مقبول و نیناشخاص، 

ست و شصت و ید در دویزیبوده و فوت سلطان با يصد و چهل و هشت هجرۀ در سن )ع( ه رحلت جناب امام جعفر الصادقک
زده سال است. و عمر یخ صد و سیان هر دو تاریاند و تفاوت م ردهکخ خالف نین دو تارینموده! و در ا يرو يهجر یک

 ننوشته. یسکاده ید را از هشتاد سال زیزیسلطان با

ه ک ه در نفحات نقل نمودهک ن باشد؟ و حال آنیرده، ممنوع است. و چگونه چنکخالف ن یسکخ ین دو تاریه در اکو قول او 
ملقّب  ید زاهد بسطامیزیه ابوکود ش می ز ظاهریالبلدان ن تاب معجمکاند. و از  ز گفتهین نین و ماتید را در اربع و ثالثیزیوفات با

است. و  یزاهد البسطام یبن عل یسیه پسر آدم بن عکبن سروشان است و اصغر  یسیه او پسر عکبر کس بوده. اکفور دو یبه ط
الم معجم کاز چنانکه از آبا و اجداد  یبعض یاسام دراتّفاق  ه و لقب، وینکشان در یا كاشتراۀ ه به واسطکچون احتمال دارد 

متأخّر ) ع( خ زمان او از زمان امامیه تارکاست  ییکد یزیه ابوکاند  خ ابوالفتوح و امثال آن گمان بردهیود؛ شش می ز معلومین
ه اخذ یرحمۀاللَّه عل یرخکخ معروف یاند. و ش ردهکدر آن بزرگوار  ییخ نسبت سقّایان تواریاست. الجرم به سبب منافات م

رده است از معروف و تا کاللَّه اخذ  رحمه یسقط يخ سریو او دربان آن جناب بود. و ش) ع( از حضرت امام رضا ده استرک
 خ در موضع خود خواهد آمد.یل سالسل مشایاست. و تفص ین او باقیان تابعیاو در مۀ قیحال خرقه و طر
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جمله قطب و  اند. من ردهک یمسم یبه اسم یو مناسبت یاند و از وجه مختلفه خوانده یامل را به اسامکه انسان یه صوفک بدان 
 اند. ل و آدم گفتهیائیکل و میل و جبرائیاسراف

  وقت است او و اسرافیل جان قطب
  جاست گر سرافیلش بخوانی تو به

  اوست میکائیل ارزاق حضور
  آدم کلّ است مسجود ملک

  

  

  زمانمرده سازد، زنده سازد در 
  هم رواست ییلش گر بگویجبرئ

  ل نفس پرشروریاوست عزرائ
  کجاد و مقصود فلیت ایغا

  

گذشته و نمرود  یه از نار هستکرا یاند ز گفته )ع( میه نجات دهنده از توفان بالست. و ابراهک آن ياند برا گفته(ع)  نوحش
غرق  یستیل نیرا به ن یفرعون هست هک جهت آناند  دهینام )ع( یگشته است. و موسحقّ  ل حضرتیشته و خلکخواهش را 

 یپ یات جاودانیخورده و به ح یوان علم لدنّیه آب حک آن ياند برا ند. و خضرع گفتهک ینموده، و در طور قرب مناجات م
 اند. گفته يو هاد يو مهد یسینوس و عیمان و افالطون و لقمان و جالیاس و داوود و سلی. الده استبر

 رو هم به پنهان هم نشسته روبه             جو راه ياست ا يو يو هاد يمهد

 اند. نه گفتهییوسف و آفتاب و ماه و سحاب و مجرّد و قلندر و آیو  يمرغ و همایندر و سکالزّمان و اس االمر و صاحب صاحب 

 ه اوستکند یو هندو در من آن ب كتر           ام مصقول دوست نهییگفت من آ

امل کز و یخ و مؤمن ممتحن و محسن و صالح و عارف و معشوق و عزیو مرشد و ش یو مطرب و صوف یفروش و ساق یر میپ
حضرت انسان  یو استعارت یها به عبارت نیو اصل اصول و دلبر و امثال ا يالقر و غوث و سواد اعظم و ام یو پادشاه و عالم ربان

 نند.کاد یل را کنفس  یامل را نام برند و به مناسبتک

ه ما را به صحبت دوستان خود کمقرّبان بارگاهت حقّ  امالن آگاهت و بهکا به حرمت واصالن درگاهت و به عزّت یخدا بار
ُ َعل یَو َصلَّ آشنا مبتال مگردان.  يوکگانگان یدار بین و به دکش محروم میخو يایموفّق گردان و از خدمت اول ُحمَمٍَّد َو اِله  یا�َّ

 ».الطاهرينَ 

  ی)تأس(تقلید و  يبردار الگو
شود تا کالم و  هاي رفتاري مربی اخذ می پذیرد. این الگوبرداري غالباً از کنش اي از مربی خود نقش می متربی در هر مرحله

یابد  سخن او. هرچند تذکّر و سخن در تربیت افراد مؤثّر است ولی وقتی سخن و کردار مربی بر هم منطبق باشد، متربی درمی
ال مربی بواسطه اعتقاد خود به سخن خود و رفتار منطبق بر آن است. این موضوع از لحاظ روانشناسی تربیتی که حصول کم

بیند شروع به  آثار مهم و بسزایی در تربیت افراد دارد. به عبارت دیگر وقتی متربی صدق گفتار و انطباق عمل مربی خود را می
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  نماید.  برداري و تأسی و تقلید می پذیري و الگو نقش

کند عمل  آیند خود به نصایحی که می برخالف این امر بسیار مشاهده شده که افرادي که در مقام وعظ و نصیحت برمی
نماید. این امر عمالً در قرآن کریم به شدت نهی شده زیرا موجب فساد روانی خود گوینده و عدم اعتقاد شنونده به عمل  نمی

 سخت خدا نزددهید،  گویید که انجام نمی چرا چیزي می« 28فرماید: دیداً توبیخ میشود. قرآن کریم ش صحیح و صالح می
توسعه این موضوع در دین منع و حرمت اخذ وجه براي ارشاد و هدایت و .» دینده انجام و دییبگو را يزیچ هک است ناپسند

ه کاست  بابن یه در ایآ 12حدود سایر امورات دینی نظیر فتوا و اقامه جماعت و وعظ و خطابه و مداحی و غیره است. 
َفَما «د: یفرما یم میرکر قرآن رم و مزد من نزد خداست. دیگ یاز شما نم يد من از بابت رسالتم مزدیفرما یم )ص(رم کرسول ا

ُقل َما «ود که:ش می خطاب )ص(امبر یبه پ يگریه دی. در آ29»َساَْلُتُکْم ِمْن َاْجٍر ِاْن َاْجِري إالَّ َعَلي ِهللا َو اُِمْرُت َاْن اَُکوَن ِمَن اْلُمْسِلمِنيَ 
َو َما َاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه ِمْن َاْجٍر ِاْن َاْجِري ِاالَّ َعَلي َربِّ «ات فرمود: و به کرّ 30»رَبِِّه َسِبيَالً  َاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه ِمْن َاْجٍر ِاالَّ َمْن َشاَء َاْن يـَتَِّخَذ ِايل

ه ی. در آ32»َشْيٍء َشِهيدٌ ُقْل َما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فـَُهَو َلُكْم ِإْن َأْجِري ِإالَّ َعَلی ا�َِّ َوُهَو َعَلی ُكلِّ «د: یفرما یگر میه دی. در آ31»الَعاَلِمنيَ 
َتِدْه ُقْل ال«د: یفرما یم يگرید گر ید ي. در جا33»َاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه أْجَرًا ِاْن ُهَو إالَّ ِذْکَري لِْلَعاَلِمنيَ     ُاولِئَک الَِّذيَن َهَدي ِهللا َفِبُهَدُهْم اقـْ
ُقْل َالَاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه أْجَرًا إالَّ «د: یفرما یباز م 34»ِري إالَّ َعَلي الَِّذي َفَطَرِين اََفَال تـَْعِقُلونَ َ� قـَْوِم َالَاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه أْجَرًا إْن َاجْ «د: یفرما یم

ر یدر مورد سان موضوع یا 36».َ� قـَْوِم َالَاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه َماَالً إْن أْجِري إالَّ َعَلي هللاِ «د: یفرما یم يگریه دی، در آ35»اْلَمِودََّة ِيف الُقْريب
ُلُهْم َعَلْيِه ِمْن «د: یفرما یم )ع(وسف یست. خطاب به حضرت ین )ص(ز صادق است و مختص به رسول اکرم یامبران نیپ َو َماَتْسئـَ

د: یفرما یند میمان نمی د که درخواست مزدیفرما یم یت را مختص کسانیگر تبعید يدر جا 37».أْجٍر ِاْن ُهَو إالَّ ِذْکٌر ِلْلَعاَلِمنيَ 
ت یکنند قابل ینم يچوجه درخواست مزدیکه به ه یگر تنها و تنها کسانیعبارت ده ب 38»ُلُكْم َأْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدونَ ئاتَِّبُعوا َمْن َال َيسْ «

 ییه تمام داراکنیومت با اکه حضرتش در دوران حکم یخوان یم )ع( یومت علکخ حیدر تار ) دارند.يت (فرمانبرداریتبع

                                                 
  .َكبُـَر َمْقًتا ِعْنَد ا�َِّ َأْن تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلونَ  تـَْفَعُلونَ ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال : 2-3سوره صف آیات  28
  ام که پاداش من با خداست و امر شده از مسلمین باشم.  ، سوره یونس. من از شما هیچ پاداشی نخواسته72آیه  - 29
گذارم که هرکه خواهد به سوي پروردگارش راهی  بدان میکنم و این رسالت  . بگو من از شما هیچ مزدي درخواست نمی52سوره فرقان، آیه  -  30

   یابد.
   سوره ص نیز نازل شده است. 86نمایند. قسمت اول این آیه در آیه  ؛ سوره شعرا، این فرمایش را تکرار می180، 164، 145، 127، 109آیات  - 31
   از آن خودتان باد، مزد من تنها بر عهده خداست.ام  . (اي پیامبر) بگو اگر هر مزدي که از شما طلبیده47سورة سبا، آیۀ  - 32
، سوره انعام. اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است پس به روش ایشان اقتدا کن. بگو در برابر آن هیچ پاداشی از شما 90آیه  -  33

   طلبم و این جز اندرزي براي مردم جهان نیست. نمی
   کنید. طلبم مزد من تنها با آن کسی است که مرا آفریده آیا تعقل نمی مزد نمی، سوره هود. اي قوم از شما 51آیه  -  34
   خواهم جز دوستی با خویشاوندان. ، سوره شوري. بگو (براي این رسالت) از شما مزد نمی23آیه  -  35
   خواهم و مزد من تنها با خداست. ، سوره هود. اي قوم ازشما (به خاطر هدایت شما) مالی نمی29آیه -  36
  طلبی و این جز تذکري براي جهانیان نیست.  ، سوره یوسف. و تو در (مقابل پیامبریت) از آنها مزدي نمی104آیه  -  37
   طلبند پیروي کنید که آنها هدایت شدگانند. ، سوره یس. از کسانی که از شما هیچ مزدي نمی21آیه  -  38
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المال  تینه زد و از بیوة پارة خود بارها پیفش نو از آن استحصال نفرمود و بر گی حتّی کار حضرتش بود ولیاخت المال در تیب
ت المال جهت اجرت امام منظور نشده یصرف اموال ب يبرا يه جوازکز مستور است یرد. در شرح نهج البالغه نکاستفاده ن

   39است.

هاي  هاي زنجیره اش اقدام به کسب منافع از او کرده خودبخود تمام حلقه ومربیوقتی متربی ببیند که براي تربیت اخالقی ا
برد که حصول و آموزش یا تعلیم اخالق نیز دکانی از دکاکین دنیوي شده  گسلند. زیرا متربی پی می آموزش اخالق از هم می

   گردد. است و بهاي معنوي تعالی انسانی در او نازل شده بی اعتقاد می

  الگوبرداري (حب و تربیت) 
در عربی این واژه  به معنی پروردن و آموختن است.» تربیت«در فارسی، ق گرداند. واند به ابناء بشر اضافاتی را متعلّت می تربیت

ریشه و به معنی اصالح و تدبیر و سرپرستی کردن، خوب رسیدگی کردن و به اتمام رساندن و کامل کردن » ربب«از دو ریشه 
رشد و نمو، افزودن و پرورش جسمی  وپرورش اضافات فراهم کردن زمینه و  یزیادت و فزون یمعن و بهاز باب تفعیل » ربو«

به او دن انرسجهت فراهم آوردن موجبات رشد و پرورش و شکوفایی استعدادهاي انسان، لذا تربیت راه  است.مشتق شده 
 به یان،هویت مترب پیوستۀ تعالی و تکوین ساز زمینه تعاملی فرآیند« از آن را عبارت 40تعریف تربیتاست. در  کمال مطلوب

 اختیاري و آگاهانهتحقّق  جهت شدن مسیرآماده ایشان در هدایت منظور به اسالمی، معیار نظام بر مبتنی و یکپارچه صورتی
  اند.  دانسته» ابعاد همۀ در طیبه حیات مراتب

ت ولی آنچه که در همه آنها مشهود است لزوم وجود مربی براي تربیت ی در مکاتب مختلف متفاوت اسهاي تربیت روش
روش آموزش کالسیک نظري و عملی، بیان نظري یا نمایش عملی دانش و فن از طریق گفتمان استاد و شاگرد  متربی است.

صورت انتقال دانش از پذیرد. این روش عمدتاً یکسویه است و به  یا انجام آزمایش در حضور شاگرد توسط استاد صورت می
نظر است روش تعلیم با عمل است. در این روش معلم به مد  استاد به شاگرد است. روش دیگر که در تربیت اخالقی و رفتاري

 م در مذّمت سؤاخالق سخنکند. براي مثال در روش اول معلّ جاي بیان مطالب و نمایش آن به همان مطلب عمل می
دارد ولی خود به دوستی دنیا شائق است. در روش دوم  رفتار است، از دنیادوستی تحذیر میستراند ولی خود مرتکب سؤگ می

شود و اخالق سؤ را کنار نهد، ولی متأثّر  کند. در روش اول متعلّم بعید است معلم در عمل از سؤاخالقیات شخصاً احتراز می
 یاو را راهنمای یکه حکیم یکس 41اند: ت. لذا فرمودهدر روش دوم احتراز متعلّم از رفتار ناصواب بسیار محتمل و ممکن اس

                                                 
قوهلم إنه ملا استخلف قطع لنفسه على بيت املال أجرة كل يوم ثالثة ، ٢٢٤ص :  .الطعن الرابع عشر ،٢٢٤ ،١٧ ،البالغة �ج شرحابن ايب احلديد معتزيل،  - 39

صدقات العاملني عليها دراهم قالوا و ذلك ال جيوز ألن مصارف أموال بيت املسلمني مل يذكر فيها أجرة لإلمام. و اجلواب أنه تعاىل جعل يف مجلة مصرف أموال ال
  و اعلم أن اإلمامية لو أنصفت لرأت أن هذا الطعن �ن يكون من مناقب أيب بكر أوىل من أن يكون من مساويه و مثالبه و لكن العصبية الو أبوبكر من العاملني

 حيلة فيها.
  .1390ایران،  اسالمی جمهوري عمومی رسمی وتربیت تعلیم نظام در بنیادین تحول نظري شوراي عالی انقالب فرهنگی، مبانی  40
 .هلك من ليس له حكيم يرشدهالعابدین روایت شده است: از امام زین .113ص 2: جالحوالی عبدالرحمن بن سفر ،الغمة عن علماء األمةكشف  41
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بر این اساس رساند.  و اگر مربی ناآگاه باشد هم به خود یعنی مربی و هم به متربی هر دو آسیب میود. ش می کند، هالكینم
 هم غرقو کند یغرق م هماست،  یکشت یونگلغزش دانشمند، مانند واژ« 42فرماید: یامیرالمؤمنین (ع) ماست که حضرت 

   43نویسد: می استاد مطهري» .ودش می

   44که گم شد آنکه در این ره به رهبري نرسید             دلیل راه قدم  به کوي عشق منه بی«

یکی از علل عدم موفقیت در تزکیه نفس این است که تعلیم اخالقی در میان ما به صورت تعلیم و تدریس وجود دارد نه به 
هاي جان و فکر و سازندگی انسان تنها در  احتیاج به مرشد و مربی، براي درمان بیماري...  درمانگري.صورت سازندگی و 

(حضرت سلطانعلیشاه بیدختی گنابادي  مالّ سلطانعلی »نامه والیت«به رسالۀ توان  می ه رسمیت یافته که در این موردیمیان صوف
اللّهی) که  الّ زین العابدین شیروانی (حضرت مستعلیشاه از اقطاب سلسلۀ نعمتاللّهی) و بستان السیاحه م از اقطاب سلسلۀ نعمت

  وید:گ می مولوي در دفتر اول مثنوي به دو واسطه از مشایخ مالّ سلطانعلی است رجوع کرد.

  پیر را بگزین که بی پیر این سفر
  هر که او بی مرشدي در راه شد
  گر نباشد سایۀ پیر اي فضول

  

  خوف و خطر هست بس پر آفت و  
  او ز غوالن گمره و در چاه شد

  »غول بس تو را سر گشته دارد بانگ
  
  

در تربیت عرفانی شاید بتوان دو گونه تربیت ظاهري و باطنی را از هم منفک ساخت هرچند این تفکیک صوري است ولی 
 فقط به مصداقی از آن اشاره دهیم. در باب تربیت باطنی چون محسوس عام نیست براي توضیح مطلب آن را وسیله قرار می

در باب روش و . که به آن اشاره شد نام برده است» برهان رب« تحت عنواند که قرآن در سوره یوسف صراحتاً از آن ش
ملکوتی کنیم که چگونه مراتب تربیت متربی در کنج خلوت با ظهور صورت  تربیت باطنی عرفانی به همین مثال اکتفا می

کند. این شیوه تربیت همان روشی است که انبیاء و اولیاء الهی و مؤمنین  وان برهان رب او را تربیت میو با عن حضرت یعقوب
کند و به  ازدیاد باشد رشحات آن را بیشتر درك میه هرچه هوش عرفانی در فرد بو رسند.  با آن تربیت شده و به کمال می

  است. خداوندمجازي است و فاعل یابد که استقالل وجود او  مراتب مختلف ادراك خود درمی

قرآن کریم  ود.ش می هایی از اشاره گونهادامه به روش تربیت ظاهري عرفانی قرار دارد که در در حاشیه روش تربیت باطنی 
                                                 

این  گرفتارى همه ما براى«دارد:  . آیت اهللا خمینی نیز همین موضوع را تصریح می»زّلة العامل كانكسار السفينة تغرق و تغرق« ،11 ،2 ،58بحار األنوار  42
اند اند. تفکراتشان عمیق است، لکن تربیت نشدهاند، تربیت نشدهایم. عالم شدند، تربیت نشدند، دانشمند شدهایم، تربیت نشدهاست که ما تزکیه نشده

ه و تربیت نشده اگر نفوس تزکیه نشد شود، آن خطر از خطر مغول باالتر است... .و آن خطرى که از عالمى که تربیت نشده است بر بشر وارد مى
اى وارد لهى، در صحنه فلسفه، در صحنه فقه و فقاهت، در صحنه سیاست در هر صحنهاوارد بشوند در هر صحنه، در صحنه توحید در صحنه معارف 

/  253، ج »ه نورصحیف« »بشود، اشخاصى که تزکیه نشدند و تصفیه نشدند و از این شیطان باطن رها نشدند خطر اینها بر بشر از خطرهاى بزرگ است.
14.  
  .1369، انتشارات مدرسه، 24هاي معلّمی استاد مطهري، صفحۀ  کتاب جلوه،  89دفتر هاي  یادداشت، مطهري  43
  دیوان خواجه حافظ شیرازي.  44
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 خدا مؤمنان« 46و» .دهد می قرار دوستی دهند، انجام صالح عمل و بیاورند ایمان که کسانی براي رحمان خداي)«( 45فرماید: می
همه داللت بر مراتب مختلف عشق » والیت«و باالتر از آن واژه » حب«و » ود«هاي  واژه» .دارند دوست چیز هر از بیش را

  دارند. 

 ان حقه مشاهدهیود. در ادش می لمه مشاهدهک یواقع ين به معنایه در دکاست  یتیاز مباحث عمدة ترب یکی 47زمایارکمبحث 
 يرویهستند پ یاء الهیاء و اوصیاء و اولیه همان انبکخود  يا راهنمایروان با عالقۀ مفرط از رب و یه همواره پکود ش می
ن یزم يه منصوب خداوند بر روکروان نسبت به مردان بزرگ یه پکاست  یزمائیارکدة ین در اصل همان پدینند و اک یم

 محمد ه آلیقالدة محبت فق ید به معنیود و تقلش می رد ظاهین به صورت تقلیتر د نین موضوع در سطوح پائیهستند دارند. ا
له اذن و یه به وسکاست  یسکاز  یکزماتیارکت یتبع ید نوعیگر تقلی(ص) را به گردن دل انداختن است. به عبارت د

د باشد. و در ایت آن را پی(ع) دارد قابل نیه از معصومک يا اجازه د بودن  یاساسن ارتباط اذن و اجازه شرط یدا نموده تا مقلَّ مقلَّ
اسالم  یتیو تبع یتیاصوالً روش ترب .یاسیا سیو  یا مذهبی یت اجتماعیو سواد و موقع یر علم و دانائیگر نظیز دیاست و نه چ

ت ید از من تبعیاگر خدا را دوست دار«: 48دیفرما یم میرک است. در قرآن یکزماتیارکدهد روش  یروان دستور میه به پک
  49.»دوست بدارد ا شما راخدتا  دینک

اي از محبوب است چه عشق از نوع بشر در مرتبه حیوان باشد و چه باالتر در مراتب مختلف  الزمه دوست داشتن دیدن جلوه
تر باشد آثار جمال معشوق بر عاشق بیشتر و شدیدتر است. و تمام  حجاب تر و بی آدمیت. هرچند جلوه معشوق واضح

اي از او هستند. هرچه کمال آن آیه بیشتر باشد نزد اهل بصر  آیت و نشانه و جلوهموجودات هرکدام به نسبت کمال خود 
ها، انسان کامل، اکمل  تر موجودات است و بین انسان تر است. انسان در بین موجودات سیاره ارض کامل دلرباتر و محبوب

ده است. این موارد نه به معنی عشق به ذات از وجود انسان کمال ساطع و تابنحقّ  ها است و لذا باالترین جلوات حضرت انسان
بلکه عشق به صورت و ظهور افعال و صفات در  50»ءٌ  َلْيَس َکِمْثِلِه َشیْ «تعالی شأنه است که ذات در عمی مطلق است و حقّ  مطلق

و قالده  رباید هیاکل توحید است. رب مضاف نسبت به درجه و مقام خود ظهورات متفاوت دارد. این ظهور دل عاشق را می
آید چون  افکند. اینجاست که اطاعت از خدا و رسول و اولی االمر پیش می تقلید و تبعیت و بندگی را بر گردن دل او می

. لذا عاشق آن 51سخت هراسناکیم یما از پروردگارمان روز عبوسفرماید:  مصداق حال عاشق این است که قرآن کریم می
کند که  پذیرد عاشق به تبع به عمل صالح روي می کند که رضاي معشوق در آن است و چون معشوق عمل صالح می می

                                                 
  »ُود�ا الرَّْمحنُ  َهلُمُ  َسَيْجَعلُ  الصَّاِحلاتِ  َعِمُلوا وَ  آَمُنوا الَّذينَ  ِإنَّ «: 96آیه مریم، سوره  45
  »ِ�َِّ  ُحّباً  َأَشدُّ  آَمُنوا الَّذينَ «: 165 آیه بقره، سوره  46

47 -  Charisma 
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  .  1389، تحوالت اجتماعی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسالمیبیژن بیدآباد،  49

http://www.bidabad.com/doc/tahavolate-ejtemaee.pdf 
  .11آیه شوري، سوره  50
  »ِإ�َّ َخنَاُف ِمن رَّبِّنَا يـَْوًما َعُبوًسا َقْمَطرِيًرا«: 10سوره انسان، آیه   51

http://www.bidabad.com/doc/tahavolate-ejtemaee.pdf


19 

 از« 53دهد: لذا قرآن کریم دستور می» .وندش می خسته نه و ابندت می بر سر عبادتش از نه اویند، نزد که کسانی و« 52فرماید: می
این شیوه مهمترین و موثرترین شیوه ». کنید يپیرو دارند قرار راست راه بر خود و خواهند ینم شما از یپاداش که یکسان

د و بالعکس ممارست فکر باعث ازدیاد گرد می اشد. از طرف دیگر حب شدید و عشق سبب تمرکز فکرب می تربیت عرفانی
  دهد.  ود. از این رو مربی از طریق تعلیم ذکر و شیوه فکر سالک را پرورش میش می عشق و محبت به منظور

  ي (معاشرت و مصاحبت)فرد انیم يریادگی
ها در سنین  گیري رفتار انسان آثار معاشرت بر شکل 54هاي درمانگري است. فردي نیز از موارد مشترك در نظام یادگیري میان

ات ذکر شده است. یکی از شناسی به کرّ یی، اخالقی، روانشناسی و جامعهو حاالت مختلف در متون متنوع دینی، روا
 امر به یا اولیاء با مصاحبت«مرقوم است:  55هاي تربیت عرفانی معاشرت و مصاحبت با نیکان است. در رساله پند صالح شیوه
 خدا یاد به را انسان آنها مصاحبت کهست دانائی ازدیاد موجب و سالک سیر کمک و سلوك ارکان از راهرفتگان سایر با آنها

 آنها سوي به رفتن و عبادت علماء به نظر و سازد جاودانی سراي آرزومند کردارشان و افزاید دانش بر گفتارشان و اندازد
هاي رفتاري  نماید سرمشق لذا وقتی مرید حواس خود را متوجه مراد می» گیرد. رنگ پذیرد و نقش معاشر از نفس .سترحمت

د. و مربی الهی گرد می دریافت و چنانچه به آنها تمرین و عمل نماید حاالت صاحب رفتار یعنی مربی در او پدیدار الزم را
َواْعُبْد رَبََّك َحتَّی «فرماید:  مید. لذا قرآن کریم گرد می مخزن حسنات است و هرچه از او به مرید تراوش گردد سبب تهذیب او

  فرماید: حسن فیض کاشانی می. مال م56»�َْتَِيَك اْلَيِقنيُ 

 تو آمد خرده خرده رفت من آهسته آهسته           ز بس بستم خیال تو تو گشتم پاي تا سر من

است و چگونه  »مصاحبت« نفس، تربیت و معرفت کسب هاي راه از دیگر یکی عقل، جز در پاسخ به این سؤال که به
 درالبتّه  و است همراه بودن معناي به لغت در مصاحبت یا صحبت« 57فرمایند: شود؟ می مصاحبت سالک در طریقت محقق می

 مکالمه معناي به فقط اینجا در صحبت پس. است یافته است، مصاحبت نتایج از که را همدیگر با گفتن سخن معناي فارسی
: ویندگ می پیغمبر همراهان درباره کمااینکه بودن؛ کاسه هم اصطالح به یا بودن همراه یعنی لفظ دقیق معناي به بلکه نیست،
صحبت. کردند می مصاحبت پیغمبر با که بودند کسانی اینها پیغمبر؛ صحابی یا صحابه  درویش هر واقع در. همین یعنی پیرِ

 و ودش می معلوم رفتارش از امر اینالبتّه  که باشد سلوك موازین با مطابق رفتارش و روش که تري قدیمی و تر رفته راه
                                                 

  »َيْسَتْحِسُرونَ  ال وَ  ِعباَدتِهِ  َعنْ  َيْسَتْکِربُونَ  ال ِعْنَدهُ  َمنْ  وَ : «19آیه انبیاء، سوره  52
  ».اتَِّبُعوا َمن الَّ َيْسأَُلُكْم َأْجًرا َوُهم مُّْهَتُدونَ « :21سوره یس، آیه   53

54 Grencavage, L. M., & Norcross, J. C. (1990). Where are the commonalities among the therapeutic common factors? 
Professional Psychology: Research and Practice, 21, 372–378. 
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صحبت آنها براي دهند، می تشخیص ترها جوان  اگر و بهتر چه باشند هم با که باشند داشته مجال بیشتر اگر و. ودش می تلقّی پیرِ
 حاال اگرچه عرفانی مصاحبت و صحبت. کنند استفاده و بگیرند سرمشق وانندت می ینند،ب می را او رفتار که اي اندازه همان به نه،
 حضرت، که است) ص(پیغمبر زمان داستان همان مانند ولی نیست میسر تقریبا امکانش گذشته مانند زیاد جمعیت واسطه به

صحبت آنها از هرکدام که بستند اخوت عقد دوتایشان هر بین و کرد جمع را صحابه  از بسیاري در اصالً. بودند دیگري پیرِ
صحبت این اوقات،  عقد سلمان و ابوذر میان پیامبرمثالً  بود؛ مقابل طرف معنوي و روحی حالت کردن تعدیل جهت به پیرِ
صحبت سلمان یعنی بستند اخوت صحبت ابوذر و بود ابوذر پیرِ  برخی شاید و بود قوي خیلی سلمان معاش عقل. سلمان پیرِ
 که همین روحیه، در تفاوت این با معذلک. بود سلمان برعکس ابوذر و دهد راه ادامه که دش می خسته معادش عقل اوقات
 و بپسندند را همدیگر معنوي اخالق دو، این که شد باعث حضرت اراده باشند، مصاحب هم با نفر دو این که فرمود پیغمبر

 است این .کرد می تعدیل را دیگري اخالق هرکدام، اخالق که بود این بستند اخوت عقد دو این بین حضرت اینکه حکمت
صحبت موضوع در قاعده یک که  االن و بفهمیم را خودمان سلوك نواقص دیگر، کس صحبت و سلوك از که است آن پیرِ
 همان نحوي به هم این و رود می او نزد بیشتر و دارد زیادي عالقه مشایخ آقایان از یکی به درویش، نفر یک ینیدب مثالً می هم

صحبت موضوع صحبت اسم که هرچند است، پیرِ  هر براي که بود میسر بود، کم فقرا عده چون قدیم در. نگذاریم آن بر پیرِ
 بیاورد و بگیرد را او دست تدریج به هم و کند تعدیل را او روش هم تا باشد صحبتش پیر که کرد تعیین را کسی درویش،

صحبت او براي دراویش بقیه باید هرکس امروز ولی باال؛  این. کند رفتار شده داده که عمومی فقري دستورات به و باشند پیرِ
در ادامه » .کند می متعادل را خودش رفتار دستورات، به عمل و سلوك ضمن در یعنی کند؛ می تعدیل را سلوکش دستورات،

صحبت همدیگر براي خودشان سؤال که آیا فقرا صحبت هم براي همه بله،«دهند:  هستند؟ پاسخ می پیرِ  مؤمنی هر هستند، پیرِ
صحبت دیگر مؤمن براي  یا خوب همنشین عالئم از که آمده) ع(عیسی حضرت از نقل به ما روایات در چنانکه. است پیرِ
 به انسان رغبت و میل رفتارش، و کند می زیاد را آدم علم کالمش، و آورد می خدا یاد به را انسان دیدنش، که است این مؤمن
  »کند. زیاد می را آخرت

 و قدردان را مانیا و تیهدا نعمت مخصوصاً باشد سپاسگزار و رکشا داشته نظر در را نعمم نعمت دیبا کسال« 58فرمایند: می
 و هیعل اهللا یصلّ غمبریپ بر صلوات به امر تاستیک خداوند یبندگ هک نماز درحتّی  ندارد. صلوات دور دل از را ضیف واسطه
 اوست روانیپ دل در حضرت آن از هک ستیمانیا فهیلط يبرا رحمت طلب نیا و توسلست دستور هک شده او آل و سلّم و آله
 روز هر دادن قرار واسطه و توسل و منیت يبرا آنها زندگان بردن نام و بزرگان ادی و هیمحمد قتیحق به آن نمودن وصل و

 ادیازد موجب و کسال ریس کمک و كسلو انکار از راهرفتگان ریسا با آنها امر به ای اءیاول با مصاحبت ممدوحست. و
 سازد یجاودان يسرا آرزومند ردارشانک و دیافزا دانش بر گفتارشان و اندازد خدا ادی به را انسان آنها مصاحبت هک ستیدانائ
 دینبا دیرس یک هر خدمت و ردیگ رنگ و ردیپذ نقش معاشر از نفس. رحمتست آنها يسو به رفتن و عبادت علماء به نظر و

 تفاوت و مراتب حفظ آنها اجتماع در یول داند ضیف واسطه و منظور را یخدائ امر وجهه هکبل ردیگ نظر در مراتب تفاوت
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 د،یارایب اخالص و محبت وریز به را باطن و كپا خبث و حدث يدیپل از را صورت واندت می تا و شود ملحوظ درجات
 تظاهرات از آنها حضور دنیرس در و دیافزایب دل حضور وتوجه  و مراقبه بر آنها حضور در داده قرار عیشف را آنها قتیحق

 تیرعا و نسازد فراهم حسد و رادیا بهانه و باشد اریاغ رادیا مورد هک خصوصاً دارد نگاه را خود دارد اریاخت حال تا محبت
 بتواند تا نشستن در و دینجو تقدم و دیننما بلند صدا و وبدکن در بشود تامثالً  باشد داشته ارستیاخت به تا هم صورت آداب
 به جز و شود الزم هک باشد يارک مگر آورد مالل هک ندهد طول را نشستن و ندیبب هک ندینش يطور نشود اگر و ندینش روبرو
ه  گرانید به نشستن اول در مرسوم و معمول حدبه پشت و گردد گرانید یافسردگ ای رادیا مورد هک يبطور نه دیننماتوج 
 و ندک رفتار آن به و ابدیدر بشنود آنچه هک باشد اریهش و ضرورت، و تعلّم مجامع در مگر مؤمن به خصوصاً ندیننش یسک

 گرانید با سخن و. شود خبردار وارید هک باشند زده در به دیشا ندیفرما آنچه هک ندک دایپ خود وجود در اش نمونه دیشن آنچه
 را سؤال و نپرسد ادیز و پرسد داند الزم آنچه ند،کن الزم به جز ينجو و شود حواس یندگکپرا موجب هک مخصوصاً دیننما
 در مگر دیننما اءیاول نزد یمؤمن تیسعا مخصوصاً ندکن رکذ گرانید بد. دینگو سخن سخن، نیب در و د،ینما افاضه جلب يبرا

 دل با و داند عهد دیتجد دینما هک مصافحه و. دیگو جواب یکین انیب به هک يدلسوز نظر از مقام ياقتضا و سؤال صورت
 را اعتدال حد نموده اتیمقتض مالحظه هم مصافحه در و بود خواهد دیتقل ستین سریم دل يصفا هک ندهکپرا شهیاند و آلوده
 در بشود تا و دینما يخوددار شود تیاذ ای درکت موجب هک يگفتار و ردارک از و نگردد زحمت اسباب هک دینما تیرعا
 مقصود به زودتر هک دیجو مدد و بخواهد همت ارک هر در بزرگان باطن از هکبل اوردین فراهم مزاحمت اسباب يویدن امور
  ».بخواهد را آنها یترقّ و باشد رخواهیخ و ندک دعا زبان و دل به برادران درباره و رسد
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