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 222بر خطبه  دیبا تاک  یسالک از منظر  امام عل یها یژگیو یبررس
 

 **یکدلیاعظم ب / *یدیحسن سع
 16/10/99: رشیپذ خیتار   02/5/99: افتیدر خیتار

 دهیچک
 ، تیاز ماه یریخود، بصاااو ینظر یبا بوجه به مبان  یمختلف انساااان شاااناسااا مکاابب

بک ساا ،بر برنامه  زین ینظر یمبان نیانسااان ارا ه نموده اندا ا یو گسااتره وجود قتیحق

بر  هیمقاله با بک نیداردا ا میمساااتق یریباا  یسااالون انساااان در زنادگ وهیو شااا یزنادگ

ن ردازدا بر اساس سخپمی یزندگ ریدر مس یسالون  ددم یو بررسا لیالبالغه به بحلنهج

 ِوعاَء الِعلِم » دارد ایپو یقتیانساان حق  ، ریحضار  ام
ّ
 فیِه إال

َ
 ِوعاٍء َیضیُق ِبما ُجِعل

ُّ
ُکل

ُ  ِبِه  سااِ ُه َیتَّ ت در حرک  یکمال مطلق و جاودانگ یساااختار به سااو نیوبا بوجه به ا« ؛ فإنَّ

ران اد ر قرار نگرفته و  به معراج نرفته، قدر  بصااور ویمساا نیکه در ا یاسااتا ااما انسااان

 تقیاز کالم دنانکه به حق تیاوصااااب ابد دنیشااان  زیادران او ن تیرا نادارد ونهاا تیااباد

سو، و  کیبه مقصوداز  دنیدر رس ریمس نیبشنگان ا یباشاد ا  شو  باطن یم انددهیرسا

 ریمس نیکه در ا یرهزنان دوجو انایسلون، و اح قیانساان از خطرها وموان  طر یخبر یب

رفت  برون یرو برا نیسازدا از ا یرا دشوار م ریمس نیا شیمایپ  گر،ید ییقرار دارند از ساو

 یرو مطمئن یگاه هیبه منب  و بک الزم اساات م،یبه صاارام مسااتق یابیموان  و راه  نیاز ا

وش نوشتار که با ر  نیباشدا ا یانسان طالب رستگار یدر خور شو  باطن یدوردا با پاساخ

 یاکاوو شاااده اسااات، به  یگرددور یوبا اساااتفاده از مناب  کتابخانه ا یلیبحل -یفیبوصاا

نهج البالغه همت  222برخطبه  دیو باک هیبا بک  سااالک از منظر امام یشاااخصااه ها

وانمند استاد ب میشروع وبحت بعل یاز خودساز دیها سالک با افتهیگماشاته  استا طبق 

قبت کامل و مرا شیالزم است که پا میبه صرام مستق دنیرس با و زدخود بپردا راساتنیبه پ

                                                                        

 saeidi@sbu.ac.ir-h                   ) نویسنده مسئول(  گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید بهشتی. دانشیار و عضو هیات علمی *
 azmb55023@gmail.com                     دانشجوی ارشد مدرسی معارف اسالمی دانشگاه شهید بهشتی گرایش اخالق . **
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از حرکت باز  یسااالوک ریمسااا شیمایداشاااته باشااادا با در پ را خود یاز عقل و قلب و قوا

 استدینا

 واژگان کلیدی
 االبالغهنهج ،لیصرام، سب ،المؤمنینر یسلون، سالک ، ام

 مقدمه
گاهان به  تقفان تملی  وارررید  نیسرررت که اسرررایل این تقصررره از ج ام گوناگون اانند انازل  بق آ

انازلی که سالک باید بپیماید. انزل آغازین سلوک و... و سق انجا  سرلوک، آداب و ارقایط سرلوک ، تعداد 
وی گی های سرالک  از جمله اسرایلی است که در این تقصه تلمی  درخور واکاوی است. با توجه به اینکه 
بقرسرری همه این اسررائل فقصررت و اجالی بیشررتق ای طلبد نگارند  کواررید  اسررت با اقاجعه به کلمام و 

وی گی های سررالک را   المؤانین، حضررقم اایق اصرریل اسرر ای بان تقفانسررخنان سررق سررلسرره جن
وگویا به اعقفی افقاد سرررالک و ویندگان را  در این خلبه با تباراتی کوتا   واکراوی نمراید. که ااا  تلی

ایقزا حبیب الله خویی در اورد وی گی های این خلبه ای گوید این سرخن حضقم با خدا  قداخته اسرت. . 
ن ایت اختصرار بیان ارد  اسرت ااا همه صرهام یک تارر کاال و چگونگی سررلوک  و سق انجا   آنکه در

سرلوک را در بق دارد. و به جان خود سروگند که هیچ سخنی رساتق از این سخن نخواهی یافت که با آنکه در 
آید. مار این بشن ایت اختصرار است ااا در این  ایه از رسائی بااد. و به حلیلت قلب دائق  تقفان و ادار آ

و  از نظق فن  ایجاز که در تلج ب غت از آن سخن ای گویند نیز این خلبه در جایگا   س از ک   حضقم 
 . 131-139ص  11، ج1931 ،ییخو)حق ققار دارد

سررالک کتاب ا والاالتی اوجود اسررت از آن جمله)الاله سرریمای تباد القحمان در  یها ی گیو دربارۀ 
 راهب تارفی اینا آباد  که دراین الاله به وی گی انسران صرالح به ارکل تا   قداخته و ن ج الب غه نوارته

به طورخاص به وی گی سالک نپقداخته است، و) کتاب سیقی در ن ج الب غه نواته اقتضی ال قی  که 
 دراین کتاب به طور جزئی به  ایه زهد اسر ای  قداخته ارد  اسرت،همننین) الاله غایت سیق وسلوک از
دیدگا  ابن تقبی نوارته اقتضری ارجاری  که این نوارتار هج فلط به بقرسری سرلوک از دیدگا  اندیشمند 
خاص   قداخته اسرت. از آنجا که انسران اوجودی ناقا اسرت وتوانایی اناخت بایسته های سیق الی الله 

ت ایت وحمایرابه طور قلع نمی داند، لذا ارررایسرررته اسرررت در اسررریق اسرررتکمالی خود در  قتو هدایت، تن
در هققارگیقد و از  قتو کمال اعصرررو  به، تبدل واسرررتحاله روحانی دسرررت یابد.  ظاهقی وباطنی ائمه

ای بااررد. چقا که  یمودن این اسررریق  اصررلی این الاله تبیین وی گی های سرررالک از انظق ااا  تلی
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ظلماتی اسررت که تد    که انسرران های کاال  اکِمل هسررتند   بدون ب ق  گیقی از هدایت های ائمه 
نسرران سررالک اعیاری دارد که توجه به آن  گمقاهی را بدنبال خواهد دااررت و با اررناخت این وی گی ها ا

 تواند اتمال خود را با آن تلبیق دهد تا دچار گمقاهی نشود.ای

 تعریف سلوک و سالک
اهق کرره در ترالج ظد یروند  اررا یعنیاالط پ و سالک  یسلوك در لغت تقب تبارم از رفتن است تل

السالک » ودر اصل د تقفانی     .191ص ،1911، ینسه)ق کندید که در تالج باطن سریسرهق کند و ارا
ود که به سرالک به کسی گهته ای ا« هوالسرائق الی الله المتوسرط بین المقید و المنت ی اادا  فی السریق

سروی خدا در حقکت است. و تا هنگاای که در حال سیق است ایان کسی که آهنگ سهق کقد  و کسی که 
که با رفع تعینام قلبی، نهسی و روحی    33ص نی، باب س1911 ،ی)قااان به انت ا رسید  در حقکت است

به سروی  قوردگار در حقکت است، از آنجا که سلوک، حقکت در خط اعین با بقنااه دقیق است  س سالک 
رسررد و ناگزیق اسررت در اولین اقتبه از اقاتب سررلوک تما  توان بدون رتایت دسررتورام اررق  به هدر نمی

ه و تلج به حلایق گیقد.  کارخود را در انجا  اوااق ال ی به م نظقی  تارر کسررری اسرررت که با وجود کمال قو 
ه حضرقم حق بااد، غیق او نبیند،  ، قوا، اتضرا و جوارد او، اتوج  ه، جمیع حواس  م تملی  ااریاء و کمال قو 
غیق او نگویرد و غیق او نشرررنود، و فنرای فی اللره، از لواز  این اقتبره، بلکره تین این اقتبه اسرررت. و ک   

 ود: اود که فقاقم باری در حدیث قدسی که در اجااع روایی نلل اد  است به این اقتبه حمل ایحض
ْی  یمما ٌل شم بمْ

ِا  َّ َلا رَّ ا إم
َا َا ا وا ِما   إم ا

ُُ فا بَّ حم
ُ
َِّ أ ام حا
 فم ا
 بم لنَّ
َّ َلا ُ  إم رَّ
قا تا يا ُُ لا نمَّ ُم وا إم يمْ

ِا ا  ُِ تممْ ا َا َّ  اْف َّ ممم
َلا بَّ إم حما
ا
 ا  أ

ا
ُُ أ ُت ْْ ْحبا

ِم 
ُ الَّ ُم وا نا ا ُق بم ْنطم

ی نا ذم
ُُ الَّ ُم وا لمممما نا ُر بم صممم

ْ ی ُُ ذم
ُذ الَّ را صمما ُم وا با ُع بم

ی سامممْ ا ذم
ُُ الَّ ةما ْ ُِ ما ْ ُکنمْ  ىنم ُا

ِا ْن دا ا  إم َم ُب  طم
ْن   وا إم
ُُ ْبُت  ا
ا
ُُ  أ ْيُت طا ِْ

ا
بم أ
لا
ا
أ    931، ص1،ج1931)کلینی، سا

ااررد، ا  بتق از آننه بق او واجب کقد و هیچ بند  به چیزی به ان تلقب نجوید که نزد ان احبوب)
جا که ان او را دوست بدار ، و هنگاای که و همانا او به وسیله استحبام به ان نزدیک اود تا آن

ای د همان دیارنود و چشج او گقد  او را دوسرت بدار  گوش او ارو ، همان گواری که با آن ای
و زبانش ارو  همان زبانی که باآن سخن ای گوید ودست او گقد  همان دستی نگقد.که با آن ای

  .که با آن بگیقد، اگق اقا بخواند اجابتش کنج، و اگق از ان خواهشی کند به او بدهج
و  کنددنبال ای سرالک )واقعی  کسری است که را  خدا را تن ا از آثار اعصواان و ااااان اهل بیت

سعادم، رستگاری و  یقوزی را در اقتدای به آن ا دانسته، از هدایت آن ا ب ق  بقد  و در  قتو انوار آن ا حقکت 



 

14 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

ستان
تاب

1400
شماره

 ،
69

 

14 

دهد، هوای نهسانی بق او چیق  کند. اگق جز در طقیق آن ا قد  بقدارد، راد و ص د خود را از دست ایای
ها به او ها و بدبختییابد، انوا  سررختیتی  ایکشررد، ارریلان بق او اسرراررود، و او را به دنبال خود ایای
ننررگ  و دچرار برردنرراای و کنرردبختی و نررابودی سرررقنگون ایآورد، و سرررقانجرا  او را در وادی تیق ایرو

    111،ص1ج ،1911،کااانی ضفی).سازدای
گاهی سآن کس که آهنگ سهق ای کند باید با خود تواه به همقا  دااته بااد و نخستین تواه  الک آ

و اعقفت به الصد و هدر، سقاایه های خود، به را ، خلقام و آسیب ها است.تقک این اقحله بی همقهی 
اعقفت نقدبانی است که سالک بقای رسیدن  خضق اکن/ ظلمام است بتقس از خلق گمقاهی و درحلیلت

ق را بداند؛ چقاکه اگو درجام آنبقد؛ بنابق این سالک باید را  و روش اعقفت را به ققب ال ی از آن ب ق  ای
 س سالک تارر... آن ایی  .تواند از حضیض به اوج، و از اسهل سافلین به اتلی تلیین تققی کندنداند، نمی

 یقوی و به آثار آن ا اقتدا کنند، و در  ی آن ا گا  بقدارند دتوم آنان را اجابت  هستند که از خاندان  یاابق 
داران، تارر فقدی است را سقاشق خود ققار دهندبه سخن ساد ، در تقر دینکنند و سیق  و روش آن ا 

 و سالک فقدی است که در اسیق رضایت  قوردگار که به اناخت اناسبی نسبت به  قوردگار رسید ، و
 دارد.نزدیکی به او گا  بق ای

نورانی بگذرد و های های ظلمانی و حجابهمننین سررالک اسرریق اعنوی کسرری اسررت که از حجاب
های ظلمانی تعلق و دلبستگی به ااور اادی سرهق اعنوی خود را تا وصرول به ابدأ اول ادااه دهد.حجاب

های نورانی تعلق و دلبستگی به ااور فقاتق از ااد ، اانند تلج اه وای یا ذوام و جسرمانی اسرت و حجاب
تواند از یابد و در  ی آن ایرهرایی ای هرای ظلمرانیاجقد و اراننرد آن اسرررت. سرررالرک ابتردا از حجراب

ذر های نورانی بسیار داوارتق از گاند که گذر از حجابهای نوری بگذرد. بیشرتق ارباب سلوک بق آنحجاب
های نورانی های ظلمانی و حجابهای ظلمانی اسررت.سررالک اسرریق اعنوی در گذر از حجاباز حجاب

های نهسرانی، آن هج بق  ایه اناسرک اشقو  و الابق تن دهد و به اجاهد  های ارقتیباید به ریاضرت
ی )دینی  تلید ورزد    9-1)باد ا، سالک حلیلی کیست، ص.آیین ال 

 انحای سلوک معنوی
با توجه به اینکه اقاتب و سراحت های سلوکی سالکان به تناسب اوقعیت و حاالم ودرجام تحللی که 

م اسررت و همه در یک حالت از سررلوک ققار ندارند بلکه به تناسررب حالی که در به ان دسرت یافته اند اتهاو
به چ ار نحو  اتهاوم  یآن ققار دارند اتهاوم اند. از این رو در اصرررل د تارفان، صرررعود به الااام اعنو 

 ااکان دارد:
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 الف( سالک محض: 

 نو روارررن اسرررت که ای دیمای اعنوی را با کوارررش و سرررعی ای قسرررالک گا  از ابتدا تا انت ای اسررری
شش و تن ا ک چیهکه تارر بی رسدنااحتمل به نظق ای اربسی قانحو  سرلوک اعنوی است، زی نداروارتقی

ا  اد ودر را  اسررت  شرره. سررالِک احض همیدیمادارروار را بتواند بپی نی چنیق با کواررش احض، اسرری
 نته همیبقود.الب ش  کوچک به  یگا کنهس اگق اررد  حتی ی بتبادم و ت ذی اضررت،تا با ری کوارردای

 حق سبحانه است. تبه تنای زکواش نی
 ب( مجذوب محض: 

است که  د و روانیمای یاحبوب ا ی   از سو یو یرا با کشش یق اعنو یاسر یتارر گا  از ابتدا تا انت ا
ه کقا امکن است او چنان دلمشغول کشش احبوب بااد یاسرت، ز  ین نحو  سرلوک اعنو یتق ن اللوبیا

در  دا نکند. اجذوب احضیالتهام   یگق یبه د یکیتبور از  یو چگونگ یبره گرذر از الراارام اعنو  یحت
 بقابق سالک احض است.

 ج( سالک مجذوب:

 یعناگا  در اللرود، ااا بهیش ای گذارد و گا  به گا  یا یق اعنو یدر اسررر یتارر گا  با کوارررش  ا 
 .رودیان ایتا به  ا یق را با همان کشش ال یادااه اس اود ویب او اینص یخاص جذبه ال 

 د(  مجذوب سالک: 

اررود. دور یا یهته سررلوک اعنو یارر ینوتش بهیق در درون خوینا ذینیبشی  یتارر گا  بق اثق رخداد
را  یاعنو  از الااام یباتث اود او بعض یققار دهد و گا  حت یق اعنو یاو را در اس یهتگین ایسرت که این
 یشررگید هماوار  یار یو کشررش همقا  با آن در بسرر یهتگین حال، اررید. با ایماین بپیز با آن کشررش آغاز ین
واد هج بکواد تا در را  بااد و هج بک یعنید خود بکواد، یبا یا  یابد که از اللع وییست و تارر دراین

ن یچن یار یصرررعود کند. از ارررقد احواالم تارفان بسررران یاضرررام در الااام تا به  ایکه با اداوات بق ر 
ق یقد  و در اسجز  ک یش بق سلوک اعنو یبار  تز  خوکیق ینا ذینیبشی  ید که آنان بق اثق رخدادیآیبقا

ادااه آن کوارررش  یافته و بقایار صرررعب و داررروار یق را بسررریطق  یبعد ط یانرد، اارا چنرد بره را  افتراد 
  3-1همان، ص. )اندد یرا الز  د ییفقساجان

 المؤمنینویژگی سالک از منظر امیر
خورد بقخی تما  اسرریق سیق و در اورد تعداد انازل، در سرخنان اهل اعقفت اخت ر نظق به چشرج ای

تبارم است از تبور از گقدنه سخت  اند و آن انزلی سرخت و داروار است کهسرلوک را یک انزل دانسرته
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 ،اجلسرری )«اعدی عدوک نفسککا ا ب  ج بیک ا»که  اند سررلوک یک انزلرو گهته هوای نهس. از این

بیشرررتق ندارد و آن تبارم اسرررت از قد  بق خود ن ادن. بنا بق این  یمودن همین     ۷4، ص ۷۶، ج 1119
یرک انزل بس داررروار و با توجه به اینکه آدای  یوسرررته در دا  هوای نهس گقفتار ای ارررود به تعبیقی، 

دی آالی جوا .)«بق خود قد  نه تا به خدا بقسی»توان بی ن ایت و داوار دانست سلوک در این تقصه را ای
 )ههت بقخی نیز اعتلد به انازل ههتگانه هسرررتندکه از آن به ههت اررر ق تشرررق  13، ص 1، ج 1911،

نا  ای بقند.بعضی نیز اقاحل سیق و سلوک را تا  ایج اا هنوز اندر خج یک کوچه ار ق تشق را تلار گشت
در اواردی از سرررخنان  ااا حضرررقم اایق   19، ص 1ج  ن،صررردر المتأل ی .)هزار اقحله ارررمقدند

 ج قدازیها ایگقانسنگ خود به بیان وی گی های سالک  قداخته اند که به تبیین این وی گی
 استفاده بهینه از عقل)قداحیا عقله(-1

اولین وی گی اراخا سرالک، احیای تلل است، انظور از تلل، تلل نظقی و تلل  ازدیدگا  ااا 
ق، تلل و قلب خود را صه تلل نظقی با اناخت حضقم حدر تق  . 139ص  ،1931 ،خویی) تملی اسرت

این دو تقصرره، که ارراال حوز  های اعقفتی و  . 111ص  11ج  ،1911 د،ابن ابی الحدی احیا ای سررازد)
وجود ارناختی و سرلوکی ای گقدد و در هقدو حوز  نظقی و تملی، تلل راهنمای سرالک است. و به وی   
راهگشررای  رفتار های تملی سررالک در تقصرره اررقیعت و اناسرربام اخ قی در زندگی اجتماتی و فقدی 

 اود. ای
 ص )تبد ،داندتلج و اندیشرره و نهوذ در اسررقار ال یه ایسررق ای احمد تبد  نیز احیاء تلل را از رهگذر

ازاین انظق، سررالک کسرری اسررت که خود را زند  کقد  ونهس را ایقاند  اسررت، به تعبیقی ای توان   .163
گهت زند  کقدن تلل به اعنای اسرررتهاد  ب ینه از تلل اسرررت، چقاکه وحی با ابزار تلل به تاسررریس تلو  

 استهاد  ب ینه از تلل را ای توان به دو اعنا گقفت:  .61،ص 1911وادی آالی، قدازد )جانسانی ای 

 عمل به تکالیف و نهادینه شدن آن در نفس 4-4

اولین اعنا این اسررت که اوان اکلف ابتدا باید به انداز  کافی تلج به تکالیف، یعنی واجبام واحقاام 
ای نسررربت به انجا  واجب وتقک حقا  در خودایجاد  یردا کقد  وبرا رترایرت آن را بره تدریج حالت تلید وی   

نمرایرد. در سرررایه تمقین انجا  واجب وتقک حقا ، کج کج حالت اعنوی اللوبی در فقد  یدا ای ارررود وبه 
دنبال آن به تدریج اروپ انجا  آداب دیگق، یعنی استحبام و تقک اکقوهام در اخا به وجود ای آید. 

قحله وحصول حال اعنوی خاص، فقد با درخواست از خداوند وتوسل به لذا بعد از تمکن واسرتلقار در این ا
وبا توفیق دسرررتیابی به اسرررتادی که اورا دراین را  راهنمایی کند، وارد وادی سررریق وسرررلوک  اهل بیت
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اررود. سررالک دراین اقحله اتوجه اشررک تی که دراین را  اسررت ای اررود واتوجه ای اررود که بین ای
اوجود، تهاوم آارکاری اسرت، ازاین رو با رنج الدسری اواجه ای اود که به وضرعیت اللوب و وضرعیت 

 سه دسته تلسیج ایشود:
الف  وجود نلرایا زیاد در درون سرررالک ودر اتمال، رفتارو کقدار ظاهقی او که نه با فلقم سرررالک 

 سازگار است ونه با طبع اعشوپ
نیسرررت، سرررالک  یوسرررته از این ب  از آنجا که نلایا وتیوب اوجود درسرررالک با فلقتش سرررازگار 

نراسرررازگراری وتلرابرل اوجود در انرردرون خود در رنج ودرد اسرررت وتررا زارانی کره کوچکتقین ذر  ای ازاین 
تماای این آلودگی ها  ناسرازگاری ها در وجود سرالک باارد، او درداند است والز  است که وجود خود را از

 تل یق کند.
کند، ای بیند هقآننه در وجود خود توجه ونظق ای سرررالک وقتی از طقیق فلقم خود به اعشررروپ ج 

   .11-11، ص1936 ،اوسوی) دارد اورد رضایت اعشوپ نیست

 . حصول مکاشفات ومعاینت برای روح به مدد عقل2-4

اعنای دو  اسررتهاد  ب ینه از تلل این اسررت که تحت ااررقار وادیقیت اسررتاد، تلل در ااور قلبی وارد 
قای رود  یش بیاید. سرالک نسربت به را  خدا جاهل است، ورجو  جاهل به ارد  و اکاارهام واعاینام ب

آن چنان که ققآن نیز در آیاتی بقاین    . 111، ص1936 ،رضررایی) تالج فلقتا، تل  ونل  اسررلج اسررت
ْن ُکْنُتْج اَل َتْعَلُموَن  » رجو  تراکید دارد. ِْ ْکِق 

ْهَل الذر
َ
ُلوا أ

َ
أ ازاین روای توان گهت، اقحله   . 19نحل ) «َفاسرررْ

اصررلی اسررتهاد  ب ینه ازتلل، این اسررت که به  کمک اسررتاد وارد توج ام قلبیه اررود که الکه تلوا  ایه 
 واساس آن است.

 پایش نفس و سیطره جنود عقل بر جنود سایر قوا )امات نفسه(  -2
نجا که در انابع  روایی کشررتن نهس اسررت. از آ المؤانیندواین وی گی سررالک الی الله ازانظقاایق 

در اواردی، نهس به تنوان درینه ای بقای اررناخت حضررقم حق اعقفی اررد  و در این راسررتا حدی ی که 
ان تقر نهسرره فلد تقر »نلل اررد  که فقاودند  و از حضررقم اایق هج از حضررقم ختمی اقتبت 

 .)همان «انهع المعارراعقفه النهس »    131، ص 33ج  ،1119،اجلسی، 1691 د ،1966، آادی )«ربه
لذا بحث نهس و اقسررا  آ ن که در جای خود فقصررت و اجالی فقاتق از این الال ای طلبد باید تبیین اررود 

اعنا  33در  این راسرتا استاد ت اه حسن زاد  آالی در الاله ای در اجله ایقا  جاویدان بقای این حدیث 
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توان گهت این اسرررت که نهس با توجه به جمال ایبیان کقد  اند . آننه به صرررورم اجمال و اختصرررار و ا
سرراختار و قوایی که دارد یک تاالی انگیزارری بقای آدای که ای تواند احقک او به سررمت کارهای نیک و 
یا بد و  نیز آفقینش هایی همنون تمدن و ... را بدنبال دااررته بااررد. و آننه خ صرره در خصرروص اااته 

و  آدای باید   .139، ص 1931 ،)خویی در اینجا نهس ااار  اسررتنهس ای توان گهت که انظور از نهس 
  یوسته در ج ت کنتقل نهس ااار  و هوی نهس بکواد.

 ،1913،ا نوی) زیقا که نهس: )نهس اژدرهاسررت او کی اقد  اسررت/ ز غج بی آلتی او افسررقد  اسررت
و هوای نهس نیز تبارم است از انجا  تملی که خارج از قلمقو و قواتد تلل   .19تبی 191دفتقسو  ص 

و اق  بااد. و این احیا و اااته جز از رهگذر تحصیل کماالم تل نی و اجاهدام و ریاضت های نهسانی  
 ه و و اما من خاف مقام ر»که سرقبقیدن نهس ااار  با اخالهت با درخواست های نهس است. ایسق نیست. 

اند که نهس و در همین راسرررتا تارفان گهته  11نرازترام،  )« ا یفس عن اهلوی فکا  اجنیکه  ی اوکاوی هنی

سررقکش را باید با ریاضررت  کنتقل نمود و ریاضررام نیزچ ار گونه اسررت: کج خوری، کج خوابی، کج گویی و 
اللی اراد  و دسررت بق دااررتن از آزار دیگقان که هقیک از این ا آثاری همنون کمقنگ ارردن ارر وام و ز 

و   113-191همان ص  د/ ابن ابی الحدی 133خویی همان ص  )دوری از لغزش هرا و... را بدنبال دارد.
سرالک در این اقحله به ادد احیای تلل بقنهسررش غالب ارد  و در اثق این غلبه، جنود تلل بقجنود سررایق 

کام فقا یوسررته او را به سرروی ا لقوا، تسررلط کاال  یدا ای کند که در نتیجه این سرریلق ، نهس آدای که  
ای خواند، در خور اااته اسرت. )نهس بی ت د است زآن رو کشتنی است/ او دنی  و قبله گا  او دنی است/ 

 تبی 911دفتق چ ار  ص  ،1913 ،اولوی) نهس ا را الیق است این انجمن/ اقد  را درخور بود گور و کهن
حداد، رود ) وبقای رسرریدن به فنا، نهس سررالک باید بشررکند  ایان سررهق الی الله، فنا فی الله اسررت . 1-1

باید توجه داارررت که ایقاندن نهس به اعنای ازبین بقدن غقائز نهسرررانی نیسرررت، بلکه  . 331اجقد، ص
انظور ا ار کقدن آن ا اسرت به گونه ای که قدرم ندااته بااند انسان را در دا  ایلان گقفتار کنندواز را  

اید گیقد و آدای بویی نهحام و نسرریج های ال ی  یوسررته به سرروی انسرران وزیدن ایخدا باز دارند. از سرر
ا   ر مک یف »اند: فقاود  ها ققار دهداز همین رو حضقم رسولبکوارد خویشتن را در اعق  این نسیج

سلوکی و آدای باید  یوسته در ج اد   193همان ص دابن ابی الحدی )«ایام د رمک نفحات االفتعرضوا  یفحاته

. و باید اقاقب بااد که ناگا  سقاایه  63تنکبوم  )«والذین جاهدوا فینا لن دین ج سربلنا»باارد زیقا فقاود
اِس ِنیَ » آاد  : خویش را از کف رفتره نبینرد آن چنان که در حدی ی از  یاابق اکق  َفِإَذا َااُتوا اْنَتَبُ وا  ا   النَّ
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توان گهت ایقاندن نهس آن اسرررت که انسررران آن را ال ور . به تبارتی ای  191، ص31اجلسررری ،ج )«
تللش ققار دهد به گونه ای که همه حقکام وسرررکناتش در تحت فقاان تلل ققار گیقد، چنین کسررری در 
رابله با هوس های نهسرانی اغواگقش، اقد  اسرت یعنی خواسته های نااشقو  نهسانی خود را نابود کقد  

برا حیرام فانی اادی، اولی را انتخاب کقد  اسرررت.  س همانگونه که ودر تزاحج بین حیرام ابردی اعنوی 
. و بقای 1ارود، سرالک قبل از اق  طبیعی اتنبه ای اودطبق حدیث باال، انسران  س از اق  اتنبه ای

سرریق در الااام تالی و تقوج به سرروی ابدا اتلی باید از تعللام و دا  ها بقهد تا خوارره چین خقان غیب 
 313ص ،1913 ،اولوی) اسررت ُنلل اسررت و نبید، دان که روحت خوارره غیبی ننید  اررود. )نهس تو تا

. تارر اررربسرررتقی نیز رهایی از نهس را ارررق  ورود به توالج بقین و  یوسرررتن به  تالج الهوم  11تبیر
اررمارد)اگق یابی خ ص از نهس ناسرروم/ در آیی در جناب قدس الهوم/  کسرری کو اررد اجقد چون ای

 .  1911احمود، ،ابستقی)لله در چار  فلک اد الک اد / چو رود ا

 کنترل و پایش جسم)دق جلیله(-3
اند و اوجب آاادگی جسج و همقاهی آن یکی از تناصرق سلوکی که تارفان در سیق تقفانی القد کقد 

بارود ای گقدد بقخورداری انسران از جسمی اعتدل است و این ا ج نیز بق اثق  ایش از رهگذر کاهش خور 
 اند:رخ ای دهد و در همین راستا گهته و خواب

 صمت و جو  و س ق و خلوم و ذکق به دوا                   ناتمااان ج ان را کند این  نج تما  
از این رو ارررارحان ن ج الب غه در تهسررریق این بخش از خلبه ، کج خوری را اوجب اتتدال جسرررج و 

 یابن اب ) انددن اقاتب و الااام سرررلوک ارررمقد همقاهی ب تق آن در صرررورم الغقی  برا رود  در  یمو
ای دیگق نیز ای فقااید از آنجا که . حضرررقم در خلبه 131همان ص  یی/ خو 191ص ، 1911،دیالحد

جسررج سررالکان، نحیف اررد  فقد ناظق این ا را بیمار ای  ندارد با آنکه این گقو  بیمار نیسررتند.بلکه این ا با 
 ینظق الی ج»نگقند.حلیلت آن ا را به خود اشرررغول داارررته و به آن  ای ااقی بزر ، اواجه ارررد  اند و آن

، خلبه 1111ص  ، ی/ داررت 133همان  ص  ییخو )«الناظق فیحسررب ج اقضرری و اا باللو  ان اق 
. و در همین راسررتا اسررت که  گقسررنگی، اوجب گشررایش در های حکمت بق قلب سررالک و  11بند  139

. در این اقحله، سررالک جلوی افقا   113، ص 1911د،یالحد یابن اب ) باتث ایقائی ارر وام ای گقدد
گیقد، چقاکه جسرج سالک تن ا اقکب او بقای رسیدن به خداوند سبحان وتهقیط در اورد جسرج خود را ای

                                                                        

 03-03عرفت نفس ورابطه آن با تهذیب اخالق، صم دربارۀ. رک کلبادی نژاد، بررسی دیدگاه عالمه طباطبایی 1
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ای که بخش اسررت. در تما  اقاحل سررلوک، حهم جسررج یکی از ا متقین وظایف سررالک اسررت به گونه
تی که در قالب احکا   نجگانه آاد  در رابله با حهم سر ات جسج است زیادی از دسرتورام واحکا  ارق 

تا از این طقیق از اارتغال رود به جسرج کاسرته ارود وآن را به حداقل امکن بقساند. اشایا اتاخق تقفان 
این بقنااه ها دارای  ای خاص دااررتند که طبق آن سررالکان واقیدان را ارارراد ای نمودند هقکدا  بقنااه

حدود اشررخصرری بود ، به نحوی که کمتق از آن حد از ریاضررت و سررلوک بیقون و بیشررتق از آن باتث حد و 
نند. کاد  است.در کل، بزرگان از این بقنااه ها دو هدر را دنبال ایزاین خوردگی و اکستگی نهس ای

اس    واز اسرریقاول آنکه سرالک را تقبیت نمود  و نهس او را به گونه ای رارد دهند که سرقخود، بار نیاید 
بیقون نقود ودیگق اینکره اورا درحالت اتتدال نگه داارررته وانع کنند از اینکه بخواهد به نهس خود بیش از 

ثقی کره ریاضرررام بیش از حد انداز  بقای انسررران دارد آن اسرررت که، نهس از زیق بار ا انرداز  فشرررار آورد.
وسته از را  ای ایستد. سالک آن است که  ی اسروولیت تکلیف، ارانه خالی کقد  و به جای آنکه رهقو بااد

رود نره آنکره گراهی تند بقود و گاهی نقود. رتایت حد اتتدال در تبادام و تکالیف، ارررق  اصرررلی و ا ج 
 «کلوا واشکراا وال سرککرفوا االه ال حمل اوسککرفج»سررلوک اسررت. از جمله بقای خوردن چنانکه خداوند فقاود: 

ید و بیاارررااید و اسرررقار و زیاد  روی نکنید که خداوند اسرررقار کاران را یعنی به انداز  بخور  . 32اتقار،)
 .  11آداب الص م، ص ،ینیااا  خم ) ایقانددوست ندارد. تقفا گهته اند زیاد خوردن دل را ای

 منش کریمانه)لطف غلیظه( -4
ج و اقاقبت بق جسررااررار  به انش اخ قی کقیمانه و نقاخویی وی دارد زیقا بق اثق « للف غلیظه»فقاز

ت ذیب اخ پ،  در این صررورم نهس آدای آااد  دریافت نهحام و نسرریج های ال ی ای اررود و اشررتاپ 
تالج قدس ای گقدد و این اررروپ ،  یوسرررته افزایش ای یابد تا آنجا که اتوجه اللوب حلیلی خود، یعنی 

ال بدنی حاصرررل ارررد، . به این اعنا که وقتی اتتد 196، ص 1911د،یالحد یابن اب)حضررقم حق ارررود
مود ، انسانی ق نیانسران فقصت فکق کقدن در اورد اخ پ زات ونیکو را  یدا ای کند.انسانی که دین تصو

نیسرررت کره بره خراطق توجره به تظمت باری وخقدی اطاتت وبزرگی اعاصررری، هموار  در تب وتاب بود  
واررادی واررعف از او گقفته اررد  بااررد، بلکه آیام وروایاتی هسررتند که تاکید بقب جت وسررقور دارند، در 

ه روز تاکید اررد  است که آاد  اسرت ودر آن به تلسریج چ قگانه اربان روایتی که از ااا  اوسری کاظج 
بخش چ ار  وی   اعاارررقم با دوسرررتان اسرررت. نکته قابل تاال در این روایت این اسرررت که ااا  فقاود  
اسرت، با سراتت چ ار  که به لذام وخواری ها اختصاص داد  اید، بقانجا  ااور خود در سه ساتت دیگق 



 

21 

     
     

     
     

     
     

   
رس

بر
 یهایژگیو  ی

 عل
مام

ر  ا
منظ

 از 
ک

سال
ی

 
تاک

با 
 دی

طبه 
 خ

بر
22

0
 

21 

تد  توجه به همه نیازهای نهس وافقا  .باید توجه داات که  199، ص1ج) ابن اعبه،  توانمند ای اروید
در ج ت دادن نهس به تقصرره اخ پ واعنویت، امکن اسررت بقای کسررانی که توان سرریق اخ قی در آن ا 
احدود اسرت زاینه انزجار واتقا  از سرریق اعنوی فقاهج اررود. زیاد  روی در هق چیز حتی تبادام خوب 

در بیران زیاد  روی در ک   و اهاسرررد آن ینیسرررت ب تقین ااور اتعرادل تقین آن راسرررت. اارا  خمین
سرخنان لغو و بی ود  و کلمام زارت و ناارایسرته بسریار اضق به حال رود است و نهس را از »فقاایند:ای

صرها و ص د و س ات و وقار و طمأنینه وسکونت ساقط ای کند و کدورم و غهلت و ادبار ای آورد و ذکق 
م و ذکق الله را از ذائله رود ببقد و ایمان را ضرررعیف و ناچیز کند و دل خدا را از نظق بیندازد و ح وم تباد

را بمیقاند و لغزش و خلا از آن زیاد ارود و  شریمانی بسریار ببار آورد و کدورم بین دوسرتان و دامنی بین 
اقط و سررراقد  ایجراد کنرد و اقد  را به انسررران بدبین کند و او را از نظق آنان بیندازد و اطمینان و وثوپ از ا

ارررود و او را در نظق اقد  بی وزن و بی الدار کند و این ا در صرررورتی اسرررت که بق ک   او اتقتب نشرررود 
   931جنود تلل وج ل، ص ثی، اقد حدینیااا  خم)«اعصیت ای گوناگون لسانی.

اگق نهس در تبادام و ریاضرام قوی است » در باب نشرا  نهس در تبادام ای گود: ااا  خمینی
ا  غقور جوانی را طی  کقد  ت کند. و ااررخاصرری که ای  ی   اند وو تاب الاوات دارد، در تبادم کواررش و جد 

ه را بیشتق کنند و بآتش ار وام آن ا تا انداز   اای فقو نشرسرته اسرت، اناسرب اسرت قدری ریاضام نهسانی 
ت و کواررش اقدانه وارد سررلوک و ریاضررت ارروند و هق چه نهس را به ریاضررام تادم دادند فتح باب  ی  جد 
ق در تحت  ه اسرررخ  دیگق بقای او کننرد ترا آن کره کج کج نهس بق قوای طبیعرت چیق  ارررود و قوای طبیعی 

ت و کواش در تبادم کن ی  دد اد  ید و اکبقیای نهس گقدند. و آننه در احادیث ارقیهه وارد است که جد 
کنند و در تبادام و ریاضرررام ائمه اسرررت از اارررخاصررری که اجت اد و کوارررش در تبادم و ریاضرررت ای

 اند، ابنی بق اخت ر اهلوارد اسرت، با این احادیث اقیهه که اقتصاد در تبادم را ادد فقاود   هدی
م نهس و نهار و ی، نشرا  و قو  ا  اا )« ضعف آن است. سرلوک و درجام و احوال نهوس اسرت و ایزان کل 

 .   11آداب ص م، ص ،ینیخم

 ریاضات شرعی وعقلی بستری برای تجلی نور معنویت)برق له المع کثیرالبرق(-5
دراین اقحله ثمقام حقکت تل نی وریاضرت ارقتی را بقای امارد که در اثق حقکت تل نی  ااا  

ه الاای ای رسد که  انوار اعارر ال ی بق آینسالک، بق اثق تکمیل قو  نظقی و  تملی، به وریاضرام اقتی 
قلبش ای تابد و در نتیجه با دید  بصریقم و با تین الیلین، انوار قدسری و در خشرش انوار رخسار  حضقم 

اوصافی   16در خلبه  چنانکه خود حضقم اایق  .139، ص 1931 ،یی)خوحق را به نظار  ای نشیند



 

22 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

ستان
تاب

1400
شماره

 ،
69

 

22 

حزن، خور، تهکق، ذکق، دریردن جرااره اررر وم، رهایی از  بقای ترارفران حلیلی بق ای ارررمرارد  اراننرد
دلبسرتگی ها، و  یمودن را  اتتدال در اسریق سرلوک و... سق انجا  چنین سیق و سلوکی را  وصول به تین 
الیلین و اشررراهد  الک و الکوم اعقفی  کقد  بگونه ای که هیچ تقدیدی در آن را  نمی یابد و این حلایق 

ف و ان الیلین تلی » ش فقوزان اسررت. در این خصرروص حضررقم ای فقااید.همنون نور خوراررید، بقای
بوتلی سررینا نیز در الااام العارفین درخشررش بقپ . 161ص  6ج ،1931،ییخو)«ا ل ضرروء الشررمس 

اعنوی و دریافت حلایق بق اثق آن را ر  آورد سرررلوک تقفانی ارررمقد  که تارر طی آن به درخشرررش ها و 
ثج انه اذا بلغت به االراد   و القیاضررره حدا اا، تنت له » را وقت ای نااند. جرذباتی دسرررت ای یابد که آن 

خلسرررام ان اط   نور الحق تلیره لرذیرذ  کان ا بقوپ تواض الیه ثج تخمد تنه و هو المسرررمی تندهج 
ابن ابی الحدید  س از اقد این بخش از سخن اولی  .  911ص ،  9ج ،1913ن،یحس نا،یابن س) «اوقاتا
« بقوپ الاعه  »و بیان سرحنان فیلسروفی اانند بوتلی سینا و تارفی اانند قشیقی که تعبیق  المؤانیناایق 

گوید بنگق که چگونه همه تارفان و فیلسررروفان تحت تاثیق سرررخن تلی ققار گقفته اند را بکار گقفته اند ای
قوان طقیق اعنویت دلیرل آن نیز روارررن اسرررت زیقا تلی حکیج حکیمران و ترارر ترارفان  و آاوزگار  ره

است.و اگق اخ پ و سخن و آاوزش تلی نمی بود و اگق او  گا  با گهتار و گا  با کقدارش چیزی به دیگقان 
نمی آاوخرت. هیچ یررک از فیلسررروفران و تررارفران ر  بجرایی نمی بقدنررد و ت یردسرررترانی بی چیز بق زاین 

تهسررریق کقد   که بق اثق خلسررره خاصرررل از  را به رخدادهایی« بقپ الاع»ابن ای ج بحقانی نیز  ااندند. ای
ریراضرررت، سرررالرک،  انوار ال ی لرذم بخش که همانند بقپ ای درخشرررد.  و البته همه کس بق آن واقف 

نااید  ای ارررود. و هق وقتی دو گونه لذم را به « وقت » نیسرررتند.  و این درخشرررش ها در تقر تقفان، 
ن اسرررت . و برایرد توجه داارررت که این لوااع و همقا  دارد یرک لرذم  یش از وقرت و لرذم دیگق  س از آ

نماید ااا اگق سررالک  ایش  یوسررته بق ریاضررت دااررته بااررد، در این درخشررش ها در ابتداء، اندک رخ ای
ز نی« ک یق البقپ » صررورم این درخشررش ها فزونی خواهد یافت. و انظور از  سررخن حضررقم که فقاود 

 .   14-13، ص4ج ،1331،یبحقان) همان نور اعقفت واعنویت است
 ی»وبرره تعبیق ققآن 

 
   ی  ا أ

ه  یا ا ک  و ک  سککُ ر  ُیوا    آم 
ُقوا اَّلل   و  ُیوا ات  ْفل  ین  آم  ُكْم ک  ْن ر  ج  ْؤت  ه  و   م  تکک  ْ    مْْح  عکک  نْ

ه  و      
ُشو   ْ ح  ی  ُكْم ُُنًرا َت  ُفوٌر ر 

ُ غ  اَّلل  ْر   ُكْم و   .  11 دیحد) « ٌی ْغف 
که در سرایه ایمان تمیق وتلوا حاصرل ای اود، ااار  اد  است. اول  در این آیه به سره اوهبت بزر 

اینکه خداوند به اررما دوسرر ج ونصرریب از رحمتش به اررما ای بخشررد، دو  اینکه به اررما نور ورواررنایی 
بخشررد، نوری که در  قتو آن را  زندگی را  یدا کنید، ودر آخق اینکه اررمارا ای بخشررد.  س ایمان وتلوا ای
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ه حجاب ا از قلب اوان بقچید  اررود وچ ق  حلایق را بی  قد  ببیند. بنابقاین فقاز )بقپ له اررود کسرربب ای
الاع ک یق البقپ  اولین اقتبه وآغاز سرلوک واقعی انسرران اسررت. انظور از کلمه)الاع  اقحله ای از خلسرره 

یدا ی ویا لذتی  اسرررت که سرررالک با ریاضرررت وتلویت اراد  به آن ای رسرررد و دراین اقحله بقای او انوار ال 
گویند اررود که در سررقتت ظ ور وخها همانند بقپ ج ند  اسررت ودر اصررل د تارفان آن را )وقت  ایای

واین اقحله  یوسرررته در ایان )وجد  و )سرررقور  ققار دارد که یکی قبل از آن ودیگقی  س ازآن بقای تارر 
 اود.  یدا ای

ا اررد، در فقاپ آننه از دسررت داد  غمی بقای او هنگاای که لذم انوار الاعه را چشررید و س ازآن جد
 یدا ای اررود.این لوااع در آغاز کار بقای انسرران اندک اندک  یدا ای اررود، ااا وقتی که با توجه ودقت به 

سررلوک با اجاهدم وریاضررت   .136، ص1، ج1913،یبحقان) اررودریاضررت  قداخت، لوااع هج زیاد ای
اررقتی و اقاقبت وجودی ااکان  ذیق خواهد بود، وسررالک بقای رسرریدن به اقتبه فنای در حق نسرربت به 

 تناصق زیق باید اقاقبه دااته بااد.
 . تزکیه درون4-5

تزکیه تلل، تصرهیه  نهس بقادار ارقیعت حق، در ارکل گیقی ا ود وتقفان نلش کلیدی دارد، چقا 
کند به سرر د تلوا اج ق اررد  که او را در ناا یمام احافظت خود را از آلودگی ها دور ایکه انسررانی که 

 کند.ای
 . شرح صدر2-5

م   »
ْسَل  ُه   ْْل 

ْدر  ْح ص  ُه ي ْشر  ی  د  ْ ْ  ی 
 
ُ أ د  اَّلل ه ْن ُیر  م 

    113انعا ،  )«ف 

ب بیشتق ای اود و هقچه اقاتهقچه ارقد صدر بیشتق بااد، نیل به کشف وا ود در اقاتب تالیه هج 
 کشف وا ود بیشتق بااد، اقد صدر انسان نیز بیشتق خواهد بود.

 . اخالص در قول وفعل1-5

ج   »اخ ص فعلی وذاتی که در آیام گوناگونی ا ل ص 
ل  ُ اْ ُمخْ هْْنُ ك  م  اد  ب   ع 

ال ه . با اخ ص،  121انعا ،  )«إ 

جاری ای اود. اخ ص ظقر وجود آدای را در دریافت های حکمت از دل بقزبان چشرج دل باز و چشرمه
 حلایق ااورائی از اعارر وحیانی آااد  ای سازد.

 . مراقبت نفس1-5

اقاقبه از نهس نلش کلیدی در صرید اعارر آسمانی دارد. انسان هقچه از قوای تحقیکی وادراکی خود 
اقاقبررت بیشرررتقی نمررایررد وجوارد وجوانح خویش را  رراک نگرره دارد، تققی وجودی واتت ی درونی ب تق 
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حول لوال ان الشرریاطین لیوحون »ای فقاایند: وبیشررتقی به تالج اعنا، خواهد دااررت. ااا  صررادپ 
اگق نبود که ارریاطین در   169، 33ج، 1119 ،یاجلسرر) «قلوب بنی آد  لقاوا الکوم السررماوام واالر 

اطقار دل های فقزندان آد  حقکت ای کنند، آن ا الکوم آسمان ا را اشاهد  ای کقدند. این از آن روست 
 جان، تاال کسب دانش ا ودی واعقفت باطنی است. که نشان دهد اقاقبه از دل و

 . عمل صالح5-5

از تواال کسرب تلج ال ی، تمل به تلج است. هنگاای که تمل صالح که حسن فعلی است، با ایمان 
خالا که بیانگق حسرن فاتلی است، انسجج بااد و سالک از اللع )تمل صالحا  به اقحله )صالحان  

 .   33، ص2ج ،1911،یآال یجواد) بار یابد، ا ود تینی ب ق  او ای گقدد
 به مقام مشاهده شرط دستگیری از سالکان )فابان له الطریق وسلک به السبیل( وصول -6

در این اقحله و  س از  یمودن اقاحل  یشررین، نور  ریاضررت و اقاقبت نهسررانی، راهگشررای سررالک 
ارود. و را  را که همان صرقا  اسرتلیج اسرت بقای وی روارن ای سازد  و در  نتیجه او را به رضوان و ای

صررقا  اسررتلیج را به راهی تهسرریق فقاود  اند که سررالک و رهقو را  ند. که ااا  صررادپال ی ای رسررا
، 11ج ،ییخو)سررقانجا  به احبت خداوند و ب شررت او ای رسرراند. و اانع   یقوی از هوی نهس ای اررود

.و در نتیجه در جایگا  اااات و هدایت گقی ققار ای گیقد و در ادااه سررلوک، راهنمای سررالکان  111ص
ی  و » گقدد. لذا حضرقم حق فقاود ای ق 

ت  ٍ  ُمسکْ ا ر  ٰ صک 
َل  ي إ  ْهد 

ت  ا     ال ه إ  ٍ  اَّلل ه   و  ا ر  ا  » و   13اورا،  )« صک  ال ه إ  و 
ی   ق 
ت  ٍ  ُمسککْ ا ر  ٰ صکک 

َل   إ 
ْدُعوُمْ تک  در حدی ی دیگق، صرررقا   رارابه اااات  صرررادپ لذا ااا   19اوانون،) «  

   .139، ص 1931 ،یی)خواسیق زندگی نلش راهنما را بق ت د  دارد اند که در ادااه سلوکتهسیق فقاود 

نتیجه مجاهدت، رســیدن به باب ســالمت و داراالقامه ) تدافعته االبواب الی باب الســالمت  -7
 وداراالقامه(

سرالک هنگاای که  ای ورزی در را  داارت در نتیجه این  ایداری ابوابی به روی او گشرود  ای اود  و 
ی اررود تا بابی به باب دیگق انتلل ا ه الااام العارفین گا  ای گذاردو در این اسرریق،  یوسررته ازدر نتیجه ب

بره درب، سرررقای جاودانی را  یابد. دراین اقحله گا  های سرررالک همقا  با آرااش جسرررج در جایگا  اان 
 »وراحرت، ثابت ای ارررود وبه تعبیق ققآن

 
ُ  ُی یا أ ی  ن  ْفُس اْوُْمم  ا ا ی  ع   ه  اضکک   یاْرب  ا  ر   ر  ِّ

َل  ْر  إ  اْدُخل   ضکک  ً  م 
 یف   یً ف 

اد   ب  اْدُخل   یع  ب   یو 
ی  . انسررران در اسررریق ققب الی الله هقزاان در اعق  وسررراوس  91-11فجق،  )« ب 

اریلان اسرت وتقس از گمقاهی در وجود او است، تا اینکه به جایی بقسد که وساوس نهسانی وایلانی از 
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عقفت الله در وجودش روارن ارود وآرااش جاودانه به او دست دهد وجزء فادخلی فی او دور ارود وبقپ ا
تبادی اررود. در ققآن وروایام باب سرر ات با تعبیق صررقا  اسررتلیج یاد اررد  اسررت، واردین در صررقا  
اسرتلیج )اخلصرین  هسرتند وتازاانی که انسران در سربیل است و وارد صقا  نشد ، گقفتار اوانع وصول 

ایمان اانند نقدبانی است که د   له  که به صرقا  اسرتلیج بقسرد. در روایتی از ااا  صرادپ اسرت تا این
 ك درجه دارد به کسررری که دو درجه داردید کسررری که یدارد، که باید چون نقدبان از آن  له  له باال رفت. نبا

ادان تا  مان ساقلیاز اتق است نیرا که از خودم  ائ ین طور تا درجه دهج و کسیمان نداری همید تو ایبگو
 دی او را به نقای و رفق باال بق تا بخودمیتق از خودم را دکند چون  سررت آنکه ازتو باالتق اسررت تورا سرراقل

. ای توان چنین استنبا  کقد که هقسبیلی راهی  119، ص1ج، 1961صدوپ، احمد بن تلی، ) بقسانی
نلایا وکمال، هق انداز  که از حلیلت صررقا  بقای رسرریدن به صررقا  اسررتلیج اسررت وهق سرربیلی دارای 

بقخوردار باارد، از ایزان نلایا کج خواهد ارد. چقا که تا زاانی که سرالک وارد سربل نشد  است، بخش 
اتظمی از زندگی او را غهلت فقا گقفته اسرررت و با ورود به سررربیل اول از غهلت او کاسرررته ارررد  و بیدارتق 

الله، بیش از  یش بیدار اررد  و با رسرریدن به صررقا  اسررتلیج، از اررود، و همین طور با طی سرربل الی ای
 .   13ص، 1936د،یفق  ،یاوسو ) غهلت نجام یافته و حیام او تین بیداری ای گقدد

 رسیدن به قرارامن الهی ) وثبتت رجاله بطمانینه بدنه فی قراراالمن( -8
نتیجه از حالت وقت که در آن آنگا  که سرررالک به ابواب سررر ات و الااام تارفان قد  گذاارررت در 

اضرلقاب و نگقانی است خارج ای اود و در سقزاین ققار جای ای گیقد و به اطمینان کاال که سقانجا  
نیز در الا  اوصررار تارفان به این  سرریق سررالکان و ن ایت آاال تارفان اسررت ای رسررد. و ااا  سررجاد

 ااار  ای فقااید  تحلیل
َم »   م

َا ْ   ا يفم 
َ  وا طما َلا اا ُ و م إم

 بمم لرم
ِْ نمَّ
ا
أ و وا اْط ما ْ ْرُوُ ام سممم

فما فما ِم اْلخا ْوطم
ِا ِا يفم  ِم
ا
و وا أ ْ ُْ رم َم سممم ْن

اأْلُ
ْنُفُمُهْ  
ا
  م أ
ْابا    .113، ص 1931 ،یی)خو .«اأْلا

تا هنگاای که سرالک در اقحله وقت اسرت از درخشش این بقپ ها بقضمیقخود در اضلقاب و هیجان 
هقگرا  ااق تظیمی بقای نهس رخ دهرد به حقکت واضرررلقاب در ای آید ولی با ک قم این چقاکره  اسرررت.

. الا   39، ص1، ج1913،یبحقان) واردام، نهس انسررران با آن ا الهت گقفته واحسررراس نگقانی نمی کند
ز ااان را ای توان اصرون بودن از خواطق واندیشه های غیق ال ی تهسیق کقد، وآن را در کنار اقاقبه ای که 

 کند بقامارد.اقک خهی وجلی، انسان را  اک ای
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ــتعمل قلبه  -9 ــالک) والراحه بما اس ــحیل عقل وقلل س ــایت الهی، نتیجه به کارگیری ص رض
 وارضی ربه(

که نیل سرررالک و رهقو به این الااام و کقااام  در  ایان سرررخن، بقاین حلیلت تاکید دارد. اارا  
بزر ، بدان سربب است که همه نیقوی و  اتضا و جوارد خویش را به ریاضت وادااته است.و آن ا را  ایش 
نمود  اسرررت از یرک سرررو قلبش را به ذکق ال ی  و تهکق در اورد حق و اداارررته و از سرررویی نیز از رهگذر 

رب  و  قوردگار خویش را بدسرررت آورد. و در این هنگا  ای تواند  ریاضرررام و تبادام کوارررید  تا رضرررایت 
ا ا ی ه  »اخاطب حضرقم حق واقع اود و ثمق  این رهقوی و سلوک جنه الللاء خواهد بود که فقاود ه  ُ ی ه

 
ا أ ْفُس ی 

  ُ یک ه ن  ً   -اْوُْمم  ْرضکک  ک ه ً  م  اضکک  ک  ا  ر  ه
ٰ ر  ک 
َل  ي إ  ع  ي -اْرب  اد  بک  ي ي  ع  اْدُخل 

اْد  -فک  يو  ت 
ی ه ي ب  هج  نانیا   91فجق، )«. ُخل 

ْیُه  » خواهند بود که خود حضرقم حق فقاود  یاقضر زیو ن یراضر ُضوا ع  ر  ْ و  هْْنُ ُ ع  ي  اَّلل ه ض  ًدا ر    
 
ا أ ین  ف  ه  ا  د 

خ 
ُی   ِ ُُ اْ ع  ْو

ا  اْ ف  ٰ ک 
» که قندیگ یانلق و سرررخن  در ققار خود ققار ا نیبرا ا جرهیو در نت  113ارائرد ، )«  ذ 

ه ا ب    ر 
   اْجح ْمُد َّلل  ه

 
اُمْ أ ْعو  ُر د  آخ  ٌم ۚ و 

َل  ا س  ْ ف  ه 
هُُتُ ح   ه
ت  ُهم ه و  ا  ال ه ا ُسْبح اال   ف  ه 

اُمْ ْعو   ج  د 
او      11نس،وی) «ْ ع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 

     
     

     
     

     
     

   
رس

بر
 یهایژگیو  ی

 عل
مام

ر  ا
منظ

 از 
ک

سال
ی

 
تاک

با 
 دی

طبه 
 خ

بر
22

0
 

25 

 نتیجه
در این اثق کواررریرد  ایج از رهگرذر اقاجعره به ن ج الب غه به تنوان  یکی از ا ج تقین انابع اصررریل  

تقفان اسرر ای به واکاوی و تحلیل سررلوک و سررالک بپقدازیج. از این رو در این تقصرره به نتایج زیق دسررت 
 یافته ایج:

سلوک حهم ای کند.. در این  که ارناخت ا ک ها،  انسران را از افتادن در اسریق ناصرحیحاز آنجا  -
ب ق  گیقی از نیقوی  تلی رغج تصررور تعار  تلل و ارر ود در تقفان، ااا در نگا  ااا  تلیراسررتا و  

 خقد در دو حوز  اعقفت اناسی و هستی اناسی از وی گی های بقجسته سالک امقد  اد  است. 
 گذار  اعقفی اد  است. از سویی  ایش جسج نیز در تقصه سلوک در دریافت حلایق،  تاثیق -
همننین اقاقبت و کشریک کشریدن بق نهس از ضقورم های آغازین و نخستین سلوک امقد  اد  -

که امکن اسرت؛ انسران به هنگا  گا  ن ادن در اسریق سریق و سرلوک و ریاضام با  اسرت. و نظق به اینکه 
 د ب تقین و المون تقینآسرریب ها و خلقاتی اواجه اررود. لذا سررلوکی که با ریاضررام اررقتی همقا  باارر

و بق اثق این  ایش، و  یوسرررتگی و اداوات بق آن، سرررالک ای تواند به الا  اااات و راهبقی روش اسرررت. 
ل  ااا  تلی بقسررد و نلش هدایتگقی نسرربت به اادون دااررته بااررد.  که خود، انسررانی کاال و ُاکمر

اسرت. هدر از سریق وسلوک را  رسیدن  به حلایق و اکااها م نوری اانند جقیان حکمت بق زبان و ارتبا  
با تالج الکوم و غیب و سرررق انجا  با درنوردیدن الااام تقفانی به الا  اان  و سررر ات  ای داند. که با 

ا تبور از نهس ااار  و گا  ن ادن در تقصررره  نهس المونه  خودسرررازی وانابه اشرررقو ، آغاز ای ارررود، و ب
 حاصل ای اود. 

از سررویی، سررالکان نیز دریک اقتبه ققار ندارند و هق یک به ایزان  ای ورزی در این تقصرره به درجه  -
ای از ققب به حق ای رسرند. لذا اقاتب و الااام سلوکی تا نیل به جنه الللاء) و ادخلی جنتی  تداو  دارد. 

  اسررت. و  سررالک نیز در جقیان ی، ب شررت ال ی  که اضررار به یاء اتکلج )جنت به تعبیق ااا  خمینی
 سلوکی  به آن سو در حقکت است.  همان جنه الللاء است.    
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