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  يعرفان روانشناسيدرمان در فرآيند 
  
  

 2فرانك بيدآباد                1دآباديژن بيب
 

 چكيده
پردازيم. در اين راستا ضمن اشاره به تغيير شاكله فرد و بهنگام  به فرآيندهاي درماني در روانشناسي عرفاني مي در اين مقاله

پردازيم. فرآيندهاي ارادي  شدن نظام ارزشي در فرد به دو دسته فرآيندهاي ارادي و غير ارادي در روانشناسي عرفاني مي
هاي  درون (مراقبه و محاسبه)، تصحيح خيال، تمركز حواس، تمرين شامل مواردي چون تلقين (تذكّر و تفكّر)، كاوش

شوند.  هجرت) مي -رفتاري (اعمال شريعتي و طريقتي)، مديريت خود (تسلّط بر نفس)، و كنترل وابستگي (خلع و لبس 
 داخت.در فرآيندهاي غيرارادي به مباحث خوف و رجاء، برهان رب، آگاهي بخشي و مجالس ذكر و تذكّر خواهيم پر

  درماني، فرآيند درمان، شاكله فرد. ، تصوف، روانروانشناسي عرفاني ها: كليدواژه

  مقدمه
هاي باليني و مواضع  كاربرد آگاهانه و عمدي روش«كند عبارت است از:  ميدرماني  روان از 3تعريفي كه نوركراس

ها و  تا رفتارها، شناختده به قصد كمك كردن به افراد شناختي تثبيت ش فردي به دست آمده از اصول روان ميان
دانند،  كنندگان در درمان آن را مطلوب مي هاي شخصي ديگر خود را در مسيرهايي كه شركت هيجانات، و يا ويژگي

 ودتنها محد درماني روانمسير ود ولي در آن ش مي را شاملدرماني  روان هاي مختلف روشهرچند اين تعريف ». تغيير دهند
 ود كه تالشش مي دانند. اين نگاه از لحاظ كلي در اين امر خالصه آن را مطلوب مي درمانپذيرانود كه ش مي به مسيرهايي

ديگر خود را به سمت و  هاي ا و هيجانات، و يا ويژگيه رفتارها، شناختاين است كه به فرد كمك كند تا بر درماني  روان
فردي و اجتماعي وي در آن است. كه رشد و بالندگي  و نه در مسيري سوق دهدكه خود درمانپذير تمايل دارد سويي 
 به تناسبو اند  تعاريف متفاوتي از هنجار و نابهنجار ارايه كردهبيماري نيز به منظور توصيف  روانشناسي ديگرهاي  ديدگاه

هدف ثريت جامعه را هنجار ميداند اك ديدگاه آماري كه رفتارمثالً  اند. را تعيين نموده درمانهاي  و روشآن اهداف 
و يا در فرد ريشاني پرا منوط به وجود  اختالل وجود يا رويكردي كه. داند ميدرمان را رساندن فرد به سطح نرمال جامعه 
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ريشاني يا پرفع  برايدرماني هاي  بكارگيري شيوهبراي درمان به  داند ميمهم زندگي افراد هاي  اختالل عملكرد در حيطه
  .پردازد مياختالل عملكرد 

رم جامعه است و نه ايجاد رضايت فردي و نه برطرف كردن رنج و روانشناسي عرفاني نه رساندن افراد به نُ اصلي هدفاما  
اسي عرفاني كمك نبلكه هدف روانشد) گرد مي (گرچه كه همه اين موارد در خالل درمان كم و بيش حاصلريشاني او پ

مادي  بدين صورت كه كليه وجوه ست.وا به ميزان استعداد مرحله الوهيتسمت عنوي فرد از مرحله حيوانيت به به تعالي م
رفتاري نگردد و از سمتي هاي  ناهنجارياختالالت و دچار اوالً  و معنوي زندگي درمانپذير را در مسيري قرار دهد كه

 4به بررسي رفتار نابهنجار يا مرضيكه  مرضي روانشناسيمتفاوت با بدين ترتيب ر به سوي تعالي حركت كند. ديگ
نه تنها دچار اختالالت نگشته بلكه  برقراري نوعي بهزيستي روانيست كه فردهدف روانشناسي عرفاني  ،5پردازد مي

مراحل تعالي ذكر است كه الزم به را بدست آورد.  كند كه بهترين بازده از آنصرف اي  ات حيات خود را به گونهامكان
تر و  هر فرد در هر مرحله نسبت به مرحله قبلي خود كامل بلكهمطلق نيست  يك جايگاه كمال رسيدن به سطح برترو 

  تر است. نسبت به مرحله بعدي ناقص

   درمان يها نديفرآ
پذير چگونه تغيير  درمان ،پردازد كه در طول جلسات درماني و در حين درمان ميمطلب هاي درمان به توصيف اين  يندآفر
پنهان و آشكاري هاي  فرآيندهاي تغيير، فعاليت«د: نويسن مي هاي درمانفرآيند در تعريف 6نوركراس و پروچاسكاكند.  مي

تر زندگي  يا الگوهاي كليخاص  هستند كه افراد براي تغيير دادن هيجانات، افكار، رفتارها يا روابط مرتبط با مشكلي
بطور روزافزوني در حال ازدياد است  درماني روانهاي  همانطور كه تعداد نظريه ،درماني رواندر حوزه  .»دهند انجام مي
هاي  اي نظريه به لحاظ نظري و با بررسي مقايسهاما  بوجود آمده است.نيز درمان هاي  شماري فنون و روش  تعداد بي

بسياري از  7.بندي و متمايز ساخت كلي دسته راهبردهاي تغيير در غالبوان ت مي هاي درمان رافرآيند اصلي درماني روان
همواره  باال بردن آگاهيتوانند در نتيجه افزايش آگاهي تغيير كنند. بدين ترتيب  مي درمانگران معتقد هستند كه افراد روان

درمان سعي دارد با  ندفرآي درمانگران مكاتب مختلف در طول تاريخ بشر بوده است. اين روان هاييكي از اهداف و ابزار
تري را انتخاب نمايد. اين  شياري فرد اطالعات موجود او را از موقعيت فعلي افزايش دهد تا بتواند پاسخ مناسبتكيه بر ه
از سويي  گويند. مي 8»بازخورد«به آن  روانشناسي واند مربوط به خود درمانپذير باشد كه در اصطالحاتت مي اطالعات

در  ود.ش مي گفته 9»آموزش« فرآيند به اين باشد فرد و رويدادهاي محيطي زندگي اطرافدر ارتباط با  اگر اطالعات ديگر
كنند گروهي ديگر از  ميتأكيد  هاي ذهني و دروني فردفرآيندبر  كه عمدتاً مانند روانكاوي هايي كنار درمانگري
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ها (سمت)، مركز  مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهپريرخ دادستان، روانشناسي مرضي و تحولي از كودكي تا بزرگسالي، سازمان  5
 ،  تهران.1387تحقيق و توسعة علوم انساني، 
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در  هايي كهفرآيند براي مثال دارند.تأكيد  محيطيوف هستند بر تغييرات معر 10كنشيهاي  درمان ها كه به درماني روان
رويكرد اما  كنند از اين جمله هستند. ميتأكيد  يا كنترل وابستگي روي تغيير محرك شرطي رفتاريهاي  درمان

 .تر گرددمؤثّر تر و واند منتهي به درماني كاملت مي بخش و كنشي هاي آگاهيفرآيند نگر معتقد است كه تركيب يكپارچه
نظريه بدين ترتيب كه با هدف اصالح عملكرد دروني و بيروني فرد همزمان بر محيط درون و بيرون او تمركز نمود. 

وجودي و هاي  كه همزمان با اينكه همانند روان درمانينگر دانست  يك درمان يكپارچه وانت مي روانشناسي عرفاني را
از سوي ديگر با دستورات و تكاليف مختلف سعي در كنترل و  مايدن ميتأكيد  بخشي آگاهي فرآيند بر عميقاًگرا  انسان

مختلف هاي  در موقعيت ويهاي  العمل عكساصالح و  محيطيهاي  او به محرك اصالح محيط فرد، كنترل وابستگي
  مايد.ن مي تمركز

به اينكه توجه  اشد ولي باب مي درماني روانهاي  ساير شيوه هاي درمان در روانشناسي عرفاني مشابه بافرآيند بسياري از
متعارف  درماني روانهاي  يرد با شيوهگ مي هدف روانشناسي عرفاني تعالي فرد است و كليه وجوه زندگاني فرد را در بر

 پردازيم كه هاي بكار گرفته شده در روانشناسي عرفاني ميفرآيند ها و متفاوت است. در اين مبحث به برخي از شيوه
درمان هاي  درمانگر معنوي تنوع روش براساس تشخيص مربي يا روانخاص  هايفرآيند شند ولي دراب مي هاي عامفرآيند

  گنجد. بسيار است كه برشمردن آنها در اين مقال نمي

بندي نمود. فرآيندهاي  را در دو گروه فرآيندهاي ارادي و فرآيندهاي غيرارادي طبقه يدرمانشايد بتوان فرآيندهاي 
ارادي هشيارانه است و عمالً با كوشش ظاهري فرد قابل انجام هستند. ولي فرآيندهاي غير ارادي استعانتي است كه خارج 

الح نموده و به عدل و اعتدال در مسير تعالي نمايد تا انحراف خود را از مسير تعالي اص ست و او را كمك ميااز اراده فرد 
  بازگردد. 

  در فرد دن نظام ارزشيشبهنگام 
خود شروع به تفكّر  تواند مسايل او را پاسخ دهد او با استفاده از قوه گردد و نمي زمانيكه نظام ارزشي فرد دچار تناقض مي

بيني و تغيير در تفسير تجربيات ثبت شده پيشين نموده  جهاننظام ارزشي خود يعني تغيير كردن  11و بهنگامتحليل و تغيير 
تا به نتايج متقني برسد. تغيير به اين صورت خواهد بود كه با بررسي رويدادهاي حال و وقايع موجود در كتابخانه حافظه، 

آيند، يافتن هر علّت كشد. در اين فر نمايد و منطق خود را در تفسير تجربيات پيشين به چالش مي به عمق علّتها دقّت مي
دارتر براي تفسير  اي ريشه ها برسد و دريابد كه همواره فلسفه نسبت پديده شود تا او به نگرشي جديدتر زيرين موجب مي

تواند نگرش قبلي را نفي كند يا كامل نمايد. لذا در اين فرآيند نظام ارزشگذاري  آنها وجود دارد. نگرش جديدتر او مي
داند يا بلعكس. اين فرآيند حركت به سمت تعالي  دانست حال خير مي ي چيزهايي را كه قبالً شرّ ميوي متحول شده و حتّ

مختلف زندگي او مشاهده هاي  و كمال در ابناي بشر است. همانطور كه بوضوح در زندگاني فرد از بدو كودكي تا دوران
جديدي را در ذهن او هاي  دهد كه مالك شكل مي كنيم، تغيير قواي جسماني الزامات و اقتضايات جديدي را در فرد مي

كند. مثالً در بدو كودكي كه اقتضا خوردن غالب است، مالك اصلي فرد براي  ها ايجاد مي براي تحليل پديده
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يافتن جفت به عنوان  ارزشگذاري و جذب خير و دفع شرّ دستيابي به خوراك لذيذ است ولي در دوران بلوغ ارزشي
به  يابد جايگاه اجتماعي، ثروت و قدرت بر او ابد. در سنين باالتر كه مجدداً قواي جنسي كاهش ميي مناسب اولويت مي

رود درك جديدي از مفهوم فنا، از بين  يابد و وقتي قواي بدني بطور كلي رو به اضمحالل مي ارزش غالب سلطه ميعنوان 
عبارت ديگر ه ا نگرش او به خود و محيط اطرافش يا بشود. لذ رفتن، نابودي و از دست رفتن بطور عام براي او پيدا مي

  گيرد. اي متمايز از مراحل قبل قرار مي شناسي وي در مرحله بيني او يا هستي جهان

اي باشد كه متحمل انواع ناكاميها، دردها و اضطرابات گردد، بدليل وخامت  اگر اقتضايات جسمي و رواني فرد بگونه
دنبال تفسيري ه ها در نظام ارزشي وي شدت يافته و فرد ب در علّت پديدهتعمق  وتفكّر  وضعيت و موجوديت فرد، ميزان

گردد. چراكه درد و ناكامي پديده ايست كه بصورت مستمر وي را در رنج و  ها مي العلل آن ها و علّت مناسبتر از پديده
به موجوديت خود كشانده است. پس تالش  خطر از دست دادن تماميت هستي قرار داده و او را به مرحله اضطرار نسبت

ترين سوال درباره  هاي موجود در كتابخانه حافظه خود را دريابد. اين اضطرار فرد را به اصلي كند تا علّت اصلي پديده مي
  رساند. موجوديت خود او يعني كيستي و چيستي خويشتن مي

  فردتغيير شاكله 
است و به شعور  كمتر آندر به روح توجه  ست، برعكس حيوان كه استعدادهات به تن و روح اآميخته از توج طبيعت بشر

بين او و  را انسان توانايي ادراك به ادراك خود را دارد و از لحاظ رفتاري اين تمايز بزرگترين تفاوت ،تيسن مشعرخود 
. لذا حيوان بطور بايد بكند چهواند بداند كه ت مي انساناما  داند چه بايد كند يعني حيوان مياست. حيوان بوجود آورده 

قرار داده شده است. ولي انسان در  آندر ذهن از بدو خلقت و علوم الزم براي زندگيش  ي رفتاريها يهغريزي تمام رو
كامالً  تولد بدوكه عبارتي ببرد. بهپي هاي الزم براي زندگي  هجاهل است و بايد با توانايي شعور خود به دانش و روي 

  .ندارد خود ادراك به ادراك و نيست خود شعور به مشعر يا. ندارد شعور خود شعور حيوان به 12:اندفرموده

بر اين اساس تكليف بشر از ساير موجودات متفاوت است، حيوان به دليل فوق احتياج به تشريع ندارد و شريعت رفتاري 
نمايد. ولي بشر احتياج به اين  شده و حيوان طبق آن به اين شريعت عمل ميا و آماده و در او نهادينه براي او مهي قبالً وي

 دارد كه رفتار خود را تنظيم و تدوين نمايد. براي تدوين رفتار اال و البد بايد هدف معلوم باشد. در غير اينصورت
قانونگذار است. اگر  تشريع يا قانونگذاري نمود. هدف تشريع معموالً منتج از كيفيت استنباط و ادراكوان ت نمي

وند. يعني آنچه كه مورد ش مي قانونگذاري يا تشريع توسط افراد جامعه صورت گيرد معموالً هنجارهاي اجتماعي تشريع
به تمايالت تن دارد زيرا غريزه توجه  ود. بشر خاكي معموالًش مي اشد قانونب مي عالقه فرد و نتيجتاً عموم افراد و جامعه

او آنچه كه ماليم است جذب و منافر را غضبيه  وشهويه  خودگرايي را به او آموخته، نتيجتاً قوايحيات، خوددوستي و 
 ود. اين تشريع با ميزانش مي د و قانونگرد مي كند. پس آنچه كه ماليم تن است و آنچه كه مغاير تن است تشريع دفع مي

كند و  عمر خود را در زوال بيند بعد معنوي تشريع را بيشتر مي كند، هرآينه هرگاه بين او تغيير مي بشر به فكرت پايانتوجه 
                                                                                                                                                                                                                                        

حضرت حاج سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، مجمع السعادات، باب اول في معرفت العقل و بيان المعاني التي يطلق عليها العقل،  -12
 .4-26، صفحات 1353رات حقيقت، چاپ دوم، انتشا
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  پردازد.  ود به گسترش خوديت خود ميش مي ات جسماني در او زيادهرگاه لذّ

 م؛يكن تيخود را هم ترب ةشاكل ديباشد، با ريخ شهيهم ديكه با تياز ن ريغ« 13فرمايند: تغيير شاكله را به اين بيان شرح مي
كه مردم، همه، بندگان  ميتفّكر را بر خود مسلّط كن نيخدا باشد و ا يما برا يكارها ةكه هم ميو بدان ميعادت كن يعني

خدمت به خداوند است. شما  ثلم ن،يمؤمن يعنيخصوص به همفكرها  خدا و مصنوعات خداوند هستند. خدمت به مردم به
در  نيمت به مردم، خدمت به خداوند است. اخد ست،يخدا كه محتاج به خدمت ن د،ي: به خداوند خدمت كندييگو يم

مردم بندگان  ة. همديشو يمسلّط م تيخود بر ن و خودبه شود يم نطوريشما هم تيدر ذهن شما بود، ن يذهن شما باشد، وقت
و جزء  ميرا در ذهن خود هضم كن نيا ميشاءاهللا بتوان تر) هستند. ان بندگان خاص خدا (خاص نيخداوند هستند. مؤمن

  »ما شود. ةوجود و شاكل

كند و اين نگرش از درون منجر به تغيير شاكله  اي به عالم و خلق پيدا مي با ورود به مراتب بندگي و ايمان فرد نگرش ويژه
 امانت و الهي بزرگ ناموس آن و انجام و آغاز فكر و مبداء بهست روح عالقه كه ايمان« 14فرمايند: مي ود.ش مي فرد

 گذاشته ما بر كه ايمان و فقر نام كه نمائيمهمت  بايد داشت. پاكها  آاليش از و بود قدردان و نگاهدار بايدست خدايي
 فطرت صفحه در كه را ازلي عهد كه بكوشيم بايد .كند صدق ما بر كه شويم معرفي نيكي به و باشيم موصوف آن به شده
 و عهد توسط به كردن تازه از بعد افتاده فراموشي طاق در دنيا در نفس فريب به و دهد مي گواهي عقل و شده ثبت جان
 و دهيم قرار كار هر در پيشرو را آن و رفتار بيعت شرايط به و ننمائيم غفلت خدا توفيق به و باشيم پاسدار تكليفي پيمان
 با خيرخواهي، و شفقت به عموم با بندگي، به خداوند با: درجست عبارت سه اين در كه را دستورات خالصه هماره
 رفتار و گفتار و پندار به و بسنجيم آن با و سازيم آن مطابق را عمل داشته خاطر در كوچكي، و خدمت به ديني برادران
 كردار و برسيم مقصد به كه بكوشيم و كنيم اجابت را بزرگان» هللا یمن انصاري ال« دعوت و خواستن ياري فرياد نيك

 و واليت امر .زنيم قدم اراده عزم با نداده راه خود به كفرست حكم در كه يأس و ساخته خود سرمشق را گذشتگان
 به آن اصول و نشده نوشته كتب در و رسيده سينه به سينه و، سر نه است سرّ به بسته و جوارح نهست قلب به راجع طريقت

 نتيجه نوشته بر عمل وليست شخص فرمان و امر در اثر چون و. گرددتر  پنهان شود نوشته و گفته آنچه بلكه درنيايد لفظ
 شد وارد بر دل آنچه و گرفته عهده در و شده كتمان به امر را خصوصاً آنچه. داشت محفوظ بايد را ديانت اسرار و نبخشد

 گذشتن از بعد را حال آن و آورد زبان به نبايد نهد فراتر قدم و نمايد گذر آن از پير پيروي به بايد چون عقايد و حاالت از
 و دارد منظور خود گفتار و رفتار در را مسلمين مال و جان و ايمان و حال حفظ بايد و دهد قرار مأخذ نبايد آن از

 سلمان دل در كه را آنچه ابوذر كه نگذارد نيستند او مرتبه در كه ديگران بر را خود بار بوده برادران اوثق از مستوحش
 از مبادا و سرزند او از غلوآميز گفتار نبايد يافت دل در اگر بزرگان از باطني نمايش و. دانست مي نبايستي و ندانست بود

 مجاهده و رياضت نفس ميل خالف بر خود نگاهداري و بوده بزرگان رويه و فطري كتمان و تقيه اين و سرپيچد اطاعت
اند  ناميده اذاعه كه آن عكس و آورد عزّت كتمان و كند مي قوي را اراده عزم و استقامت و نفس بر اقتدار و تربيتست و

حتّي  و داشت دريغ خود سرّ غير از و شمرد محترم بايد را دين بزرگان امر و اثرست زوال و نفس سستي و ذلّت موجب
                                                                                                                                                                                                                                        

 . 1387 ارديبهشت 6 خي، تاردمتخ ةصد و نودم، دربار ةاز جزو ييها دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 13

 http://www.jozveh121.com/ 
  .1371عليشاه، چاپ ششم، تهران،  صالحتأليف حضرت آقاى پند صالح،  -  14
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 تقيه موارد و نمود حفظ را مال و جان و داشت پنهان و پوشيدهقبال  بايد هم را دارايي و آمد و رفت لزوم عدم مورد در
 و مقتضي زمان در امر به مسلمين است از دفاع و اسالم ترويج براي كه منكرست از نهي و معروف به امر و جهاد مورد غير

 و مال و جان و ايمان حفظ غير داشتن ديانت و اسالم ترويج و حفظ براي و خدا راه در را مال و جان و خود از گذشت
  ».است ينمؤمن و خود آبروي

  فرآيندهاي ارادي
اي است كه عمالً با كوشش ظاهري فرد قابل انجام هستند. در  همانطور كه ذكر شد فرآيندهاي ارادي فرآيندهاي هشيارانه

اين فرآيندها فرد با كوشش و مجاهده و عادت دادن خود به اعمال و اقوال و رفتارهاي خاص اقدام به تغيير شاكله خود 
تا از انحراف خود از مسير تعالي اقدام و به عدل و اعتدال در مسير تعالي كند  نمايد و بطور ارادي خود را ملزم مي مي

تمركز ، تصحيح خيال، كاوش درون (مراقبه و محاسبه)، تلقين (تذكّر و تفكّر)بازگردد. در اين ارتباط به مواردي نظير 
 -رل وابستگي (خلع و لبس كنتو  مديريت خود (تسلّط بر نفس)، هاي رفتاري (اعمال شريعتي و طريقتي) تمرين، حواس

  پردازيم.  مي هجرت)

  تلقين (تذكّر و تفكّر)
هايي كه  مبحث تلقين بسيار گسترده و متنوع است. از مشوق 15هاي درمانگري است. مشترك در نظام هاي روشتلقين از 

كند تا كلية دستورات ذكر و فكر و تمركز براي يافتن  خود فرد از لحاظ روحي براي بهبود خود به خودش القاء مي
  نجند.گ ها در وجود خود همگي در اين مبحث مي علّت

 و ساز صورت لحظه هر كه لهمتخي هقو با فكّره همراهقوه م. كنندمي تعريف »شيء گرفتن نظر در«را  حكماء فكر
و  تغييرات كند. اين تفسير مي و دهدمي تغيير مختلف هايگونه به را شده گرفته نظر در اَشكال است شكن صورت

ها  در دانسته و آيدمي بوجود ذهن در خالقيت و كنندمي خلق را فرضيه و گمان و حدس سپس و ظنّ و تعبيرات تشكيك
قوهمسلماً  .يردگ مي صورت لتحو اگرچه لهمتخي شديد تموجات به دليل آن اثر عمق و ميزان ولي است كننده لمتحو 
 طرح با همراه ئيش نظاره اگر. يردگ مي شكلتفكّر  سير تكويناً نگردمي ايپديده يا ئيش به انسان وقتي. است كوتاه

 و قوة يابد ثبات نسبي ميو رسيده  واحد فكري شكل به زودتر باشد مشابه و كيستي چيستي، چرائي، نوع از سؤاالتي
دستورات الهي اولياء فكر، تقويت براي تدوين يا تكليف مرحلة در. كندمي هدايت خاصي مسير به را لهمتخي را يخاص 
 شكل داده و تشديددر او  راتفكّر  جهت و عمق وشدت  طريق بدين تا فرمايندمي تعليم سالك به فكر و ذكر قالب در

  . نمايند

 ويندگ مي آن خشيتود كه در عرفان به ش مي ر در كيستي و چيستي خود و جهان پيرامون، موجب حالتي در انسانتفكّ
 يند. در اين حالت اهميت موجودات پيرامون نيز براي او مطرحب نمي يعني حالتي كه وجود خود را برتر از موجودات ديگر

                                                                                                                                                                                                                                        
15 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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براي  دهد كه اگر در قبل فقط به دنبال جذب منافع و دفع مضار به فرد ميخاص  حالت خشيت نوعي نگرش 16ود.ش مي
در عمل  فرآيند اين و كند را از خود و ديگران دفع مي خواهد و مضار خود بود حال منافع را براي خود و ديگران مي

جا بايد به اين موضوع اشاره  يري جزيي برسيم، در همينگ ود. اگر بخواهيم به نتيجهش مي موجب كاستن از خودبيني فرد
گيري  كند. پس بطور خالصه نتيجه كرد كه خودبيني فرد است كه نوع نگرش او به خود و جهان پيرامون را تعريف مي

ه ست كه جهان هستي را با فيلتر خاصي كه معيارهاي ارزشي خوديت وي است با عينكيبه عنوان  انانيت فردكه كنيم  مي
  فهماند. فرد مي

، معلومات يه از مبادكر عبارت از آن است كند: فيوگ مي دارد. در اصطالح منطق يمختلف ير هم معانكّتف« 17فرمايند: مي
ج يا درباره نتايم. يگرد مي آنعلّت  دنبال به يا واقعه يدر پمثالً  م.يببر يآنها پ يمباد م و از معلومات بهينكسب كد يجد
است  ييمعنا ر بهكدارد. ف يگريد ير معناكدر اصطالح عرفان فاما  م.ينك ير مكنده فيافتد در آ يماتّفاق  ه اآلنك يعيوقا
در تفكّر  يعنيدر وجود خداست. تفكّر  ، منظور١٨تـََفّكُر ساَعٍة خٌري ِمْن عباَدِة ِسّتني او َسبعَني َسنةاند:  ه راجع به آن فرمودهك

در تفكّر  نياست. بنابرا ينفخه اله يكرا روحِ انسان يند. زك ينفخه مرتبط م يمنبع اصل ه روح ما را بهك يرشته و اتّصال
ن قرار انسان يبد .ر استكر توأم با ذكنرو فيخودش از ا يجنبه اتّصال به مبدأ وجود ردن انسان بهك عرفان عبارت از توجه

 ييجا به يرود ول يامل مكت امل بدن رو بهكبا ت يسنّ يكر و عقل تا كت انسان است. فيه روح، معنوكست بليجسم ن يك
بش را عوض كد مريه انسان باكرسد. در آن موقع است  ياملش مكمال تك ود و بهش مي امل بدن متوقّفكه تكرسد  يم
ن يو ارد ب مي يها پ ها به نادانسته جاً از دانستهير خودش جلو برود. تدركد با فيندارد. با يگر بدن چندان اثريد يعنيند. ك

 يعنياست كه فكر  نيكه از فكر كردند ا يعموم فيتعر« 19فرمايند: همينطور مي ..»..ر داردكه علم از فكاست  ييهم معنا
هست.  زيما ن يمعمول يفكر در زندگ نيعام فكر است. ا يمعنا ني. استيكه ظاهر ن يبه امر ،يهياز امر ظاهر و بد ريس

زمان و  و نياگر به زم يخارج ي. در زندگميكن يفكر م اش جهيو به نت ميده يانجام م يبا تفكّر ميكن يكه م ييهمه كارها
هست،  يا گرداننده كيكه  ميرس يم جهينت نيبه ا م،يكه در آن است فكر كن يچرخ و فلك آسمان و نظم نيگردش ا

َأَفال  َأَفال تـَتَـَفکُرون؟: ديفرما يشده است. چنانكه م اديجاها از فكر،  ياريقرآن هم در بس در فكر است. يكل يمعنا نيا
است،  يا مانند رشته ،ي. فكر انسان مثل سلسله نخدهد يتفكّر را م يمعنا نيكه در قرآن ذكر شده، در واقع همهم   تـَْعِقُلون

 هشيهم يطاني. افكار و وساوس شرديگ يو آن شما را در دست م رود ياز دستتان در م ديرياگر خودتان آن را به دست نگ
بود، از بهشت  سيكه خود ابل شان سياو، به دنبال رئ ارانياعوان و  طان،يبه همان نحو كه فرزندان ش د،يآ يدنبال هم م

طور كشانده  نيهم شا آمد، دنباله يوسواس ايفكر نادرست  كي يوقت يعنيداستان به رمز و اشاره است،  نيشدند. ا رونيب
مربوط به عبادات و  لِي. اصوالً مساديكه خداوند در قرآن فرموده است، تفكّر كن يموارد ةدر هم ديبا نيبنابرا.شود يم

                                                                                                                                                                                                                                        
  ي.تواضع و فروتن - يكمال و تعال ريمس 26/6/1396سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  16

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-06-26-Sobhe-YekShanbeh-Masire-Kamal-Tavazo-128.mp3  
تهران ، حقيقت، انتشارات  ، چاپ اول،ماهيت و قلمرو عقل و تفكر، حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاه شريعت، طريقت و عقلحضرت   17

  .در مجلس عمومى فقرا بيان شده است 79/4/1متن گفتارى كه در تاريخ  .1382
  عت تفكر از شصت يا هفتاد سال عبادت بهتر است.يك سا 18
 اناتيب قيپندصالح، قسمت دوم، برگرفته از تلف فهي، از شرح رساله شر124جزوه ، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 19

  /http://www.jozveh121.com. 1386اسفند  2و  1376مرداد  9  يها خيجمعه در تار مجالس شب
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است  نيا ياز قرآن خوانده شود برا يكه فرمودند حتماً هر روز صبح قسمت نيسلوك همه به هم مربوط است. هم طيشرا
   »تفكّر انسان شود. ةيكه ما

كار برده شده ذكر و  از همه به شيكه ب ياز لغات يكي، »اهللا« ةبعد از كلم ديعرفان است. در قرآن شا يستون اساس ذكر،«
 ادياست  ادي يبه معنا يآمده. ذكر از لحاظ لغو اريو... كه در قرآن بس یِذکر ، َتذَکروا، تذکرمثل:  يمشتقّات آن است، كلمات

: ذكر نديگو يدر عرف عامه م. مثالً ديآ يم هيال مضاف كيبا  شهياست كه ذكر هم ليدل نيكردن و به هم يزيچ اي يكس
دى ِذکُر َرْمحَِت رَبِّک َعْبَدُه زَکرِ  عصيکه  ميالرَّح  الرَّْمحنِ  اهلل  ِبْسمِ : ديفرما يدر قرآن م ايشما  ريخ  يذكر معان .ايرَبَُّه ِنداًء َخفِ   ِاْذ 
اْلکتاِب  یَواذْکْر فِ هستند. مثل:  ادي يو همه مأخوذ از معنا كنديبه هم نزد يدر قرآن دارد كه تمام آن معان يمتعدد يلغو
 ةكن. در دنبال غمبرانيپ گريو د يو موس مياز ابراه ياديكتاب  نيدر ا ديگو ي. خداوند ماْلکتاِب ُموسى یَواذْکْر فِ . ميِاْبراه

َّ َاْخَلْصناُهْم ِخباِلَصٍة : ديگو يم ييجا در. ديفرما يم انيكردن را ب ادي نيا ليآن هم دل ارِا آخرت  ادي يآنها را برا ِذکَرى الدَّ
 يعنياز مخلص است. مخلص  ريشدند. مخْلَص غ» مخْلَص«آنها  يعني ميآنها را خالص كرد» ما« ديفرما ي. مميخالص كرد

 ليدل نيخودش پاك و خالص كرده است. به هم ياست كه خداوند او را برا يمخْلَص كس يكه اخالص دارد ول يكس
  20»كن. ادياز آنها  ديگو يخداوند م

 يو ذكر لسان يذكر قلب اي يو ذكر جل يبنا بر اصطالح، ذكر را به ذكر خف« 21فرمايند: دربارة انواع ذكر بطور مختصر مي
 يكس يوقت يول ديصفات خدا را بشنو د،يخدا را بشنو ادي يگرياست كه شما از د نيمثل ا ي. ذكر لسانكنند يم ميتقس

است كه  يگريذكر د ،يلساناز ذكر  ري. اما غشود يم يذكر لسان ني. اديشنو يو هم خودتان م دييگو ينباشد هم خودتان م
اوراد و  نيهم يدارد. ذكر جل تيارجح يبر ذكر جل يذكر خف البتّه است كه ذكر مؤثّر است. يذكر خف اي يذكر قلب
 ثيدارد؛ مثالً در حد هيتك يوارده هم بر ذكر خف ثيقرآن و اخبار و احاد اتيآ ي. بعضميخوان ياست كه م ييدعاها
 ينب يايزكر ةدربار ايكنم  ادي يكن تا من تو را در مأل و به صورت علن ادي: من را در دل ديفرما ياز قول خداوند م يقدس

خدا را  يوقت ايه نداء خَفرب ي. اذ ناداي، ذكر رحمت خداوند به زكر اي: ذكرُ رحمت ربك عبده زكرِديفرما يدر قرآن م
 كرد،و پنهان خدا را صدا  يصورت خف بلند خدا را صدا نزد، بلكه در دلش به يبا صدا يعني ايصدا زد، ندا كرد؛ نداء خَف

 كيدارد  يشود، خطرات انيكه آشكارا ب يهر عبارت نكهيا ياست برا شتريباشد، اثرش ب يصورت خف كه به يذكر نيا
 نكهيا لياست كه در ذكر آشكار، ممكن است انسان به دل نيآن ا گرياست و خطر د يبيفر خطر آن احتمال تظاهر و عوام
حواسشان پرت نشود  نكهيا يبرا ياست كه برخ ليدل نيو به هم دآن ذكر را رها كن شود، يدر طول روز حواسش پرت م

 ».شوند يبه ذكر مشغول م يا در گوشه

 سلولهايي دارد وجود انسان روزمره زندگي متداول سؤاالت به پاسخ و ادراك براي سلولهايي مغز در كه همانگونه مسلماً
 مثال براي. است عالم و انسان خود خلقت معماي حل آنها وظيفه كه دارند وجود انسان كيستي و چيستي به پاسخ براي نيز

                                                                                                                                                                                                                                        
و چهارم،  ذكر و فكر، از شرح پندصالح در  ستيصد و ب ي از جزوه ييها دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 20

  /http://www.jozveh121.com. 1386و بهمن  1376و مرداد  ريت يجلسات فقر
و  1376و مرداد  ريت يشرح پندصالح در جلسات فقر قي، ذكر و فكر، تلف124جزوه ، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 21

  zveh121.com/http://www.jo. 1386بهمن 
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 از رسيده عالئم سنجش دار عهده مغز در كه سلولي اگر و دارند عهده به را بوها يا هاطعم ارزيابي وظيفه مغز در سلولهايي
 شده چشيده خوراك كه دريابد واندت نمي انسان ننمايد عمل خود وظيفه به است شيرين خوراك با ارتباط در مغز به زبان

 و كيستي موظفند كه دارند وجود مغز در سلولهايي. دارد تعميم ادراكات كليه مورد در اين امر. خير يا است شيرين
 انسان و عالم اين كه ماندمي پاسخ بي سؤال اين باشند ضعيف سلولها اين اگر و كنند بررسي را عالم فرد و اين چيستي
 .باشند نداشته مغز در را شيريني تمييز توانايي شيريني تميزدهندههاي  سلول كه حالتي همانند درست! ؟كيست و  چيست
 اين به بيشتري در پاسخ توانايي حتماً شوند تقويت آنان اگر و باشد آنان ضعف واندت مي سلولها اين توانايي عدمعلّت 
 سختي به را كيلوگرمي چند وزنه معمولي حالت در كه دست ماهيچههاي  سلول همانند درست. داشت خواهند را سؤال
. نمايند بلند نيز را كيلوگرمي چندين وزنه وانندت مي سلولها همان شود داده ورزش دست به اگر ولي كنندمي بلند

 حافظه به بيرون جهان تصوير داشتن براي نايبنا افراد. وندش مي تقويت خودخاص  ورزش با همينطور نيز مغزيهاي  سلول
 بر زيادتفكّر  و ممارست بدليل عطرشناس كارشناسان. كنندمي پيدا قوي بسيار حافظه نتيجتاً و آورند مي فشار خود

 بياميزند هم با را مختلف رايحه و عطر دهها اگر كه ايگونه به كنندمي تقويت را خود مغز بوشناسي بخش بوها آزمايش
  . دارند را آنها تك به تك تمييز توانايي

قوة از متفاوت واهمه ةقو اين از واهمه ولي است ساز صورت صورت، نوع به تمايل بدون و جهت بي متخيله. است لهمتخي 
 فرد است خوديت كه خاصي سوي و سمت به را چيز همه خواهدمي يعني. كندمي دنبال را خود نفع سازي صورت
 تسليم انسان وجود ابليس شد انسان در عاقله هقو تسليم واهمه يعني هقو اين وقتي. كنند مي ابليس به تعبير آن از لذا بكشاند
 متعاليات باقي و هنر و اخالق و علم شكوفائي رسيد وجود سلطنت به عقل وقتي و. ودش مي عقل يعني او وجود رحمان
ار يات بسيم آيرك پردازند. در قرآن يار مكر افيهمواره به تنو ياء الهياء و اوصياء و اوليه انبكن است يا. يردگ مي صورت

ا به شتر نگاه يآ«: 22ديفرما يد. مينما ين جهان ميدر اتفكّر  ه به انحاء مختلف انسانها را دعوت بهكوجود دارد  ياديز
ه چگونه آن را بنا كنند ك ين آسمان بر فراز سرشان نظر نميا به ايآ«د: يفرما ي، و م»ه چگونه خلق شده استكد ينك ينم
م و از هرگونه نباتات يندكبلند افهاي  وهكم و در آن ين را گسترديست و زميدر آن ن يافكچ شيم و هيا م و آراستهيا ردهك

ت كپربر يآب ،ه به خدا بازگردد و از آسمانك يا هر بنده ياست برا يركنش و ذيم. بيديانيدر آن رو منظر خوش
ده تا رزق بندگان باشد و بدان يچ برهم يها بلند با خوشههاي  م و نخليديانيرو يدروشدن يها م و بدان باغها و دانهيفرستاد

ه منشاء كل پندارهاست يند تبدك يبازگو م 24وريآ كم هكن روش همانطور يا 23».ميردكن مرده را زنده يآب، سرزم
  25اشد.ب مي تحوالت

 نتيجه به تا شود داده ورزش بايد خاصي انواع طريق از فقط فكر چرا ولي. شود تقويت بايد فكر شد گفته كه همانطور

                                                                                                                                                                                                                                        
ِبِل َكْيَف ُخِلَقت«، 17 سوره غاشيه، آيه -22  .»َأ َفال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ
َلْم يـَْنظُُروا ِإَىل السَّماِء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـَنَـْيناها َو زَيـَّنَّاها َو ما َهلا ِمْن فـُُروٍج َو اْألَْرَض َمَدْد«، 6-11سوره ق، آيات  -23 بَـْتنا فيها  ها َو َأْلَقْيناَأ فـَ فيها َرواِسَي َو َأنـْ

يٍج.تـَْبِصَرًة َو ِذْكرى بَـْتنا ِبِه َجنَّاٍت َو َحبَّ احلَْصيِد.َو النَّْخَل   ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َ ِسقاٍت َهلا َطْلٌع َنضيٌد.ِرْزقاً ِلْلِعباِد ِلُكلِّ َعْبٍد ُمنيٍب َو نـَزَّْلنا ِمَن السَّماِء ماًء ُمبارَكًا فَأَنـْ
  .»ْحيَـْينا ِبِه بـَْلَدًة َمْيتاً َو أَ 

24 - Robert Morrison MacIver (1947), The Web of Government. The Macmillan company. 
  .  1389، تحوالت اجتماعي از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيژن بيدآباد،  25

http://www.bidabad.ir/doc/tahavolate-ejtemaee.pdf 
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 با است توحيد ديگر عبارت به يا عالم اينخود و  كيستي و بهتر از چيستي درك آنها وظيفه كه سلولهايي برسد؟
كردن خودداري با بايد كه است اين آنعلّت  .وندش مي تقويت ه واهمه (تقوا)خودداري انسان از اوامر قو به را واهمه هقو 

 مظهر واهمه هقو. است ايمان مقام و در شدن تسليم معني به اسالم از مفهوم اين و كشانيد تسليم بهو عاقله  مفكرّه هقو فشار
 رحمان سلطه شود كوچكتر و كوچكتر خوديت هرچه. است انسان وجود در رحمان مظهر عاقله هقو و شيطنت و خوديت

 و. كشاندمي عقل رشد به را انسان باشد خوديت با تقابل مستلزم كه ريتفكّ لذا. دگرد مي بيشتر و بيشتر انسان وجود در
. نمايد عمل شريعت چارچوب در اينكه به نفس كردن موظف ديگر عبارت به. خود از جلوگيري يعني خوديت با تقابل
 در نيز فكر و كندمي سرايت نيزتفكّر  به باالتر مرتبه در ولي است محرمات ترك و واجبات به در ابتدا عمل تقوا اين

  . كشاندمي ترمز به را واهمه هقو تموج يعني. يردگ مي قرار خودداري و تقوا حيطه

 شريعت لذا. پاشيدمي فرو جهان اين عالم و تن عالم نظم رفتگ مي قرار كار دستور خوديت با مستمر و صرف تقابل اگر
 دادند قرار واجب و مستحب تا مباح و مكروه و حرام احكام خمسه از دامنه با اعمال از اي عليهم السالم حيطه الهي انبياء را
  . اشدب مي بيشتر آن كمال و جامعيت ولي است كمتر نتيجه حصول سرعت هرچند و

متوجه  را فكر دستور به كه است قلبي فكر و ذكر از استفاده انسان درون در تقوا اين تعميم براي الهي اولياء دستورات
 دارند را عالم اينخود و  چيستي و كيستي درك وظيفه كه سلولهايي كه ودش مي سبب فكر جمعيت. نمايندمي مبدأ

 عالم اين و اشياء و خود بررسي با افراد يعني دارد وجود نيز تكويني صورت به فكر اين. شوند تقويت و شوند داده ورزش
 تكليفي فكر و ذكر به آن كمال مراحل در تكويني فكر و ذكر اينمسلماً  و كنندمي فكر آن چيستي و كيستي به همواره

 قرين باشد داشته وجود آنها تربيتي سلسلة صحت شرايط چنانچه و دارد وجود شرايع تمام در تكليفي فكر و ذكر. رسدمي
 راه مقصود به راهها باقي كه است اين نه اين و است مستقيم كه است راه يك راهها تمام بين منتهي بود؛ خواهد نيز اثر به

  . ندارند

 به تا كه چيزهايي آن. دگرد مي پديدار انسان وجود در لطافت معنوي غالب و مكاشفات يافت دست تمركز به فكر وقتي
 و 26منيتيزم. است شده تأييدكامالً  امروز روانشناسي در فكر قدرت. ودش مي درك و ديده دش نمي ديده و درك حال

 كه آنجا تا. ندا نموده اثبات بيماريها درمان و بدني و ذهنيهاي  قدرت افزايش در را فكر تمركز اثرات 27هيپنوتيزم
 هيپنوتيزم طريق از.. . و درد بدون زايمان و 29هيستريكهاي  بيماري معالجة و 28كاتالپسي خواب از نمايشي هاي استفاده
 اسباب كردن خودداري ديگر عبارت به يا تقوا. نيست مكشوف آنها »علمي«علّت  هنوز اگرچه هستند معمولكامالً 
 اقدام و شروع هنگام در نمايدمي كردار و افعال از ايمجموعه از خودداري به ملزم را خود كه انساني. است فكر تقويت

 يا دهد انجام را آيا آن كه بسنجد و نمايد ارزيابي را خود مدنظر عمل و نمايد فكر تا كندمي خود را مجبور عمل هر به
  .است انسان رفتار بر خودداري يا تقوا از نازلترين آثار اين. كند خودداري آن انجام بايد از

اتّفاق  وجود بر عقل سلطة مقدمات عبارتي به و است عقل به انسان وجود عالم اختيار و اراده تحويل مقدمة فكر تمركز
 در عقل سلطنت لذا آفريده را هستي نعص اين كه است كلّي عقل نازلة انسان وجود در كه عقل چون و. افتاد خواهد

                                                                                                                                                                                                                                        
26 - Magnetism 
27 - Hypnotism 
28 - Catalepsy 
29 - Hysteria 
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 علم در فرمايد مي كريم قرآن كه همانگونه. آيدمي بدست راه اين از علم و انجامدمي جهان رموز بر احاطه به انسان وجود
َو اتـَُّقوا اهللََّ َو : فرمايدمي قرآن .است كردن خودداري و كردن ترمز معني به قِ ريشه از تقوا و آيدمي بوجود تقوا اثر

 به عالم كه معلوم سازنده بهتر،كه آنچه از يعني. بياموزد علم شما به خداوند تا گيريد پيش تقوا شما يعني 30 يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ 
بترسيد از خدا در ضرر زدن يا َو اتـَُّقوا اهللََّ « 31اند:فرموده ين آيهادر شرح . دهد علم تعليم فردي به است معلوم ساختن علم

عطف  »واو«را  »واو«آموزد. ممكن نيست امثال اين و خداوند به شما علم مي َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ در همة اوامر و نواهي خدا. 
 »َمعَ «قرار بدهيم، چون در كالم معطوف عليه وجود ندارد، يا از باب اينكه معني عطف از آن اراده نشده است، و به معني 

لنبّني لكم و نقّر يف «اند مانند استيناف قرار داده »واو«ود گرفت چون مضارع بعد از آن منصوب نشده، لذا آن را ش نمي نيز
كل او مانند  االرحام و مقصود از قراردادن آن جهت استيناف از حيث ارتباط  »تشرب«، با رفع »لّسمك و تشرب الّلنبال 

كل الّسمك و تشرب الّلنب« لفظ به سابق آن نيست كه از حيث معني از قبل خود منقطع است پس معني در مثَل بر  »ال 
فوع باشد، و خواه منصوب، و اين معني مر »تشرب«نهي از جمع بين خوردن ماهي و نوشيدن شير با هم است، خواه 

ود اگر بعد از آن مرفوع باشد چنانكه در ش نمي باشد ولي بعد آن مقدر »َمعَ «به معني  »واو«ود مگر اينكه ش نمي استفاده
در اين آيه نيز هست، زيرا اين عبارت پيشي علم بر تقوا را بيان  »واو«ود. و همين مثال ش مي حالت رفع تقدير گرفته

مفيد » واو«با نصب يا رفع. پس  »َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ «يا گفته شود:  » اتـَُّقوا اهللََّ َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ «كند، اعم از اينكه گفته شود:  مي
معني معيبه  »واو«ت غايت با مورد غايت. و چون مابعد آن منصوب نيست چنانكه در ت و همراهي است، به گونة معي

است كه بر  »حتّي«براي استيناف است. در واقع اين مورد مانند » واو«ود از آن جهت گفتند ش مي منصوب »َمعَ «معني 
براي استيناف است با اينكه در آنجا با ماقبلش مرتبط است.  »حتّي«ود كه ش مي مضارع مرفوع داخل شود كه در آنجا گفته

 ن جهل است و روآوردن به سوي عقل است كه باب علمو چون تقوي با جميع مراتبش پشت كردن به نفس است كه معد
اگر تقواي خدا را داشته باشيد «اشد، لذا تقوي مستلزم علم و ازدياد آن است چنانكه در قول خداي تعالي است: ب مي

كسي كه از خدا بترسد خداوند «يا قول خداي تعالي:  32».دهدخداوند براي شما فرقان (قدرت فرق و تشخيص) قرار مي
   »33».دهدرد روزي ميب نمي شايد، و او را از جائي كه گمانگ مي ه نجات (از گرفتاريها) را براي اورا

) لدني( يا حضوري و) اكتسابي( يا حصولي بخش دو به ود وش مي گفته» حضور شيئ نزد عالم«تعريف، علم به  در
 طريق از اكتسابي يا حصولي علم. است حصولي علم از تر جامع حضوري علم در قوانين كيفيت. دگرد مي بندي طبقه

همانطور كه ذكر شد از متابعت  حضوري علم ولي است حصول نيز قابل رسمي تعلّم و تعليم متعارف اَشكال به تحصيل
». بدارد دوستتان خدا تا كنيد يپيرو من از داريد دوست را خدا اگر بگو« 34فرمايد: د. قرآن كريم ميگرد مي مربي پديدار

 طانيش وسواس نيب شهيهم هك دلست تن شورك زكمر و ستياله رحمت زشير گاهيجا و يخدائ نهيگنج دل: «35فرمايند مي
                                                                                                                                                                                                                                        

 سوره بقره. 282آيه  - 30
 . 164 – 165بيان السعاده في مقامات العباده جلد سوم صص  - 31
ً ، 29ورة انفال، آية س - 32   .  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتَُّقوا اهللََّ َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقا
 َو َمْن يـَتَِّق اهللََّ َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً َو يـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسُب.، 2-3سورة طالق آيات  - 33

  »ُكنُتْم حتُِبُّوَن اهلّلَ فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اهللُّ ُقْل ِإن  «: 31سوره آل عمران، آيه   34
شرح و ترجمه پند صالح . متن، 1318 ارديبهشت اول صالح، چاپ پند شريفة گنابادي، رساله صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج حضرت - 35

   http://sufi.ir/pandesaleh.phpهاي مختلف در سايت تصوف ايران موجود است:  به زبان
← 
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 جان دام ايدن يبستگ چون و اوست فرمان ريز قوا و اعضاء بود غالب دل بر آنچه هك بود دل مراقب ديبا. ستكمل نيتلق و
 و اليخ يندگكپرا هك آورد مطلق بيغ به رو خود بيغ از و نمود بيغ متوجه دستور به ديبا را دل خطاست هر هيما و

 آن يجا به و برود استيدن يدوست دهيزائ هك دهيوهكن اخالق و شود زهكيپا نفس و گردد يكي هموم و رفع وساوس
 خدا ادي .شود اري گاهيجا دل و باز گشوده خداوند هك يدر تا گردد افزون خدا ادي به انس متدرجاً و ديآ دهيپسند اخالق

 هم و خدا ادي نشانه هك راحقّ  بنده ادي و گرداند دهيپسند را اعمال و زهكيپا را اخالق و خاضع را بدن و خاشع را دل
 تيانان هك مادام چون رساند يم يواقع يهست به و رهاند يم موهوم يهست از را انسان باالخره را بنده اوست ادي مستلزم
 هم يزندگان و ردارهاك در آن آثار هك داشت مواظبت ارك هر و حال هر در ديبا را مأخوذ ركذ .ستين يخداپرست هست
 خوردن موقع در جمله آن از است شده شتريبتأكيد  يموارد در خصوصاً بماند ادگاري به هم عالم در و شود دايهو

 را لذّت غذا هنگام خدا ادي و دارد تيعموم يول شده ذبح مورد به ريتفس گرچه »کلوا مما ذکر اسم هللا عليه«: هك غذاست
 قيتوف بهتر و دارد ركذا مكح بدنست در غذا آن تا و ودش مي بهتر هضم باطن به روح و حرارتتوجه  بواسطه و شتريب
 گريد. گردد باهوش و صالح و مؤمن و خلقت تمام شود دايپ خدا ادي هنگام در هك يطفل هك مقاربتست حال گريد. ابدي يم

 چه نديب هك خواب و دارد ركذا مكح خواب در بخوابد هك خدا ادي به چون است، بيغ عالم بهتوجه  هك دنيخواب وقت
 بازگشت حال هك ستيداريب اول گريد. بود خواهد صادقه يايرؤغالباً  خارج يايقضا چه و باشد او يروح حاالت بروز
 اول و د،ينما شرفتيپ هم او يارهاك هكبل و گردد ادتريز قيتوف روز آن در هك جوارحست و قوا بهتوجه  و عالم نيا به
 داشته ديام خداوند از ايدن و نيد و دل شيگشا و جسته معصوم چهارده انوار به توسل و مظهر و مبداء بهتوجه  يداريب

 دينما عادت خدا ادي به وقت دو نيا در روح ماند محفوظ بسپارند ذهن به را هرچه يداريب و دنيخواب موقع چون و باشد
 به هكبل نديننش ركف يب و ركف .باشد ديعقا ركمتذ مرگ وقت هك نگردد خدا ادي از غافل يآن بتواند تا و باشد متوجه و
 داشته جان فرج انتظار دهيگرد مطلق بيغ متوجه خود بيغ چهيدر از و ابديدر را عالم قيحقا هك دينما ريس ركف بكمر

 تيترب نظر و ستيراه او يسو به را يدل هر و همراه ذره هر با هك را موال و . انتظار»هللا لقاء دون للمؤمن راحة ال«: هك باشد
 تيجنس به و بشناسد ديفرما ظهور چون خارج در هك ابديب تا ديبجو دل در دارد نيمؤمن يها دل به خصوصاً تيعنا و

 را خود دينما يمول يرضا وفق بر هم را عمل و باشد ديبا خارج در انتظار با همراه هك دل در انتظار نيا و گردد جذب
 و بوده عهيش يمرب نيبهتر شود ظاهر او در ياري استعداد و گرداند هيعل اهللا صلوات محمد آل قائم انتساب ظفر ابكر قيال

  ».هست

و نظر، عبارت از انتقال از معلوم حاضر، به مجهول است، تفكّر  فكر و »َويتَـَفكَُّرونَ «« 36فرمايند: مي بيان فكر و مراتب آندر 

                                                                                                                                                                                                                                        ←  
 بطور سال چندمدت  طي گنابادي در سلطانعليشاهي اللّهي نعمت سلسله وقت ارواحنا فداه قطب مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج حضرت
  .اند را شرح كرده كتاب اين هفتگي

   pandesaleh.php-http://mazaresoltani.com/audioهاي صوتي در سايت مزار سلطاني:  فايلشرح اين فرمايشات به صورت 
    pandesaleh.php-/video http://mazaresoltani.comهاي تصويري در سايت مزار سلطاني:  شرح اين فرمايشات به صورت فايل
  http://jozveh121.com/main_page.jsp?link=pandeSalehتوان از اين لينك دريافت نمود:  همچنين متن پياده شده از نوار را مي

حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و دكتر حشمت اهللا رياضي،   36
  http://www.sufism.irجلد سوم، انتشارات حقيقت. 
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ود، و علم نزد دانشمندان جز اين، ش مي چنانچه علم فقه عبارت از علم ديني است كه از آن به علم ديگري انتقال حاصل
ست، يعني معني ديگري ندارد، چنانكه فكر نزد آنان سير كردن از مبادي معلوم است به مقاصدي كه براي انسان مطلوب ا

مقاصدي كه در آخرت نفع بدهد. فكر به اين معني از واالترين عبادات و بزرگترين عامل نزديكي به خداست و در مدح 
يك ساعت بهتر از عبادت شصت سال تفكّر  فكر به اين معني اخبار زيادي وارد شده است. از جملة اخبار اين است كه

سب اختالف حاالت اشخاص. يكي از آن مراتب اين است كه دربارة است. براي اين فكر مراتب و درجاتي است برح
ود، و از آنجا متوجه به فاني شدن ش مي كند، و از آنجا به فاني شدن سازنده و ساكنين آن منتقلتفكّر  يندب مي اي كه ويرانه

و از آن به آماده شدن نفس اند،  ود كه اين نفس همانند همان كساني است كه سازنده و ساكنين بنا بودهش مي نفس متفكر
ود كه الزم است متوسل به كسي شود كه كيفيت آن ش مي ود، و از آنجا متوجه به اين فكرش مي براي بقاي بعد از فنا منتقل

اشد، بدني كه مركب روح ب مي آمادگي را از او استعالم كند. يكي ديگر از مراتب تفكر، فكر كردن در آفرينش بدن
مند شود. يكي  ي ارتباط اجزا و اتّصال اركان بدن به نحو كه انسان از بدنش به بهترين وجه بهرهاست، فكر در چگونگ
تأثير  ذارد و از آنگ تأثير مي اشد، و تعلّق آن نفس به بدن به نحوي كه در بدنشب مي در نفستفكّر  ديگر از مراتب تفكر،

هايي است كه در نظم نفس و بدنش و قوا  آن مصالح و حكمت ود، وش مي ديگريتفكّر  منتقل بهتفكّر  پذيرد. و از اين مي
كند كه همان كامل شدن جان و تن اوست، و  و اجزا، هر دو به وديعت نهاده شده است، و آن نفس به غايتي بازگشت مي

وَ «فكر كردن تفكّر  اشند. يكي ديگر از مراتبب مي آن دو، آسمان و زمين در عالم صغيرش در » ِت َواْألَْرضِ  ٰ ِفی َخْلِق السَّمَٰ
چگونه است، و  ها آسمان پذيري زمين ازتأثير  آسمان در زمين، وتأثير  عالم كبير است و اينكه ارتباط آسمان و زمين و

در وضع آسمان و زمين، و در وضع ستارگان آسمان و اختالف آنها در كوچكي و بزرگي و روشنائي، و در تفكّر  نيز
در مناطق از جهت شرقي و غربي بودن، و مستقيم بودن و بازگشتن و ثابت بودن، و  حركت از جهت كندي و سرعت و

در وضع زمين نسبت به مناطق ستارگان به نحوي كه الزم شود طلوع و غروب ستارگان و تعاقب شبها و روزها و تفكّر  نيز
ز انسان بايستي در بهره برداري تخالف آن دو در كيفيت از جهت كوتاهي و بلندي، و تعاقب فصول چهارگانه است. و ني

د گرد مي و زمين به انسان بر ها آسمان در اينكه هر يك از اين حكمتها و دقايق صنع درتفكّر  نمايد. وتفكّر  از اين اوضاع
 در اينكه انسان كه غايت همة اين امور است، از جهت بدن بقا ندارد و حيات حيوانيش نابودتفكّر  رساند. و و به او نفع مي
در اينكه غايت و مقصود از زندگي، بهره مندي انسان از زندگاني حيواني ناپايدار نيست. پس بايد تفكّر  شدني است، و

تر و  تر، تمام مقصود غير از اين زندگي باشد، و بايد پس از اين زندگي يك حيات ديگر وجود داشته باشد كه شريف
كند  تر از اين عذاب باشد. پس به درگاه خدا تضرّع مي تر و كامل باقي تر از اين زندگي دنياست يا عذابي شديدتر و كامل

تر  كند كه او را از عذاب بعد از اين حيات حفظ نمايد، و اينكه او را به حيات كامل رد و درخواست ميب مي و به او پناه
َذا« ويد:گ مي برساند در همين موقع است كه و زمين و آنچه كه  ها آسمان ين مخلوقات ازپروردگارا ا »:رَبـََّنا َما َخَلْقَت هَٰ

باطل نيافريدي كه به هيچ غايتي منتهي نشود و هيچ حكمت و مصلحتي در آن درج نشده باشد، » بَِٰطالً «در آن دو است، 
اين است كه انسان در اعمال و اقوالش فكر كند كه از تفكّر  ويد. يكي ديگر از مراتبگ مي چنانكه دهري و طبيعي آن را

ود يا به غايت غير ش مي د تا از كارهائي كه از مصدر غير الهي صادرگرد مي ه مصدري صادر شده و به چه غايتي برچ
اشد كه از چه مصدر و بسوي چه غايتي ب مي هاي ذهني و خياالتش انديشهتفكّر  د احتراز كند. يكي ديگرگرد مي انساني بر

 اشد كه از چه سرايي است (سراي سعادت و يا شقاوت). ديگرب مي نمودن در صفات و اخالق خودشتفكّر  است. ديگر،
در صفات اضافي و تفكّر  و زمينها در عالم صغير و كبير است. ديگر ها آسمان خداوند درهاي  در آيات و نعمتتفكّر 
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و يا مثل آن  ود مگر اينكه بهتر از آنش نمي خصوصاً جباريت خداي تعالي و اينكه چيزي از موجودات اين عالم گرفته
ود، چنانكه در مورد حال انسان ش مي اي كه نسخ يا فراموش شود بهتر از آن يا مثل آن آورده ود، و اينكه هر آيهش مي داده

 رسد، و هر آن از لباسي و صورتي خالي ود و به انسانيت ميش مي ود كه از همان اول از مادة غذا تشكيلش مي مشاهده
در ذكر تفكّر  يرد تا آن وقت كه بالغ شود و به حد رشد برسد. ديگرگ مي تر به خود شريف تر و ود و صورتي كاملش مي

است كه از صاحب اجازه گرفته شده باشد، و چيزهائي كه ذكر به دنبال دارد مانند واردات، استبصارات، وجدانيات، 
 ذوقيات و مشاهدات. و به اين معني مولوي رحمهم اهللا اشاره كرده است:

 راه آن باشد كه پيش آيد شهي          ن باشد كه بگشايد رهيفكر آ

فكر كردن در فكري است كه مصطلح صوفيه است و آن عبارت از تمثّل شيخ سالك نزد تفكّر  يكي ديگر از مراتب
و به نحوي  يند غير از او چيزي را نبيند،ب مي ود به نحوي كه در آنچه كهش مي اوست و آن از قوت اشتغال به ذكر او ناشي

ها است، و  ود. اين فكر غايت غايات و نهايت طلبش مي كه تدريجاً بر تصرّفات او در ملكش و در ملك عالم كبير مطّلع
وزد و براي آن صورتي است  آن سكينه و آرامش است كه قرين به نصر و تأييد است، و آن بادي است كه از بهشت مي

ا«ر عالم صغير ظاهر شده است. مانند صورت انسان، و آن امامي است كه د (زمين را با نور  ».و اشرقت االرض بنور رّ
(و روزي كه زمين به زمين ديگر تبديل » و يوم تبّدل االرض غري االرض«پروردگارش روشن ساخته) اشاره به آن است، 

   شود) نيز به ظهور آن اشارت دارد، و شيخ كامل رحمهم اهللا به همين معني اشاره كرده است.

 قد زميان برفراشت رايت اهللا نور           كرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور

همين وسيله » و ابتغوا اليه الوسيله« همين معيت (همراهي) است، و حقيقت» كونوا مع الصادقني«و منظور از قول خدا 
 همين ظلّ (سايه) است. و نيز مولوي فرمايد:» كيف مّد الظلّ « است، و بيان

 الظلّ نقش اولياء استمد  كيف
 گمان تر بيددامن او گير زو

 اين دليل اندر اين وادي مرو بي
  

  
 كو دليل نور خورشيد خدا است
 تا رهي از آفت آخر زمان

 گو چون خليل الاحب االفلين
  

َنكَ « خدايا تو از شناخته شدن به وسيلة امثال ما و رسيدن افرادي چون ما به ساحت جاللت منزّه هستي، و منزّهي از  »:ُسْبحَٰ
هاي  دار فتنه و غرور و لذّتهاي  ود، رنجش مي كنند، و بر آنان عالم ظلمت و نور ظاهر ميتصور  كنندگان چيزي كه تصور

فهمند كه انسان برزخ بين جهنّم و  كنند، آن وقت مي ند و مشاهده ميچش هاي دار سرور را مي بهشت و راحتيهاي  نعمت
  »بهشت است.

وقتي « 37فرمايند: بطور خالصه در غرقه شدن فكر و سوار شدن بر فكر و حدودي كه از لحاظ تفكّر قابل تعريف است مي
بيند لذا بايد تالش كرد تا بر فكر مسلط و بر آن سوار  انسان غرق در فكري باشد به هر چه مواجه شود همان پنداره را مي

                                                                                                                                                                                                                                        
   گرفتن آن. اريغرقه شدن در فكر و در اخت. 22/6/1396در تاريخ سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه  37

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-06-22-Sobhe-ChaharShanbeh-Gharghe-Shodan-Dar-Fekr-Va-Dar-Ekhtiyar-
Gereftan-An.128.mp3  
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  ». شد و فكر را در اختيار خود گرفت

ر به و از تذكّ(مشخصاً در آيين هندو و بودا)  38»راتمان«يا » منطر« در اصطالحات مكاتب مختلف تصوف از ذكر به عنوان
تر است  ذهن در تمركز فكر است. در عرفان اسالمي مراقبه بسيار گستردهخاص  برند كه حالت نام ميو مراقبه  39مديتيشن

  پردازيم. لذا جداگانه به آن مي 40شود. و شامل كلية وجوه رفتاري نيز مي

شود كه  به اين موضوع تصريح مي هاي مختلف عرفاني و مشخصاً عرفان اسالمي بيش از اين بايد اضافه نمود كه در رشته
 سرّ،« 41فرمايند: القاء ذكر فقط بايد توسط فردي كه مجاز به تعليم آن است تعليم شود وگرنه اثر ندارد. در اين باب مي

 ياختصاص ريدل شخص با خداوند و آنچه در آن مس ة. رابطشود يما درك نم ياست كه قاعدتاً با حواس ظاهر يمطلب
 اَنـُْفِس اْخلََالِئق يحتّ اي، الطُُّرُق ِإَىل اهلِل ِبَعَدِد أَنـَْفاِس اْخلََالِئقآمده كه  ثيحد در است و اختصاص به خودش دارد، سرّ است.

 نيخدا دارد. وجه اشتراك ا يسو به يخدا به تعداد مردم است؛ هر كس راه خاص يسو به قيهم نقل شده است. طر
راه  كيوجه مشترك همه است. اما هر  ني(ع) است. ا يهد ةو ائم ي(ص) و عل غمبريپ تيه والخاص، تمسك ب يها راه

هرجهت راه خودش را  به يداشته باشد ول يگريبا راه د ييها سالك تفاوت كيدارند. ممكن است راه  يخاص قيو طر
به  دهيقع ليو به عالوه مثل تحم شود يم ياز جانب او تلقّ يخودخواه ةنحو كي نيا . چرا كه اوالًديبگو يگريبه د دينبا

كند. پس  دايخودش هم ركود پ شود يكار باعث م نيراه درست است. ا نيفقط هم ميگو يمن م نكهيا يعنيطرف است 
كه مأمور است،  ياز كس رياصطالح آن ذكر را، اگر غ سرّ و به آن انسان با خداوند است. يشخص ةرابط ،يسرّ بطور اساس

در  شود، يم  یَفَمْن تَِبَع ُهدا. چون مشمول كند ياگر از جانب همان مأمور داده شود اثرش را م يبدهد، اثر ندارد ول
را  يذكر خف ،يذكر قلب دياست، چنانكه در كتب عرفا فوا دهيرس نهيس به نهيخدا س يسو به قيطر .شود ينم صورت نيرايغ
كه در نوشته  يامور قلب ني. آنچه از ارود يم نياثرش از ب نكهيا يبرا ست،يچ يخود ذكر خف نديگو ينم يول نديگو يم
خود  را خودبه شي) آن حالت معنوديآ ي(كه درنم ديآاگر به نوشته در ده،يرس نهيس به نهيس مي. چون از قدرود ياثرش م ديآ

در  يبشود ول دايپ شيبرا يحالت معنو كيرِ در آن، آن را بخواند و در اثر تفكّ ي. البتّه ممكن است كسدهد ياز دست م
 ةهم لّااوست وا ةاست كه مجاز به دادن ذكر است. اثر در گفت يكس ة. اثر آن ذكر در اجازستين يخود آن نوشته اثر

  »كلمات مثل هم هستند.

  كاوش درون (مراقبه و محاسبه)
ارزيابي عملكرد خود مديريت و هاي تربيت خود مراقبه و محاسبه است. بدين ترتيب كه فرد در مقام  يكي ديگر از روش

آيد و جبران مافات  و رفتار خود را كشف و در صدد اصالح خود برمينيت  برآمده و رفتار خود را سنجيده و نقص

                                                                                                                                                                                                                                        
38 Mantra 
39 Meditation 

و  زميپنوتيه وگا،ي شن،يتيدتمركز، م ةصد و نودم، فصل دربار ةاز جزو ييها دهيگز ، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 40
  /http://jozveh121.com. تسلّط بر خود

 اناتياز ب ييها دهيرفع شبهات با گز ربارةصد و نودم، د ةاز جزو ييها دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 41
. 1387 نيو فرورد 1376مهر و آبان  يشرح پندصالح در جلسات فقر قيتلف ه،يو تق كتمان سرّ  (قسمت سوم)، حفظ راز،

http://www.jozveh121.com/  
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 د مكانيزمي براي اصالح رفتار تلقيگرد مي همراهتفكّر  تذكّر ونمايد. بدين ترتيب اين مراقبه و محاسبه كه به  مي
  د. گرد مي

 42ود.ش مي هاي درمانگري تحت عنوان كاوش و تحقيق در عالم درون خود ذكر هاي مشترك در نظام از ويژگي مراقبه
ه انحاء مختلف ادامه در كيستي و چيستي خود از مراحل اول سلوك عرفاني آغاز و تا انتهاي عمر بتفكّر  كاوش درون و

د. به عبارتي در ابتدا بصورت تكويني و بعد بصورت تكليفي گرد مي در آفاق و انفس آغازتفكّر  يابد. اين شيوه با مي
عمق بخشهايي از به و اين عالم در كيستي و چيستي خود تعمق  پردازد و با سالك به كندوكاو درون و برون خود مي

  سياري در قرآن كريم به اين موضوع تصريح دارند. رد. آيات بب ميپي  وجود خود

هاي مراقبه آگاهي در هشت  تمرينكه  تحقيقات نشان داده است 43است. درباره مراقبه، مطالعات علمي زيادي انجام گرفته
همدلي و ه با حافظه، حس خود، كهايي از مغز  هيگيري در ناح تغييرات قابل اندازهو  دنده هفته ساختار مغز را تغيير مي

ي داراي كد اعصاب فيزيعالوه بر ايجاد حس آرامش و تمد  آورد. مراقبه مي فشارهاي عصبي ارتباط دارد بوجود
حجم قشر  همچنين 44ماند. ه در طول روز با فرد همراه ميكاشد ب مي ي ديگري نيزكهاي شناختي و فيزيولوژي فايده

 مراقبه باعث رشد مغز و اي در مراقبه ندارند ه هيچ سابقهكساني كگران باتجربه، بيشتر است از  مغز در مراقبهخاكستري 
كه بيش از ده پارچگي احساسي مرتبطند در كساني كو يتوجه  هاي ه با قسمتكقشر مخ هاي  د. نواحي از چينگرد مي

مغز را افزايش  45ستري و سفيدكخاماده  مراقبه ضخامت بخش و اشدب مي تر ضخيم كنند سال است مراقبه مي
دهد  ذرد، مغز الگوهايي از احساس ايمني در جهان را بروز ميگ مي هنگامي كه زمان زيادي به مراقبههمچنين  46.دهد مي

زيرا افراد با مراقبه  .تر بوده، و كمتر گوش بزنگ و هراسان است ها راحت و فرد در روي آوردن به ديگر كسان و موقعيت
مراقبه از نوع عشق و توجه باعث كاهش انزواي اجتماعي و  .دهند تسلط بيشتري در نيمكره چپ مغز خود را نشان مي

دهند  دهد كساني كه بطور مرتب مراقبه انجام مي تصويربرداري مغز نشان مي 47د.گرد مي افزايش هيجانات مثبت اجتماعي
را پيوند دارد  دلواپسي، اسكيزوفرني و ديگر اختالالت رواني، نگراني، اي بيهودهكه با فكرهقادرند بخشهايي از مغز خود 

فعالي و  و بيشتوجه  ي مانند كاستيترا كه با حواس پرتي و اختالال 49شبكه حالت پيش فرض مغزو  48خاموش كنند.
  كند. ف ميمتوقّرا اضطراب پيوند دارد 

د و وش مي احساس شوند در سمت چپ قفسة سينه دردي همانند كساني كه مبتال به سكتة قلبي ميگاهي  50اين حاالت در
                                                                                                                                                                                                                                        
42 Grencavage, L. M., & Norcross, J. C. (1990). Where are the commonalities among the therapeutic common factors? 
Professional Psychology: Research and Practice, 21, 372–378. 
43  EOC Institute. https://eocinstitute.org/meditation/   
44  James Carmody (2011) Mindfulness Meditation Training Changes Brain Structure in Eight Weeks. The Center for 
Mindfulness at University of Massachusetts Medical School. 
http://www.iricss.org/fa/NewsRelease/News/Pages/891108_Meditation_Brain_Structure.aspx  

 هاي ارتباطي مغز نقش دارند. سيستم» سيم كشي«ماده خاكستري در پردازش اطالعات، و ماده سفيد در  45
 بيمارستان روان پزشكي ماساچوست. 46
  ي. نقل از:پژوهشكده علوم شناختي، بركل ،ايفرنيدانشگاه كال ،بزرگتر دهيفا يتامس، مركز علم مونيسا انايليام 47

http://psychology999.blogfa.com/?p=32  
  .Science Daily، دانشگاه بيل. به نقل از خبرگزاريها، بروئر يا  جودسن 48
  گويد كه به تكليف برگرديد و در حال، حاضر باشيد. قسمتي است كه به ما مي 49
  مراقبه. رتباط بادر ا يحاتتوضخي برارائة درال نوري خانم دكتر نازيو زاده  يدكتر ابراهيم عباس آقاير از تشكبا  50
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نيز  (Chest Pain)» درد قفسة صدري«است كه  (Angina)» صدري آنژين«درد به دست چپ هم كشيد. اين درد عالمت 
كه برخي از افراد درد قفسة سينه را بدون شواهدي از  51اين رشته بر اين عقيده هستند:متخصص شود. پزشكان  ده ميامين
دهند كه به عنوان  قلب در طي اكوكارديوگرافي ضمن استرس نشان مي سكمي در آنژيوگرافي قلبي و يا اختالل عمليا

شود كه در واقع درد قفسة سينه در اين افراد به علّت تغيير درك سيستم عصبي مركزي  قلبي نيز گفته مي Xسندروم 
  شود. فراد ميباشد كه منجر به احساس غيرطبيعي درد در اين ا ) از سيگنالهاي ورودي به مغز ميRight Insula(قسمت 

درد در قسمتهائي از بدن بدون علل فيزيكي ممكن است سمبلي از بيان يك تضاد  از لحاظ طبي و روانپزشكي احساس
هستند قادر به بيان احساسات دروني خود در قالب  Alexithymiaطريق جسم باشد. افرادي كه دچار  ازرواني و دروني 

ردهاي جسمي ممكن است در باشد. تظاهر اين احساسات در قالب د كلمات نبوده و جسم آنها بيان كنندة احساساتشان مي
ارتباط با معصيت مرتكب شده، كفّارة يك گناه و يا سركوب خشم باشد و بسياري افراد از اين گروه كه درد مزمن دارند 

تواند راهي در جهت به دست آوردن عشق و محبت، تنبيه  بر اين باورند كه سزاوار رنج هستند. از ديدگاهي ديگر درد مي
يا تضعيف يك حس ناخوشايند دروني عمل كند. و گاهي هم تظاهري از يك عشق دوجانبه است كه و يا جبران گناه و 

به علّت اختالل در فعاليت قسمتي از مغز  Alexithymia. بنابر يك فرضيه 52كند او نيز عشق و درد دارد بيان مي
(Mediofrontal cortex and anterior cingulate) 53تواند باشد نيز مي .  

اشتهائي فراهم  توانند زمينة مساعدي را براي ابتال به بي شواهد فراواني در حمايت از اين ديدگاه كه عوامل روانشناختي مي
. از 54ها هنوز نامشخّص استكنند به دست آمده است ولي از لحاظ روانپزشكي چگونگي عمل اين عوامل و ماهيت آن

ايستد.  ديدگاه روانشناختي، يك توضيح ممكن اين است كه هيپوتاالموس در قسمت جلو مغز از عمل طبيعي خود باز مي
د كه فعل و انفعاالت جذب كلسيم در مغز را توانند دخيل باش همينطور در مورد بيخوابي طوالني عوامل رواني زيادي مي

هفته نياز به  ندچماهيت اين عمل شناخته شده نيست كه چگونه فرد براي يك مدت طوالني نظير د ولي هنوز تغيير ده
 55خواب ندارد و عوارض بيخوابي هم در وي ظاهر نيست. براساس بررسيهاي انجام شده توسط محققيني نظير هورن

(Horne) - ت زياد مغز باعث افزايش دماي آن فعا -آزمايش را در مورد بيخوابي انجام داد 50بيش از  1978كه در ساللي
شود. در خالل  شود و بدين ترتيب نياز مغز به خواب موج كوتاه زياد مي شده و موجب افزايش سوخت و ساز مغز مي

                                                                                                                                                                                                                                        
 نيد به:نگاه ك 51

Stuart D. Rosen; Eraldo Paulesu; R. J. S. Wise; Paolo G. Camici (July 2002). Central neural contribution to the perception of 
chest pain in cardiac syndrome X. Heart (British Cardiac Society) 87(6):513-9. DOI: http://10.1136/heart.87.6.513  

  نگاه كنيد به: 52
Sylvie Berthoz, Eric Artiges, Pierre-François Van de Moortele, Jean-Baptiste Poline, Stéphanie Rouquette, Silla M. Consoli, 
Jean-Luc Martinot (2002). Effect of Impaired Recognition and Expression of Emotions on Frontocingulate Cortices: An 
fMRI Study of Men With Alexithymia. American Journal of Psychiatry, June 2002, 159 (6), 961-967.  
https://doi.org/10.1176/appi.ajp.159.6.961 

  نگاه كنيد به:  53
Harold I. Kaplan; Benjamin J., M.D. Sadock; Jack A., M.D. Grebb  (1994) Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: 
Behavioral Sciences Clinical Psychiatry. Williams & Wilkins, 1994. 

  . 1380نگاه كنيد به: روانشناسي سالمت، آنتوني جي كورتيس، ترجمة فرامرز سهرابي، انتشارات وراي دانش،  54
  نگاه كنيد به: 55

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., & Hilgard, E. R. (1987). (9th ed.). Hilgard's Introduction to psychology. 
Harcourt Brace Jovanovich. 
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% سطح بيداري 75يابد و به حدود  خواب موج كوتاه هم نسبت سوخت و ساز قشر مغز و هم جريان خون آن كاهش مي
دهند و اگر  ه ذكر است كه در خالل اين سطح از خواب افراد به همة محرّكات واكنش نشان ميكند. الزم ب افت پيدا مي

در  هك رادبرخي افگردد. البتّه اين موضوع در مورد حاالت  در اين حالت از خواب بيدار شوند گيجي و منگي عارض مي
. فرضيات ديگري نيز شود ميبرعكس  بر سلولهاي مغزي است همراه استاثر تمركز شديد فكر كه همراه با فشار 

برخالف نظرية پيشين بر اين باورند كه تمركز فكر سبب استفاده از همة انرژيهاي فكري شده و از اتالف آن متأثّر از 
كند. لذا با صرف خواب و غذاي كم مدتي طوالني بدن نياز به دريافت خواب و غذا  پراكندگي حواس جلوگيري مي

 ارد. اين فرضيه بيشتر با پديدة فوق تطبيق دارد.ند

دانندكه نهايتاً منجر به تمركز فكر و افزايش بازدهي و عملكرد مغز و سيستم  تغيير حاالت را ناشي از مراقبه مي برخي 
در مراقبه فرد با انجام  56هاي انجام شدهگردد. از لحاظ پزشكي براساس بررسي عصبي و همچنين افزايش قواي بدني مي

رسد. اين تمرينات عبارت از مهار و تنظيم تنفس،  اي از هوشياري خود مي اي به حالت تغييريافته آئينها و تمرينات ويژه
محدود كردن دامنة توجه به حواس و معطوف كردن آنها به يك نقطه، حذف محركّهاي خارجي، اتّخاذ وضعيتهاي 

اي ذهني و متمركز نمودن فكر بر آن. نتيجة اين اعمال رسيدن به حالتي دروني و ذهني است  و تشكيل انگارهخاص بدني 
هاي شديد به  يابد. برخي با مراقبه كه با حالت معمول تفاوت دارد و به نحوي فرد در آن حالت به آرامش رواني دست مي

شوند و در هوشياري  خود مي دهند و از خود بي را از دست مي (Self-awareness)رسند و خودآگاهي  حاالت عرفاني مي
هائي از آن وجود  گردد و در همة اديان نمونه گيرند. سابقة اين گونه مراقبه به دوران باستان برمي و شعوري فراتر قرار مي

آدابي شده كه مراقبه هم ، يهوديان و مسيحيان همگي متوني دارند كه در آنها صحبت از اندارد. بودائيها، هندوها، صوفي
  جزئي از آنان بوده است.

و از ماهيت تغييرات هوشياري كه فرد پس از بررسيهاي آزمايشگاهي اطالعات بسيار كمي در مورد مراقبه به دست آمده 
اين پديده هائي كه دربارة  رسد اطالع چنداني در دست نيست. تقريباً در تمام بررسي از مدتها آموزش و تمرين به آن مي

. سرعت ضربان 57شده كاهش چشمگيري در سرعت تنفّس، مصرف اكسيژن و دفع دي اُكسيد كربن مشاهده شده است
كند و ميزان اسيد الكتيك در خون كاهش  اي پيدا مي شود و جريان خون وضعيت پايدار تثبيت شده قلب كم مي

ند. تغيير در امواج مغزي حاكي از آن است كه سطح ك هم تغيير مي (EEG)و فعاليت الكتروانسفالوگرام  58يابد مي
برانگيختگي قشر مخ در حين مراقبه كاهش يافته است. همچنين اثبات شده كه مراقبه به افرادي كه دچار احساس مزمن 

بر اين باور است كه  نيزكند. روانشناسي ورزشي  كند و اعتماد به نفس در فرد را تقويت مي اضطراب هستند كمك مي
  تواند به ورزشكار كمك كند تا به حداكثر توانائي خود برسد.  قبه ميمرا

هاي مختلف  را ناشي از گونه (Parapsychology)هاي فرارواني موضوع رشتة فراروانشناسي  پديده روانشناسانبسياري از 
                                                                                                                                                                                                                                        

  همان منبع. 56
  افتد. البتّه در اوائل هنگام تمركز برعكس اين حالت اتّفاق مي 57
  نگاه كنيد به: 58

Dillbeck, M. C., & Orme-Johnson, D. W. (1987). Physiological differences between transcendental meditation and rest. 
American Psychologist, 42(9), 879–881.  
https://doi.org/10.1037/0003-066X.42.9.879 
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شامل  (Extrasensory Perception) 60دانند كه به دو دستة ادراكات فراحسي مي 59هاي اختياري يا اضطراري مراقبه
 64حركتي -و پديدة روان (Precognition) 63، پيشگوئي(Clairvoyance) 62بيني ، غيب(Telepathy) 61دورآگاهي

(Psychokinesis) شوند بندي مي طبقه .  

كه  نديفرما يدر پندصالح م ييتوجه خاص و منحصر است به ذكر و فكر. در جا يمعنامراقبه در عرفان به « 65فرمايند: مي
 د،يكن يم يكار كتابت، هر كار ،يكار صنعت ،ياعم از كار ادار ديكن يكار كه م يعنيبود،  اريدست به كار و دل با  ديبا

كه كارتان را هم  دهد يدست م قيتوف يگاه يذكرتان باشد. ول همتوجه محبوب باشد، متوج تواند يدر همان كار دلتان م
كردن، در واقع به  نيكم يعنيمراقبه  ي. ولنديگو يرا مراقبه م نيو تمام وجودتان متوجه ذكر و فكر باشد. ا ديكنار بگذار

مراقب ، در حال ترسان رفت و خائِفًا يتَـَرقَّب: ديگو يقرآن م ،يدر مورد حضرت موس نكهيبودن. كماا يزيحالت مراقب چ
  »مراقبه. نديگو يرا م نيبود. ا زيهمه چ

ه معني مراقبت از خود در انجام يا ترك هر فعل است. بدين ترتيب كه فرد همواره درصدد مديريت و طور كلي بمراقبه ب
 كنترل خود باشد كه چه سخني را بگويد يا نگويد و چه عملي را انجام دهد يا ندهد كه مورد رضاي پروردگارش باشد. با

لذا در هر اقدامي مراقبه خودبخود حاضر و كند  مرتبط با هر خيال را حاضر مي صورتذهن  ،به قواعد روانشناسيتوجه 
نمايد. بدين ترتيب شاكله بتدريج به اوامر و نواهي وجدان خو  آن امر يا از آن نهي ميانجام شده و محكمه وجدان به 
  سازد.  گرفته آنها را ملكه خود مي

 66هر ذيحقي توسط سالك است. حضرت سجاد (ع) در رساله حقوق پنجاهحقّ  مراقبه مراقبت در اعطاييگر در بيان د
 كه يستحقّ تو بر خداوند حقوق بزرگترينفرمايند:  مي وند.ش مي شمارند و حقوق آنان را يادآور گروه از ذيحقان را برمي

 آن ازديگر  حقوق و است حقوق اصل كهحقّي  ،نموده واجب برتوآن را  رعايت خودحقّ  عنوان به مقدس ذات آن
                                                                                                                                                                                                                                        

كند تا خوديت وي گم شود. در مراقبة اضطراري  اي متمركز مي مراقبة اختياري غالباً با انجام تمرينات آغاز و فرد فكر خود را به نقطه 59
  شود. ز قوة واهمه ميهائي مانند ترس، عشق يا حاالتي نظير جذب به هر نوع جاذبي سبب تمركز حواس و نتيجتاً رهائي ا عوارض پديده

  تحريك شدن بر اثر محرّكهاي خارجي بدون هرگونه تماس حسي شناخته شده. 60
  اي كه براي ارتباطات حسي وجود دارد. انتقال انديشه از فردي به فرد ديگر بدون استفاده از هرگونه مجراي شناخته شده 61
62 ي فرد و بدون آنكه حواس شناخته شدة وي تحريك شوند.آگاهي به وقوع اشياء يا وقايع خارج از حيطة ادراكات حس  
  اي در آينده كه از طريق هيچگونه استنباطي قابل انتظار نباشد. آگاهي و درك وقوع واقعه 63
  تأثير گذاري ذهن بر وقوع وقايع مادي بدون آنكه هيچيك از نيروهاي شناخته شدة مادي در آن دخالت داشته باشند. 64
آبان  اناتيب قيپندصالح (قسمت چهارم)،  تلف فهياز شرح رساله شر ييها دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 65

  /http://www.jozveh121.com. بهشتيو ارد 1376
  قم. ،1390مشهور.  انتشارات مؤسسه) ع(سجاد  امام حقوق رساله 66

  همچنين نگاه كنيد به شرح رساله حقوق توسط حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه:
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_24_mesbahol_sharie_esfande_84_ta_khordade_85.pdf  
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_37_resaleye_hoghoogh_tir_mordad_1385.pdf 
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_40_resaleye_hoghoogh_mordad_azar_1385.pdf 
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_41_resaleye_hoghoogh_azar_dey_bahman_1385.pdf  
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 شامل راو ت پاي كف تا سر فرق از حقوق اين كه اشد؛ب مي خودت بر خودتحقّ  دوم درجه در و ودش مي متفرع و منتشر
 و شكمتحقّ  و پايتحقّ  و دستهايتحقّ  و زبانتحقّ  و گوشتحقّ  و چشمتحقّ  رعايت متعال خداوند پس .ودش مي

 به رسيدن براياي  وسيلهبه عنوان  اعضا اين از و اشدب مي تو اعمال و افعال سبب ،هفتگانه اعضاي اين كه ،را عورتتحقّ 
 عهده به نيز تو كردار و افعال براي از متعال خداوند سپس. است كرده واجب تو بررا  نمائي مي استفاده آرزوهايت و اميال
 و افعال ساير همچنين واشت ذگ تو گردن بر را قربانيحقّ  و صدقهحقّ  و روزهحقّ  و نمازحقّ  پس داد قرار را حقوقي تو

 حقوقي آنگاه. است شده جعل متعال خداي طرف از كه است حقوقي تو هعهد بر را همه ودش مي صادر تو از كه كارهائي
آن  رعايت و حقوق آن خداوند و اشندب مي تو بر الرعايه واجب و الزم حقوق داراي كه كساني از دارد تو بر تو غير كه را

 اين .اشدب مي نزديكان حقوق بعد و زيردستان حقوق بعد ،پيشوايانحقّ  ،آن واجبترين پس است نموده واجب تو بررا 
 حقوق پس. ودش مي منتشر آن از و برگشته حقوق اين به هاحقّ تمام و است حقوق ساير اصل و ريشه شد ذكر كه حقوقي

 تو پيشواي كه كسي حقّ ،است قسم سه ،است نموده واجبآن را  رعايت و است اشتهذگ تو هذم بر خداوند كه پيشواياني
 هركسي و است ملك در تو پيشواي كه كسيحقّ  بعد و است علم در تو پيشواي كه كسيحقّ  بعد و است حكومت در
 تو سرپرستي تحت انحاء از نحوي به كه كساني يا رعيت حقوق. آيد مي حساب به تو پيشواي كند اداره جهتي از راو ت كه

 قرار تو حكومت و سيطره تحت كه كسي ،است نموده واجب تو برآن را  رعايت خداوند كه است قسم سه نيز قراردارند
 كه كسي و. است عالم رعيت جاهل كه زيرا داردحقّي  تو بر يردگ مي فرا علم تو از كه كسي و داردحقّي  تو بر دارد
اما  .دارند حقوقي برتو همه هستند تو مملوك كه كساني يااي  نموده ازدواج او با كه زني مثل دارد قرار تو لتكفّ تحت
حقّ  و مادرتحقّ  خداوند و انسان نزديكان و اقارب تعداد ةبانداز ،است زياد آنان حقوق پس هستند؛ تو رحم كساني
 تر قريب كه هر پس ،است نموده واجبرا بر تو  نزديكانت سايرحقّ  بعد و خواهرت و برادرحقّ  و فرزندانتحقّ  و پدرت
حقّ  بعد و كند مي احسان تو بر كه ستوت ولي و موالحقّ  بعد. دارد قرار اولويت در شحقّ رعايت و است تر ممقد است
 اذانگوحقّ  بعد واند  نموده احسان تو به نسبت كه كسانيحقّ  بعد و نمائي مي احسان او به تو كه هست نوكرت و غالم
حقّ  سپس. اشدب مي تو نشين هم يا مجلس هم كه كسيحقّ  بعد و است نماز در تو امام كه كسيحقّ  بعد و نماز براي

 واي  گرفته قرض او از كه كسيحقّ  واي  داده قرض او به كه كسيحقّ  و مالحقّ  و شريكحقّ  و رفيقحقّ  و همسايه
 كه كسيحقّ  و اشيب مي او عيمد تو كه كسيحقّ  و اشدب مي تو مدعي كه كسيحقّ  و دارد معاشرت تو با كه كسيحقّ 
 حقّ و اي نموده راهنمائي را او كه كسيحقّ  سپس. خواهي مي مشورت او از تو كه كسيحقّ  و خواهد مي مشورت تو از

 چيزي كه كسيحقّ  و ،است كوچكتر كه كسيحقّ  و است بزرگتر كه كسيحقّ  و هست كرده راهنمائي راو ت كه كسي
 از چه ،است رسيده تو به او از خوبي يا بدي كه كسيحقّ  و ،خواهي مي چيزي او از تو كه كسيحقّ  و خواهد مي تو از

حقّ  و ،عموم بطور مسلمانها همهحقّ  بعد ،رفتار يا باشد گفتار بدي يا خوبي آن آنكه از اعم ،خطا روي از يا عمد روي
اتّفاق  و آيد مي پيش كه پيشĤمدي و حادثه هر حقوق بعد و ،نباشند مسلمانها با نبرد و جنگ حال در كه مسلمانها غير
 خارج احوال از حالي هيچ در حقوق اين از و است كرده احاطه ارو ت كه استحقّي  پنجاه اينفرمايند:  و مي.» افتد مي

 تو برحقوق  اين رعايت بر متعال خداوند از كمك و مساعدت طلب و آن اداي براي تالش و حقوق اين رعايت نيستي؛
مندرج و توضيحات آن ان و حقوق آنها عبارت از موارد ذيل است كه شرح آن در رساله حقوق اين ذيحقّ.» است واجب
  است:
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 مالحقّ  -34 رعيتحقّ  -17  حقوق

 طلبكارحقّ  -35 برعالم جاهلحقّ  يا استاد بر متعلمحقّ  -18 اهللاحقّ  -1

 معاشرحقّ  -36 شوهر بر زنحقّ  -19 برخودش انسانحقّ  -2

 خصومت حقوق )خدمتكار( مملوكحقّ  -20 اعضا حقوق

 مدعيحقّ  -37 واقارب ارحام حقوق زبانحقّ  -3

 عليه مدعيحقّ  -38 مادرحقّ  -21 گوشحقّ  -4

 مشاوره حقوق پدرحقّ  -22 چشمحقّ  -5

 خواهد مشورت تو از آنكهحقّ  -39 مادر و پدر بر فرزند حق-23 پاحقّ  -6

 خواهي مشورت او از آنكهحقّ  -40 برادر حق-24 دستحقّ  -7

 نصيحت حقوق نيكوكار حقوق شكمحقّ  -8

 شونده نصيحتحقّ  -41 كرده احسان تو بر آنكهحقّ  -25 عورتحقّ  -9

 كننده نصيحتحقّ  -42 كرده آزادحقّ  -26 افعال حقوق

 اجتماعي و اخالقي حقوق نموده تو براي خوبي كار آنكهحقّ  -27 نمازحقّ  -10

 بزرگترهاحقّ  -43 جماعت نماز حقوق روزهحقّ  -11

 كوچكترهاحقّ  -44 موذنحقّ  -28 صدقهحقّ  -12

 خواهد كمك تو از آنكهحقّ  -45 جماعت امامحقّ  -29 قربانيحقّ  -13

 خواهي كمك او از تو آنكهحقّ  -46 ارتباط و دوستي حقوق رهبران حقوق

 شده تو خوشحالي سبب آنكهحقّ  -47 نشين همحقّ  -30 سياسي رهبرحقّ  -14

  رسيده تو به نكبتي او بسبب آنكهحقّ  -48 همسايهحقّ  -31 استادحقّ  -15

 عموم بطور مسلمانانحقّ  -49 صحبت همحقّ  -32 مالكحقّ  -16

 مسلمين با جنگ در كه مسلم غيرحقّ  -50 شريكحقّ  -33 دستان زير حقوق
  نباشد

سنجد كه آيا اعمال مزبور  محاسبه در ارتباط با سنجش عملكرد فرد است. هر فرد اعمال انجام يافته خود را با ميزانهايي مي
 ديبا پس« 67فرمايند: ميمنطبق بر موازين الزم بوده يا خير تا در صورت نياز به اصالح رفتار خود در آتيه از آن بهره جويد. 

 پندار نموده حساب از قبل را خود حساب و دينما بلند سر نفس شود غفلت هك يآن هر هك بود خود اعمال و احوال مراقب
 هك ساخت منور مانيا و تيوال نور به را خود باطن دهيسنج موال يرضا زانيم به عقل يترازو در را ردارك و گفتار و

 و ايدن ركف و .گردند كپا است  جهنم زبانه نمونه هك زشت يها خلق از و اركآش انسان در بهشتند نمونه هك يكن اخالق
 يته دست و گذشت و گذاشت را همه ديبا و ستين سريم آن از يزيگر و ريگز هك بدن يفنا و يعيطب مرگ و آن زوال
 و دهد يم قوت را خدا ادي و اندازد يم ديجاو يزندگان توشه ركف به و ردب مي دل از را ايدن حب جيبتدر رفت جهان از

 و دور يها آرزو طبعاً و اندازد يم يمول يلقا شوق به را راهرو مرگ ادي دگرد مي اركآش همه بر قتيحق مرگ دم چون
                                                                                                                                                                                                                                        

  .1318 ارديبهشت اول صالح، چاپ پند شريفة گنابادي، رساله صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج حضرت -67
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 يها يبد دارد نظر در را خود اعمال و اخالق و باشد مشغول خود به شهيهم ديبامؤمن  چون ود. وش مي زدوده دل دراز
 ازست يدر توبه در هك دينما يم دايپ خدا به بازگشت و توبه حال بوده خود پندار و گفتار و ردارك از مانيپش دهيد را خود
 داريد انتظار به وست نيمك در هك مرگ ركف به را طانيش وسوسه و بازست سك همه يرو بر و شهيهم هك بهشت يدرها

 و دينما يمحقّ  به انابه و بازگشت گذارده نفس يرو به يپا دهيد را رمك و عفو شمرده متيغن را دم و .دارد دور اري
 و برآرد جان درون از» ربنا ظلمنا انفسنا« ازين و راز و شود شتريب حال نيا گرددتر  آگاه محبوب عظمت بر و ناتريب هرچند

 هر در استحقّ  به يبقا و خود ي فنا هك ينيوكت لُبس و خَلع و ديگو دل از» ال اله اال انت سبحانك اين كنت من الظاملني«
 ظهور بسمله و استعاذه مرتبة در و شود گفته انابه و توبه حال نيا در هك ودش مي اطالق آن بر  ينام و دارد يظهور مرتبه
  ».اوست اتيتجل مراتب تفاوت به بقاء و فناء و يتولّ و يتبرّ و اتكز و صالت و اوست

براي رفع صفات رذيله نيز عالجهايي است كه در كتب اخالق ذكر شده است. و به طور كلّي « 68فرمايند: ميهمچنين 
لي مؤثّر است. مقصود از محاسبه هم اين است كه خود شخص رفتار خود را بسنجد و دقّت كند و يممارست و محاسبه خ

. حاِسُبوا قـَْبَل َاْن ُحتاَسُبواموده است: آنچه مخالف دستور شرع مطهر به جا آورده كوشش كند كه بعداً ترك نمايد كه فر
يعني پيش از آنكه خداوند و مالئكه به حساب شما رسيدگي كنند خودتان رسيدگي كنيد. كه مرتبة نازلة آن نسبت به 
 اعمال قالبيه و باالتر از آن محاسبة در اخالق است، و مرتبة عالية آن كه از صفات عالية سالّك است آن است كه در

ذكر او در احوال و اعمال مراقبت داشته و رفتار خود را با رضاي خدا تطبيق نموده و محاسبة خياالت نفسانية حقّ  بهتوجه 
بوده از آن استغفار كند و در آتيه بر مراقبه بيفزايد. و محاسبة اخالقي حقّ  خويش را داشته باشد، كه اگر در دل به ياد غير

ن همين قسمت است، ولي از نظر تزكية نفس و اصالح باطن شايسته است كه محاسبه داشته نيز از نظر سلوك مرتبة مادو
به واسطة ممارست بر اخالق خود را به  69باشد تا نواقص اخالقي را از خود دور كند. چنانكه بنيامين فرانكلين آمريكايي

  »رود. و از بزرگان اخالق به شمار ميمرتبة فضيلت اخالقي رسانيد، به طوري كه در اروپا و آمريكا نام او مشهور 

  تصحيح خيال
دانستند. خيال آن است كه در  فرمايند: در روانشناسي قديم خيال را با وهم متفاوت مي دربارة تفاوت وهم و خيال مي

ولي وهم در امكان ما نيست. تصرف در خيال به معني غرق نشدن  امكان ما هست ولي در حال حاضر در دست ما نيست.
 خيالي است كه در امكان ما هست. يا به عبارت ديگر تصرف در خيال اين است كه خيال خيلي از واقعيت دور نشود.در 

   فرمايد: مي 71مولوي 70 تمام نيروهاي معنوي منجمله خيال را بايد تحت تصرف نيروي عاقله قرار داد.

 آدمي را فربهي هست از خيال
 ور خياالتش نمايد ناخوشي

  
 گر خياالتش بود صاحب جمال

 گدازد همچو موم از آتشي مي
                                                                                                                                                                                                                                        

  .12حضرت حاج سلطانحسين تابنده، تجلي حقيقت در اسرار فاجعه كربال، انتشارات حقيقت، فصل  68
69- Benjamin Franklin )1706-1790 ،ذكر شده است.  45) در ص 1343). اين موضوع در جلد دوم راه نو، كاظم زاده (منطبعة برلين  
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 راو كژدم گر تدر ميان مار و 
 را مونس شودو مار و كژدم مر ت

  

 با خياالت خوشان دارد خدا
 يمياي مس شودكان خيالت ك

  

يا خوشي و ناخوشي را بر شخص  كند از لحاظ روانشناسي خيال فرد است كه زيبايي و زشتي را در نظر بيننده تفسير مي
بيند. حال  زنان را بسيار زيبا و دلفريب مي غلبه داشته باشد. براي مثال اگر مردي خيال شهواني در وي دهد توضيح مي

موجب ايجاد صورت خيالي يعني نيروي پنهان قوة شهويه آنكه اين دلفريبي براي ديگر مردان نسبت به همان زنان نيست. 
  فرمايد: مولوي ميود كه براي او دلرباست. ش از مشهود مي

 از جمال يوسف، اخوان در نفور
  

 از خيال بد مر او را زشت ديد
  

  
 ليك اندر ديده يعقوب، نور
 چشم فرع و چشم اصلي ناپديد

  

دهد.  گردد و مسير اعمال او را تغيير مي خياالت مختلف موجب حركت فرد بسوي آن صورت تصوير شده در ذهن مي
 نمايد به اينكه: ادامه همين موضوع مولوي اشاره ميدر 

 چون نيابد صورت آيد در خيال
 از خياالت تو مي آيد بال
 گه خيال فرجه و گاهي دكان
 گه خيال مكسب و سودا گري
 گه خيال نقره و فرزند و زن
 گه خيال كاله و گاهي قماش
 گه خيال آسيا و باغ و راغ
 گه خيال آشتي و جنگها

 از سر اين تخييلها هين برون كن
  هان بگو الحولها اندر زمان

  

  

 شاند آن خيالت در وبالكتا 
 چون خيالت فاسد آمد جا به جا
 گه خيال علم و گاهي خان و مان
 گه خيال ماجرا و داوري
 گه خيال بوالفضول و بوالحزن
 گه خيال مفرش و گاهي فراش
 گه خيال ميغ و ماغ و ليغ و الغ

 نگهاگه خيال نامها و ن
 هين بروب از دل چنين تبديلها
 از زبان تنها نه، بل از عين جان

  

تواند از بروز بسياري از رفتارها  لذا چنانچه جلوي خيال گرفته شود و حيطة جوالن آن توسط خود فرد محدود گردد مي
ود كه اين مراقبه بطور ش مي بر گفتار و كردار باالتر رفت مراقبت بر پندار عارض وقتي مراقبه از مراقبتجلوگيري نمايد. 

 دردر پاسخ به سوالي كه آيا كند.  ذارد و نهايتاً رفتار او را مديريت ميگ تأثير مي مستقيم بر شاكله فرد و تربيت شاكله فرد

 از هك است يزيچ ركذ« 72فرمايند: مي ست؟يچ ركف و ركذ با اليخ نسبت و اند گفته اليخ حيتصح را آن كه تصوف فيتعر

 به اليخ نجايا در هك مينك توجه ديبا منتها خداوند، يسو به ميرب مي خود اراده با را اليخ ر،كذ قيطر از ما و است ياراد اول

 م.يرست مي وجودش از اي و ميهست وجودش به مند عالقه اي ما و ندارد وجود هك يزيچ تصور يعني اليخ ست.ين موهوم يمعنا

 نيا ندارد. هم ترس و دارد وجود هك ميوش مي يزيچ متوجه يعني خداوند، رِكذ به مينك ليتبد را اليخ يوقت است. اليخ نيا
                                                                                                                                                                                                                                        

: تدوين و )، گردآورى39( مقاالت مجموعه: ايران اول، عرفان بخش مدرن، دوره در عرفانى تابنده، سلوك نورعلى دكتر حضرت حاج - 72
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 يبرا ركذ ... است. اليخ حيتصح همان نيا م،ينك الوجود واجب متوجه موهومات از را اليخ يعني است. اليخ حيتصح
 اسحاق مثالً زنند. يم حدس اصطالح به يول ندارند ركذ هك هستند هم يسانك اما خداوند. به نسبت است اليخ و ركف زكتمر

 يليخ هم ما اجداد و شما و من هك يدرصورت برد؛ جاذبه قانون به يپ و ردك ركف افتاد درخت از بيس يوقت هك وتنين
 آن بود، مسائل ليقب نيا يرو زشكتمر وتنين چون اما نبردند؛ جاذبه قانون به يپ يول افتد، يم درخت از بيس هك دنديد يم

 القاء ما بر را ركف نيا خداوند هك مييوگ مي عرفان در ما يول رد.ك القاء او به را ركف نيا او، توجه مورد يمعن آن و زكتمر

 به رد.ك القاء را بهجاذ موضوع او به باشد، الشيخ هك بود دهيآفر ذهنش در خودش هك ييخدا هم وتنين مورد در 73ند.ك يم

 هكبل ندارد وجود جاذبه يروين معتقدند يبرخ هكنيمااك بشود. رد وتنين جاذبه هينظر ندهيآ در هك است نكمم ليدل نيهم
 ديخورش دافعه به يول نندك دور را گريهمد خواهند يم و دارند دافعه هم به نسبت ماه و نيزم هك يمعن نيا به است دافعه
 هك ميندار يارك ما حاال ندارد. يمعن جاذبه قانون و ندارد وجود جاذبه نديوگ مي لذا ماند؛ يم وسط نيا نيزم و خورد يبرم
 يخدا توجهش، مورد يمعنا آن و بود موضوع نيا يرو زشكتمر وتنين چون مييوگ مي يول ندارد اي دارد وجود جاذبه ايآ
 شده، متداول مراقبه و زكتمر يبرا نونكا هك ييها روش از ييك رد.ك القاء او به را جاذبه قانون خودش، يخدا همان بود، او

  »است. 74شنيتيمد

 اليخ حيتصح در نديوگ مي شنيتيمد در االن اي ودش مي گفته وگاي در مثالً هك يكسب به مراقبه ايآ كه ودش مي سؤال ادامه در

 سمانير يك با را زيچ همه ما يول رنديگ مي نظر در خدا عنوان به را يموهوم زيچ يك آنها منتها بله،« فرمايند: مي است؟ مؤثّر

 تيعلّ اصل وجود در فالسفه از يبرخ البتّه است. زيچ همه علّت و اصل هك يالوجود واجب آن به يعني مينك يم وصل خدا به
 نطوريا افتد، يم اتّفاق واقعه فالن بشود نطوريا اگر اي ديآ يم جوش به درجه صد در آب هكنيا مثالً نديوگ مي و اند گرفته راديا

 عادت ليدل به هم شما لذا افتاده، اتّفاق هم نارك در بار چند واقعه دو نيا چون هكبل باشد، آنها انيم يعلّ رابطه يك هك ستين

 بار سه دو چون هك است نيا يبرا شده، ينه هم با خربزه و عسل خوردنِ هكنيا مثالً اي است. آن علّت زيچ نيا هك ديا گفته

 بد هم با آنها خوردن اند گفته نيا بنابر است، آمده وجود به شما يبرا يجسمان ياالتكاش و ديا خورده هم با را خربزه و عسل

 اصل ركمن گريد يقيطر به زين ميقد انيسوفسطائ فتد.ين اتّفاق موضوع نيا شوند، خورده هم با هك بعد دفعه ديشا يول است

  د:يوگ مي يعرفان ينشيب با يمولو البتّه بودند. تيعلّ

  75ام ييش سوفسطاياز سبب سوز           ام ييدايش من شياز سبب ساز

 يك فقط من ندارد، يربط من به اصالً و ستندين نه و هستند اسباب نه ديوگ مي و زند يم نارك را ها حرف نيا همه او واقع در

   »ناسم.ش مي است، خداوند همان هك سبب

 خداوند يسو به اراده با را اليخ ذكر، قيطر از و است ياراد اول از كه است يزيچ ذكر« 76فرمايند: مي ديگر جاي در

 ميترس يم اي وجودش به ميمند عالقه اي ما و ندارد وجود كه يزيچ تصور يعني اليخ .اليخ موهوم يمعنا به نه منتها م،يبر يم
                                                                                                                                                                                                                                        

  گيري از قوة خيال.  بهره 2/9/1387سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  73
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74 Meditation 
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 و دارد وجود كه ميشو يم يزيچ متوجه يعني مينك ليتبد خداوند ذكر به را اليخ يوقت يول است اليخ نيا وجودش، از
 اليخ حيتصح همان نيا م،يكن متوجه الوجود واجب به موهومات از را اليخ يعني است اليخ حيتصح نيا ندارد. هم ترس

  »است.

  تمركز حواس 
 را سركش يها اسب نيا كه داده قدرت او به و داده دستور عقل به خداوند كه است يسركش اسب ال،يخ« 77فرمايند: مي

 چرا پس است بد اليخ اگر است. بد مطلق بطور اليخ گفت شود ينم نيبنابرا ببرد. بتواند را فكر  ةاراب يعني  قافله و كند مهار

 از يكي كه ميباش او امر تحت ما نكهيا نه ما، امر تحت يول باشد ديبا اليخ !م؟يباش االتيخ رياس شهيهم ما كه ديآفر خدا

 يآرزوها خام، يآرزوها به مربوط اش همه ال،يخ اگر است. اليخ بر تسلّط نيهم سلوك يها تين ها، هدف كارها،
 اليخ كم كم كه شود يم موجب فكر، و ذكر به توجه و يشيدرو عرفان، يول است مضر اليخ آن باشد، يرعقليغ ،يرشرعيغ

 و ذكر دهد، يم شما به يقلب ذكر بدهد، نشان را ساختمان برد يم رديگ يم را شما دست يشيدرو بدهد. قرار ما ارِياخت در را
 هم يروانشناس در را نيا .دينكن غفلت هم برون از اما كند، يم روشن شما يبرا باشد، يدرون اليخ كه ساختمان .دهد يم فكر

  ».برند يم يلمع ةبهر ل،يتخ از كه هستند نيا ةنمون ن،يمخترع اند. گفته

 او چشم چه است. دقّت و حواس تمركز است، روح تمركز شده، متداول االن كه هم زميپنوتيه« 78فرمايند: مي ديگر جاي در

 خداوند ذكر يرو را تمركز نيا ميدار يسع يشيدرو در ما كه است يخاص مطلب كي متوجه نباشد، چه و باشد باز

 نه يول هست يشيدرو در زميپنوتيه جهت نيا از او. فقط م،يرينگ نظر در را هست جهان در كه ييها بت نيا يعني م؛يبگذار

 يليخ رفع و يجراح در اند آمده حاال دهند، يم هم ميتعل كه ام دهيد من را آنها از يبعض هستند ياستادان البتّه عنوان. نيا به
 انجام را يجراح عمل و كند يم زميپنوتيه را طرف داشت يقو زميپنوتيه كه آن يجراح در اند. كرده استفاده ها كسالت

 مردم گفت: فقط يسيع هم غمبرانيپ نيب در گفتم بدهد. شفا اصالً است يقو آنقدر اگر كند يم زميپنوتيه نكهيا .دهد يم

 حواس تمركز نيا و است حواس تمركز جاديا هدفشان نهايا ةهم .ستين بد مطالعه نظر از هرجهت به .دهم يم شفا من دييايب

 دايپ حواس تمركز نكهيا يبرا كنم، يم يشيدرو به توجه دارم من نديگو ينم عرفان در منتها هست. هم تصوف و عرفان در

 را يقدرت چيه باشد خداوند متوجه ما ذهن و فكر تمام نكهيا يبرا خورد؟ يم تو درد چه به چه؟ يبرا يكن دايپ تمركز كنم.

 را فكر ز،يچ كي به نقطه، كي به حواس تمركز اصطالح، به وحدت، نيا« 79فرمايند: مي ارتباط همين در .»ندينب خداوند جز

 آن يول دارند نهايا امثال و زميپنوتيه شن،يتيمد د؛يجد يمتدها نيا از يبعض را، حواس تمركز نيا البتّه، .كند يم روشن

 يفضا ذهنش، فكرش، انسان، نكهيا يبرا دارد. هم يمضرّات باشد) داشته (اگر يا دهيفا ضمن كار آن كنند، يم آنها كه يكار
 است. ها موش ةصحن است، يخال يوقت تا .يخال انبار كي مثل .ميبگذار آن در يزيچ كي خودمان ديبا كه است يخال
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 يقيطر نيهم ما اگر .شود يم هم استفاده قابل آنوقت م،يكرد آن به را مان توجه و ميكرد منظّمش ما يوقت و ديآ يم موش
 ما فكر تمام خود م،يكن توجه يبودن يخال خالء، كي به و ميبردار نيا از را، حواسمان تمركز را، حواسمان گفتند، نهايا كه

 در آنچه يجا به ش،يجا به يول كند يم يخال را ذهن ،يشيدرو و فقر نيا يول كند ينم يكار اصالً و شود يم آشنا خالء با

 و گذارد يم يخال كند، يم يخال نكهيا نه يعني جهت نيا به .گذارد يم شياج به را خدا ادي و نام )گذارد يم روني(ب هست فكر
 يماد يها يآلودگ تمام از را، ذهن كه يا لحظه همان .گذارد يم نيا يجا به دارد، يم بر يزيچ يگريد انبان از رود يم بعد
 است. نيا حكمتش فكر و ذكر .شود يم نيجانش خودش همانوقت رو،ين همان كند، يم پاك كه ييروين همان كند، يم پاك

 .ميكن نشيگزيجا را خدا ادي ذكر، همان د،يگو يم ذكر دارد كه يهمان م،يببر ذهن از را زيچ همه ادي كه است نيا يبرا ذكر
  »نكند. غافل خدا ادي از را ما يزيچ چيه و ميباش موفّق شاءاهللا ان

 .ستين ارشياخت در كه است يزيچ انسان فكر م؟يكن فكر چه در كه فكر و ذكر به راجع است شده يسؤال« 80فرمايند: مي
 هست يگريد عبارت .ستين مردم ارياخت در معموالً يول باشد ارشياخت در فكرش يمقدار كي كه هست يكس كمتر البتّه

 كن، مشغول است. فكر هم يكي و زبان يكي فسن يزهايدستاو از .كند يم مشغول را تو او وگرنه كن مشغول را نفس كه

 متوجه حواسشان ةهم اند دهيرس ييجا به ظاهر عالم در كه ييعلما بده. خودت دست به را افسارش اول يتوان يم اگر يعني

 ام گفته بارها (ع)يموس حضرت يزندگ در است. آمده فراهم خودش بوده، نطوريا چون داشتند كه يا  خواسته و بوده يهدف

 كرد يم حمل وضع داشت بود، حامله همسرش نداشتند، آغل گوسفندانش آمد، يم باران شد. جمع اجياحت همه آن كه

 صورت به خدا د،كر يم جبران آتش و بود مشكالتش نيا حل در حواسش تمام نبود، آتشزَنَك كنند، روشن نداشتند آتش

 آورد، آتش آن از و رفت .اورميب شما يبرا آتش آن از بروم دياربگذ نميب يم يآتش من :ديگو يم كه شد يمتجلّ او بر آتش

 و دل زبان (مثالً زبانتان و دييگو يم ذكر كه يضمن در يعني فكر و ذكر گفتم كه نيا ما. ةهم يبرا بلكه آنها يبرا فقط نه البته
 و ديريبگ ديبا هم را فكر نيا افسار .كند يم كار خودش يبرا فكرتان است، ييمعنا متوجه )مييبگو ديبا هم ظاهر زبان البتّه
 منتها باشد. آن يمعنا به شما توجه ديكن فكر ديبا ذكر يمعنا همان در .ميبرو هم با ديباش داشته فيتشر جا نيهم دييبگو

 به مربوط دو هر و شود يم توأم ذكر يمعنا با معنا آن آنصورت در است، جداگانه يمعنا ذكر و ذكر از جداگانه فكر ياهگ

 و ركوع در مثالً ميدار كه يحركات ميخوان يم نماز يوقت است. ذكر يمعنا به توجه همان فقط فكر نيبنابرا است. نفر كي
 با خواستند را حركات نيا خود چون و مينباش متوجه ديشا ما حركات نيا خود يمعنا در نهايا امثال و دست يدعا سجود

 توأم ميكن يم ما كه حركت نيا يعني د،ييبگو ركوع در را  َوِحبَْمِده اْلَعِظيمِ  رَبِّی ُسْبَحانَ  عبارت كه گفتند كنند كينزد شيمعنا

 يزندگ در كه يحركت هر واقع در نيبنابرا .ميكن يم را او حمد ما و است ميعظ خداوند كه ديايب ادماني نكهيا اب باشد ديبا
 زبان حركت با گفتند را فكر نيا ديآ يم خاطرمان به معنا آن ارياخت يب م،يشو خم ناچار كه باشد ركوع هيشب كه ميبكن يعاد

 مقابل در كه فكر يعرفان يمعنا« 81رمايند:ف مي ديگر جاي در همينطور .»ديايب انانس ادي به شهيهم نكهيا يبرا باشد توأم ذكر

 كم كم ذكر، نيا به توجه با سالكان كه است نيا يبرا .ميبرس يقلب ذكر يمعان به ظواهر از تفكّر، با كه است نيا است، ذكر

                                                                                                                                                                                                                                        
 ،يعرفان ي. برگرفته از گفتارها21شماره  يعرفان يها از سلسله درس يا دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 80
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َ  فرمود: كه يهمانطور دارد. يجا دلشان در خداوند كه كنند احساس  فرمود: اي دالنم شكسته نزد من ،قـُُلوبـُُهم اْلُمْنَکِسَرةِ  ِعْندَ  َا

 باشد. داشته را موهبت نيا نكهيا يبرا كند آماده را دل ديبا ريفق دارم. جا مؤمن دل در يول گنجم ينم آسمان و نيزم در من

 يموارد از نيا و شود يم بحث اديز هيفكر صورت ةمسأل مورد در نجايا در است. شده گفته يمختلف يمعان به موهبت نيا
 ةقاعد كي به مسأله نيا فهم رد؛يگ يم قرار اديز اشكال مورد طشيتفر و افراط طرف دو هر نكنند، توجه آن به اگر كه است
 ذهن در را يگريد يمعنا ،ييمعنا كي يعني يمعان يتداع .نديگو يم يمعان يتداع آن به كه دارد يبستگ يروانشناس يكلّ

  »بخواند.

كه  خواهد يتمركز حواس م يعني خواهد يم تيعبادت با ارزش باشد، خلوص ن نكهيا يبرا« 82فرمايند: در جاي ديگر مي
. يپرست يم يباشد كه دار ييخدا ني. دنبال ايزن يباشد كه م يحرف نيتمام حواست، دنبال ا نكهيا يعنيتمركز حواس هم 

تمركز  ديكه اگر بتوان ديكن نيرا تمر شنيتياست بله، مد نطوريهم هم شنيتيد: منديگو يم ها يتمركز بعض نيالبتّه در ا
 نيجمع بشود. در تمركز حواس، مثالً در هم يموضوع كي يكه حواست رو يعنيتمركز حواس  يول ديكن دايحواس پ

در راه  م،يخواه يم يرا. نه! ما تمركز حواسطمان يرو ،يچيه يچه؟ رو يمنتها رو شود يهم حواس، جمع م شنيتيمد
ورزش خوب  كيمثل  شنيتيمد نيجز خدا. بنابرا م،ينيرا نب يگريد زيچ چيما الزم است كه ه يبرا يخدا. چنان تمركز

خوب است كه همه جا انجام  نكهينه ا يخوب است ول نيورزش دست، پا ا دانم ينم د،يها دار است. شما ورزش صبح
كار  نكهيا يكند برا نياست كه كارش را تمر نيا يبرا نيا  ورزش كند، نه!  الًاش مث اداره زيبرود پشت م يبدهد مثالً، كس

ذكر و فكرتان.  يذكرتان، رو يخوب است كه كمك كند به تمركز حواس رو نقدريهم ا شنيتيداشته باشد. مد ديمف
 م؟يكن يبه چه دعا م يول ميكن يدعا م م،يخوان يقرآن م  . مثالًديباشد و ذهن را توسعه بده شهيهم ديو فكر هم با ذكر

صفات  ةنام، قدرت، علم هم يدر اتاق، نه! تمركز رو ميرو يم ميشو يزود بلند م د،يآ يقطره باران كه م كيهمانوقت 
 نيا ةرا خداوند داد، اصالً هم قشياهللا توف شاء و ان ميكرد دايپ اقتيد اگر ليتمركز كرد نهايا يخداوند، بعد از آنكه رو

آن صفات  ةچه هست، هم ستين ادمانياصالً  يخداست، هر صفت يخداوند، رو يتمركز رو ميكن يصفات را فراموش م
است كه فقط بزرگان  يا مرحله يآخر ةمرحل ني. البتّه امياهللا بتوان شاء باالتر است كه ان ةمرحل كي ني. اروند يم گريد
 ذكر و رنديگ يم ذكر كه فقرا يبرا است يعاد باًيتقر مطلب كي نيا شده، صحبت قبالً« 83 اند: همينطور فرموده.» رسند يم

 همه ها، شيدرو از ريغ كه است يزيچ كي هم حواس تمركز .شود يم شتريب حواسشان تمركز كنند توجه شتريب چه هر را

 ينيتمر كي طرف كي از نيا .رود يم طرف آن طرف، نيا حواسمان است، پرت حواسمان نديگو يم همه هستند. دنبالش
 قرار بشر ةاراد يوقت باشد. متمركز حواس يعني »حواس تمركز« مييگو يم ما ... .شود جاديا حواس تمركز نكهيا يبرا است

 يشيدرو يول كرده دايپ توسعه ها نهيزم ةهم در حواس تمركز نيا .شود يم انجام باشد، كامل حواسش تمركز كه گرفت
 ... داشت. نگه بند در شود ينم را حواس آن باشد حواس تمركز كه ميگذار يم حواس را اسمش ما آنچه حواس، ديگو يم

 كه را فكر دوم، مسأله .نرود گريد يجا فكر گريد كه ديبده انجام اند گفته كه يطيشرا به توجه با را ذكرتان نقدريا يعني

 انسان .رود يم بخواهد جا هر خودش شود، ينم بند در كه فكر آن كند، فكر يزيچ كي يرو ديبا انسان حواس كه ميگفت

 كه است ياثر دو نيا ق،يطر نيا به ... .دارد يم نگه را او دارد، قدرت يقدر كي شده، داده او به خدا جانب از  اراده چون
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 زور اي قوت كه نشود زيچ كي متوجه حواس نكهيا يبرا البتّه باشد. متوجه حواس نكهيا يكي حواس، تمركز يكي دارد: ذكر

   .»دارد كه يگريد اثر ... ديبده تمركز را حواس اگر شما باشد، داشته ادتريز

   )يو طريقت يشريعت اعمالهاي رفتاري ( تمرين
 هاي مؤثر از روشهمچنين هاي رفتاري  تمرين 84.درماني است هاي روان هاي قابل قبول در نظام هاي رفتاري از شيوه تمرين

وند اين خصيصه بارز است. آداب عبادي ش مي در تربيت ديني و عرفاني است. در كليه آداب عبادي كه به سالك تعليم
هاي ام هفته و ماهمختلف در طول روز و اي  در مقاطع مختلف در عمر انسان حتّي  و در مقاطع زماني از سال وخاص

  ط جسمي و روحي سالك است.هركدام به نوعي مشخص شده كه منطبق با حاالت و شراي

محتواي عملي و  دارايهنر و ادبيات نيست و و هاي تجريدي  و عرفان اسالمي تنها آموزهتصوف  همانطور كه ذكر شد،
واجب آن است. يعني وقتي رعايت دستورات ظاهر مقدمة  آن شريعتتحقّق  كاربردي خيلي وسيعي است كه براي

يابد كه به سمت معاني  د، استعداد مييانسان منطبق با قواعد و ضوابط ظاهري دين گردق شد و ظاهر شريعت در فرد محقّ
در ود. در اين مرحله تخليه و تزكيه و تحليه و تجليه نفس ش مي دستورات ديني حركت كند و لذا وارد مرحله طريقت

شريعت كه در مرحله اول عام بود در رد. قواعد عمومي ب مي او را به حقيقت انسانيت مسيرود و طي اين ش مي انسان آغاز
د. بر گرد مي به معني و باطن دستورات به آن اضافهتوجه  يابد و ود بلكه الزام بيشتري نيز ميش نمي مرحله نه تنها ساقط اين

تصوف  اين اساس بايد گفت تمام شريعت همراه با تمام دستورات طريقت محتواي تربيتي و آموزشي سالك در عرفان و
ن يتر حال واجب نين و در عيتر از ساده ييك 86قتيعت و طريتالزم شر« 85فرمايند: ي هستند. در اين ارتباط مياسالم

ات بر همه معلوم است و يادامه ح يلزوم آب برا يعنياج به آن بدون گفتن مشخّص است. يه احتكمطالب است؛ مثل آب 
 :د گفتياللَّه با حضرت شاه نعمتقول  قت هم بهيعت و طريح ندارد. درباره شرياز به توضين

دانستن علم دين شريعت باشد
ور جمع كني علم و عمل با اخالص

  

  
قت باشديطر يچون در عمل آور

قت باشديحقي حقّ از بهر رضا
  

ن آموختن، مدرسه رفتن و يمنظور از االبتّه  ود.ش مي قت رهنمونيحق ن علم و عمل همراه با اخالص، انسان را بهيجمع ب 
شود، عملتان را  يمانتان قويد اعتقاد و ايخواه يم ياند وقت گفته.. ..يطرز زندگ يعنيعت يست. شريه رفتن نيحوزه علم

ن دو الزم و يد. اينكم كرا مح ياعتقاد يد مبانينك يد، سعينكدا يق پيد در عمل توفيخواه يم يس وقتكد و بالعينك يقو
ند و متقابالً اعتقاد هم ك يم يه اعتقاد را قوكاست  يانجام اعمال يعنيعت قدم اول است ين شريبنابرا ...ملزومند و مرتبط.

گر يد ينند و بعضك يند و بعد از آن عمل ميآ يو با اعتقاد جلو م ياز افراد با مطالعه و بررس يدنبال دارد. بعض عمل را به
 يپردازند و اعتقادشان قو يو مطالعه متفكّر  ج بهيتدر رار در آن بهكبا انجام اعمال و ت يندارند ول ياعتقاد چندان قو

عت يشر يقت معنايد. پس طرين الگو رسيه بتوان به اكاست  يريقت راه و مسيراه. طر يعنيقت يطراما  و.. ..ودش مي
                                                                                                                                                                                                                                        
84 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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 يزياند، بخواند، چ خط و زبان خودش نوشته ه بهكه قرآن را يآ يكم يبخواه يا ژاپني ينيچ يكاگر از مثالً  است.
ه را يآ يعنياند  ردهكعت را اجرا يفهمد. هر دو نفر شر يعرب زبان آن را بخواند مطلبش را م يكاگر  يفهمد ول ينم

تفكّر  آن يد و در معناينكعت عمل يد و به شريفتين اگر راه بيده است. بنابراينفهم يگريد و ديفهم ييك ياند ول خوانده
ن يد و مجموعه ايا قت گذاشتهيطر يد، قدم در واديشو يكاند نزد شما قرار داده يه براك ييد به الگوهاينك يد و سعينك
قول  گر قرار دارند و بهيديكمل هم بوده و هر سه در عرض كقت ميقت و حقيعت، طريقرار، شر نيقت. بديود حقش مي دو

  .»87یواحلَقيقُة احوال یوالّطريقُة َافعال یالشَّريعُة َاقوالرم(ص): كرسول ا

 اصطالح ابالغ احكام كه آيات قرآن بر او نازل جنبه شريعت؛ به يپيغمبر دو جنبه داشت: يك« 88فرمايند: همين زمينه ميدر 
كه بعد از انجام دستورات شريعت لياقت داشتند تا در راه خدا  يراه بردن آن كسان يجنبه طريقت؛ يعن يد و يكش مي

كردند و  يقانون تشريع نم يبعد از پيغمبر، ائمه شارع نبودند يعناما  بود.اين دو جنبه در پيغمبر جمع البتّه  سلوك كنند؛
ُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ فَاتَِّبُعوندر آيه ... دادند يبراساس همان قوانين موجود نظر م ُحيِْبْبُكُم اهللَُّ َو يـَْغِفْرَلُكْم ُذنُوَبُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر   یُقْل ِاْن ُكنـْ

ُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ ويد: گ مي احكام شريعت و هم احكام طريقت را با هم آورده است. در اول آن 89رَحيمٌ  اگر خدا را  ي؛ يعنِاْن ُكنـْ
ود دوست داشت؛ خدا را ش نمي ويد: خدا را كهگ مي چه. يبپرسيد كه خدا را دوست داشتن يعن يدوست داريد. از فقيه

كند كه  يكند. او احساس م يكه اهل طريقت باشد، درك م يرا كس» دوست داريد اگر خدا را«بايد عبادت كرد. عبارت 
ُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ  در مسلماً  چه؟ بعد كه اين فرمايش را كرد، چون اين آيات قرآن خطاب به همه جهانيان است و ييعن ِاْن ُكنـْ

توجه  ي(ع) به محبت خيليمسيحيت كه عيسخصوص در  به –دارند  يهستند كه خدا را دوست م يغيرمسلمانان هم كسان
فرمايد: اگر خدا را دوست داريد، پيرو من باشيد؛  يآنها هم م يپس برا -فرمود: دين من دين محبت است  يداشت و م

 ي؛ يعنُحيِْبْبُكُم اهللَُّ فرمايد:  يويم انجام دهيد. اينجا هم شريعت است هم طريقت است. در ادامه آيه مگ مي آنچه كه من ييعن
يك محب يا يك  يكه برا ياست، به اين معن يدارد. اين درجه باالتر يكرديد خدا شما را دوست م يمرا پيرو يوقت

 ...».عاشق باالترين پاداش اين است كه طرفش او را دوست داشته باشد

  بر نفس) اقتدار( مديريت خود
روانشناسي عرفاني  مديريت خود است. از اين اصطالح دردرماني  هاي روان در غالب نظاماهداف كلي درمان  يكي از

 خود و افكار ها بدين معني كه انسان بتواند بر كليه غرائز و هواها و خواستهشود  نام برده مي »نفستسلط بر «تحت عنوان 
بسيار شكل ولي هاي مفرآيند مديريت خود و خويشتنداري از ط باشد و آنها را در مسير تعالي خود بكار برد. اصوالًمسلّ
خود غالب شود انواع هيجانات رواني او را  يهيجانافكار و رفتار كه فرد نتواند بر  مد در تربيت انسان است. تا زمانيآكار

 ثباتي در زندگي ظاهري و رواني فرد كشاند كه باعث ايجاد انواع بي همچون برگي در بستر باد بدين سو و آنسو مي
                                                                                                                                                                                                                                        

  .شريعت گفتار من و طريقت كردار من و حقيقت احوال من است 87
دستورات قرآن، بخش اول، چاپ  قتىيو طر عتىيهاى شر و عقل، جنبه قتيطر عت،يشر شاهمجذوبعلي تابنده نورعلى دكتر حاج حضرت• 88

(مجموعه  رانيو در عرفان ا انيب 30/10/1380و  9/10/1380 هاى خيدر تار بي. متن دو گفتار كه به ترت1382، تهران  قت،ياول، انتشارات حق
  چاپ شده است.  1381 قت،يتهران، انتشارات حق ش،يمصطفى آزما ديدكتر س آورى)، گرد13مقاالت 

داريد از من پيروى كنيد تا او نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد، كه  : بگو اگر خدا را دوست مى 31آل عمران، آيه سوره  89
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كه همان اجراي عدالت به معني وضع شيئ در موضع راط مستقيم صالي كه گام برداشتن در د و او را از مسير تعگرد مي
دارد. در روانشناسي عرفاني از طرق مختلف  مي است بازخود يا به عبارت ديگر اعتدال در كلية امور ظاهري و باطني 

د به آنها را در دو دسته تقيوان ت مي ولياشند ب مي ود كه بسيار متنوعش مي داري به فرد آموزش داده هاي خويشتن شيوه
اي از  اي به مجموعه ود تا فرد بگونهش مي از افعال حرام گنجانيد. هر يك از اين دو دسته سبب دوريدستورات عبادي و 

به  عادت براي اواين اعمال و رفتار عادت كند كه در طول زمان بصورت بخشي از شخصيت او در خواهند آمد. در نتيجه 
عادت بر اين امر موجب تغيير شاكلة فرد  90.عمل كرده و ديگر ارتكاب مناهي براي او ساده نخواهد بود بازدارندهان عنو
  شود. مي

 يكه خداوند برا يزياز آن غرا يها بعض خود انسان يحفظ كرد. گاه یٰ از هو ديرا با نفس« 91فرمايند: در همين ارتباط مي
صورت اسم آن  ني. در اكنند يكه مجاز است تجاوز م يو از آن حد كنند يسوءاستفاده م دهينفس آفر تيحفظ موجود

خوردن است، در منابع مختلف  ز،يرااز غ يكياست. مثالً  ياله ةفيتجاوز از حق و وظ ةشهوت جنب يعني شود يشهوت م
به عرفان  يربط نهايا ميفكر كن نكهياند كه آداب غذا خوردن به چه صورت باشد؟ چقدر بخورد؟ چه بكند؟ نه ا آورده

داشتن  حساب، نگه نيبه هم م؟ييكه همراه آن ذكر بگو ستيامثال آن جزء وجود ما ن ايندارد. چرا! مگر غذا خوردن 
 92فرمايند: مي ديگر جاي در ».ستين حيكه دارد صح يتجاوز از آن حد يانسان الزم است ول يبرا اصلدر  زه،ياعتدال غر

 هر به يعني .ميكن يم دايپ قدرت م،يدرآور تسلّط تحت كه اندازه هر به ميدرآور خودمان تسلّط تحت در را االتمانيخ اگر«

  ».ميبكن كار هر ميبتوان م،يبشو مسلّط خودمان بر يعني هم اليخ بر شدنِ مسلّط .ميبشو مسلّط اليخ بر كه اندازه

در اين  اشد.ب مي د كه به معني خودداري از ارتكاب مناهيوش ميياد  »تقوا«از خويشتنداري در ادبيات ديني تحت عنوان 
 آنها مانند كه 94شده آفريده او در كمال نحو به حيوانات صفات همگي كه است اي مجموعه انسان« 93فرمايند: ارتباط مي

 و فكر قوه عالوه به نمايد دفع را رنج و آسيب و كند آسايش جلب كه بكوشد خود تن زيان و سود و بد و نيك براي
 كار به را آنها روح ترقّي براي و باشد خود نفس بر مسلط و نگاهدارد اعتدال حد در را صفات واندت مي كه دارد عقل

 مراقب هماره بايدمؤمن  پس. نمايد جلوگيري نكوهيده اخالق از و سازد آشكار خود در را پسنديده اخالق و وادارد

                                                                                                                                                                                                                                        
عالم  -و تسلط بر افكار و اعمال خود  ليگرفتن م اريدر اخت. 7/3/1396سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  90

   امام زمان. -خواب 
http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-03-07-Sobhe-EkShanbe-Tasalot-Bar-Afkar-Va-Amal-128.mp3  

انجام  - عتيط بر خود و طببا گردش روزگار و تسلّ ازين قيتطب. 18/4/1396سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ 
 دستورات.

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-04-18-Sobhe-YekShanbe-Tatbighe-Niyaz-Tasalot-Bar-Khod-128.mp3   
 انات،ياز ب ييها دهيصد و چهل و نهم، پرسش و پاسخ با گز ةاز جزو ييها دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 91
  /http://www.jozveh121.com. 1380خرداد  3 خيتار

  .1388خرداد  1 خيتار ،يعرفان ياز جزوه پنجاه و چهارم، گفتارها ييها دهيگز، شاهيعل تابنده مجذوب يحضرت حاج دكتر نورعل اناتيب 92
http://www.jozveh121.com/  
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 نيك عمل باشد نيك اگرست عمل به وادارنده كه نفسانيه ملكات كه باشد خود دروني اخالق تهذيب و نفس اصالح
 به . ولياند داده دستورات و نوشته مفصل خود كتب در اخالق علماي و گردد ناپسند هم عمل باشد بد اگر و گردد

 كوبيده كه نفس سر هر و نگردد پسنديده اخالق داراي مجيد قرآن و احاديث از خواندن به بلكه اخالق كتب خواندن
 و ايشان كمك و بزرگان باطن از استمداد با اراده عزم به بايد شيطان و نفس با مجاهده اين بلكه كند بلند ديگر سر شود

 و جهل تاريكي از رامؤمن  اتصاالً و است السالم عليه علي علويت شأن كه است ينمؤمن دل در كه واليت لطيفه آبياري
 ايماني محبت و شوق جذبه با» یاال عل یالفت« كه نيست او غير وجود در كاركن و كشاند مي علم و تجرّد نور به طبع عالم
 كه نموده خدا ياد به را دل اُنس و بستگي زده نفس ريشه به تيشه شده عنايت كه فكر و ذكر ذوالفقار به و گيرد انجام
 بر اقتدار كه گردد كمست زشت ا اخالق مايه و خطا هر ريشه و خودسري و انانيت زائيده كه دنيا دوستي خرده خرده
 ميزان كه مولي پسند ندهد دست حال اين تا و برود بين از تا كند جلوگيري آن ظهورات از بتواند و كرده پيدا نفس

» رمحاء« بايد ديگر جاي و پسندد مي» اشداء« موردي و كند فرق موارد در رفتار و تكليف كه چرا نگرددست اخالق نيكويي
  تن بر حاكم كه دل بر حاكمحقّ  و شود خدا جاي دل آنكه جز نگردد معلوم ناقص هوش و عقل به روي ميانه و باشند
  ».گردد است

» تقاة«و » تُقیٰ «و » تقوی« و« 95 فرمايند: در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده مي تحقيق معني تقوا و مراتب آندر 
از آن  پس مراد، شودق طالايا  يا به محرّمات نسبت داده شودسخط او  به خدا يا به و وقتي هستند» ةوقاي«دري از امص

بعض است؛  عديدهمراتب آن براي و . است انسانيستحاصله كماالت يا كماالت مضرّ حصول  از آنچه منافي ياتحفّظ 
پس  .ذاتي ء تامفنا تا آن تبمرا هباست و بعض آن بعد ايمان  است،ايمان  قبل اسالم و آن بعد اسالم و بعضقبل آن 

 انصراف ازآن،  دوم. و مقام استغفار استآن انزجار از مساوي نفس و دواعي منافي بر عاقله آن است و آن نخستين مرتبة 
و  او بين اوو وسايل  ء خدادر فرار به خلفاآن رجوع سوم و  مقام توبه است. و آن ،فراراست به  طلب خالصي از آن و آن

و به آن به گفتار حكايت خود از قول بعض  اسالم است برمقدمه  ،اين سه . ومقام انابه است او است، و آنخلق بين 
آمرزش را اي قوم، پروردگارتان ( 96»ِإَلْيهِ  ُتوبُواْ  مثَُّ  رَبَُّكمْ  اْستَـْغِفُرواْ  قـَْومِ  َ «:تعالي استكرده  هايشان اشاره تبا ام انبيائش

بر دست نبي انسان ، و وقتي اشاره به مرتبة سوم دارد» اليه«)، و تقييد توبه به قول او توبه كنيدسوي او سپس بخواهيد 
 كه آن اتقو از مرتبة چهارماو را قبول كرد  و نواهي او اوامراو از  هاحكام قالبي او اسالم آورد و ازع) يا خليفة او ((ص) 

و ظاهر اوامر انزجار از وقوف بر پنجم  و براي او حاصل شود.اوست  يو نواه او اوامر قول او به امتثالمخالفت تحفّظ از 
كند است. و اين دو بعد اسالم و قبل ايمان است، و  طلب بواطن آن و روح آن و طلب كسي كه بر بواطن آن داللت مي

قواي خاصان از مباح اين تقوا همان تقواي عوام است و به وجهي به تقواي عوام از حرام و تقواي خواص از شبهات، و ت
ود. و وقتي طالب، كسي كه او را به روح اعمال داللت كند را يافت و بر دستش توبه خاصه نمود و به بيعت ش مي 97تقسيم

 خاصه ولويه ايمان آورد و به باطن خود و بر رذائل خود و خصائلش مستبصر گرديد مرتبه ديگري از تقوا براي او حاصل

                                                                                                                                                                                                                                        
حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه محمدآقا رضاخاني و دكتر حشمت اهللا رياضي،   95

  http://www.sufism.irجلد اول، انتشارات حقيقت. 
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رذائل به استكمال خصائل است. و وقتي قلب او از رذائل تطهير و به خصائل تحلّي يافت امامش  ود و آن تحفّظ ازش مي
كند پس  ود و در اين هنگام در وجودش فاعلي الهي و فاعلي شيطاني مشاهده ميش مي تمثّل يافته و داخل بيت قلبش

ود و وجودي براي نفسش و وجودي ش مي كند كه در وجود دو اله است پس در ورطه اشتراك و ثنويت واقع گمان مي
ود، ش مي كند كه او در وجودش حالّ شده پس در ورطة حلول واقع يند و گمان ميب مي براي شيخش داخل در مملكتش

ود، و اگر توفيق او را مساعدت كند و از ش مي واقع يند پس در ورطة اتّحاد ب مي يا همان وجود واحد ذات خود و امامش را
هللَّ «نسبت افعال به شيطان تقوا كند و فعل را مطلقاً از رحمان در مظهر آلهي يا شيطاني ببيند و معني   را» ٰالحول والقوة اّال 

ك فعلي به توحيد شود مرتبه ديگري از تقوا همان تحفّظ از نسبت افعال به غير خدا و خروج از اشرا آن ملتذّ به وبيابد 
و  ،وجوبو صدور به خدا به افعال، نسبتش  مانندوصاف وجودي به اينكه ا متفطّن شدفعلي براي او حاصل شود. و وقتي 

كرد و يافت و به  حاصل را» احلمدهللَّ «ي نو معكلّ مظاهر اوصاف خدا هستند  كهاين و استظهور و قبول  به تعالي او به غير
   ».رؤيت نسبت اوصاف به غير او تعالي برايش حاصل شود ي از تقوا همان تحفّظ ازآن ملتذّ شد مرتبه ديگر

توان تقواي قلب را در بيان سادة آن به جلوگيري ورود خطورات و تعلقات در  ميمرتبة باالتر تقوا، تقواي قلب است. 
در انسان دانست بطوريكه قوة واهمه نتواند سركشي كند يا دل نتواند به آنچه كه خداوند مباح ندانسته تعلق خاطر يابد. 

بودن شعاير از « 98فرمايند: مي»  فَِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعاِئَر اهللَِّ «سورة حج  32شرح تقواي قلب ذيل آيه 
ست كه قلب داراي ين ااعتبار اه بشاغل (مشغول كننده) از خدا است ت ااز كثر بر قلوباينكه بيشتر آنها  تقواي قلوب با

قع اواز او شود و جذب  مياز او صحيح اين دو وجه سلوك  هو بدارد وحدت ه كثرات و وجهي ب هدو وجه است، وجهي ب
اعطاء ت و اكثرباشد  از او مي تقواشده كه شاره به آن ا» فَاتَِّبُعونی َحيبُِّبُكُم اهللَُّ « و تعاليقول ا به سلوك او بهد. و شو مي

ن آجذب  هب وت ممكن نيست. ادر كثر اوو نواهي او تعالي م اوامر التزا هاهلش جز ب ربآن، و اعطاء حقوق  حقوق به اهل
ُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ «تعالي:  وقول ا به  ،التفات به ما سوي اهللاترك ت و اكثر باشد به طرح از او ميتقوا  كه اشاره به آن دارد» ِاْن ُكنـْ

ملكي و ملكوتي هاي  ه قالباو (ع) است بو اولياء او انبياء  و وو نواهي قالبي و قلبي اخدا اوامر  همانتعظيم شعاير كه  پس
  ».و طرح ما سواي حضور از تقواي قلوب است، نه اشتغال به حضور فقط گيهمآنها 

 به سينه و، سر نه است سرّ به بسته و جوارح نهست قلب به راجع طريقت و واليت امر « 99 فرمايند: در باب اقتدار بر نفس مي
 در اثر چون و. گرددتر  پنهان شود نوشته و گفته آنچه بلكه درنيايد لفظ به آن اصول و نشده نوشته كتب در و رسيده سينه
 به امر را خصوصاً آنچه. داشت محفوظ بايد را ديانت اسرار و نبخشد نتيجه نوشته بر عمل وليست شخص فرمان و امر

 قدم و نمايد گذر آن از پير پيروي به بايد چون عقايد و حاالت از شد وارد بر دل آنچه و گرفته عهده در و شده كتمان
 مال و جان و ايمان و حال حفظ بايد و دهد قرار مأخذ نبايد آن از گذشتن از بعد را حال آن و آورد زبان به نبايد نهد فراتر

 او مرتبه در كه ديگران بر را خود بار بوده برادران اوثق از مستوحش و دارد منظور خود گفتار و رفتار در را مسلمين
 دل در اگر بزرگان از باطني نمايش و. دانست مي نبايستي و ندانست بود سلمان دل در كه را آنچه ابوذر كه نگذارد نيستند
 و بوده بزرگان رويه و فطري كتمان و تقيه اين و سرپيچد اطاعت از مبادا و سرزند او از غلوآميز گفتار نبايد يافت
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 كند مي قوي را اراده عزم و استقامت و نفس بر اقتدار و تربيتست و مجاهده و رياضت نفس ميل خالف بر خود نگاهداري
 بايد را دين بزرگان امر و اثرست زوال و نفس سستي و ذلّت موجباند  ناميده اذاعه كه آن عكس و آورد عزّت كتمان و

 و پوشيدهقبال  بايد هم را دارايي و آمد و رفت لزوم عدم مورد درحتّي  و داشت دريغ خود سرّ غير از و شمرد محترم
 ترويج براي كه منكرست از نهي و معروف به امر و جهاد مورد غير تقيه موارد و نمود حفظ را مال و جان و داشت پنهان
 ترويج و حفظ براي و خدا راه در را مال و جان و خود از گذشت و مقتضي زمان در امر به مسلمين است از دفاع و اسالم
 ».است ينمؤمن و خود آبروي و مال و جان و ايمان حفظ غير داشتن ديانت و اسالم

  )هجرت - خلع و لبس كنترل وابستگي (
 101فردنگر آدلر يروانشناسدرماني و باالخص  هاي روان يكي از فرآيندهاي درماني در بسياري از نظام 100كنترل وابستگي

از  يبعض سوياز آن شدن  تيت تقواست كه دوام رفتار به علّ يكاصل متّ نيبر ا يكنترل وابستگ يروش درماناست. 
 . كند دايپ رييتغ زيممكن است رفتار ن ابدي رييتغ جينتا نيآن است، و اگر ا جينتا

 اي انسان تعلقاتي به مايملك خود دارد كه در هر دوران از زندگي او متفاوت است. در زندگي طبيعي و در هر مرحله
 د و از معنويات دورگرد ميماديات  عالقه او متمايل به سمت چنانچه فرد تعلقات خود را كنترل ننمايد نهايتاًمادي 

واند از فرد جدا ت مي واند فاني باشد و هر نوع داراييت مي دهد كه هر نوع تعلقي ود. روانشناسي عرفاني آموزش ميش مي
استفاده نمود ولي به آنها موزد كه بايد تمام ابزارهاي زندگي را آ لذا به وي مي .او باقي نماندهاي  شده و در حيطه مايملك

و اجتماعي بشر است و مادي  زندگي ةقات الزمدل نبست تا هنگام از دست دادن آنها دچار افسردگي و غم نشود. تعلّ
در چارچوب قواعدي كه آن را  د. پس بايدگرد مي فردمادي  قات بطور كلي موجب خسارت به زندگيحذف تعلّ

ود. دستور غالب بر تعلقات اين است كه دانسته شود تمام نعمي كه انسان از آن مايند حفظ نمن مي حكماي الهي تعريف
برخوردار است امانات الهي هستند كه بايد از آنها مراقبت نموده و سپس به صاحب اصلي آن برگردانده شود. در 

 دستورات كافي درحتّي  .برد ينيم كه چگونه بايد از داراييها استفاده نمود و بهرهب مياسالمي و عرفاني  دستورات عديده
ع ملحوظ است. وجوه اين دستورات آنقدر متنوكامالً  داده شده كه رعايت حد اعتدال در آنها  مورد بخشش در دارايي

ود ش مي هدرك اين موضوع فرد متوج فرآيند وجود دارد. در خاصعام و است كه در مورد كليه اقالم داراييها دستورات 
در مرحله  .تر هستند علقه داشته باشد ناچيز عبور كرده و نسبت به داراييهايي كه اساسيهاي  قات به داراييكه بايد از تعلّ

بس يا به معني لع و لُتحت عنوان خَ فرآيند بس شود. اينلَتري را م بعد همان علقه را بايد از وجود خود خلع و علقه متعالي
ي عرفي آن اين است كه بايد لباس ژنده را از تن بيرون كرد تا بتوان از تن بيرون آوردن و پوشيدن مشهور است و معن

  لباس نو و زيبايي را به تن كرد. 

براي مثال بايد صفات ذميمه را از وجود خود خارج نمايد و در  .عمال استخلع و لبس در كليه صفات انسان بارز و قابل ا
، تزكيه، تخليههاي  داراي گاممرحله از سلوك فرد هر بس در خلع و ل فرآيندنمايد.  حملعوض صفات حميده را بر خود 
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اين مراتب به مفهوم خالي كردن از صفات زشت، پاك كردن زشتي از خود، آراستن صفت در خود  .ستتجليه اتحليه و 
براي مثال دوست داشتن همسر بنيان تشكيل خانواده است و عامل اصلي  اشد.ب مي در خود تو زينت دادن آن صف

ود عالقه بين زن و شوهر رقيق شده و تبديل ش مي اشد ولي زمانيكه خودخواهي طرفين شديدب مي راري روابط زناشوييبرق
در روانشناسي عرفاني به زن و  ود.ش مي ناميده 103به نبرد قدرت 102د كه در اصطالحات زوج درمانيگرد مي به كشمكش
يكديگرند ولي هر دو امانات الهي هستند كه بايد از يكديگر  قاتدو از متعلَّ ود كه عليرغم اينكه آنش مي شوهر توصيه

 موجودي كه به وي به امانت سپرده شده مراقبت نمايندبه عنوان  خود را /زوجهپذيرايي نمايند. يعني مراقب باشند كه زوج
با يكديگر  ع خويشتّصرف تم نبايد فقط به اشند وليب مي از همع هرچند مجاز به تمتّ اين را يك وظيفه الهي بدانند و و

اند با اين هدف غائي  همانطور كه در قرآن فرمودهن اين است كه همه تعلقات بايد رفتار نمايند. مفهوم اين مثال مبي
ْحلُْسَىن َوهلِلَِّ َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض ِلَيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا ِمبَا َعِمُلوا َوَجيِْزَي « 104سنجيده شود: ِ و هر يعني  »الَِّذيَن َأْحَسُنوا 

فر دهد و كياند  اند به آنچه انجام داده ردهكه بد كسانى را ك البتّهن است از آن خداست يو هر چه در زم ها آسمان چه در
 اختيار ماست وعها از باب امانت در اتهمه اين م لذا بايد درياقت كه .ى پاداش دهديكاند به ن ردهكى يكه نكآنان را 
  .و بدي و خوبي رفتار ما در ارتباط با آنها مستحق جزا است به خداوند است متعلقاصلي مالكيت 

 عينف است ود كه امانت گيرنده مكلّش مي تصريحموضوع به اين در قالب عقد معين عاريه در تعاريف حقوقي امانت 
و ها  مرگ كليه نيروها، قوا، ادراكات، حسما هنگام  پس دهد و همهبازبه امانت دهنده  )را آن مثليا (امانت را 

گردانيم. كسب اين نگرش نحوه تعامل فرد با كليه موجودات اين  برمي هاخود را به صاحب اصلي آنمادي هاي  دارايي
در ا نياست. بنابرا يجسم نزد تو امانت اله نيا« 105فرمايند: مي مايد.ن مي لعالم را متحوجسم را  نيا ديسالمت هم با امي
 يكن يبخورد. نگهدار نديب يكه مثالً شخص هر چه م ستيمعنا ن نيبه ا يكن يالبتّه خوب نگهدار ،يكن يخوب نگهدار

 نيدر بدن هست كه ا يمعنو يروين كيروح مثل  ؟يرا نكرد نيمساعد است كه روح نپرسد چرا ا تيكه برا يبه نحو
شفادهنده باشد.  تواند يكجاست، او م روين شناسد يكه م يدر همه هست، كس روين ني. ادهد يو شفا م كند يكار م روين

مثل  روين نيا مييگو ي. ما مدهم يمن شفا م ديكه بگو ميدياز بزرگان ند خيدر تار چكسياعالن بزند چون ه نكهيالبتّه نه ا
مطلب به  نياست، به دست خدا و فرشتگان خاص خداست. هم بيسر آن در عوالم غ كياست كه  يطناب محكم
  » اند. هم استفاده كرده ها يليگفته شده، خ يعبارات مختلف

 عالوه بر اين براي جلوگيري از تفريط و سوء استفاده دستورات متقني نيز داده شده كه موجب نگردد يكي از طرفين از
در اين ارتباط وظايف زن و شوهر  تالل در روابط زناشويي گردد.شرايط بوجود آمده سوء استفاده كرده و موجب اخ

ن است كه همه اين دستورات از لحاظ آنان در قبال زندگي زناشويي معيهاي  هركدام به تنهايي مشخص شده و مسئوليت
آنان تحميل نشده اشد و اضافه بر طبيعت آنها چيزي بر ب مي فطري آنانهاي  طبيعي منطبق با غريزه و منطبق با مسئوليت

اشد و تا وقتي از مرز خاصي عبور نكرده باشد كه مستوجب ضمان گردد فرد ب مي است. اينگونه دستورات همگي ارشادي
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حركت به سمت تعالي و معنوي او مادي  مختار است كه آنها را بپذيرد يا نپذيرد ولي پذيرفتن آنها او را در مسير زندگي
يِن َقْد تـََبنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ « 106:ندا دهد. بهمين دليل فرموده مي ست و راه از يچ اجبارى نين هيدر د يعني »َال ِإْكَراَه ِيف الدِّ
  نيست.در اتخاذ آن روش اكراه و اجباري كه است  »روش» «دين«معني كلي  . وار شده استكراهه بخوبى آشيب

زندگاني مطرح شده از عمق و  امورات كليةدستورات حكيمانه كه در شرايع اديان مختلف باالخص اسالم در  اصوالً
و معنوي افراد را به تنهايي و در تعامل با يكديگر مادي  ظرافت عقالني خاصي برخوردار است كه هر دو وجه زندگاني

اند هنوز نتوانسته است اين ظرافتها  مختلف زمين ابداع كردهد. هيچيك از قواعدي كه ابناء بشر در مناطق نماين مي تعريف
دچار افراط يا غالباً  موضوعه انسان ود كه قوانينش مي و وجوه حكيمانه را با خود به تمامي همراه داشته باشد و مشاهده

  . اند تفريط نسبت به يكي از متعاملين شده

به گستردگي حيطه مورد نظر آن بيشتر شبيه به توجه  رواني است ولي با الوه بر اينكه خود يك شيوه درمانتصوف ع
تربيت و اعتالي انسان و رساندن او به مقام انسان كامل است. تصوف  بشر است. هدف غايي نروشي براي بهزيست

ر حركت به ود بسيار گسترده است ولي آنچه كه قابل طرح است مسيش مي خصوصيات تعريفي كه براي انسان كامل بيان
حيواني به ادراكات حسي  سمت كمال است كه روان انسان را از مراتب جمود فكري و ادراك جزئي نباتي و ادراك

هايي از معنويات را بر فرد گشوده كه قابل درك همگان نيست. اين  عقالني انساني حركت داده و از آنجا به بعد دريچه
ود و ش مي شا برخوردار است و در مراحل بعدي به فاعليت در امور منجرها در بدو امر از محتواي شهود و تما دريچه

دهد. به عبارت ديگر تمام قواي بالفعل آدمي در اين  فاعليت فرد را در راستاي فاعليت جهان هستي و همسو با آن قرار مي
ود. ش مي و خلّت و امامت بيان د. اين مراتب در اصطالحات عرفاني و ديني با عناوين رسالت و نبوتنوش مي مرحله بالقوه

رسالت در مقام عقل است و نبوت در جايگاه قلب و امامت در مقام روح است. در قوالب تعريفي و اصطالحات ديني اين 
ود. هجرت به معني حركت از مقام و جايگاهي به مقام و جايگاهي ديگر است. در ش مي مفاهيم در چارچوب هجرت بيان

ر خود را سنجيده و معيوب بودن آن را اقابل برداشتن است. وقتي فرد رفت گامهجرت در هر  مراتب نفس انساني اين
د به مرحله ديگري از رفتار بهبوديافته حركت اينم اقدام ميو سپس به ترك آن  نمودهيابد و قصد ترك آن را  درمي
 يشخص« 107فرمايند: ر مثال توضيح ميموضوع را با ذكاين  .شود گفته ميهجرت  كه در اصطالحات عرفاني به آنكند  مي
 جه يعاد شخص ،يمعمول شخص نه هالبتّ كتد يم حس را خودش وجود حاالت از مرحله دو بشود قيدق اش يزندگ در اگر

 را آن شود، يم بلند ناخنتان يوقت .خداست گاهيجا و خدا ساخت دل آن كه هست يدل دست نيا از ريغ كه نكند حس بسا

 نيا هم انسان خود .ديگر فضوالت يا بدن چرك همينطور ،خير حاال و بوده، شما بدن مال يوقت كي ناخن آن .رديگ يم
 ، است انسان مانده باقي كه يمابق نآ .دندازايم دور و دكن يم جدا خودش از را ييزهايچ و يحاالت يعني ، ددار را حالت

 با هست، بدن يروحان يها جنبه مورد در تيوضع نيهم .ستين شما جزء ديانداخت رونيب كه ييزهايچ نآ از كيچيه

 رد را دورخ مي شما خرتآ درد به كه ييحرفها و يافكار آن د.يبكن را كار نيهم ديبا هم ناخودت يروح و يروان يكارها
 خداوند ايآ كند يم تياذ را شما ييزهايچ چه دينيبب د،يكن ادداشتي خودتان اتيح زمان در .ديكن جمع آخرتتان صندوق
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 و يپاك ،يبد و يخوب ميكن مي درك نجايا از ؟دارد هم يگريد يكارها خير اي كرده نيمع زهايچ آن براي را فهيوظ نيهم
 خور درد به خودش يجا در دهيآفر خداوند آنچه .ديكن اصالح را فكرتان .ميده يم آن به ما كه است يفكر همه يناپاك

 را خلقتها نيا خداوند .باشد مطلوب كه ديبگذار خودش يجا در را يزيچ هر ديكن يسع .خودش يجا ريغ در نه است

  ».ميبده صيتشخ بد از را خوب كه داده قرار ما دسترس در را آنها همه و كرده

َيا « 108در تفسير شريف بيان السعاده در ضمن مبحثي در شرح آيه نـْ َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِيف اهللَِّ ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا َلنـُبَـوِّئـَنـَُّهْم ِيف الدُّ
همانا كساني كه بعد از  »َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِيف اهللَِّ ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا«: 109فرمايند مي» َحَسَنًة َوَألَْجُر اْآلِخَرِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ 

او و بعد او به مدينه  بادربارة رسول خدا (ص) و كساني كه ن آآنچه ظلم كردند در [راه] خدا هجرت كردند، تنزيل 
كساني كه  ومشركين آنها را اذيت فراوان نمودند و به حبشه هجرت كردند بعد آنكه هجرت كردند و كساني كه قبل ا
است و رسول خدا (ص) هجرت نمودند  هآزار دادند و سپس بند و كرد حبسخدا (ص) قريش آنها را بعد هجرت رسول 

به آن دو و طريق موصل رسالت و واليت است  يا امام و رسول (ص)است و همان  »اهللِّٰ طريق فی «» فی اهللِّٰ « وقول امعني 
دربارة او كسي كه مورد آيه به  چون تنزيل مخصوصو طاعت خداست.  يا دررضايت خدا در ابتغاء خدا، يا يا در طلب 

ود كه ش مي يانكسبر همه آيه شامل  آن است تعميم داردصف ومتّصف به او سي كه آن غير او از كبلكه  نازل شده نيست
اذيت اقران و تصرّفات  و زمانانقالبات آنكه به  بعدخدا هجرت كند  نبي يا ولي هبرا ابتغاء دين خدا  خود از وطن صوري

(ع): گفت . چنانكه است هجرت كند خود طن شرك نفسانياكسي كه از موهر نتأويل آ وند وش مي اذيتشيطان 
مهاجر كسي ( »مظاهر اهللّٰ  و اهللّٰ  قطري و اهللّٰ  نيالقلب و امامه الّروح والكّل د هيرسوله العقل و نب یال ئاتيالسّ  املهاجر من هجر«

و طريق خدا و  دين خدا هو همكرده هجرت خود و امام روح خود قلب  و نبيخود عقل  رسوله است كه از بديها ب
سالم اال دار هاز دار شرك نفساني بمتعاقب مترتب هستند زيرا هجرت در اول  گانه سههاي  هجرتو  ا هستند.خدمظاهر 
 هشرك ب هجرت ازدارعيان روح. وبه عبارت ديگر الار سپس از آن به ديمان قلب اال دارود سپس از آن به ش مي واقع صدر

و قبول واردات  به ولي آن سپس از واو قبول احكام قلبي  نبيسپس از آن به ود، ش مي واقعرسول و احكام قالبي وي 
َيا«و اروحي  نـْ بَـّوِئـَنـَُّهْم ِيف الدُّ  يا حالي خوبسراي خوب   نيكو، »َسَنةً حَ «اي  كنيم، خانه بنا مي دنياآنها را در البتّه  »َلنـُ

رسول (ص) واقع شد وقتي كه اهل مدينه آنها را مأوا داده و عزيز داشتند و با در صورت براي مهاجرين همانطور كه 
در باطن براي هر  آنان را مأوا داد و آنان را عزيز داشت، ونجاشي واقع شد وقتي و همراهانش همانطور كه براي جعفر 

ين و ايذاء سداحمت و تحاسد نفسانييرد از تنازع قواي گ مي ر صدر مأوادابه قتي كس كه از دار نفس اماره هجرت نمود و
جنت رضوان  لقاي رحمان و و آن ،اجرآخرتنه  و »َوَألَْجُر اْآلِخَرةِ «اين اجر دنيوي است مؤذيان و هكذا سالمت دارد، و 

 سست كردند يا هجرت را اختيار ميالبتّه  دانستند ي، اگر مردم آن را مدانستند است اگر مي بزرگتر» َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ  َأْكبَـرُ «
آن  پس بهدانستند  ميآنها كاش يا دند ش مي خوشحالبه آن دانستند  ميت كردند هجركساني كه دند، يا اگر ش نمي

  »دند.ش مي كردند يا پس به آن خوشحال مبادرت مي

                                                                                                                                                                                                                                        
دهيم و اگر بدانند   اند در اين دنيا جاى نيكويى به آنان مى  مديدگى در راه خدا هجرت كردهو كسانى كه پس از ست. 41سورة نحل، آية  108

 .قطعا پاداش آخرت بزرگتر خواهد بود
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  فرآيندهاي غيرارادي
نمايد تا انحراف  ست و او را كمك ميااستعانتي است كه خارج از اراده فرد درماني فرآيندهاي غيرارادي اشاره شد كه 

ها در روانشناسي عرفاني به  اين استعانت خود را از مسير تعالي اصالح نموده و به عدل و اعتدال در مسير تعالي بازگردد.
فر به راهنما و تأسي و الگوبرداري از ، عشق و عالقة وابر فرد درمانگر يا مربي شود. تأثيرات روان طرق مختلف ديده مي

 ،ي، برهان ربكسب آگاهي، آثار مجالس عرفاني، مصاحبت از جملة اين موارد هاي دروني خوف و رجاء،  مكانيزممرب
غالباً خارج اين فرآيندها شود.  است كه هركدام به طريقي موجب اصالح فرد و بازگرداندن او به مسير كمال و تعالي مي

خوف و  در اين ارتباط به مواردي نظير شوند. او را سبب ميتغيير شاكله  اختيار و كوشش مستقيم فرد است كهاز حيطة 
فردي (معاشرت و  رجاء، برهان رب، آگاهي بخشي، مجالس ذكر و تذكّر، الگوبرداري (حب و تربيت) و يادگيري ميان

   پردازيم. ميمصاحبت) 

  خوف و رجاء
تشويق افراد براي احتراز از بدي و حركت به سمت خوبي در  تن و همچنين ترغيب به منظورانذار به معني برحذر داش

است. وقتي باور فرد به درجه قبول سخنان انبياء و اولياي الهي رسيد از تكرار شده مقاهيم ديني و متن قرآن بسيار زياد 
 ياود به ترتيب احساس شوق ش مي منين دادهؤبه مسلمين و مخاص  وعده و وعيد كه توسط آنان به عموم مردم يا بطور

بصورت زنگ خطر هميشه  فردي در وجود ا هاز لحاظ ذهني قواين احساس همان خوف و رجاء است كه مايد. ن مي ترس
د. اين مكانيزم نماي را ترغيب مي اوكند و در مواجهه با شرايط امكان عمل نيك  منع ميرا  ويمواقع انجام فعل بد  در

يك به عنوان  وخوف و رجاء چون همواره با فرد همراه است  .هاي اساسي در تربيت افراد است از شيوه دروني يكي
  ود.ش ميها مشوق  و در خوبي كننده دروني در وي عمل نموده و رفتار فرد را در گام نهادن در بديها مانع كنترل

و اگر هر  ديپرواز كند و اعتدال خود را در پرواز حفظ نماخداوند دو بال به انسان داده است كه با آن دو « 110فرمايند: مي
دو بال عبارتند از:  نينوع انحراف است و ا كيكار كرد،  يگرياز د شياز آنها ب يكي ايدو بال شكسته شد  نيكدام از ا

و حرمان  أسيو چه بسا به  كند يرا تلخ م يو زندگ ستكننده ا از حد باشد، ناراحت شيخوف و رجاء. اگر خوف ب
 دينما يم جاديدر انسان ا ياز حد باشد، غرور شيب يبه رحمت اله دياست و اگر رجاء و ام رهيكه از گناهان كب نجامديب

  ».كند يم هيو فقط به آن رحمت تك شود يم اعتنا يب يكه به دستورات اله

از اول  وانيبدان، كه انسان، بلكه مطلق ح« 111 فرمايند: در شرح خوف و رجاء در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده مي
قوة قبول فنا و بقا و استنزال (طلب تنزّل) و استكمال (طلب كمال) و  نياستقرار نطفه خود و مادة وجودش در مقرّ آن ب

آن راغب، و از فناء  اديبه فطرت وجودش در بقاء خود و استكمال خود و ازد يواقع است، و هر موجود ادهينقصان و ز
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به  اي وانات،يباشد مانند اكثر انواع ح طيشاعر به شعور بس يموجود ياست، و وقت زانيو استنزال خود و نقصانش گر ودخ
خود  ماتيراغب در مال زان،يخود گر اتيعدم غفلت از مناف نيح ضاًيمانند افراد انسان، بحسب شعورش ا يبيشعور ترك

كه از آن مذكور غافل نباشد دائماً  يخود غافل نباشد. و كس ماتيخود و مال اتياست كه از مناف ياست، و كامل او كس
 يو تضرّع و فرار و التجاء و توبه و انابه و تبرّا و توّال باشد. و گاه فهيو طلب و خوف و رجاء و خ زيو رغبت و گر ميدر ب

 يو گاه ودش مي رورمغ ياز وجود خود و كمال وجود خود و نقصان آن غافل است و گاه يبيانسان بحسب شعور ترك
خوف و رجاء است و كمال همان استواء  نيسلوك ب رويممدوح همان س راياست و [هر] سه مذموم هستند، ز ديناام

   ».همانطور كه در خبر است ابد،ين يفزون يگريكه احد آن دو بر د يثيبودن) خوف و رجاست به ح ي(مساو

برهان رب  
اي  . در مرحلهداده شده استالم را بصورت شرح حضرت يوسف عليه السدر سوره يوسف در قرآن كريم مراحل سلوك 

اي تشريح شده كه در آن يوسف عليه ت او بوده است واقعهاز سلوك آن حضرت كه قبل از مقام نبو الم در خلوت الس
َا  َوَلَقْد َمهَّْت ِبهِ «: 112فرمايد يرد و در قرآن كريم ميگ مي با زليخا قرار يعني زليخا خواست با  »بـُْرَهاَن رَبِّهِ  یَلْوَال َأْن رَأَ َوَهمَّ ِ

ماشت اگر برهان رب گ مي تت گماشت و يوسف هم بر اين اختالط همهم بر اختالط با يوسفيوسف بياميزد و به قصد 
رشد لكوتي مالم صورت مهنگام يوسف عليه الس كه در آنفرمايند  شرح ميخود را نديده بود. در تفسير اين آيه مفسرين 

تودرتويي كه زليخا براي هاي  سرافكنده شده از اتاق ن اويند و از ديدب مي لالم را متمثّالس خود يعني حضرت يعقوب عليه
 المالس ت يوسف عليهنبوحصول مقام قبل از اتّفاق  ريزد. همانطور كه گفته شد اينگ مي ا كرده بودوي مهياختالط با 

در تفسير بيان السعاده در شرح آيه فوق  افتد.اتّفاق نيز  استبعادي نيست كه براي هر سالك ديگريافتاد و لذا اتّفاق 
َا َلْوَال َأْن رَأَ «يعني زليخا خواست با يوسف بياميزد و قصد زنا داشت.  »َوَلَقْد َمهَّْت ِبهِ ««فرمايند:  مي و  »بـُْرَهاَن رَبِّهِ  یَوَهمَّ ِ

ا« جملة ا«است، گويا كه گفته باشد: » لوال«در معني جزاء » هّم  يعني اگر نبود كه يوسف » لوال أن رأی برهان ربّه هلّم 
كه ترك همت از جانب يوسف به سبب ديدن برهان  ست، يعني اينب مي برهان پروردگارش راديد به آن امر همت

ا«انع ديگر. تقديم جزاء پروردگار بود نه از امر ديگري از قبيل عنّين بودن و ضعف، يا م جهت ايهامي » ّمهت به و هّم 
همت است تا مشعر به اين باشد كه مقتضي از جهت بشريت قوي، و مانع از جانب زليخا مفقود بود، تحقّق  است كه در

اغيار بود،  اي بودند كه خالي از بلكه اقتضا از جانب زليخا شديد بود و مانع ديگري هم وجود نداشت، زيرا هر دو در خانه
اند: كالم  كه كسي وارد شود و آنها را ببيند وجود نداشت و اين نهايت مدح يوسف (ع) است. بعضي گفته و احتمال اين

خدا در اين آيه مشخّص است و مبتني بر تقدير تقديم و تأخير عبارت نيست. و معناي آيه چنين است: و همت كرد 
داد.  كرد، يا آن را انجام مي هان پروردگارش را ديد هر آينه عزم بر آميزش ميكه يوسف بر يوسف به زليخا اگر نبود اين

آنان گويند: همت عبارت از شهوت فطري و رغبت اضطراري و خطور قلبي است كه اصالً اختيار در آن مدخليتي ندارد. 
ت بعيد است، چون متبادر از همت هيجان نفس بر فعل است بعد در صورتي كه اين مبني از نظر لغت و عرف از مفهوم هم

آن و رغبت اختياري به آن، و آن از عصمت انبياء و حرمت آنها بعيد است. و در اخبار وارد شده است كه همت تصور  از
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كه  و تأخير است وليكن بين دو همت زليخا و يوسف فرق گذاشته است و اين 113چيزي است كه مشعر به عدم تقدير
معناي آيه چنين است: كه زليخا به آميزش با يوسف همت نمود، و يوسف به فرار كردن همت گمارد، يا تصميم به كشتن 

ظ و پند زليخا گرفت، كه اگر كه يوسف تصميم به دفع يا به وع زليخا گرفت در صورتي كه زليخا او را مجبور كند، يا اين
كرد. گروهي از كساني كه اعتراف به جواز از خطا بر  نبود ديدن برهان پروردگارش برحسب بشريتش با او آميزش مي

اند كه مناسب  اند كه يوسف تصميم به آميزش گرفت، و اين گروه سخناني گفته عليهم السالم دارند گفتهء انبيا
اند  هاي آنان سزاوار و شايسته ذكر نيست. و به امام باقر (ع) نسبت داده خدا نيست، و گفته اي از بندگان كوچكترين بنده

كه او از اميرالمؤمنين (ع) نقل كرده كه يوسف همت كرد تا بند شلوار زليخا را باز كند، و ذكر شده كه يوسف در آن 
لغيب«وقت كه براي اثبات پاكي خود گفت:  اين كشف حال براي اين است كه عزيز مصر بداند  »ذلک ليعلم اّنی مل اخنه 

وقت كه همت بستي و تصميم گرفتي؟  آنحتّي  كه من در نهان به او خيانت نكردم. جبرييل نازل شد و گفت: اي يوسف
ت كشاند. و حاشا كه مقام نبوت به امثال اين اشتباها كنم كه نفس انسان را به بدي مي يوسف گفت: من نفسم را تبريه نمي

وقت كه  كنند كه خداي تعالي يوسف را به زندان برد آن و خطاها آلوده گردد. پس تعجب اينجاست كه آنها ذكر مي
به زندان نمود و از عصمت غافل گشت، و هنگامي كه در زندان به هم توجه  زيرا يوسف »رّب الّسجن احّب الی«گفت: 
را مؤاخذه نمود و در زندان چند سالي نگه داشت چون در اينجا به اش گفت: مرا پيش پادشاه ياد آور خداوند او  زنداني

مخلوق خدا متوسل شد. اينان اين مطلب را ذكر نكردند كه خداوند يوسف را به سبب آن معصيت و نافرماني بزرگ 
كند ولي بر  مي به غير در محضر حضور خدا مؤاخذهتوجه  مؤاخذه نكرد، گويا كه اينان، خدا را سفيه فرض كردند كه بر
اند كه چون دامن يوسف پاك است  كند. بلكه ذكر كرده مخالفت و ارتكاب معصيت بزرگ در حضور خدا مؤاخذه نمي

اند اين آيه بايد نهايت ذم يوسف باشد، و اين مطلب  آيه در مدح او نازل شده، و اگر مطلب همانطور باشد كه آنها گفته
قعه و قضيه داشته به پاكي يوسف شهادت داده است، و اين گروه از اين گفتار نيز ذكر شده كه هركس ارتباطي با اين وا

اند. خداي تعالي فرمود: اين چنين از يوسف بدي و فحشا را دور  اند و يوسف را به آلودگي نسبت داده چشم پوشيده
كه گفت: اگر پيراهن كنيم، و عزيز مصر گفت: اين كار از حيله و مكر شما زنان است، و شاهد قضيه كودك است.  مي

حقّ  يوسف از جلو پاره شده باشد... تا آخر، و زنان مصر گفتند: حاشا كه ما بدي از يوسف نفهميديم، و زليخا كفت: اآلن
آشكارشد، من با او مراوده كردم، و او از راستگويان است، و ابليس گفت: من همه را جز بندگان مخلص تو اغوا كنم، و 

ود و بدان بر ش مي بندگان مخلص بود. و مراد به برهان سكينه است كه بر انبياء و مؤمنين نازلبه صريح آيه يوسف از 
                                                                                                                                                                                                                                        

شود كه در كالم لفظي استعمال شود كه معني حقيقي و مجازي دارد و شنونده نيز معني  آن گفته مي در اصول لفظي اصالت حقيقي به 113
اي هم بر معني مجازي نيست داند كه كدام معني (حقيقي يا مجازي) مراد متكلم بوده است و قرينهشناسد ولي نمي حقيقي و مجازي آن را مي

شود. در اصالة عدم تقدير احتمال مخفي ماندن بخشي از كالم گوينده وجود دارد و در  مي در اين حالت اصل بر ارادة معني حقيقي گذاشته
اي بر اين احتمال نباشد اصل بر عدم تقديراست و آنچه در كالم گوينده آمده تمام مراد وي بوده و چيزي حذف نشده و تقدير است ولي قرينه

ظ عامي استعمال شده و احتمال تخصيص آن وجود دارد ولي دليل و قرينه قطعي به در تقدير نيست. اصالة عموم وقتي است كه در كالم، لف
آيد كه آيا معني عام را اراده كرده يا خاص را در اينجا اصل  وجود مخصص موجود نيست، لذا در مقصود و مراد گوينده ترديد به وجود مي

ده و شامل همه افراد جنس خود است) است كه در كالم ذكر شده باشد و اراده معني عام است. اصالة اطالق براي لفظ مطلق (بدون قيد ذكر ش
دهد كه متكلم لفظ مطلق را مقيد ساخته، در اين حالت اصل بر عدم اعتبار  قرينه مطلق و قيد مسلم در كالم نيست ولي شنونده احتمال مي

رود كه مراد متكلم معنايي خالف  عرفي دارد و احتمال مياحتمال تقييد است. اصالة ظهور وقتي است كه لفظ يا عبارت در يك معني ظهور 
  ظاهر لفظ است اينجا اصل بر ارادة معني ظاهر است. 
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وند در عالم كبير و صغير. و همانا گذشت كه آن تجلّي ملكوت شيخ بر سينه سالك است، و اينكه آن ش مي دشمنان پيروز
درش يعقوب (ع) بود كه بر دست او توبه كرد و كند، و همانا شيخ يوسف (ع) پ اسم اعظم است كه شيطان از او فرار مي

هر دو بيعت را با او بيعت نمود، و برهان رب آن صورت ملكوتي نازل شده بر سينه اوست، و ذكر رؤيت مشعر به آن 
كه كنند، و اختالف اخبار در تفسير برهان ذكر شده به همين نحو  است و در اخبار چيزهايي نصاً يا اشعاراً بر آن داللت مي

ود از ميان برداشت. پس در اخبار آمده است كه برهان جبرييل بود، چه او وقتي فرود آمد كه زليخا همت به ش مي ذكر
كرد، جبرييل در اين هنگام گفت: اي يوسف نام تو در ميان انبياعليهم السالم نوشته شده مبادا عمل تو عمل  آميزش مي

يعقوب (ع) را در آن هنگام ديد. و نقل شده كه او دستي بين خودش و بين  فجار باشد، و نيز وارد شده كه يوسف صورت
هنگامي كه زليخا روي بت را  زليخا مشاهده كرد. در اخبار ما آمده است كه برهان سخني بود كه يوسف به زليخا درخ

سي كه انسان را آفريده و كني و من از ك نود حيا ميش مي يند و نهب مي پوشانيد گفت و آن اين بود: تو از بت كه نه مي
اي است كه او ظاهر گشت يا حوري از حورهاي  ، يا پرندهمالئكه آموخته حيا نكنم؟! و نقل شده است كه برهان اسم

كه در هنگام مراوده زليخا يوسف (ع) بوسيله نبوت تأييد گشت، و در اين مورد  بهشت است كه بر او ظاهر شد، يا اين
اين است كه برهان همان است كه ما ذكر كرديم (آرامشي حقّ  كه ذكر آنها شايسته نيست. مطالب ديگري نيز گفته شده

كه يوسف از جهت نهايت انزجاري كه از مراوده با زليخا و وحشتي كه از  حاصل از ملكوت شيخ بر سينه سالك)، و اين
ب شهود ملكوت و انوار آن رستگار سخن گفتن با او داشت از بشريت بيرون آمد و متّصل به عالم ملكوت شد، و به سب

و التفات به زليخا و سخن گفتنش باقي توجه  شد، و با ديدن جمال شيخش لذّت حاصل نمود به نحوي كه ديگر حالت
نماند. و آنچه كه در اخبار وارد شده و منكر ظهور يعقوب يا جبرييل يا غير آن دو شده است به اعتبار سخني است كه 

كه يعقوب يا جبرييل و قتي بر يوسف ظاهر شدند كه او قصد زنا داشت، و آنها او را از فجور باز  ي بر ايناند مبن عامه گفته
هللّٰ د كه گرد مي داشتند، و اين مطالب انكار حقيقت عصمت يوسف است و به اين گفته بر يوسف تصميم بر زنا  نعوذ

داي تعالي (هم بها) است، يعني يوسف اهتمام به زليخا نمود مثل يا متعلّق به قول خ »َكَذِلكَ «لفظ  »َكَذِلكَ «گرفته بود. 
اهتمام زليخا به يوسف و تخلّل جمله (لوال أن رأي برهان ربه) بين دو جمله همت به و هم بها براي دفع اين توهم است كه 

لَِنْصِرَف َعْنُه « قبلش، و قول خدا:همت و اهتمام يوسف نيز محقّق شده مانند اهتمام زليخا، و انقطاع (لوال أن رأي) از ما
تر است كه  جواب سئوالي است به تقدير لفظ (أريناه) و اين با آنچه كه از تفاسير ائمه ما وارد شده موافق »السُّوَء َواْلَفْحَشاءَ 

است، و (لنصرف) كه لفظ (كذلك) با عامل محذوفش جمله مستقلّ  اند، يا اين (هم بها) را در معناي جزاء (لوال) قرار داده
حقّ  متعلّق به آن است، يعني هم چنين ما او را حفظ كرديم تا بدي را از او بگردانيم، مقصود از بدي و سوء خيانت در

َ اْلُمْخَلِصنيَ «كسي است كه او را گرامي داشته است، و مقصود از فحشاء زنا است.  اين جمله در موضع  »ِإنَُّه ِمْن ِعَباِد
هر دو خوانده شده يعني يوسف از رهايي يافتگان يا از اخالص  »الم«و كسر  »الم«با فتح  »املخلصني«تعليل است و 

  »ورزان بود.

 در تربيت و سلوك عرفانيست يعني در ابتدا سالك فقط با چشم سرخاص  ل صورت ملكوتي مربي از مباحثمبحث تمثّ
چنانچه لطافت معنوي سالك افزون شود در خواب و  راتب بعديواند مربي را مالقات كند و از او بياموزد ولي در مت مي

ي خود را در كالبدهاي مثالي و ملكوتي مشاهده نمايد. اين موضوع در قرآن كريم در واند مربت مي در بيداريسپس 
حتّي  است و الم و ورود دو مهمان بر او كه در كالبد ملكوتي بودند به وضوح آمدهداستان حضرت ابراهيم عليه الس



41 

در تفسير بيان السعاده در ارتباط با اين موضوع در دو به تفسير ذكر شده است.  با آنليه السالم عمكالمات حضرت ابراهيم 
است، و آنها  مالئكه فرستادگان ما آمدند كه مقصود» َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا«« 115فرمايند: مي 114شرح آياتي از سورة هود

ْلُبْشرَ «چهار نفر بودند چنانچه در خبر آمده است، جبراييل، ميكاييل، اسرافيل، و كرّوبيل.  ِ براي بشارت فرزند » یِإبـَْراِهيَم 
قَاُلوا «جهت ابراهيم آمدند كه مقصود اسماعيل از هاجر يا اسحاق از ساره است طبق اختالفي كه در اخبار آمده است. 

اي رساتر از تحيت آنها ادا كرد، چون از نصب به  جواب را با جمله» قَاَل َسَالمٌ « لمه سالم به آنها تحيت گفتندبا ك» َسَالًما
َفَما َلِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل «رفع عدول نمود (به جاي سالماً كه منصوب است سالم كه مرفوع است و رساتر است گفت): 

د كه ابراهيم براي آنها كباب گوساله آورد. منظور اين است كه در پذيرايي آنها و زمان قابل توجهي درنگ نكردن » َحِنيذٍ 
كه به ما  خوريم تا اين در طبخ و كباب گوساله تسريع كرده و زود مهيا كرد و به آنها گفت بخوريد، آنها گفتند: ما نمي

ه تمام كرديد بگوييد الحمدللّه، پس بگويي قيمت آن چقدر است؟ گفت هر گاه كه خورديد بسم اهللا بگوييد، و هر گا
أَْيِديـَُهْم َال َتِصُل  یفـََلمَّا رَأَ «جبرييل به همراهانش گفت راستي كه سزاوار آن است كه خدا او را خليل خويش گرفته است. 

شمن شمرد نه آنها شد و در دلش آنها را دنيت  خورند منكر حسن وقتي ابراهيم (ع) ديد آنها غذا نمي» ِإَلْيِه َنِكَرُهْم 
بعد از آنكه »  قَاُلوا «و آنها را دشمن حساب كرد و از آنها متوحش و بيمناك گرديد. » َوَأْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفةً «ميهمان، 

َّ «ترس و اضطراب ابراهيم را ديدند گفتند:  قـَْوِم  یُأْرِسْلَنا ِإلَ  «نترس كه ما فرستادگان خدا و دوستان تو هستيم، » َال َختَْف ِإ
هاي  زنش ساره ايستاده بود و حرف» َواْمَرأَتُُه قَاِئَمٌة «كه بسوي قوم لوط فرستاده شديم، و خوردن از شأن ما نيست. »  ُلوطٍ 

كه مدتها از حيض شدن او  از سخنان آنها تعجب كرد، يا مقصود اين است كه بعد از آن» َفَضِحَكتْ «نيد، ش مي آنها را
يكصد و بيست ساله بود، و كلمه  ود حايض شد، چون در آن هنگام نود ساله بود و ابراهيم عگذشته و يايسه شده ب

ِِْسَحاَق َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق «(ضحك) در اخبار به هر دو معني تفسير شده، و اين از گستردگي وجوه قرآن است.  َها  فـََبشَّْرَ
س از بشارت فرزند در حالي كه بعد از سنّ يأس تعجب، از فرزند دار پ» قَاَلتْ «ظرف حال از جمله بعدي است. » يـَْعُقوبَ 

َلتَ «كرد گفت:  شدن مي اين لفظ كلمه تعجب است و در اينجا درمورد بشارت به فرزند به كار رفته است، اگر چه » یَ َويـْ
َ َعُجوزٌ «ود. ش مي در اصل در امر ناگوار و ناپسند اين كلمه استعمال من پير زني هستم (كه از فرزند آوردن  »أَأَِلُد َوَأ

ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء «رود  و اين شوهر من پيرمردي است (كه اميد توليد نسل از او نمي »َوَهَذا بـَْعِلي َشْيًخا «اشم)، ب مي مأيوس
يدٌ قَاُلوا أَتـَْعَجِبَني ِمْن َأْمِر اهللَِّ َرْمحَُت اهللَِّ َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم  َعِجيبٌ  انگيز است فرشتگان با او  اين چيز بسيار شگفت» َأْهَل اْلَبْيِت ِإنَُّه محَِ

گفتند: آيا از كار خدا عجب داري رحمت و بركات خدا مخصوص شما اهل بيت رسالت است؟ زيرا خدا بسيار ستوده 
در احسانش » جمَِيدٌ  «دهد.  صفات (و مقتدر) و بزرگوارست، كسي كه مستحقّ احسان باشد خداوند فوق استحقاق او را مي

كند تا چه برسد به شما كه استحقاق احسان را داريد، و در خبر است كه خداي تعالي به ابراهيم (ع)  به استحقاق نظر نمي
وحي كرد كه براي تو فرزندي پديد آيد، و ابراهيم اين مطلب را به ساره گفت و ساره گفت: آيا از من فرزند پديد آيد 

پيرزن هستم؟ پس خداوند به او وحي نمود كه از آن زن فرزند به دنيا خواهد آمد ولي اوالد او چون  در حالي كه من
كالم خدا را رد كردند تاچهار صد سال عذاب كشيدند، گفت: وقتي عذاب بر بني اسراييل طوالني شد چهل روز بسوي 

سازيم،  ستاد كه آنها را از دست فرعون رها ميخدا ضجه و گريه و زاري نمودند، پس خداوند به موسي و هارون وحي فر
                                                                                                                                                                                                                                        

 .69-76سورة هود، آيات  114
ترجمه، انتشارات حقيقت. جلد نهم حضرت حاج مال سلطانمحمد گنابادي، سلطانعليشاه. بيان السعاده في مقامات العباده،   115
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سال عذاب كشيدند). سپس پيامبر (ص)  230به اين ترتيب خداوند يكصد و هفتاد سال عذاب را از آنان برداشت (يعني 
كرديد (چهل روز گريه و زاري) خداوند از ما غم و اندوه را بر ميداشت ولي چون شما چنين  گفت: اگر شما هم چنين مي

فـََلمَّا َذَهَب «فرجه) باشد).  اللَّه رسد (يعني تا انتهاي وقت رنج و اندوه كه ظهور قائم (عجل يد باالخره كار به آخرش مينبود
هااز فرشتگان هستند و مهمان نيستند  كه آن چون ابراهيم را وحشت از دل برفت، يعني با شناختن اين» َعْن ِإبـَْراِهيَم الرَّْوعُ 

و بشارت فرزند بيامد در آن حال » ُجيَاِدلَُنا ِيف قـَْوِم ُلوطٍ  یَوَجاَءْتُه اْلُبْشرَ «(ع) از بين رفت و آرام شد.  ترس و وحشت ابراهيم
كه آرام شد و به سبب بشارت فرزند خوشحالي به  براي خالص قوم لوط با ما به گفتگو و التماس در آمد. يعني پس از آن

اند با ما به مجادله پرداخت يعني در دفع عذاب از  هم به او خبر دادند كه براي عذاب قوم لوط آمده مالئكه او دست داد و
قوم لوط با فرستادگان ما به مجادله و گفتگو مشغول شد، و اين مجادله و بحث ناشي از كمال رحمت و مهرباني او بر خلق 

به سبب زشتي اعمالشان استحقاق در خواست عذاب را  لوط خدا وسعه اخالق و كمال مرتبه نبوت او است. زيرا قوم
داشتند در حالي كه ابراهيم (ع) در دفع عذاب از آنها به گفتگو و التماس در آمده بود، بر عكس آنچه كه از بعضي از 

مردم از ورزيدند روايت شده كه بعد از تبليغ و خودداري  اندازه غيرت و تقصير مي انبياء كه نسبت به عدم فرمان خدا بي
كه  كردند تا چه برسد به اين كردند و بر آزار و اذيت آنها صبر نمي اطاعت و انقياد براي آنها از خدا درخواست عذاب مي

 چنانچه نقل شده چنين بوده كه ابراهيم به مالئكه طلب رحمت و دفع عذاب از آنها بكنند. و صورت مجادله ابراهيم با
رسانيد؟ جبرييل گفت: نه،  م يكصد نفر از مؤمنين باشند آيا باز هم آنها را به هالكت ميگفت: اگر در بين اين مرد مالئكه

ابراهيم گفت:اگر بين آنها پنجاه مؤمن باشد چطور؟ گفت: نه، گفت: اگر سي نفر باشد چطور؟ گفت: نه، گفت: اگر 
د؟ گفت: نه، گفت: اگر يك نفر باشد بيست نفر باشد چه؟ گفت: نه، اگر ده نفر باشد؟ گفت: نه، گفت: اگر پنج نفر باش

گفتند: ما داناتريم به كسي كه در بين آنان است، ما او و  مالئكه چطور؟ گفت: نه، ابراهيم گفت: لوط در بين آنان است،
كه  كند زيرا چنانچه روايت شده بعد از آن دهيم. اين قصه داللت بر كامل شدن ابراهيم در نبوتش مي اهلش را نجات مي

و زمين به ابراهيم نشان داده شد چون مردي را با زنش ديد كه در معصيت و نافرماني خدا بودند، بر  ها آسمان تملكو
كه  كند با اين مجادله مي مالئكه آنان نفرين كرد و آنها هالك شدند، در حالي كه بعد از كمال نبوت درباره قوم لوط با

اي  ابراهيم بردبار است و عجلهالبتّه  كه» ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َحلَِليمٌ «كنند.  را مي ميديد كه آنها معصيت خدا بلكه شديدترين معصيت
يند بسوي ب مي در هر چيزي كه» ُمِنيبٌ «و بسيار دعا كننده است، » َأوَّاهٌ «اي) بر نفرين او ندارد.  مؤاخذه بدكار و (عجله بر

گفتند اي ابراهيم  مالئكه كه ابراهيم را مورد خطاب قرار داديم، يا اين بر زبان فرستادگانمان» َ ِإبـَْراِهيمُ «د. گرد مي خدا بر
ِإنَُّه َقْد «از درخواست دفع عذاب و مجادله درباره آنها صرف نظر كن » َأْعِرْض َعْن َهَذا«از اين درخواست روي گردان. 

َوِإنـَُّهْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغْريُ «و گريزي از آن نيست.  فرمان پروردگار تو به هالكت آنها آمده است، و هيچ چاره» َجاَء َأْمُر رَبِّكَ 
  »اي ندارد. عذاب آنها حتمي و غير قابل برگشت است و جدال تو هيچ فايده »َمْرُدودٍ 

ك الي اهللا پيش ميايد. بدين ترتيب ابراي سلّاتّفاق  در درجات مختلف همينكتب تذكره مملو از اين موضوع است كه 
دهد چنانچه توفيق يار شود و سالك موفق به  به سالك تعليم ميالهي ي دستورات ظاهري و باطني كه مربكه عليرغم تمام 

اگر در مراتب حتّي  نمايد. ميخود را با خود همراه و ناظر ديده و از او استمداد  عبور از مراحل عالم طبع خود گردد رب
كوتي صورت مل باشد كهثي معروف است پايينتر كه به مقام محد صداي ملك را در بيداري  را در خواب ببيند ورب

 وقايع آگاهافعال و  را در بيداري نبيند هنوز آن سخنگو راهبر او بوده و او را به خير و شرّ اوصورت ملكوتي  وليبشنود 
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اشاراتي كه به نحوي از بصورت گاه و ناگاه حضور وي را احساس نمايد از كه اي  گونهه اگر كمتر از اين باشد ب مايد.ن مي
اگر به مقام كليم الهي كه مقام مكالمه يعني د. گرد مي ه صحت يا سقم عمل خوددارد متوج وقايع اطراف خود دريافت مي
ي كه در تحبزيرا م .دارد مياز اعمال خالف بازاو را  ربحضرت نرسد تنها احساس حضور در درگاه حضرت باري است 

 فرآيند اينقرار دهد.حضرت رب و را در حالت شرم حضور نسبت به اود تا ش مي د سببشو ياثر سلوك براي وي پيدا م
در  مختلف عرفان در اديان مختلف و مشخصاًهاي  در هيچكدام از مكاتب روانشناسي وجود ندارد و منحصر به رشته

   عرفان اسالمي است.

 طيسئوال كرده بود كه شرامرحوم مظفرالسلطان « 116فرمايند: ميكنيم.  براي نمونه مورد ديگري را به عنوان مثال بيان مي
شدن داريمهم ب طياز شرا يكيفرموده بودند عمده و به او  شاهيسلطانعل يآقا حضرتست؟ يچ يشيشدن و درو شيدرو

انجام  كنم يرا تعهد م يشيدرو يبود من همه كارها گفته .است نماز صبح را در اذان صبح خواندن وآفتاب طلوع از  شيپ
 ميآ يتا چهل روز من م كنم ي. فرموده بودند من كمكت م!توانمينم ؟مشكل است، چكار كنم ميبرا يكي نياولي دهم، 
از تشرف و  بعدقبول فرمودند.  شانيا ت،يوضع نيبا او درخواست تشرف كرد  آن با خودت. يمابق كنم، يم دارتيسحر ب
از خواب  .ديگز رام يفكر كردم عقرب - ميديخواب يم ماپشت ب يرو ناتابست يشبها -ن شب اول اهمگفت: شدن  شيدرو
 اآمد كه حضرت سلطانعليشاه گفته بودند من ر ادمي، دمياذان شن يدر فكر خواب بودم كه صدا ست،ين يعقرب دميد دميپر
باز كردم،  ار بدر دميدوگفت:  – فرماندار بود بينا) مظفرالسلطان(خودش  - دزنن يدر م دميدوم د شب. كنند يم داريب
از  صبحروز  كي. كم عادت شد كمتا  ،نطوريبعد هم يشبها. اذان بلند شد يرفتم كه بخوابم، صدا ست،ين يكس دميد

م دحساب كر !كنم يم تداريفرموده بودند ب ناشيفكر بودم كه ا ني، در ادهيآفتاب دم دميشدم، د دارين باتابست يگرما
   .»مدش يم داريخودم ب ستيبا ميهست و  كميشب چهل و  دميد

كه راه انسانيت  »مستقيم صراط«و چون كسي كه بر « 117فرمايند: در بيان معرفت امام و تمثُّل در كتاب رهنماي سعادت مي
است قدم زند و بتدريج از قوه و استعداد بيرون آمده به فعليات انسانيت برسد به هر مرتبه كه رسيد متحقّق به فعليات آن 

ود پس هرگاه به يكي از مقامات قرب الهي نائل گردد و مفتخر به نبوت يا جانشيني آن بشود ش مي مرتبه و مراتب مادون
د و واليت او كه عبارت گرد مي واقع »مستقيم صراط«شريت و هم مقام روحانيت راه بسوي خدا و خود نيز هم در مقام ب

ود زيرا اين واليت راه بسوي ش مي است از دست دادن و بيعت با او به طريقي كه در شرع مقدس رسيده راه انسانيت
ريم به معني آنكه در حديث از حضرت ب مي روحانيت او و روحانيت او راه حقيقي بسوي خداوند است. به اين بيان پي

واليت راه معرفت خداوند است و آن دو راه است يكي در دنيا و ديگري در آخرت «صادق عليه السالم رسيده كه فرمود 
راه دنيا بسوي خدا همان امامي است كه فرمانبرداري از او واجب است و هركه او را در دنيا بشناسد و به راهنمائي او 

اشد عبور خواهد كرد و هركه شناسائي او را در دنيا ب مي ند بر راهي كه در آخرت است و پلي كه بر روي دوزخاقتداء ك
و آنچه از آن حضرت رسيده كه راه » پيدا نكند در آخرت نيز قدم او بر راه خواهد لغزيد و در دوزخ سقوط خواهد كرد

                                                                                                                                                                                                                                        
   .رسح يداريب -يسلطان حهيزرگداشت مرحومه خانم مل، ب1/7/1396سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  116

http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396-07-01-Sobhe-Shanbe-Bozorgdasht-Marhome-Khanom-Soltani-Bidari-Sahar-
128.mp3   

رضاعليشاه،  حاج سلطانحسين تابنده گنابادىحضرت  ترجمه و حواشى، با هفت سوره السعادة ترجمه مقدمه تفسير بيانرهنماي سعادت،  117
 . انتشارات حقيقت.1378انتشارات حقيقت، چاپ اول جديد، 
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 »صراط«ؤمنين و معرفت او است و خبر ديگري كه فرمود اميرالمؤمنين (ع) است و در خبر ديگر اضافه شده اميرالم
  همه به اين معني اشاره دارند. »مستقيم صراط«معرفت امام است و خبر ديگري كه فرمودند مائيم 

و نيز به اين معني صحيح است كه بگوئيم بشريت امام عليه السالم و شناسائي ظاهر بشريت او نيز بدون آنكه معرفت به 
ا شود و اتّصال به بشريت او و بيعت كردن با او راه بسوي راه خدا است چون راه حقيقي خداوند نورانيت امام نورانيت پيد

و شرط معرفت به مقدمه  اشد و اتّصال و بيعت ظاهري نيز چونب مي و شناختن او به نورانيت و اتّصال حقيقي به ملكوت او
  .نورانيت است ازينرو راه بسوي خداوند خواهد بود

ود و اول مرتبه اين اتّصال و ش مي و معرفت امام به نورانيت و اتّصال معنوي بدو در اصطالح صوفيه حضور و فكر ناميده
الي اهللا ولي بايد دانست  سالك 118معرفت ظهور نورانيت امام است بحسب وجود مثالي او كه در عالم مثال دارد، بر صدر

رانيت امام است غير از آن چيزي است كه بين پيروان بعض سالسل و كه مراد از اين فكر و حضور كه ظهور و نو
اند بايد صورت شيخ را به زحمت هم كه باشد در نظر  ندارند مشهور شده كه گفتهحقّ  مرتاضين از عجم كه ارتباط به

كنند كه بعض اخبار ائمه تصور  گرفت و آن را نصب العين خود قرار داد در صورتيكه اين باطل است هرچند شايد بعضي
وقت تكبرية االحرام تذكر رسول هللا واجعل واحًد است.   رساند مانند آنكه از حضرت صادق عليه السالم رسيده نيز آن را مي

االحرام در نماز بگوئي پيغمبر خدا را به خاطر آور و يكي از  ةخواهي تكبير يعني هنگامي كه مي امن االئمة نصب عينك

                                                                                                                                                                                                                                        
موضوع تمثّل صورت شيخ يا امام يكي از مسائل مهمه است كه بعضي از ظاهربينان به حقيقت آن پي نبرده و اعتراضات زيادي بر آن  118

ن است كه بايد صورت شيخ را هنگام عبادت در نظر گرفت در صورتي كه اين موضوع خالف است اند منظور عرفاء آ اند و گمان كرده نموده
گويند عبادت منحصر به ذات حق و معبوديت ويژه او است و پرستيدن غير او ولو صورت و منظور صوفيه و عرفاء آن نيست زيرا عرفاء مي

ر فكر مصطلح صوفيه آنچه مورد توجه قلبي و فكر بايد باشد فقط نام حق جسماني علي بن ابيطالب باشد شرك و از آن نهي شده است. و د
 است تعالي شأنه و غير او را بايد از دل دور كند و اگر سالك راه خدا بطوري در ذكر و فكر حق مستغرق شود كه نسبت بدان مغلوب گرديده و

شود و ادامه پيدا كند دل او روشن و صافي شده براي او مكاشفاتي دست مياختيار باشد و سراپاي او تحت تأثير آن قوه واقع  در توجه بدان بي
راده و دهد از جمله در مراحل اوليه ممكن است صورت شيخ و راهنما براي او جلوه كند و متمثّل شود ولي البتّه اين به اختيار نيست بلكه بدون ا

و تمثيل كه عبارت از درنظر گرفتن صورت بشري و وادار كردن خود به توجه به آن شود كه آن را تمثّل گويند نه تمثيل  اختيار او اين تجلّي مي
صورت باشد غير از اين است و اجازه داده نشده است و برخالف دستور است. در تمثيل نيز چون توجه او به همان فكر مأمور به خودش مي

شود و اگر بدان مغرور نشود و بر فكر خود مداومت نمايد مشاهدات  مي باشد اين جلوه كه از راهنما شده در همان فكر و توجه به حق محو
شود و آن نيز همان نورانيت آنها است نه صورت بشري و حديثي كه ابوخالد كابلي  دهد و جلوه امام و پيغمبر بر او ميباالتري براي او دست مي

خال« از حضرت باقر عليه السالم روايت كرده كه فرمود يعني به خدا  »د لنور االمام يف قلوب املؤمنني انور من الشمس املضيئة يف النهاروهللا  ا
باشد ولي در همه حال معبود سوگند كه نور امام در دل مؤمنين روشن تر از خورشيد در روز است اشاره به همين تمثّل و ظهور به نورانيت مي

ام. ولي البتّه اگر ما بعنوان توسل و شفيع قرار دادن آن  ه تفضيل ذكر نمودهحقيقي او ذات حق است كه شرح آن را در رساله رفع شبهات ب
وقت تكبرية االحرام تذكر رسول هللا (ص) «بزرگواران قبل از شروع به عبادات از آنها ياد كنيم مانعي ندارد و خالف شرع نيست و مراد از حديث 

دانها بعنوان معبوديت نيست به همين جهت در خود عبادات توجه به آنها جايز همين است و اين شرك نيست زيرا توجه ب» ايل آخر احلديث
بندد و نيست و فقط بايد به حق تعالي توجه كنيم ولي البتّه طبيعي است كه هرگاه نام كسي برده شود صورت آنكس در مخيله انسان نقش مي

اختيار متوجه پيغمبر و ائمه هدي شويم و آن نيز شرك در عبادت  ست بياين نيز اختياري نيست و در موقع گفتن تشهد و صلوات نيز ممكن ا
  از اين نظر شاعر گفته: نيست.

 لقد صار قليب قابال كل صورة          فمّرعي لغزالن و ديًر الرهبان
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در مقابل چشم خود قرار بده ولي منظور از خبر نيز اين نسيت زيرا اين تمثّل مقيد كردن فكر است به آن  ائمه را نيز
پرستي است، بلكه مراد اين است كه سالك راه خدا بايد آينه دل خود را بواسطه مداومت بر ذكر و  صورت و شبيه بت

نمايد و صيقل دهد و هرگاه خيال او بواسطه ذكر  فكر خداوند و دستوراتي كه از راهنماي خود گرفته صاف و شفاف
 تقويت يافت و قوه فكريه او صيقلي شد و دل از بيگانه و غير خدا خالي گرديد قلب او صافي شده و صور در او منعكس

آن آنست علّت  ود وش مي اشد صورت نورانيت شيخ راهنما بر او ظاهرب مي او بيشتر به هادي خودتوجه  ود و چونش مي
ود چون به توسط او بوده و بر زبان او بوده ارتباط و بستگي بدو دارد و هرگاه تقويت شود ش مي ه ذكري كه از او گرفتهك

د و هرگاه شيخ به نورانيت خود بر او ظهور كند زحمت و مشقّت در مراقبت دستورات از او گرد مي بصورت او متمثّل
ود از جانب محبوب حقيقي است و ش مي ود كه آنچه بر او واردش مي متوجهرد و ب مي برداشته شده و از حضور نزد او لذّت

  يند.ب مي بدآن خوش است، هرچند مطابق ميل و مالئم ذات او نباشد زيرا آن را از محبوب خود

ود و گاهي ظهور نورانيت هادي بر دل او بطوري است ش مي چون اين حالت ظهور كند حاالت مختلفه براي سالك پيدا
 خري ظهور مباين خارج بر مبايناُ ةداند كه بر او ظهور نموده و بعبار را غير از خود و خارج از وجود خود مي كه آن

او با خود  كند و گاه هم بنحو اتّحاد  ميتصور  يند و حال و محلب مي اشد و گاه آن را بنحو حلول در وجود خودب مي
يند و فقط نورانيت هادي را مشهود ب نمي ود فاني شده و خود رانمايد و گاه هم بطوري است كه سالك از خ مشاهده مي

 هاي هولناك و هالك كننده نمايد و براي سالك در هريك از اين حاالت مراتب و درجات و حاالت مختلفه و ورطه مي
اهنما و كسي كند و از تصرّف معنوي شيخ رتصور  اشد كه اگر غرور و عجب براي او پيدا شود و انانيتي براي خودب مي

كه حال خود را بر او عرضه دارد خارج شود خطر هالكت ابدي و سقوط در دركات جهنم براي او هست در اين صورت 
بايد مشاهدات خود را بر شخصي كه بيناي راه باشد و او را بر آفات آگاه كند عرضه بدارد تا نيك و بد و صحيح و فاسد 

التي را كه مخالف است بيان نمايد زيرا بسياري از اوقات سالك بر اثر مشاهدات و باطل را براي او ظاهر كند و حاحقّ  و
پسندد مانند كند و چيزهايي كه شرع مطهر آنها را نمي خود و بواسطه عرضه نداشتن آنها بر خبير و بصير راه غرور پيدا مي

د مانند عقيده حلول و گرد مي قايد خالف معتقدود و به عش مي از او ظاهر» ليس فی جبتی سوی هللا« و »اّنی ا هللا«گفتن 
و وحدت بĤن معني كه ممنوع و خالف شرع و عقل است يا عقيده اباحه و الحاد كه در شرع مطهر ممنوع است  اتّحاد 

(يعني خارج شدن از حدود شرع و عقيده به آزادي و مباح بودن همه اعمال و انحراف در افعال خود از وظايف شرعيه كه 
  اينها باطل و خالف است).همه 

ود حكم ش مي كند همان فعليت اخيري كه براي او پيدا و چون سالكي كه در طريق مراتب انسانيت و فعليات آن سير مي
كند و شيئيت و شخصيت هر چيز هم بصورت  را پيدا ميماده  صورت را دارد و ساير فعليات كه از آنها عبور كرده حكم

ازينرو صحيح است كه فعليات سابقه را راه بسوي او و طريق را مضاف بدو قرار دهيم به اعتبار اينكه او ماده  او است نه به
روند و او به جميع فعليات سابقه متحقّق و همه در او جمعند و چون سوره  فعليت اخيره است و همه فعليات بسوي او مي

نيز  »اهد«بدو ملتجي شوند و او را بخوانند ازينرو كلمه  حمد براي آموختن بندگان است كه چگونه او را ستايش كنند و
دستور به همه بندگان است كه او را بخوانند و درخواست هدايت و راهنمائي كنند. پس معني آن نسبت به غير مسلم آن 

ا بدآن برسان رود كه عبارت است از پيامبر تو و احكامش و ما ر است كه خدايا ما را هدايت كن به راهي كه بسوي تو مي
و نسبت به مسلم اين است: خدايا ما را داللت كن و برسان بسوي راهي كه عبارت از ولي و خليفه تو است كه به پيغمبر تو 
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و نظر نيت  اشد كه اسالم است و اين برحسب اختالفب مي ايمان آورده يا خدايا ما را باقي بدار به راهي كه بسوي تو
اسالم خود نظر داشته و بدآن قانع و راضي باشد و اكتفا كند معني دومي مناسب است و اگر  اشد زيرا اگر بهب مي گوينده

ايمان و راه بسوي آن است معني اول در نظر است و معني آن نسبت به مؤمني كه به مقام مقدمه  متوجه باشد كه اسالم
حركت بر آن را ادامه ده يا ما را راهنمائي كن يا حضور نرسيده اين است: كه خدايا ما را بر اين راه كه هستيم نگاهدار و 

او) و نسبت به مؤمني كه حال حضور براي او دست داده و ظهور نورانيت بر او نيت  ما را برسان (بر حسب اختالف حال و
به  »اهد«ر شده اين است كه: خدايا ما را بر اين حال بدار و برين راه ببر و بواسطه اين اعتبارات است كه اخبار در تفسي

  اختالف رسيده كه با بياني كه ما مذكور داشتيم هركدام در مقام خود صحيح است.

دهد مگر بواسطه واليت و نعمت حقيقي كه  و چون سلوك بر راه راست انساني دست نمي »َعَلْيِهمْ  أَنـَْعْمتَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ «
صراط الذين «جمله  »صراط مستقيم«اوند متعال پس از ذكر دهد همان واليت است ازينرو خد اسالم را هم نعمت قرار مي

ذكر فرموده زيرا نعمت دادن به انسان عبارت است از اينكه آنچه مناسب  »صراط«بدل از كلمه به عنوان  را »انعمت عليهم
او را از قوه و  اشد همان واليت است كهب مي و مالئم با انسانيت او است به او عطا شود و آنچه مالئم حقيقي با انسانيت

 رساند و فعليات انسانيه از مراتب واليت است و آثاري كه از آن فعليات صادر استعداد خارج نموده و به فعليات انسانيه مي
مذكور داشتيم و همچنين اعمال و افعالي كه قبال  روي در اموري است كه اشد عبارت از ميانهب مي ود يا الزمه آنهاش مي

 كنند. همه آنها به اعتبار اينكه متّصل به نعمت بزرگ واليت است نعمت به آن فعليات كمك مي انسان را بر رسيدن
قولوا اهد صراط الذين «اشند از اين جهت در تفسير اين جمله از اميرالمؤمنين علي عليه السالم رسيده كه فرمود: ب مي

م قدي ملال والصحة فا لتوفيق لدينك وطاعتك ال يعني بگوئيد خدايا ما را راهنمائي كن » كونون كفارا اوفساقاانعمت عليهم 
اي نه آن نعمتي كه  به راه كساني كه نعمت فرستادي بر آنها به اينكه در دين خود و اطاعت از اوامر خود بدآنها توفيق داده

وهم الذين د سپس فرمود عبارت از دارائي و تندرستي باشد براي اينكه صاحبان آن نعمتها ممكن است كافر يا فاسق باشن
يعني آنهايند كساني  119»َرِفيًقا ُأوَلِئكَ  َوَحُسنَ «الي قوله  »َعَلْيِهمْ  اهللَُّ  أَنـَْعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  فَُأولَِئكَ  َوالرَُّسولَ  اهللََّ  يُِطعِ  َوَمنْ «تعالي قال هللا 

هستند كه خداوند بر آنها نعمت فرستاده از كه خدا درباره آنها فرموده هركه اطاعت خدا و پيامبر كند آنها با كساني 
  پيغمبران و راستگويان و شهيدان و نيكوكاران و آنان نيكوياراني هستند.

غير طريق انسانيت هاي  ظاهري هم اگر بستگي به واليت داشته باشد نعمت محسوب و اگر انسان را به فعليتهاي  نعمت
انساني پس از قبول واليت اگر تحت تسخير شيطان درآيد يعني هاي  وارد كند نقمت و عذاب است. همينطور است فعليت

اگر پس از آنكه مسخّر رحمان بوده از آن فعليت خارج شود و به تسخير شيطان درآيد از نعمت بودن خارج شده و نقمت 
  خواهد گشت.

آنها داده شده اشخاصي هستند كه در حد وسط  و چون كساني كه نعمت واليت به »الضَّالِّنيَ  َوَال  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْريِ «
بوده و از تفريط كه كوتاهي در قبول واليت است و افراط كه آنها را از حد واليت خارج كند بركنارند و راهشان در 
همه امور همان حد وسط بين افراط و تفريط است ازينرو آنها را توصيف نمود كه آنها كساني هستند كه نه مورد غضب 

تفسير شده به كساني كه كوتاهي نموده و در مرحله  »مغضوب عليهم«اند زيرا  گمراه گرديدهحقّ  ع شده و نه از طريقواق
                                                                                                                                                                                                                                        

  .69سوره نساء، آيه  119



47 

كار چون كوتاهي نموده و  اند زيرا تفريط كاراني هستند از حد وسط پا فراتر گذاشته افراط »ضالني«اند و  تفريط واقع شده
نيست و مورد غضب است و آنكه از حد واليت خارج شده چون خود را به  خود را به واليت نرسانده اصالً مرضي خدا

روي كرده از طريق مستقيم  واليت رسانده از مغضوب بودن بيرون آمده ولي بواسطه آنكه از آن تجاوز نموده و زيادي
اط و تفريط همان انسانيت و از رضاي خداوند خارج شده گمراه گرديده است زيرا معيار خوشنودي و خشم خداوند و افر

  واليت است نه غير آن زيرا واليت حد استقامت انسان و سبب پسنديده شدن او است.

ود كه معرفت به مقام پيغمبر و امام پيدا نكرده و درباره آن بزرگواران به ش مي بكساني تفسير »مغضوب عليهم«گاه هم 
به كساني كه درباره آنها غلو  »ضالني«و  120اقص باشدكمتر از آنچه شايسته مقامشان هست معتقد بوده و عقيده آنان ن

باشند و به اين  121نموده و آنچه باالتر از ادراك خودشان يا زيادتر از مقام حقيقي آن بزرگواران است راجع به آنها معتقد
  فسير شوند.اند هرچند كه به همان معني اول نيز ممكن است به يهود و نصاري ت معني به يهود و نصاري نيز تفسير شده

از قبيل عطف صفات متعدده براي يك ذات باشد يعني در معطوف و معطوف  »ضالني«و نيز ممكن است عطف كلمه 
عليه دو دسته اراده نشده باشد زيرا مفرِط و مفَرِّط هر دو مغضوب خدا هستند و هم گمراه زيرا هر دو از راه منحرف شده 

ود به ش مي تفسير »غضوب عليهمم«اند خواه آنكه گم كردن پس از يافتن يا پيش از يافتن باشد و گاه  و راه گم نموده
اند مانند كساني كه علي را كافر يا فاسق خواندند چون  ناصبيان و كساني كه عداوت اولياي خدا را پيشه خود نموده

نيز به كساني كه معرفت امام پيدا نكرده و درباره او شك داشته باشند  »ضالني«غضب خدا بر آنها خيلي شديد است و 
  » ود.ش مي تفسير

 ازگنجد به معني اينكه از  ميو قواعد تصاد و تشابه  معاني تداعي قاعدهلحاظ قواعد روانشناسي اين موضوع در مبحث  از
 و كردن زنده :از است عبارت كه همبستگي و همخواني يادآوري، يعني تداعي،. برد پي مي ديگر معني به معني يك

تداوم تداعي معاني  122.دارد ارتباط حواس با نخست درجه در كه ذهن، در گذشته رويدادهاي و ها آموخته ساختن حاضر
حاالت و  ،يشيهر درو ،يسلوك هر عارف ريمس در« 123فرمايند: در اين باره مي رساند. تر مي انسان را به معاني عميق

 تيبه او خبر بدهند كه كارها يعنيانذار  يمقدارش از جانب خودش است برا كيكه  ديآ يم شيمختلف پ اتيوضع
 كي. مييگو يكه ما م يهيتنب نيو نه ا يداريب يكردن، برا داريب يعنيهم  هي. تنبيآگاه يعني هيتنب يبرا ايچطور بوده، 

 نيحاالت، ا نيكه خودش دارد. ا يكار را كرده، به هر قصد نيا ماًيحاالت هم خداوند مستق نياز ا يبعض از يمقدار

                                                                                                                                                                                                                                        
 .مانند كساني كه علي (ع) را شايسته مقام او نشناختند 120
 به خدايي علي يا پسر خدا بودن عزيز و مسيح گرديدند.مانند اشخاصي كه قائل  121
   آن. يعرفان يذكر و فكربه معنا ، 11/6/1395سخنراني حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ  122

http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395-06-11-Sobhe-Panjshanbe-Zekro-Fekr-Be-Manaye-Erfaniash-128.mp3  
 - ر در هر حادثه تفكّ -اسم  ياسم و معن - در ذكر  يمعن يتداع ، 15/1/1395علي تابنده مجذوبعليشاه در تاريخ سخنراني حضرت حاج دكتر نور
   .به خاطر آمدن و به خاطر آوردن

http://www.mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395-01-15-Sobhe-Yekshanbe-Tadaei-Maani-Dar-Zekr-Esam-Va-Mani-
Esm-Tafakor-Dar-Har-Hadese.mp3  
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شده و در آن لحظه خوب  جاديدر خودش ا ميسق اي حيشده. صح جادياست كه در خودش ا يافكار ةجينتغالباً  راتيتأث
اند كه صورت  فرموده غالباً م،يدر قد نكهياز فقرا نوشته بود در مورد ا يكيبود،  يا قبل نامه يچند مثالً .فهمد يخودش م

اند.  داده حيمسأله را توض نياند، ا مرقوم فرموده شاهيعل رفع شبهات كه حضرت رضا ةدر خود رسال د،يريرا در نظر بگ خيش
آدم  كياست. مثالً هر وقت به  يراراديغ ها يمعان ياز تداع ياريسكه ب يمعن نياست، به ا يشناس درس روان كي نيا
دروازه قرآن  ند،يب يرا در ذهنش م رازيبالفاصله دروازه قرآنِ ش يرازيدارد، آن ش يعيوس ة: قرآن دروازنديبگو يرازيش
است از  نهم ممك ي. گاهستين نيچن يگريد يول رسد يخاطرش م به ريتصو كيحرف  كياست، از  يساختمان كي

 يفور ف،يبدون شعر، بدون تصن ديشنو يم يآهنگ كي. مثالً تا ياز آهنگ، آهنگ ايحرف، حرف به خاطرش برسد. 
 يگريد يهمان برا يول رسد يبه خاطرتان م يگريد يصدا كيصدا،  نياست. از ا فيآهنگ فالن تصن ني: ادييگو يم

 كياست كه در  نيو در سلوكش هست، ا اش يكه در زندگ يا مسأله نيمهمتر ش،يدرو يبرااست.  يمعمول زينه، چ
در  ديمسأله با نيواقعه و ا نينام خدا به او داده شده، گفته شده. ا كياست،   بشرها كه بوده ةمثل هم يعنيتشرّف  ةجلس

داده،  ادياسم را به او  نيكه ا يآن كس يعني هك يآن كس ياوقات آنقدر مهم است كه معنا يمهم باشد، گاه يلينظر او خ
تا  يعنيدو تا با هم متعارفند  نيرا بگو، ا نيگوش بدهد، امر كرده كه ا ديچون معتقد بوده كه با ايكرده،  نيبه او تلق اي

 نيا حِياست كه توض نياشخص.  نيا آن نام،  د،يآ يتا آن به خاطرش م اي ديآ يآن مسأله خاطرش م د،يآ يتشرّف م ةمسأل
كه  يزياول چ نكهيا يصورت قطب است. برا و بعد به خياند، اول صورت ش  مرقوم فرموده شاهيهم كه حضرت رضاعل

است  يقو يليكه ذكر را داده، در ذهنش وجود دارد، خ خيذكر و ش نيا نيكه ب يو ارتباط يكينزد كي شيدرو يبرا
 يكه جلوتر رفت، به معنا يقدر كياست.  خيآن ذكر با ش نيب شود، يم جاديكه در ذهن شخص ا يارتباط نياول يعني
 ي. اول كه ذهنش رورديگ يقوت م شتريذكر وجود دارد، ب ةذكر و دهند نيكه ب يذكر هم توجه كرد و آن ارتباط شتريب
 يقدر كيذكر را بگو.  نيا ست،است كه به او گفته ا خيش نيتشرّف ا ةدر جلس ماًيمستق نكهيا يمتمركز است برا خيش

 رود يباالتر م خينخ، از ش نيارتباط مثل ا نيكه ا نديب يم شود، يم تر يقو شود، يتر م كه جلوتر رفت، اعتقادش محكم
برود، آن  شتري. بشود يقطب به ذهنش متبادر م ياست كه بعد از مدت نيقطب است. ا ةيارتباط از ناح نيكه ا فهمد يم يعني

اگر برود، به  قيطر ني. به همشود يم يدر ذهنش متجلّ ب،ياصطالح آن امام غا كه در ذهن ما هست و به يمامتا يمعنا
نگاه كردن  خيصورت ش به نياست. بنابرا يجيتكامل تدر ني. انديب يصورت خود امام را هم م امام برسد، در آن ةدرج

ذكر را با  نيارتباط ا كند، يم داينطور كه ذهنش وسعت پيهم يول نديب يرا مجسم م خياول كه ش ةآن مرحل يعني
حساب  يكيهمه در ذهنش  نهايكعبه، حرم حضرت رضا، ا وار،يبه قطب، به در، د خ،ي. به شنديب يهم م گريموضوعات د

هم باشد.  اريبه اخت ديو نبا ستيخودش ن اري. اوالً به اختستين يپرست بت نيا ند،يب يرا م خياگر هم صورت ش يعني شود يم
ذكر باشد، هر وقت خداوند مصلحت دانست  يمتوجه ذكر و معنا دينه! با ند،يزور بزند كه بب يعنياگر باشد، بله!  اريبه اخت

كه در آن  ينطوريا نيآشكار بشود. بنابرا زي، ممكن است همه چشخص بود نيا يقدرت روان يو هر وقت كه مقتضا
در جاي ديگر همين موضوع را ادامه  »است. يشناس روان ةقاعد نيهم ياراد ري. غستين ياند، اراد رساله هم فرموده

احتراز از تكرار، شما  يرفع شبهات مفصالً نوشته شده است كه برا ةدر مورد حضور صورت مرشد در رسال« 124 دهند: مي
 جاديممكن است ا ها يبعض يشود. برا جاديحالت حتماً ا نيكه ا ستين ني. به هر حال منظور ادهم يرا به آنجا ارجاع م
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و ناخودآگاه، در  يمعان يخود به صورت تداع كم خودبه مند شد، كم به ذكر و فكر مأخوذ عالقه يشخص يبشود. وقت
. نه شود يدر مقابل او مجسم م يداده است و صورت يذكر را چه كس نيكه ا رود يضمن گفتن آن ذكر، ذهن او به آنجا م

 يزياز شخص عز يادگاريكه  ديدار يحيمثالً شما تسب نكهيكماا شود؛ يم دهيلحظه د كيمجسم كند، بلكه در  نكهيا
 يمسأله به صورت ني. بنابراديافت يآن دوست م اديناگهان به  يگاه دينيب يآن را م يوقتكه آن را به شما سپرده است،  ستا

كه حتماً به صورت قطب وقت باشد. ممكن است قطب گذشته باشد و ممكن است آن  ستين ديا كه شما سؤال كرده
 »كند. دايذكر و فكر شده است تجسم پ نيكه باعث ا يكس

  بخشي آگاهي
و هركدام به نحوي از  است درماني روانهاي متعارف در مكاتب مختلف فرآيند ازيا افزايش آگاهي  125آگاهي بخشي

دهند. وديعه رسول خدا (ص) كه در ميان  رنجوري قرار مي فع روانرانحاء با افزايش آگاهي درمانپذير را در مسير بهبود و 
راهنما و آگاهي بخش به عنوان  ت پيامبر اكرم (ص)مسلمين قرار دادند از حديث ثقلين بارز است كه كتاب خدا و عتر

. ولي وجود دارد قرآن صامت و قرآن ناطقيعني ميان مردم قرار داده شده كه آنچه الزمه دانستن بشر است در اين دو  در
ي و بايد گفت كه افزايش آگاهي در روانشناسي عرفاني از دو طريق بيرون شودبراي اينكه به مكانيزم عمل آنها اشاره 

يا مصاحبت  وعظود. در روش بيروني انواع و اقسام مجالس عرفاني و در سطح پايينتر آن مجالس ش مي دروني به فرد القاء
يرد. در گ مي هاي مختلف متداول در هر عصر براي انتقال خطابه و وعظ و مشابه آن صورت رفتگان و استفاده از رسانه راه

ي سالك است در . مهمترين دستوراتي كه موجب ترقّودش مي آموختهتفكّر  و و تذكرتوجه  روش دروني به سالك طريق
آگاهي خود را از درون نسبت به كليه مسائل تفكّر  آموزد كه با افزايش دستورات ذكر و فكر نهفته است. سالك مي

بيروني هاي  دريافتهاي ديگران و  د و تنها به گفتهنمايدر درون خودش شكوفا را افزايش دهد يعني چشمه جوشان علم 
تر از آگاهي گرفتن از ديگران است. اين موضوع همانند اين است كه مؤثّراكتفا نكند. آگاهي بخشي در درون بسيار 

در چاه آب وجود دارد ولي دسترسي به مدتي  عي در آن آب ريزند. درست است كه تاچاهي حفر شود و بطور تصنّ
در صورتيكه چاهي كه به جريانات آب زيرزميني د. گرد مي نخشك يا متعفّمدتي  زيرزميني ندارد و لذا پس ازهاي  آب
در چيستي و كيستي خود و اين تفكّر  وي آب با طراوت است. آگاهي بخشي از درون همراه بااصل باشد همواره حمتّ

يعني  فرآيند متعارف همين ود. در روانشناسيش مي در آفاق و انفس ناميدهتفكّر  عالم است. اين عبارت در اصطالح عرفا
يرد ولي برتري روانشناسي عرفاني در اين است گ مي درماني از طريق آگاهي از بيرون از طريق درمانگر صورت -شناخت

  سازد. درمانپذير را به سالمت رهنمون مي ،از درونتفكّر  كه آگاهي بخشي نه تنها از بيرون بلكه با جوشش

ق يدقا كه به سبب آن انسان در ادراك ييرويمت عبارت است از قدرت و نكح« 126اند: مت فرمودهكح يق معنيدر تحق
ق صنع باشد. پس يه مشتمل بر دقاكند يافريرا ب يتواند مصنوعات ين ميند. و همچنك يدا ميمصنوع قدرت پ يايامور و خفا

 يجزء عمل يكود و ش يده مينام يمت نظركه حك يجزء علم يكب از دو جزء است، كمت به اعتبار متعلّقش مركح
مت كاز ح يشود. گاه ير ميتعب يارك و خرده ينيب از آن دو، به خرده يشود، و در زبان فارس يده مينام يمت عملكه حك
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شود و  ير ميمال و اتقان در علم تعبكبه  يمت باشد، و گاهكاز دو جزء ح يكيشود. تا اشاره به  ير ميبه اتقان در عمل تعب
ه در كمت كه اشاره به هردو جزء دارد و حكشود  ير ميبه اتقان در علم و عمل تفس ياست، و گاهگر يآن اشاره به جزء د

شت از جهت علم و عمل قوام و اساس باشد و جربزه افراط ير معيه در تدبكشود عبارت از آن است  ير مكمقابل جربزه ذ
اء را بشناسد، و اگر يق اشيتواند دقا يش مبا تجرّد يه ولكرا يت است، زيج مرتبة واليمت از نتاكن حيآن است. و ا

را يند، زكق مصنوعات را خودش بسازد و خلق يتواند دقا ين ميماند، و همچن يده نمياز او پوش يزيبخواهد بشناسد چ
اء و ياست، سپس انب يتعال يم مطلق نخست خداكيند. و حك ينم يجاد آن خودداريست و از اياز او ممتنع ن يزيچ

ن مرتبة يه به آن بزرگواران شباهت دارند. و اولكنان آنها و سپس آنها يتشان، سپس خلفا و جانشيوال رسوالن از جهت
ده يا آفريو عل ين عالم سفليه تو در برزخ بك ينك كق صنع خدا را در خودت و بدنت دريه دقاكن است يمت اكح

از تصرّف  يده شده است و نفس ابائيفرت محض آيقابل يوت داراكه نفس تو جهت تصرّف در هر دو ملكنيو ا يا شده
مأل  يكيا، آن را به نزدين، و تصرّف عليسجن و سج ينفس را به سو يوت سفلكه تصرّف در ملكنيبر آن دو ندارد، و ا

نان به علم يه اكاخالق است  يماكق حيه طركق علم و گمان يل معرفت است و نه بر طرينها بر سبيشاند. همة اك يم ياعل
اهل معرفت، بر اما  برند. ينم يا خود غافل هستند، پس از علمشان بهره يه از نفوس جزئك ينند، در حالك يقناعت م يلّك
نند، مانند كا را باز يوت علكتصرّف ملهاي  را ببندند. و راه يوت سفلكتصرّف ملهاي  ابند تا راهي يق عمل قدرت ميدقا

رد، كدشمن بلند  ير را بر رويافت و شمشيه به دشمن ظفر ك ينير ححمله به دشمن، د كع در جنگ، بر تر يقدرت عل
ر زدن به يشمش يه نفس او براكرا يرد، زكر زدن را رها يع شمش يه علكع آب دهن انداخت،  يعل يو دشمن بر رو

دا يارتقا پ تيرد و عمل نمود، حتماً به عبودكدا ير شد شناخت و قدرت پكه ذكآنچه را  يجان آمده بود. پس انسان وقتيه
گران وجود دارد او يه در او استعداد اصالح دكه خداوند دانست ك يت است. سپس وقتيند، و آن مقام فنا و مقام والك يم

وت كو مل كق صنع در مليدهد، و او را به دقا يا خالفت ميگرداند و به او خلعت نبوت و رسالت  يتش برميرا به بشر
دهد و آن  يع موجودات را در خدمت او قرار ميسازد و جم ياء قادر ميتصرّف در اشق يسازد، و او را بر دقا يآگاه م
ان ين بيمت است و اكج حيت از نتايت است چون والينجا، واليمت در اكمت است. مقصود از حكن مرتبة حيآخر
ه گفته كنيمانند اگردد.  يبرم ين معنيه در سخنان آنها آمده است به همكرات مختلف يق آن است، و تفسيمت و تحقكح

ا يها و عمل صالح است،  يكيمت عبارت از علم به نكا حيه هست، كاء است آنچنان يق اشيمت شناختن حقاكشود: ح
ا تشبه به اله است در يردن به خالق است به قدر طاقت بشر، كا اقتدا يدارد،  يا دهيه سرانجام پسندكاست  يانجام دادن فعل

  .» يعلم و عمل به قدر طاقت بشر

ن يم بكه و حيشنهاد خالفت الهيشات عرفاء آمده است. در سورة لقمان به لقمان پيتب و فرماكمت در كاز ح يادير زيتعاب
ار خودم قرار داده شده است راه ياگر به اخت ينم ولك يه اگر امر است اطاعت مكند ك يند و او عرض مينما يالنّاس م

 ياء آن طوريمشاهدة اش يمت را به معنكن ارتباط حيد. در ايفرما يت ميرا عنامت كپسندم. لذا خداوند به او ح يت ميعاف
م و فقط ينك يز مير آن پرهكه از ذكشود  يم يبند طبقه يمت در انواع متعددكح 127ند.ينما ير ميقتشان است تفسيه حقك

ند معرفت به دو يماء گوكح«اند:  فرمودهه كم ينك يتفا مكه ايف صالحيمت و معرفت از رسالة شركز علم و حيبه وجوه تما
ن كق اهل باطن است، ليه طركان يشف و عكگر به يق اهل ظاهر است، ديه طركر و برهان كبه نظر و ف يكيقسم شود، 
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 ياز بشر حاف يه: تو اعلمكه علم نامند اگر به معلوم رساند و االّ ظنّ نامند. به احمد حنبل گفتند كند بلياول را معرفت نگو
 ينقل يعلم ظاهر يشناسد اگرچه من علوم را به از او دانم. دارا ي؟ گفت: او خدا را به از من ميارت او رويچرا به ز

ده، و ياو را شم يه بوك يسكمثل  يعلم عقل يده باشد، و دارايا وصف آن را شنيده يه رنگ شراب را دكاست  يسك
ا ي يا قدحي يا الهيا پي يا ده، قطرهيشكا سريده يچش هكرده و معرفت آنراست كه لمس كمت چنان است كح يدارا
  128»ده.ين آن گرديا غرق آن شده عي يا خمي يسبوئ

جواب سؤال مقدر است، گويا كه » يْؤِتی احلِْْكَمةَ « 129فرمايند: مي بيان حكمت و مراتب آندر اين ارتباط در همچنين 
شيطان و مصالحي كه الزمة طاعت خداست مشاهده نمود رسول (ص) پس از آنكه يقين كرد و مفاسد مترتّب بر طاعت 

 اندازند، و از آن مفاسد دور كنند، و به اين مصالح و مفاسد نظر نمي گفت: چه شده است كه مردم تأمل در اين امور نمي
نها، از دو كنند؟ خداوند فرمود: نظر در نكات و دقايق اين امور و عمل به مقتضاي آ وند و به اين مصالح رغبت نميش نمي

 به آنكه خود خواهد» َمن يَشآءُ «دهد، بلكه  جنبة حكمت نظري و عملي است، و خداوند حكمت را به هركس نمي
ممكن است جملة حاليه باشد، يا خبر بعد خبر كه مفيد همين معني حال باشد. حكمت » من يشاء«خشد. عبارت ب مي

غاياتي كه مترتّب بر آن است و آن حكمت نظري است، و  چنانكه گذشت عبارت است از ادراك نكات آفرينش الهي و
اي كه مشتمل بر دقايق آفرينش و غايات آن باشد تا برسد به  نيز حكمت عبارت است از قدرت داشتن بر ساختن ساخته

غايتي كه آن اشرف غايات است نسبت به مقام صانع كه آن حكمت عمليه است. و حكمت به هركدام از نظري و عملي 
ود. و چون ادراك دقايقي كه در مصنوعات به وديعه نهاده شده ش مي ود، چنانكه به مجموع هر دو نيز اطالقش مي قاطال

است، و عمل كردن به دقايقي كه براي آن مصنوعات متصور است مخصوص خداي تعالي است، پس حكيم علي 
ايجاد پديده، از حكما هستند. و آن حكمت يعني  االطالق خداي تعالي است. و ساير مردم به اندازه ادراك و توانائي بر

ود و قدرت بر ساخت مصنوعي كه مشتمل بر غاياتي باشد كه ش مي ادراك دقايق مصنوع الهي و غاياتي كه بر آن مترتّب
منتهي به اشرف غايات شود ممكن الحصول نيست مگر بعد از گشايش در دل به واليت، زيرا مادام كه درِ قلب به واليت 

ود، و مادام كه چشم قلب باز نشده ادراك ممكن نيست مگر با چشم خيال، و خيال در ش نمي نشود چشم قلب باز باز
دقايق و نكات اوالً  كند. وقتي كه درِ دل به واليت باز شد انسان كند و از غايات دنيوي تجاوز نمي ادراكاتش خطا مي

هاي شيطان را در گمراه كردن و لطافت ملك  كند، و حيله آفرينش را كه در خودش و عالم صغيرش نهاده شده درك مي
هاي شيطان را دفع كرده تصرّف ملك را تقويت نمايد. وقتي در اين  واند حيلهت مي يابد، آن وقت را نيز در تصرّفش در مي

درك كند، و واند دقايق صنع در عالم كبير را ت مي راه كوشش و استقامت به خرج داد و از تصرّف شيطان نجات يافت،
واند در آنها تصرّف نمايد چه كم و چه ت مي غاياتي را كه مترتّب بر مصنوعات الهي است درك نمايد، و به مقدار قدرتش

زياد. و ادراك دقايق در عالم صغير و قدرت در آن عالم، عبارت از نبوت و جانشيني آن است. اين دريافت همراه با 
از رسالت و جانشيني آن است، و اساس اين امر همانطور كه دانستي واليت است. ادراك و قدرت در عالم كبير عبارت 

پس جايز است تفسير حكمت به هر يك از واليت و نبوت و رسالت، و به معرفت و شناخت امام و اطاعت از او، و به 
وف در عواقب آن امر. و به شناخت امام و اجتناب از گناهان كبيره، و به كتاب قرآن، و به ثبات در اول هر امري و وق
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اي نيست كه  ها است، پس هيچ خانه هدايت خلق بسوي خدا، و به معرفت امام و فقه در دين. حكمت سبب آباداني خانه
در آن چيزي از حكمت نباشد مگر اينكه آن خانه خراب باشد. گاهي حكمت تفسير به تشبه به خدا از حيث علم و عمل 

َوَمن يْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد ُأوِتی «نش انسان بكله غايت عالم امكان است، لذا خداوند فرمود: شده است، و حكمت غايت آفري
حكمت يا خير كثير را كه الزمة حكمت » َوَما يذَّكَّرُ «و به كسي كه حكمت داده شود خير بسيار داده شده است » َخريًا َكِثريًا

ها تا وقتي كه  ها و فزوني اطاعت مگر خردمندان، بدان، كه انسان با تمام عبادت» بَٰبِ ِإآلَّ ُأْوُلوْا اْألَلْ «آورند،  است به ياد نمي
شان زياد است ولي مغز ندارد و فقط به  اي است كه گردو و پسته قلبش به واليت گره نخورده مانند درخت گردو و پسته

يند و هم چنين دقايق ب نمي ع الهي راخورد، چه انسان بدون واليت هيچ يك از دقايق مصنو درد سوزاندن در آتش مي
هاي شيطان را ندارد. ولي هنگامي كه قلبش به واليت  يند، پس قدرت بر دفع هيچ يك از حيلهب نمي هاي شيطان را حيله

يند، پس مادام كه قلبش به ب مي ود، و از دقايق و مصالح به اندازة خودشش مي هاي اعمالش داراي مغز منعقد شد ميوه
  »ود.ش مي واند اين مطلب را به ياد آورد و هر وقت كه منعقد شد به آن متذكّرت نمي قد نشده استواليت منع

  مجالس ذكر و تذكّر
ها و  مجالس ذكر و ياد خدا و همچنين ساير مجالس تذكّر رسول اكرم و ائمه هدي و بزرگان دين و اعياد و سوگواري

هاي خاصي كه  ها بطور مرتّب همراه با ويژگي جماعات يا مالقاتجلسات قرائت و تفسير قرآن و نماز جماعت و ساير 
اشند ب مي مشتمل بر قرائت كتب نظم و نثر عرفاني و ديني يا قرائت و شرح قرآن كريم و مراثي و وعظ و خطابه و غيره

ارتقاء سطح هاي نظري و عملي مستمر يا پريوديكال بوده، و همگي در چارچوب توسعه دين و اخالق موجب  كالس
  تربيتي سلّاك است.

 هك شده نيمع ظهر نماز يجا به آن در جمعه نماز و است شده داده قرار نيمسلم ديع جمعه اسالم در و« 130 فرمايند: مي
 و خدا يثنا و حمد هك شود خوانده خطبه دو و نديايب هم اطراف از و برپا جماعت يك يشهر اي ده هر در و شود اجتماع
 هم قرآن در و شود گفته اتيمقتض مطابق الزمه دستورات و  يعموم حينصا و خدا با مناجات و آله و هيعل اهللا يصلّ رسول
 و يويدن مصالح اجتماع نيا بر و دارد اختصاص عبادت يبرا و ممتاز جمعه روز و شب و شده نازل جمعه نام به يا سوره
 يعموم بازار هكبل بوده آنها يگانگي و يرائ يك و يفرمانبردار شينما و نيمسلم و اسالم وهكش و مترتّب نوع همه ياخرو

 هكها  زمان نيا در تا شده داده تياهم مترك بتيغ زمان در عهيش در متأسفانه، شده ملحوظ نماز از بعد ياقتصاد توسعه و
 و عبادت يبرا را جمعه روز و شب بحمداهللا فقرا يولاند  مانده محروم ضيف نيا از همه و ستين انيم در هم آن نامحتّي 

 يرضا و دارند و داشته اجتماع هم را جمعه يها شب و نديمان نمي يويدن ارك از ظهر بعد تا داده قرار خدمت و ارتيز
 حاضر جمعه يها شب يفقر يها انجمن در بتوانند تا و نديننما كتر بتوانند تا را دهيپسند وهيش نيا هكست نيا در هم ريفق

 چه اگرست بهتر باشد يفقر اجتماع هم شب آن بشود اگر و دارد يازيامتها  شب ريسا از هم دوشنبه شبالبتّه  و شوند
 اجتماع خود وست خوب شود زحمت اسباب هك نباشد آنها شغل و ارك مانع هك يدر صورت و مطلوب شهيهم ينيد اجتماع
توجه  و خدا ادي به و باشد عبادت يبرا يفقر اجتماع ديبا و آورد عزّت و تكبر و محبت جانيه يمانيا وجهه به نيمؤمن
 خواندن و ودش مي افزون لتشيفض جمعه در مصافحه و شود خوانده جماعت نماز بود يمأذون اگر و باشند مشغول يقلب

                                                                                                                                                                                                                                        
  .1318 ارديبهشت اول صالح، چاپ پند شريفة گنابادي، رساله صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج حضرت - 130



53 

 در ضمناً و ديافزا يم يينايب و ييدانا بر و ديمف شود داده اندرز و پند و ركتذ حقه معارف و انتيد مطالب هك عرفا تبك
 حال و محل و موقع برحسب توقّف و نشستن اندازه و ودش مي برآورده نيمؤمن حاجات و آگاه هم حال از گريديك داريد

 نبود يسك بر زحمت و باشند هم داريب صبح تا اي باشند هم با صبح تا توانستند و خواستند اگرالبتّه  و ودش مي متفاوت فقرا
 دنيد جز يا بهره و نندينب صورت ريغ آنها اگرچه ندارد يمانع فقر  يعموم مجالس در ربرادرانيغ حضور و ترست دهيپسند
  ».ستين روا رسلسلهيغ با يفقر مصافحه و نبرندغالباً  گوش دنيشن و چشم

  منابع و مĤخذ
همچنين نگاه كنيد به شرح رساله  قم. ،1390مشهور.  انتشارات مؤسسه) ع(سجاد  امام حقوق حضرت سجاد، رساله •

  حقوق توسط حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه:
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_24_mesbahol_sharie_esfande_84_ta_khordade_85.pdf  
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_37_resaleye_hoghoogh_tir_mordad_1385.pdf 
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_40_resaleye_hoghoogh_mordad_azar_1385.pdf 
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_41_resaleye_hoghoogh_azar_dey_bahman_1385.pdf 

حضرت حاج مالّسلطانمحمد بيدختي گنابادي، بيان السعادة في مقامات العبادة، چاپ دوم، در چهار مجلد رقعي به  •
هجري شمسي، چاپخانة دانشگاه تهران. ترجمه محمدآقا رضاخاني و دكتر حشمت اهللا رياضي،  1344عربي، زبان 

 http://www.sufism.irانتشارات حقيقت. 

 .1353حضرت حاج سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، مجمع السعادات، انتشارات حقيقت، چاپ دوم،  •
http://www.sufism.ir 

 http://www.sufism.ir .1346ه، چاپ دوم، چاپخانة دانشگاه تهران، ي، صالحيشاه ثانيحضرت نورعل •

شرح و  .1318 ارديبهشت اول صالح، چاپ پند شريفة گنابادي، رساله صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج حضرت •
 http://sufi.ir/pandesaleh.php مختلف در سايت تصوف ايران موجود است:هاي  ترجمه پند صالح به زبان

 گنابادي در سلطانعليشاهي اللّهي نعمت سلسله وقت ارواحنا فداه قطب مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج حضرت
صوتي در هاي  شرح اين فرمايشات به صورت فايل .اند را شرح كرده كتاب اين هفتگي بطور سال چندمدت  طي

هاي  شرح اين فرمايشات به صورت فايل pandesaleh.php-http://mazaresoltani.com/audio سايت مزار سلطاني:
همچنين متن پياده شده از  pandesaleh.php-/video http://mazaresoltani.com تصويري در سايت مزار سلطاني:

  http://jozveh121.com/main_page.jsp?link=pandeSaleh توان از اين لينك دريافت نمود: نوار را مي

حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، رضاعليشاه ثاني، تجلّي حقيقت در اسرار فاجعة كربال، انتشارات حقيقت،  •
  http://www.sufism.ir .1372چاپ چهارم، 

با هفت  السعادة انير بيترجمه مقدمه تفسرهنماي سعادت،  بادي، رضاعليشاه ثاني،حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنا •
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رضاعليشاه، انتشارات حقيقت، چاپ اول جديد،  ن تابنده گنابادىيحاج سلطانحسحضرت  ترجمه و حواشى، سوره
 http://www.sufism.ir . انتشارات حقيقت.1378

حضرت حاج  يها ياز سخنران يحاج سلطانحسين تابنده گنابادي رضاعليشاه ثاني، چهل گوهر تابنده، منتخب حضرت •
 http://www.sufism.ir ن تابنده.يسلطانحس

 اول،، چاپ تالزم شريعت و طريقت، حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاه شريعت، طريقت و عقلحضرت  •
  http://www.sufism.ir .1382تهران ، حقيقت، انتشارات 

هاى شريعتى و طريقتى دستورات  حضرت حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاه شريعت، طريقت و عقل، جنبه •
هاى  به ترتيب در تاريخ متن دو گفتار كه .1382قرآن، بخش اول، چاپ اول، انتشارات حقيقت، ، تهران 

)، گردآورى دكتر سيد مصطفى آزمايش، 13بيان و در عرفان ايران (مجموعه مقاالت  30/10/1380و  9/10/1380
 http://www.sufism.irچاپ شده است.  1381تهران، انتشارات حقيقت، 

ه شريعت، طريقت و عقل، ماهيت و قلمرو عقل و تفكر، چاپ اول، حضرت حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشا •
در مجلس عمومى فقرا بيان شده است.  1/4/1379متن گفتارى كه در تاريخ  .1382انتشارات حقيقت، ، تهران 

http://www.sufism.ir  
)، 39( مقاالت مجموعه: ايران اول، عرفان بخش مدرن، دوره در عرفانى تابنده، سلوك نورعلى دكتر حضرت حاج •

 .1394 پاييز: اول تهران، چاپ حقيقت؛ حقيقت، انتشارات انتشارات تحريريه هيأت: تدوين و گردآورى
http://www.sufism.ir  

(قسمت  اناتياز ب ييها دهي، رفع شبهات با گز190جزوه از  ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
. 1390 بهشتيارد 3 خيو تسلّط بر خود، تار زميپنوتيه وگا،ي شن،يتيسوم)، دربارة تمركز، مد

http://www.jozveh121.com/  
پندصالح، قسمت دوم،  فهي، از شرح رساله شر124ه جزو ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

. 1386اسفند  2و  1376مرداد  9 يها خيجمعه در تار مجالس شب اناتيب قيبرگرفته از تلف
http://www.jozveh121.com/  

شرح پندصالح در  قيدربارة ذكر و فكر، تلف، 124جزوه  ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 1386و بهمن  1376و مرداد  ريت يجلسات فقر

. 1391خرداد  13 يعرفان يها ، سلسله درس44 اناتيب دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
http://www.jozveh.com/  

. برگرفته از 21شماره  يعرفان يها از سلسله درس يا دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 1390خرداد  13صبح جمعه  ،يعرفان يگفتارها

برگرفته از  ،148شماره  يعرفان يها از سلسله درس يا دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 1394بهمن  10 خيتار ،يعرفان يگفتارها

رفع شبهات با  ربارةصد و نودم، د ةاز جزو ييها دهيگز ،اناتيب ،نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحاج دكتر حضرت  •
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مهر و آبان  يشرح پندصالح در جلسات فقر قيتلف ه،يو تق كتمان سرّ  (قسمت سوم)، حفظ راز، اناتياز ب ييها دهيگز
  tp://www.jozveh121.com/ht. 1387 نيو فرورد 1376

 ،يعرفان ياز جزوه پنجاه و چهارم، گفتارها ييها دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 1388خرداد  1 خيتار

صد و چهل و نهم، پرسش و پاسخ با  ةاز جزو ييها دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 1380خرداد  3 خيتار انات،ياز ب ييها دهيگز

ف و رجاء، خو ةصد و نودم، دربار ةاز جزو ييها دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 1376 وريشهر 6 خيتار

(قسمت ي عرفان بيمكات وپنجم، ياز جزوه س ييها دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 1384 بهشتيارد 26 خيششم)، تار

 6 خي، تاردمتخ ةصد و نودم، دربار ةاز جزو ييها دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. 8713 ارديبهشت

پندصالح (قسمت چهارم)،  فهياز شرح رساله شر ييها دهيگز ،اناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
  /http://www.jozveh121.com. بهشتيو ارد 1376آبان  اناتيب قيتلف

. 1394 يد 30 يعرفان ي، گفتارهااناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
http://www.jozveh.com/   

. ، قسمت سوم1394بهمن  14، يعرفان ي، گفتارهااناتيب ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
http://www.jozveh.com/   

 آن. يعرفان يذكر و فكربه معنا، 11/6/1395سخنراني در تاريخ  ،لى تابنده مجذوبعليشاهحاج دكتر نورعحضرت  •
-Be-Fekr-Zekro-Panjshanbe-Sobhe-11-06-http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395

128.mp3-Erfaniash-Manaye   
 ياسم و معن -در ذكر  يمعن يتداع، 15/1/1395سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

 .به خاطر آمدن و به خاطر آوردن -ر در هر حادثه تفكّ -اسم 
-Maani-Tadaei-Yekshanbe-Sobhe-15-01-http://www.mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395

Hadese.mp3-Har-Dar-Tafakor-Esm-niMa-Va-Esam-Zekr-Dar   
با گردش روزگار و  ازين قيتطب. 18/4/1396سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

Sobhe-18-04-http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396- انجام دستورات. - عتيط بر خود و طبتسلّ

128.mp3-Khod-Bar-Tasalot-Niyaz-Tatbighe-YekShanbe   
گيري از قوة خيال.  بهره 2/9/1387سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

-khial-goveh-az-bahreghiri-shanbeh-sobhe-02-09-www.mazaresoltani.net/download/mp3/87/87
128.mp3   

 اريغرقه شدن در فكر و در اخت. 22/6/1396سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
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Gharghe-ChaharShanbeh-Sobhe-22-06-396http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1- گرفتن آن.

An.128.mp3-Gereftan-Ekhtiyar-Dar-Va-Fekr-Dar-Shodan   
از  .اليه خوط بر قفكر و ذكر و تسلّ 23/10/1390سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

Jome-Sobhe-23-10-http://mazaresoltani.net/download/mp3/90/90-ي. عرفان ي، گفتارها137جزوه 

128.mp3-Khiyal-Ghove-Bar-Tasalot-Fekr-Zekro   
 .فكر اصالح -كارهاي جسم و جان  24/6/1396سخنراني در تاريخ  ،وبعليشاهحاج دكتر نورعلى تابنده مجذحضرت  •

-Eslahe-Jan-esmoJ-Karhaye-Jome-Sobhe-24-06-http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396
Fekr.128.mp3   

تفاوت  -تصرف خيال  - يآزاد 25/9/1394سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
Sobhe-25-09-http://mazaresoltani.net/download/mp3/94/1394-. همت بلند - اليوهم و خ

Boland.mp3-Hemat-Khiyal-Va-Vahm-Tafavout-Khiyal-Tasarouf-Azadi-Chaharshanbe  
تواضع و  - يكمال و تعال ريمس 26/6/1396سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

Kamal-Masire-YekShanbeh-Sobhe-26-06-http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396- ي.فروتن

128.mp3-Tavazo 
و تسلط بر  ليگرفتن م اريدر اخت. 7/3/1396سخنراني در تاريخ  ،نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحاج دكتر حضرت  •

esoltani.net/download/mp3/96/1396http://mazar-03-07- امام زمان. -عالم خواب  -افكار و اعمال خود 

128.mp3-Amal-Va-Afkar-Bar-Tasalot-EkShanbe-Sobhe  
 -تورات  -جسم و روح  يهمگام. 7/4/1396سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •

ChaharShanbeh-Sobhe-07-04-http://mazaresoltani.net/download/mp3/96/1396- درون. واناتيح

128.mp3-Daron-Heyvanate-Torat-Roh-Va-Jesm-Hamgamie   
 .1388 بهشتيارد 15 ،يعرفان يوگوها گفت، 61جزوه ، حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه •

http://www.jozveh121.com   
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