
 

 
  
  

  توحیدمدار تربیت ساحت در عرفه دعای تربیتی های داللت
  عرفانی اخالقی تربیت های روش بر تکیه با

  *بهشتی محمد
  

  چكيده 
 بـا  دمـدار توحي تربيـت  سـاحت  در عرفـاني  اخالقي تربيت هاي روش بيان حاضر پژوهش هدف
 كه است اين پژوهش سؤال. است تحليلي توصيفي تحقيق روش از استفاده با عرفه، دعاي بر تكيه
  چيست؟ عرفه دعاي در حسين امام حضرت بيان و كالم در عرفاني اخالقي تربيت هاي روش
 بـا  و شـده  ايـراد  توحيـد  مدار بر انجام تا آغاز از عرفه دعاي. 1: دهد مي نشان پژوهش هاي يافته

 از مشـحون  و توحيـد  موضوع در پيوسته هم به و جامع متن يك متعدد و متكثر مضامين وجود
 و دادن پـرورش  براي ايويژه هايعرفه، روش يدعا يتيدر منشور ترب. 2 است؛ تربيتي هاي داللت
روش بـر  مشـتمل  عرفاني اخالقي تربيت ساحت در و گرفته، قرار تأكيد مورد انسان شدن رباني
 زمينـه  دودر  عرفـه  دعـاي  عرفاني اخالقي تربيت هاي روش. 3در خور توجه است؛  يتيترب هاي

 مـورد  دارد كـاربرد  زمينه دو هر در كه هايي روش مقاله اين در. است ديگرتربيتي و خودتربيتي
 تضرع، تربيتي روش خداوند، هاي نعمت يادآوري روشمقاله  يندر ا. 4 است؛ گرفته قرار بررسي
 روشو  اخـالق التزام به  روش گرايي، آخرت روش انديشي، مثبت روش اميد، ايجاد يتربيت روش

  .قرار گرفته است يمورد بررس محبت
     .عرفاني اخالقي تربيت هاي روش يد،عرفه، توح يدعا ين،امام حس :يديواژگان كل
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 مقدمه
 دهد می یار وصال و لقا نوید و است مادی تعلقات و تعینات از بریدن و خالق با مخلوق رابطۀ دعا،
 روح عنـوان بـه دعـا عرفـانی و روایـی قرآنـی، های آموزه در. است همین راستین حیات تردید بی و

 شـده دانسته مؤمن سالح و موفقیت و پیروزی کلید زمین و ها آسمان نور دین، اساس و پایه عبادت،
 اگـر: فرمایـد مـی شـکوهمند و زیبـا چه صادق امام). ۴۶٨ص ،٢ج ش،١٣۶۵ کلینی،( است

 دنیا و کردند نمی نگاه دنیا های لذت به اصالً  یافتند، می را تعالی باری با ارتباط نشاط و لذت مردمان
 گـویی که شوند می برخوردار لذتی از یار وصال واصالن زیرا بود؛ پایشان زیر  خاِک  چونان آنان نزد

  ).١۵۶ص ق،١٣۴٢ کاشانی، فیض( اند آرامش و آسایش در بهشت های باغ در الهی اولیای همراه
 و پـذیرد صـورت ظـاهری ارتباط و نیایش و شود جاری زبان بر خدا نام که نیست این تنها دعا
 بلکـه نـدارد، راه سـر بر مانعی و نیست دشوار خیلی نیایش و دعا این شود خوانده دعا از صفحاتی
 و بدانـد ناظر و حاضر جا همه را او و آورد روی او به و شود خدا متوجه قلب صمیم از باید نیایشگر
 انسـان وجـود در شـگرفی آثار دعا صورت این در. گوید سخن او با و بیابد خدا محضر در را خود
 شـدن معنـادار روحـی، قـدرت الهـی، نظـر جلـب قلبـی، نشاط و آرامش: جمله از آورد؛ می پدید

 آثـار و مطلـق غنـی بـا پیوند احساس خویش، ناداری و فقر دریافت حیات، حقیقت یافتن زندگی،
  .دیگر

 بیشـتر و ببینـد کـم را خـود هرچـه خواند می دعا و کند می نیایش خدا با که کسی آن تردید، بی
 را خداونـد حـق و کوچک را خود شکر و سپاس و عبادت و بزرگ را خدا های نعمت و بداند مقصر
 و عـروج و بیشـتر خـدا بـه ُقـربش و حضـور حـال بدانـد، الهـی عقاب معرض در را خود و بزرگ

 و فقـر و نشسـته آنهـا دل و جـان بر خدا عظمت اینکه دلیل به الهی اولیای. است تر کامل صعودش
 دارند قرار خدا به معرفت مقام اوج در و اند یافته عمیق صورت به خداوند به را خود وابستگی و نیاز
 و بـزرگ بسـیار هـای سـرمایه آنـان ادعیـه اسـت، گـراندی بـا متفـاوت بسیار آنان روحی حاالت و

  ).٢٨ص ،١٣٧٨ صافی، الله آیت( اند گذاشته جای به خود از که است ماندگاری های میراث
 انشـاء مقـدس ذوات آن کـه اسـت دعاهایی هدی ائمه نورانی وجود برکات از یکی بنابراین

 خداونـد بـا توانسـتیم می چگونه ادعیه، ینا بود نمی اگر آنان، ویژه روحی شرایط با هم آن اند، کرده
 برسانیم؟ کجا به کنیم؟ شروع کجا از بگوییم؟ چگونه بگوییم؟ چه دانستیم نمی کنیم، نجوا سبحان

 نیایش به جدی نیاز خویش فطرت حکم به بشر دانیم می که چنان و بخواهیم؟ چگونه بخواهیم؟ چه
 و نـدارد عیـب کـه اسـت جمـالی عاشـق و ندارد، نقص که است کمالی متوجه قلبش و دارد دعا و

 باشـد، داشـته بخـش حیـات نیایشـی باید پس نیست؛ آن در عجز و ضعف که است قدرتی متوجه



      ٩۵  عرفانی اخالقی تربیت های روش بر تکیه با توحیدمدار تربیت ساحت در عرفه دعای تربیتی های داللت

 

 رسـا، انـدازه بـی بیانی با بزرگ نهایت بی با را کوچک نهایت بی تماس و ارتباط هدی ائمه ادعیۀ
 آورنـد می ارمغان به ناپذیری وصف سکونت و آرامش و کنند می بیان پرمعنا و جاذب و جالب شیوا،

 و گردانند می الهی تجلیات و ربانی انوار تابش آمادۀ را جان و شوند می دل نورانیت و صفا موجب و
  ). ٢٩ص همان،( آورند می وجود به ریحان و روح

 حضـرت توسـط دعـا ایـن. اسـت شـیوا بسیار و جذاب جالب، ُپرمعنا، ادعیه از یکی عرفه، دعای
 ای نقطه در حضرت آن شهادت از قبل سال چهار قمری هجری ۵٧ سال در حسین امام دالشهداءسی
 در جملـه از دعـایی و روایـی معتبـر منـابع در دعـا این است؛ شده ایراد الرحمه جبل مجاور عرفات، از

 نقـل الجنـان مفاتیح در و ٢٢۵ص ،٩٨ج ،بحاراالنوار ؛٣۵١ص ،الزائر مصباح ؛۶۵١ص ،االعمال اقبال
  .است شده

 معصـوم از تنهـا حقـایق گونـه ایـن کـه است بلند بسیار مفاهیم و حقایق بر مشتمل عرفه دعای
 را حقـایق گونـه ایـن بتواند که کیست است؛ شده نقل چنین طباطبایی عالمه از دارد؛ صدور امکان
 قـادر عبـارات گونـه ایـن پرداخت و ساخت به اصالً  عرفان و فلسفه در عمری صرف با ما کند، بیان

). ۴۵ص ،١۴ج ،١٣٨٨ شـهری، ری محمـدی( اسـت سـاخته معصـوم امـام از تنهـا و نیستیم
 امـام زبـان از دعـا ایـن صـدور نشـانه عرفـه دعای بلند محتوای: گفت توان می بیان این با بنابراین
 ما دعا این عظمت با بسیار محتوای »السند عن تغنی داللته« معروف اصل طبق. است معصوم

  .سازد می نیاز بی سندی بررسی از را
 قوتی نقطه او عالمانه احتیاط و نظر دقت و تقوا و قدس مراتب و طاووس سیدابن شخصیت وانگهی،

 حسین امام دعای صراحت، با اقبال در را دعا این ایشان زیرا است عرفه دعای سندی اعتبار جهت در
 و دانسـته بشیر و بشر را دعا ناقالن قطع، به اینکه. بشیر و بشر َروی: کند می نقل را دعا گونه این و داند می
 از را عرفـه دعـای کـه وسائطی یا و منبع به طاووس سیدابن که دهد می نشان است َروٰی  بلکه ندارد ُروی
 انـد داشـته ویـژه توجه دعا این بر دین علمای فحول اینها بر عالوه داشته؛ اطمینان کرده، نقل بشیر و بشر

  :است هایی ویژگی دارای عرفه دعای هرحال، به) ٣۴٧ص ،١٣٧۵ طاوس، سیدبن(
 دارای و یکپارچه پیوسته، هم  به و جامع متن یک متنوع و متکثر مضامین وجود با عرفه دعای. ١

  .است توحید موضوع در هماهنگ و منطقی پیوندی
 جملــه از اســت؛ گونــاگون معرفتــی ابعــاد دارای دارد کــه واالیــی ظرفیــت بــا عرفــه دعــای. ٢

  .زندگی سبک بیان و معادشناسی شناسی، انسان  شناسی، هستی
 شناسـی، زیسـت نـاب معـارف دربردارنـدۀ و علمـی دقیـق هـای بنیان بر مبتنی عرفه دعای. ٣

  .است شناسی روان و فیزیولوژیکی
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 توجـه خـور در تربیتـی هـای روش بـر مشـتمل عرفانی اخالقی تربیت زمینه در عرفه دعای. ۴
  .است

 و عصـر هـر مـردم کـه ای گونه به دارد؛ رسا و عرفی بیانی محتوا، ُپرباری عین در عرفه دعای. ۵
  .شوند می مند بهره آن از شان فهم مقتضای به زمان

 هـای جنبـه بـر مشـتمل معنایی، باطنی های الیه و ظاهری معنای جنبه بر افزون عرفه دعای. ۶
  .است باطنی گدازهای و سوز بیانگر و عاطفی

 تـر، عمیـق مطالـب اسـتخراج و اسـتنباط و تحقیق و مطالعه برای که است متنی عرفه دعای. ٧
  .است معرفتی های الیه دارای و دارد فزاینده استعداد

 معـاد، توحیـد، دل از و است توحید دین پایه ترین ی بنیاد. ١: شود می یادآوری نکته دو اینجا در
 منشـعب دینـی تعـالیم و معـارف تمـامی و صـالحه اعمال و عبادات  همۀ و امامت و نبوت و وحی
 آن بـدون و اسـت انسـان رفتارهـای و صفات تغییر اخالقی، اصالح هرگونه محور توحید شود، می
 آرامـش بـه و بـاطن نورانیـت دل، صفای به و شد آراسته فضائل به و پیراسته رذایل از توان نمی هرگز
 عرفـه دعـای آخـر و اول بنیـان که رسیم می نتیجه نای به عرفه دعای به کالن و جامع نگاه با رسید؛
 پایـان بـه توحیـد بـا و کنـد مـی پیـدا ادامـه توحید با و شود می آغاز توحید با دعا این است؛ توحید
 در و گـوییم مـی سـخن توحیـد از تربیـت بنیـان عنـوان بـه آغـاز در مقاله این در رو ازاین رسد، می

  .کنیم می بحث اختصار به توحید اقسام و توحید از شناسی مفهوم
 بـه بـدون چـون اسـت، تربیـت های روش تربیت، فرایند کاربردی بخش دانیم، می که چنان. ٢

 رو ازاین نیست، میسور تربیت اصول و اهداف به دستیابی رفتاری های روش و عملی تدابیر کارگیری
کید عرفانی اخالقی تربیت ساحت در  دو هـا روش ایـن انتخـاب در ما معیار و هاست روش بر ما تأ
 در و اسـت عرفـه دعـای آنهـا مسـتند کـه ایـم کـرده انتخـاب را هـایی روش اینکه، یکی است؛ امر

 هـایی روش اینکـه دوم. اسـت شده ها بدان گویا اشاراتی یا شده، پرداخته ها بدان دعا این های آموزه
 به سخنی و شناسی مفهوم از پس بنابراین دارند؛ عرفانی اخالقی تربیت با بیشتری تناسب که هستند
  .دهیم می قرار تحلیل و بررسی مورد را عرفانی اخالقی تربیت های روش توحید، درباره اختصار

  
  یشناس مفهوم

 بـه چیـزی سـاختن متمایـل و کـردن دعـوت کردن، صدا خواستن، خواندن، معنای به لغت در دعا
 بـه شـرع اصـطالح در و) ٢٧٩ص ،٢ج ق،.ه١٣۴٠ فـارس، ابن( است گفتار و صدا با خود سمت
 و حاجـت طلـب منظور به خواه اوست؛ با کردن گفتگو و خدا با ارتباط و خواستن و خواندن معنای
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 بـا و خدا خواندن مجرد دعا بنابراین نباشد، آن در حاجتی بیان یا و باشد مشکالت حل درخواست
 مطلق فقر ارتباط دعا ازآنجاکه البته). ٢۵٧ص ،١ج ق،.ه١۴٠٨ منظور، ابن( است گفتن سخن خدا
  .است نهفته آن در خداوند به دائمی وابستگی و ناداری و فقر احساس است مطلق غّنی با

 الفـاظ آن بـرای و دعاسـت باشد بیان هر به و زبان هر به دعا اینکه اول است؛ دقت خور در نکته دو
 خـود خـدای بـا کسـی، واسطه بدون و خود معرفت قدر به تواند می هرکس و است نشده معین خاصی
 اما بگذارد میان در خداوند با خواهد می هرچه و نجوید را ترتیبی و آداب هیچ و نماید برقرار دعایی رابطه
 قـرار خـدا به معرفت اوج در که آنان زیرا است اکمل و افضل اطهار ائمه ادعیه وسیله به خواندن دعا

  . خواست او از را حوائجی چه و داد قرار مخاطب چگونه و خواند باید چگونه را خدا که دانند می دارند،
 نیـز دعـا اسـتجابت بـرای کـه چنـان است؛ آدابی و شرایط آن استجابت و دعا کمال برای) دوم
 دعا مؤخرات و مقدمات داعی، موقعیت مکان، زمان، لحاظ به دعا استجابت شرایط. است موانعی

 اسـتجابت بـرای نیز و رساند، می اجابت به را آن و سازد می سریع را دعا تأثیر که است دیگر امور و
 بـه خدا بندگی ادعای گناه، نامشروع، کسب حرام، لقمه مثل شود برطرف باید که است موانعی دعا

  ... .و برداشتن تالش از دست گزاف، به شیطان با دشمنی ادعای گزاف،
  
   عرفه
 چیزی شناختن و فهم ادراک، معنای به و است َعَلم از اخص َعَرف و است) َعَرَف ( مادۀ از واژه این

 سـرزمین از عرفه نام) ٣٣١ص ق،١٣٣٢ اصفهانی، راغب( باشد می آن آثار در تدبر و تفکر با همراه
 شـده شـناخته و مشـخص زمینی اینکه دلیل به مکان آن اند گفته که چنان و است شده گرفته عرفات
 بـه شـده شـناخته سرزمین آن در که است دعایی عرفه، دعای بنابراین اند؛ نامیده عرفات را آن بوده،
  .است شده خوانده حسین امام سیدالشهداء حضرت وسیله

 که اند کرده نقل اسدی غالب فرزندان بشیر و بشر: است آورده چنین مفاتیح در قمی محدث مرحوم
 از جمعـی بـا حضـرت آن کـه بودیم حسین امام خدمت در عرفات در عرفه روز ساعات آخرین در

 ایستادند خشوع و خضوع نهایت با کوه چپ طرف در و آمدند بیرون چادر از شیعیان و فرزندان و خاندان
  . خواندند را دعا این و کردند بلند صورت مقابل را ها دست گردانیده، کعبه طرف به را مبارک روی و

  
   تربیت
 و پـروردن دادن، پـرورش دادن، فزونـی معنـای بـه و یافتـه اشـتقاق َرَبب یا َرَبو ریشۀ از تربیت واژۀ

). ٩۵−٩۴ص ،۵ج ق،١۴٠٨ منظــور، ابــن( اســت کمــال ســوی بــه دادن ســوق و یــافتن پــرورش
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 تعریف را تربیت خود نگرش اقتضای به تربیتی علوم دانشوران و تربیت و تعلیم حوزه نظران صاحب
 یـافتن برای تالش شده، تربیت واژه از که فراوانی های تعریف رغم به کنیم اعتراف باید اما اند؛ کرده

 عنـوان بـه انسـان زیـرا اسـت؛ دشـوار بـس نظـران صاحب همه پسند مورد و کامل و جامع تعریف
 مکشـوف او وجـودی شـئون از ای جنبه گاه گاه و همواره و است ناشناخته موجودی تربیت، موضوع

 تربیـت تعریف وانگهی، شود؛ می تر کامل و کامل ناشناخته موجود چنین تربیت همچنان و شود می
 لحـاظ با و دارد عمیق و وثیق ارتباط ها ارزش و ها آرمان اهداف، جهان، و انسان به افراد نگاه نوع با

 براسـاس و خـود رویکـرد نـوع پایـه بـر دانشـوری هر و شود می متعدد نیز تربیت تعریف نگاه، نوع
  .کند می تعریف را تربیت خود مفروضات

 نیز و درونی های توانمندی و ها قابلت همه عینی تحول و تغییر و شکوفاسازی تربیت: رسد می نظر به
 آدمـی هـای جنبه همه متوازن و هماهنگ رشد منظور به باطنی و ظاهری صفات تحول و تغییر و اصالح
  ).٣۵ص ،۶ج ،١٣٩٧ بهشتی، محمد( آید نائل است، مطلوب کمال و طیبه حیات که توحید به تا است
 و تغییـر. ٢ متربـی؛ بـالقوه هـای قابلیت. ١: است گرفته قرار توجه مورد امر پنج فوق تعریف در
 هـا؛ قابلیـت عینـی تحقـق و شـکوفایی. ۴ تأثیرگـذار؛ هـای موقعیـت و عوامل. ٣ تدریجی؛ تحول

 ادوار در متربیـان بـالقوه هـای قابلیـت پیـداکردن فعلیـت و تحـول فرایند رسد می نظر به هدف، .۵
  .است پذیر انجام متفاوت های موقعیت و گوناگون ِسّنی شرایط در و زندگی مختلف

  
  یعرفان یاخالق تیترب

 تهـذیب و تزکیـه و رذایـل از پیراسـتگی و فضـایل تثبیت و پرورش و رذایل و فضایل شناختن فرایند
 تربیـت بالله وصول تا الله الی سیر مرحله از کمال مدارج طی و روح عروج و پرورش منظور به نفس

  ).١٧٨−١٧٩ص ،١٣٩٨ بهشتی، محمد( است عرفانی اخالقی
  

  روش
 هـا روش تربیـت، دانش اصطالح در و. است فن و طریقه شیوه، سبک، راه، معنای به لغت در روش
 و اهـداف بـه دستیابی آنها بدون و رسانند می ثمر به را تربیت فرایند که هستند خاصی عملی تدابیر
  ).٢۵١ص ،١٣٩٨ همان،( نیست میسور تربیت اصول

  
  توحید
 وحـدت در را کثـرت جهـات و رفـتن وحدت روبه کثرت از معنای به و تفعیل باب مصدر واژه این

 ،١٣٨٨ خمینـی، امـام( اسـت دادن قـرار بسـاطت نهایـت و وحدت غایت در و ساختن مستهلک
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 غایـت در خداونـد دانسـتن یگانـه معنـای بـه توحیـد اصل: فرماید می خمینی امام). ۶۵٠ص
  ). ٩۴−٩٣ص ،١٣٧٠ خمینی، امام( است خداوند دانستن بساطت نهایت و گانگیی

 و عرفـان آخر و اول بنیان اعظم، سّر  را توحید) ق٧٨٧ م( آملی سیدحیدر شیعی، نامدار عارف
 تمـام وی،). ١۶ص ،االسرار جامع آملی،( است دانسته الله الی سلوک و سیر در مقام و منزل آخرین
 مسـائل تـرین ژرف و تـرین پیچیـده از را آن و توحیـد دار وام را عرفـانی و معنوی مقامات و کماالت
 و زوایـا تبیـین بـه ،االسـرار جـامع خویش عرفانی کتاب در و) ۵٠−۴٩ص همان،( داند می عرفانی
  .است داده نام اسرارالتوحید جامع حق به را اثر این و پردازد می توحید اسرار

 مقصـد و پیـامبران رسـالت اعـالی مقصـد و معارف اصول اصل را توحید نیز خمینی امام
 مبـدأ و خاستگاه و عرفانی سلوک النهایه منتهی و انسان سیر القصوای غایت و حدیث و قرآن اصلی
 و روحـی کامل اوصاف و متعالی اخالق و صالحه اعمال جمیع و الهی معارف و ایمانی فروع اکثر

  ).٨٩ و ۵٨−۵٧ ،١١ص ،١٣٩١ خمینی، امام( داند می قلبی نورانی صفات
  
   توحید اقسام
 توحید اقسام مقاله، این در اما اند، کرده ذکر گوناگونی اقسام توحید برای متأله فیلسوفان و پایه بلند عارفان
  :رسد می مرتبت ترین عالی به و آغاز نازل حد از که آثاری شود؛  می تبیین یک هر نتایج و آثار براساس
 او مال و جان و گیرد می قرار مسلمانان زمرۀ در اّال الله  اله ال گوید می که یکس: زبانی توحید. ١
 مسـلمان برای و نیست خاطر اطمینان و دل آرامش موجب توحید، قسم این اما بود، خواهد محترم
 ترفیع موجب آخرت در و سازد نمی سیراب را کمال تشنه توحید، این آورد؛ نمی عشق و شوق و شور

  ).١٣١٢ص ،٢ج ،١٣٧٧ کاشانی، فیض( گردد نمی مرتبت
 خـدا دانسـتن یگانه آن و است رایج مؤمنان عموم میان در توحید از قسم این :ایمانی توحید. ٢
 حـدیث و قـرآن برهـان، راه از توحید این. است الیقین علم حّد  در اما است فعل و صفت و ذات در

 و دل، آرامـش موجـب و نکـرده پیـدا راه دل و جان به توحید و ندارد چندانی آثار اما گردد می اثبات
  ).همان( آورد نمی هم عشق و شوق و شور و شود نمی اضطراب رفع

 مکشـوف او بـرای حقیقـت ایـن طـوالنی هـای مراقبـت از پس مّوحد انسان: افعالی توحید. ٣
 و اسـت خداوند تدبیرها و کائنات مبدأ و االسباب مسّبب و مطلق مؤثر و حقیقی موجود که گردد می
 ایـن و سـازند  زمینـه و اعـدادی علـل تنها یعنی نیستند بیش اسبابی و ابزاری ظاهری عوامل و علل
 همـه و هسـتی جهـان−عوامـل و علل و مسببات و اسباب پس در که است خداوند قدرتمند دست
  .کند می تدبیر و آفریند می خود جای در را چیزی هر و کند می اداره را آسمانی و زمینی های پدیده
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 وابسـتگی و نیـاز و فقر به) اول: کند می پیدا دست نتیجه سه به یابد راه توحید این به که سالکی
 سالکی) دوم. داند می خدا فقط را مطلق مؤثر و منقطع، ظاهری علل از و برد می پی موجودات همه
. دهد نمی چاپلوسی و تملق گناه، به تن هرگز و رسد می کرامت و عزت به یازد دست مقام این به که
 هـا سـختی و نامالیمـات برابـر در و دارد صـدر سـعه و است دل دریا افعالی توحید به موحد) سوم

  ). ١٣١٣ص همان،( شود نمی تسلیم
 کنـد می مشاهده و یابد  می بار صفاتی توحید به افعالی توحید از پس سالک: صفاتی یدتوح. ۴
 هـر در کمـالی صـفات از صـفتی هـر و اسـت خداونـد آن از اصالتاً  کمالی، صفت و کمال هر که

 او قدرت و علم از اثری را آن است، قدرت و علم هرجا پس اوست مطلق صفت از پرتویی انسانی،
 صـفات از هـایی جلـوه و هـا سـایه را همـه بینـد، مـی خلـق در که خصایصی و کماالت و داند می
  .است مّیسر دل نورانیت و روح صفای با تنها ها چشیدن و ها دریافت این همه داند، می تعالی حق

 را توحیـد از مرتبـه ایـن. اسـت توصـیف غیرقابل باطنی شادی و انبساط صفاتی، توحید نتیجه
 علـم، کـس  هـیچ خـدا جز یابد، درمی الیقین عین به سالک چون اند نهاده نام نیز الیقینی عین توحید
 به چون و گردد برمی او قدرت و علم به... و ها قدرت و ها علم همه و ندارد... و اراده حیات، قدرت،
  ).٣۵ص ق،١٣۴٢ کاشانی، فیض( است بیکران او شادی یافته دست حیات منبع
 کـه یابـد مـی یقین به و رسد می ذاتی توحید به خویش، تکاملی سیر در سالک: ذاتی یدتوح. ۵
 و اوسـت ذات نـور از فروغـی ذاتـی، هـر و نیست موجودی او از غیر و خداست به منحصر هستی
 کسـی اوسـت، آئینه جهان و هستند او از تجلیاتی و نمودها و ها سایه اشیاء همه و مخلوقات تمامی

 خلق و خود احوال از کلی به بسا چه و شود می غرق ذات شهود بحر در یافت بار ذاتی توحید به که
هِ  یإِنِّ « که رسد می مقام بدین و شود می خبر بی جْ تُ وَ هْ جَّ ذِ  یَ وَ ِ  یلِلَّ ن ضَ حَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ طَرَ السَّ ا  يفاً فَ مَ وَ

كِ  ِ رشْ نَ الْـمُ اْ مِ نَ  کـه گردانیـدم کسـی سـوی بـه را خـود روی اخـالص روی از من). ٧٩ انعام،( »نيَ أَ
  ).٣۵ص همان،( نیستم مشرکان از من و آفریده را زمین و ها آسمان
  
  یعرفان یاخالق تیترب یها روش
 بـا آن رمـز و راز پـر محتـوای و نـوازد مـی را ما جان که است ابدیت از نواز روح نسیمی عرفه دعای
 رهـایی  زوال و فنـا وحشـت از را مـا و کنـد مـی نفـوذ ما روح اعماق در فزا جان توحیدی های نغمه
 سیدالشـهداء حضـرت دعـا این در. سازد می مبدل انس به را ما زای وحشت غربیۀ ُغربت و دهد می
 روح گـام بـه  گـام خـاص های روش بر تکیه با و دهد می آموزش را اخالقی فضایل حسین امام
  :از اند عبارت ها روش این سازد؛ می رّبانی را او و دهد می پرورش را آدمی
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  خداوند های نعمت یادآوری. ١
 ویـژه بـه خداونـد هـای نعمـت یـادآوری دلنشین و نافذ تربیتی روش به عرفه دعای از بزرگی بخش
 شناسـی، زیست چون متعدد علوم از مهمی مسائل به ضمن در و دارد اختصاص خلقت های نعمت
 ربوبیت بیان متضمن و است شده اشاره غیره و تشریح االعضاء، فوائد االعضاء، معرفۀ شناسی، جنین

  .اوست به بنده وابستگی و نیاز و فقر و متعال خداوند
 و گــران شــمارش و موجــودات تمــام چنانچــه و نیســت شــمارش قابــل خداونــد هــای نعمــت
 کـه است این نه مگر عاجزند، آن از کنند شمارش را خداوند های نعمت بخواهند کنندگان شمارش
ا«: فرمایـد مـی مجید قرآن در کریم خداوند ـوهَ ْصُ ـتَ اهللاِ الَ حتُ واْ نِعْمَ ـدُّ إِن تَعُ  اگـر) ٣۴ ابـراهیم،( »وَ
 حیـات و سـوز حقیقـت بـالی امـا کنیـد، احصا را آن تعداد توانید نمی بشمارید را خدا های نعمت
 ایـن. ببینـد را هـا نعمت آفریننده نیز و شمار بی های نعمت آدمی گذارد نمی که است غفلت برافکن
 را راه و شـود می انسان راه سد ها موقعیت و شرایط تمامی در و ها مکان و ها زمان همه در بزرگ آفت
 آن از الهـی رسـوالن و خداوند که دارد وجود مؤثری بسیار تربیتی روش میان این در بندد، می او بر

  .است خداوند های نعمت یادآوری روش آن و اند برده بهره بسیار زدایی غفلت و انسان پرورش برای
 تربیتی مهم روش این از عرفه دعای متعدد های عبارت در حسین امام سیدالشهداء حضرت

 خـدا بـا گفتگـوی و مناجـات قالب در و داده، نشان را انسان نشآفری جمال و شکوه و کرده استفاده
 آفرینش گوناگون های نعمت به و است شده متذکر را خداوند مرحله به مرحله های تربیت و عنایات
 و معـاش انـواع نعمـت و انبیاء رسالت نعمت تا فهم و درک تکلم، تغذیه، حفاظت، امنیت، انسان،
  .است کرده اشاره دارد قوام بدان آدمی زندگی و معیشت که اموری
إِنَّـا إِلَ « شود؛ می خالصه وحیانی جمله این در انسان حیات قانون تردید، بی ا هللاِِ  وَ عونَ  يْهِ إِنَّ اجِ  »رَ

 حسـین امام سیدالشهداء حضرت. گردیم بازمی او سوی به و خداییم آن از همه ما) ١۵۶ بقره،(
 یـادآور را تعـالی بـاری های نعمت و است فرموده تبیین را حیات عظمت با قانون این عرفه دعای در

 بـاال و بـاالییم ز مـا بلکـه یابـد، نمـی پایـان پـایین در اسـت شده شروع باال از آنچه که است شده
 در داشـته، بیـان خداوند های نعمت یادآوری باب در شهیدان ساالر را آنچه بخواهیم اگر رویم، می

  :کنیم می بسنده نمونه یک به رو ازاین نیست مقال این ظرفیت در بیاوریم اینجا
راِب ُثمَّ َاْسـَکْنَتِنی االَ − َمْذُکورا ْیئاً ِاْبَتَدْاَتنی ِبِنْعَمِتَک َقْبَل َاْن َاُکوَن َش  ْصـالَب آِمنـًا َوَخَلْقَتنی ِمَن التُّ

ُهورِ  َواْخِتالِف  اْلَمُنوِن  ْیِب ِلَر  نیَن  الدُّ  َثـالٍث  ُظُلماٍت  فی َوَاْسَکْنَتنی ُیْمنیفاْبَتَدْعَت َخْلقی ِمْن َمِنیٍّ  −َوالسِّ
نْ − َوِجْلٍد  َوَدٍم  َلْحٍم  َبْیَن  ذی َسَبَق لی ِمَن اْلُهدی ِاَلی الدُّ َوَحِفْظَتنی ِفی اْلَمْهـِد  −ّیاً تآّمًا َسِو  یاُثمَّ َاْخَرْجَتنی ِللَّ

ْلَتنی االُ  −ّیاً اْلِغذآِء َلَبنًا َمِر َوَرَزْقَتنی ِمَن − ّیاً ِطْفًال َصبِ  واِحَم َوَعَطْفَت َعَلیَّ ُقُلوَب اْلَحواِضِن َوَکفَّ هاِت الـرَّ  مَّ
  ).الجنان حیمفات) (۶۵٢ص ،االعمال اقبال طاووس، ابن دیس(
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 از مرا− باشم ذکر قابل اینکه از پیش آفریدی مرا که بود تو چون بی های نعمت از: بارالها: ترجمه
 و رفـت و زمانـه حوادث از که حالی در دادی؛ قرار پدرانم ُصلب منزلگاه در سپس و آفریدی خاک
 وجـودم ادامـۀ از مـانع چیـزی هـیچ نگذاشـتی و بخشیدی ایمنی مرا سالیان گذشت و روزگار آمد
 و خـون و گوشـت گونـه سـه گـاه نهـان در و− فرمودی ابداع مّنی قطرات از را آفرینشم ابتدای −شود

 مشـیت مجـرای در مـادر رحـم نهانخانـه از مـرا توانا خالق ای سپس−دادی جایم) ینیجن( پوست
 تـو، حراسـت و حفـظ بـا گهـواره در آنگـاه −آوردی دنیا به زیبا و کامل آفرینش با هدایت، از سابقه
 مهربـان مـن بـر را ها دایه دل و کردی نصیبم گوارا شیر غذاها بین از و نمودم سپری را کودکی دوران
  ...گماشتی ام پرستاری به را پرمهر مادران و نمودی

 حضــرت اینکــه) اول اســت؛ توجــه خــور در نکتــه ســه دعــا دلنشــین مــتن ایــن در: تحلیــل
 جهـت بـه افـراد اکثـر اسـت؛ غفلـت مـورد غالبـاً  کـه گفتـه سخن هایی نعمت از سیدالشهداء
 و جلـب را لذایذی آنان برای که دانند می نعمت را چیزهایی تنها پایین ظرفیت و اندیشه محدودیت

 وگرنـه شوند آشنا خویش وجودی عظمت با خواهند نمی اینان نماید، دفع آنان از را هایی ناگواری یا
 سیدالشهداء حضرت) دوم. نمودند می تلقی خداوند های نعمت را درشت و ریز های پدیده همه
 متوجـه شخصـی هـر که گفته سخن کامل و جامع و شیوا رسا، سان آن خدا های نعمت یادآوری در
 نعمـت است؛ بوده ور غوطه الهی های نعمت در آن از قبل و دنیا این در وجودش آغاز از که شود می

 حفاظـت، و امنیت مادر، رحم منزلگاه در قرار پدر، صلب مّنی، های قطره و خاک از عبور خلقت،
 نمو و رشد نعمت پرستاران، و ها دایه محبت مادر، مهر مادر، شیر غذا، نعمت زیبا، و کامل آفرینش

 بیـان در آنچـه) سـوم. اسـت آمـده دعـا دیگر های عبارت در آنها از برخی که دیگر نعمت هزاران و
 دو بـه اسـت آمده خداوند های نعمت یادآوری زمینۀ در سیدالشهداء حضرت دلنشین و شیرین
 خداونـد کـران بی های نعمت شکر برابر در ناتوانی و عجز اظهار. ١: است شده گزاری هدف هدف،

 آورد بجا را خدا های نعمت از یکی شکر کند تالش و کند عمر سال هفتادها کسی اگر که ای گونه به
 کنـد، مـی واجـب را ای تـازه سـپاس هـم ایـن که کند عنایت خود خداوند که این مگر ندارد امکان

 آمـاده حـق پـذیرش برای را دل و جان و است ساز هدایت خداوند های نعمت یادآوری تردید بی .٢
 تکـاملی حرکـت وسـیلۀ را نعمـت از اسـتفاده و نعمـت آدمی که آورد می فراهم ای زمینه و سازد می

گـاه خـدا حکمـت عجائـب بـه و کنـد طی را ترقی و کمال مدارج و دهد قرار خویش  بـه و شـود آ
  .شود خدا دلدادۀ و بنده و بنگرد بصیرت دیدۀ با خداوند های نعمت
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  تضرع  یتیتربروش . ٢
 کـهچنان و) ١٣٨۴ آذرنوش،( است ناتوانی و افتادگی حالت با درخواست التماس، معنای به تضرع
 درگـاه بـه اسـتغاثه و تضـرع توحیدمـدار تربیـت روش نافـذترین و پذیرترین دل زیباترین، دانیممی
 وقتـی تردیـد بـی اسـت، دیـن پیشوایان و اولیا انبیا، تمام روش تربیتی، روش این. است تعالی باری
 گریـه و نالـه و نیـاز سـر از و نباشـد آن در خـدای جـز و باشـد خـدا یـاد به آدمی زبان و دل جان،

 تنها نه روش این. گردد می الهی تجلیات و ربانی انوار دریافت آمادۀ دل آن بخواند، را خدا بااخالص
  .است بوده بزرگ مربیان توصیه مورد نیز متربی تربیت در بلکه خودتربیتی، در

 و زمان آن در زدنی مثال اخالص و نورانی دل و زبان آن با حسین امام سیدالشهداء حضرت
 ابتهال و تضرع روش یعنی فضایل اکتساب و نفوس تطهیر نافذ روش به عرفه دعای در خاص مکان
کید  سـپس و کنـیم می اشاره شهیدان ساالر آمیز تضرع نیایش از نمونه یک به اینجا در است، کرده تأ

  :آوریم می باره این در تحلیلی
َک ُتج ُهمَّ ِانَّ َء  َوَتْکِشُف  اْلُمْضَطرَّ  یُب َاللَّ وَّ قیَم  َوَتْشِفی اْلَمْکُروَب  یُث َوُتغ السُّ  َوَتْجُبـُر  اْلَفقیـَر  َوُتْغِنی السَّ

غیَر  اْلَکسیَرَوَتْرَحُم   ُمْطِلـَق  یـا اْلَکبیـُر  اْلَعِلیُّ  َوَاْنَت  َقدیٌر  َفْوَقَک  َوال َظهیٌر  ُدوَنَک  َوَلْیَس  اْلَکبیَر  َوُتعیُن  الصَّ
ِل  ْفِل  راِزَق  یا سیِر االَ  اْلُمَکبَّ غیِر  الطِّ   ).الجنان مفاتیح عرفه، دعای( اْلُمْسَتجیِر  اْلخآِئِف  ِعْصَمَه  یا الصَّ

 برطـرف آنـان از را نـاگواری و سـختی و دهی می پاسخ را مضطر افراد که تویی خدایا،: ترجمه
 را دل شکسـته نیـاز، بـی را فقیر شفا، را بیماران و دهی، می نجات را اندوه در وران غوطه و سازی می

 قدرتمنـدی و نیسـت، تـو جـز پنـاهی دهـی، می یاری را بزرگساالن و ترحم مورد را کودک و جبران
 ای زنجیــر، در گرفتــار اســیران بخــش رهــایی ای بــزرگ، خداونــد ای نــدارد، وجــود تــو از بــاالتر
  .ترسیده جوی پناه دهنده، پناه ای شیرخوار، کودک دهندۀ روزی

 اضـطرار، بیچـارگی، از نجـات برای بنده درخواست سو یک از است دوسویه تضرع هر: تحلیل
 دهنـده، پنـاه عنـوان بـه تعالی باری اجابت دیگر سوی از و نامالیمات و شکست بیماری، ناگواری،
 از افـراد کـه مـوارد ایـن همـه در حـال ها، شکست کننده ترمیم بالگردان، شفادهنده، دهنده، نجات

 یـا و کنـد مـی دخالـت مستقیم خداوند آیا کنند می پیدا نجات مشکالت و نامالیمات ها، بیچارگی
 آنکـه) یـک: رسـد مـی نظـر به دهند؟ می نجات را بندگان و شوند می کارگر که است عوامل و علل

 و آفریـد را انسـان آفریـد، را آب کـه اوسـت. اسـت خداونـد داده، قرار اسباب و علل در را سببّیت
 غـذا خـوردن بـا شود، می سیراب آب لیوان یک نوشیدن با که داد قرار ای گونه به را او بدن ارگانیسم

 بـاری. کنـد مـی پیـدا جـال او روح زاری و گریـه بـا و شود می درمان دارو، مصرف با شود، می سیر
  :گوید می الدین جالل موالنا پیش؛ آورد سبب آن را سبب این و است االسباب مسبب خداوند
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ـــا ـــببآنراســـبب نیک ـــآوردس  شیخـو ز شـدیکـ سـبب هرگز سببیب شیپ
ـــاز  کنـــدعامـــلســـببآنراســـبب نیـــا ـــاهب ـــ یگ ـــر یب ـــلو َپ ـــد عاط  کن

ــولآمــدســببخــودآهــن و ســنگ ـــو  کی ـــهت ـــاالتر ب ـــر ب ـــرد یا نگ ـــن م  کی
  ).٨۴ص ،عرفات صحرای در حسین امام نیایش جعفری، عالمه(
 دسـتگیری و شـود مـی وارد مسـتقیم خـود خاصـه رحمـت با منان خداوند نیز مواردی در) دو
 را پناهـان بی و پاسخ را ها استغاثه جواب، را نداها. درمان را ها بیماری چاره، را ها بیچارگی کند؛ می
 مدار در یا و ظاهری عوامل و علل مدار در ای است؛ چنین نیز خدا به توکل در که چنان. دهد می پناه

  .کند می دستگیری غیرعادی جریان
  

  امید ایجاد تربیتی روش. ٣
 جدیـدی حیـات روش، این است؛ امید ایجاد روش مدار، توحید تربیت مؤثر و نافذ های روش از یکی
 و مشـکالت حـل بر است، نگر مثبت است، نشاط با است، امیدوار که کسی دمد، می آدمی وجود در

 و افسـردگی موجـب تنهـا نـه کـه اسـت بالهـا بزرگتـرین از ناامیدی برابر، در. دارد توانایی نامالیمات
 در. دارد بـازمی ای زمینـه هـر در تـالش از را آدمـی و بـرد می بین از را ها انگیزه بلکه شود می اضطراب
 در اسـت، کـرده ایجـاد نشـاط و یدام افراد جان و دل در و شد، استفاده ُپرمایه روش این از عرفه دعای
  .آوریم می باره این در تحلیلی سپس و کنیم می اشاره امیدساز نیایش از نمونه یک به نیز روش این

ُنوِب  َعظیِم  َعْن  َعفا َمْن  یا ْعمآَء  َاْسَبَغ  َمْن  یا ِبِحْلِمِه  الذُّ تی یا ِبَکَرِمِه  اْلَجزیَل  َاْعَطی َمْن  یا ِبَفْضِلِه  النَّ  ُعدَّ
تی فی   )عرفه دعای( ِنْعَمتی فی َوِلّیی یا ُکْرَبتی فی ِغیاثی یا َوْحَدتی فی صاِحبی یا ِشدَّ

 و فضل با که خداوندی ای− بخشیدی ما بزرگ را گناهان خود حلم با که خداوندی ای: ترجمه
 ای− نمـودی افاضـه بزرگ عطاهای خود کرم با و −داشتی ارزانی را شماری بی های نعمت احسانت

 و هـا سـختی در مـن پنـاه ای− تنهـاییم همـدم ای −ماست ها سختی ذخیره او نصرت و یاری آنکه
  .من نعمت ولّی  ای −ها گرفتاری

 را آدمـی درون تنهـایی، و گرفتـاری و سـختی هنگـام در است، نشیب و فراز از پر دنیا: تحلیل
 بـین از همـه و همـه انتظارهـا و آرزوهـا و شـود مـی قطع جا همه از امیدها و گیرد می فرا ها تاریکی

 رحمـت کـوی از بخـش حیـات نـوری ناگهان شود، نمی دیده روشنایی از ای روزنه هیچ و روند می
گـاه گـویی کـه چنـان حیـات؛ نـور نشـاط، نـور امید، نور گیرد، می درخشیدن پروردگار  در ناخودآ
 و مهـر و شوق و شور با یآدم و شود می آغاز دوباره زندگی که است هنگام این در ای، بوده انتظارش

  .دهد می سامان را خود زندگی امید
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  اندیشی مثبت روش. ۴
 یعنـی بینـی خوش لغت، نظر از است؛ بینی خوش و اندیشی مثبت روح پرورش مهم عوامل از یکی
 کـه اسـت کسـی انـدیش مثبـت و بین خوش. است بدبینی مقابل که نگریستن امری به خوب نظر با

 اصــطالح در و) ٨٨٧٧ص ،١ج ،١٣٣۴ دهخــدا،( نگــرد مــی خــوب نظــر بــه کارهــا بــه همیشــه
 را مشـکالت و نـاگوار رویـدادهای که هستند کسانی اندیش مثبت و بین خودش افراد شناسی، روان
 مـوقتی، را منفـی رویـدادهای و برنـد مـی پـی آن عوامل و علل به و کند می تبیین و تفسیر درستی به

 امـور همـین و دارنـد مثبت نگرش زندگی روزمره مسائل به نسبت و دانند می حل قابل و پذیر کنترل
  .باشند داشته ُپرنشاط زندگی تا سازد می قادر را آنها

 و بدبینانـه افکـار داشـتن دلیـل به و دارند توجه زندگی منفی های جنبه به همواره بدبین افراد اّما
 دهنـد می نسبت خود به همیشه را ناگوار رویدادهای و هستند ناامید خودشان آینده به نسبت منفی،

 ،١٣۶٣ براهنـی، محمـدتقی ترجمـه ادوارد، مـوری( دانند می ناپذیر کنترل و پایدار دائمی، را آنها و
  ).٢٢٠−٢١٣ص

 بـه نسـبت بینـی خوش و ظن ُحسن است؛ قسم دو بینی خوش و اندیشی مثبت اسالمی منابع در
 بـه بـودن بـین خـوش و ظـن حسـن به یشترب عرفه دعای در مردمان، به نسبت بینی خوش و خداوند
 حـوادث، بـا رویـارویی در کـه القاشده ای  گونه به توحیدی تربیتی های پایه و شده پرداخته خداوند
 و شـود مـی پرتـوان بسـیار و رود مـی بـاال آدمـی تحمـل قـدرت هـا سـختی و مشکالت و مصائب
کید امر چهار بر دعا این در موضوع این در. گردد می بین خوش و اندیش مثبت   :است شده تأ
 آدمـی عملکرد به مربوط ها کوتاهی و ها بدی همه و خداست آن از ها زیبایی و ها خوبی همه. ١

 معنــای بــه ایــن و نــدارد فــرض خداونــد مــورد در بــدخواهی و بــدی و شــر هــیچ و اســت
  .خداست به ظن حسن و اندیشی مثبت

 رحمـت، نصـرت، قـدرت، مبـدأ و منبـع تنهـا او زیرا داشتن خداوند سوی از کمک انتظار. ٢
  .است شفاء و عافیت

 در خوشـایند رویـدادهای وقـوع منتظر و است روشن اندیش، مثبت موحد انساِن  برای آینده. ٣
  .است آینده

  .گذراست و مّوقتی منفی حوادث و رویدادها بین، خوش و اندیش مثبت انسان نگاه در. ۴
ُهوِر  ِئــِق الــدُّ نْ − ّیــاِم َواالَ  یــالیَوُصــُروِف اللَّ َوَاِعّنــی َعلــی َبواَّ نــی ِمــْن َاْهــواِل الــدُّ  االْ  َوُکُربــاِت  یاَوَنجِّ

َوفـی −َومـا َاْحـَذُر َفِقنـی  −َالّلُهمَّ مـا َاخـاُف َفـاْکِفنی−الّظاِلُموَن ِفی اَالْرِض  َیْعَمُل َواْکِفنی َشرَّ ما  ِ −ِخَره
  .َتِکْلنی َفال ْیِرَک َوِالی َغ  −َفاْحُرْسنی َوفی َسَفری َفاْحَفْظنی َوفی َاْهلی َومالی َفاْخُلْفنی ینیَنْفسی َود
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 و هـا شـب یها بینش و فراز و ها یدگرگون و روزگار مشکالت و ها یسخت هنگام: ایخدا :ترجمه
 کـه یستمکاران شر از و ده نجاتم آخرت یها یسخت و ایدن هولناک یخطرها از و ُکن ام یاری روزها
 آنچـه از و بـدار، درامانم ترسم یم آنچه از: ایخدا. فرما تمیکفا اندازند یم راه به فساد نیزم یرو در
 و دودمـانم و باش نگهدارم سفر در و فرما حراست نمید و َنفسم مورد در مرا و نما حفظ دارم میب که

  .مساز واگذارم کس چیه به خود جز به و فرما حراست و حفظ را اموالم
 نیـا در خداونـد بـه نسـبت یشـیاند مثبـت و ینـیب خـوش شـود یمـ مالحظه که چنان: لیتحل
 و اسـت کـرانیب رحمت و منتها یب یتوانا مطلق، یدانا خداوند رایز زند، یم گهربارموج یها جمله

 شیاین و ارتباط و مانیا است پرواضح. است سفاهت و ینادان و جهل او به نسبت ینیبدب و سوءظن
 هـر و اسـت نـواز بنـده و بخشـنده و رازق و خالق و میرح و رحمان و میکر و جواد که یخداوند با

 و پـرورش را روح اسـت، هموار اش اراده برابر در یا دهیچیپ امر هر و آسان قدرتش برابر در یمشکل
 شـود، یم یقدرتمند و قلب نانیاطم ،یدواریام ش،یآسا آرامش، هیما و برد یم باال را یآدم تیظرف
؛ )٣٣۴ص ،الحکمغـرر( ینالد ۀالقب و سالم راحۀ الظن حسن: دیفرما یم یعل رمؤمنانیام امام

  .است نید سالمت و دل آرامش یۀما ینیب خوش
  

  ییگرا آخرت روش. ۵
 رایـز اسـتیدن در انسـان رفتـار سـبک با یمعادباور قیوث ارتباط ینید مهم اریبس یها آموزهاز  یکی

 و مـانیا اهـل ایـدن در یآدمـ اگر است؛یدن در او یزندگ به وابسته و وستهیپ آخرت در انسان یزندگ
 امـا. داشـت خواهـد یخوشـ یزنـدگ آنجا در و بود خواهد سعادتمند آخرت در باشد صالح عمل

 شـد، خواهـد گرفتـار عذاب انواع به و شقاوتمند آخرت در نباشد صالح عمل و مانیا اهل چنانچه
 بـا و است تیّ نیع رابطه بلکه تیّ عل رابطه ،یاخرو یجزا و ایدن در یآدم اعمال و رفتار انیم نیبنابرا

 نیـا و شـود یم آشکار یخوب به یعرفان یاخالق ت،یترب با یمعادباور قیعم و قیوث ارتباط انیب نیا
  . است رگذاریتأث ارینافذ و بس یروش ییگرا آخرت و یشیاند آخرت روش که دیآ یم دست به زین نکته

 کـه کنـد یرا گوشـزد مـ یدینکته کل نیعرفه ا یدر دعا دانیشه سرور نیحس امام حضرت
 عرفه یدعا از نمونه کی به نجایا در. باشد پاسخگو یاله عدل شگاهیپ در دیبا و است مسئول انسان
  .میکن یم اشاره لیتحل با همراه ییگرا آخرت نهیزم در

َک  اُالُمورِ  ِیِم َک سآِئلی ِمْن َعظاَانّ  ذی اْلَعْدُل  اْلَحَکُم  َوَانَّ  َعْدِلَک  ُکلِّ  َوِمْن  ُمْهِلکی َوَعْدُلَک  َتُجوُر  ال الَّ
ْبنی َفِاْن  َمْهَربی ِتَک َعَلـیَّ َوِاْن َتْعـُف َعّنـی َفِبِحْلِمـَک َوُجـوِدَک َوکِال یا ُتَعذِّ  َک َرمـهی َفِبُذُنوبی َبْعَد ُحجَّ

  .)عرفه یدعا − الجنان حیمفات(
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 داور آن ییتـو کرد، یخواه سؤال من از بزرگ امور و حوادث همه از تو دیترد یب: ایخدا: ترجمه
. زانمیـگر آن از مـن و اسـت مـن کننـده هـالک تو عدالت و ،یکن ینم ستم هرگز که یمیحک دادگر
حجـت را بـر مـن  آنکهپس از  ام است که مرتکب شده یبه خاطر گناهان یاگر مرا عذاب کن−ایخدا

  .وجود و َکرم توست یبه سبب بردبار یو چنانچه از من درگذر یتمام کرد
 و اسـت فـریک و پاداش و حساب روز آخرت که است نیا از سخن یآسمان فراز نیا در: لیتحل

 از و بـردارد گـام یزنـدگ حیصـح ریمس در و بشناسد را درست راه انسان شود یم موجب امر نیهم
 را یمعادبـاور و یـیگرا آخـرت ییطباطبـا عالمـه دارد، نگه دست زند یم صدمه را او سعادت آنچه
 بازدارنـده عامـل گانـهی: دیـگو یمـ باره نیا در و داند یم رفتار حیتصح و تیهدا در لیبد یب عامل
 آخـرت بـه مانیا یاله یدستورها به عمل و طاعت به وادارکننده یروین و انیعص و لغزش از انسان
 سـتین سـاخته رسـول و خـدا بـه مـانیا از ینقشـ نیچنـ نباشـد آخـرت بـه مانیا چنانچه و است

  ).٣٩٠ص، ١۶ج ،زانیالم ،ییطباطبا عالمه(
  

  اخالق به التزام. ۶
 همـاره و باشـد یاسـالم اخالق مسلمان یزندگ سبک و روش که است نیا یمدار اخالق از منظور
 دهـد یم جهت را مسلمان رفتار یا هیرو نیچن دیترد یب. دیارایب ییفضا به و راستهیپ رذائل از را خود
. کنـد یمـ حیتصـح را او رفتار و دارد یم وا صالح عمل یسو به و دارد یبازم انیعص و گناه از را او و

اخـالق اشـاره  یدیـعرفه به دو نکتـه کل یدر دعا نیحس امام حضرت دانیشه و آزادگان سرور
  .است یعرفان یاخالق تیترب به دنیرس دیکل دو شاه نیتقوا، ا یگریمراقبه و د یکیفرموده است؛ 
  :است نیا نیحس امام حضرت یآسمان عبارت

راَک َوَاْسِعْدنی ِبَتقو
َ
  )عرفه یدعا −الجنان حیمفات( یَک َالّلُهمَّ اْجَعْلنی َاْخشاَک َکاّنی أ

و  نمیـب یتو را مـ ییگو که سان آن باشم داشته تیخش تو از که کن چنان آن مرا: خداوندا: ترجمه
  .شوم سعادتمند و پرتوان تیهدا آن لهیوس بهبه من ده که  ییتقوا

گاه و علم سر از که یترس: لیتحل  ،یاصـفهان راغب( است تیخش باشد میتعظ به مشوب و یآ
 رت،یبصـ و معرفت سر از که دیآ یم دیپد آنجا خداوند از تیخش اساس نیا بر). ١۴٩ص، ١٣٣٢
 وجـود عـوالم و موجـودات همـه بر هیومیق احاطه او بداند و باشد نشسته مؤمن دل در خدا عظمت
 و سـتین پنهان او از زیچ  چیه و داند یم را یآدم ریضما و خواطر ات،یّ ن گفتار، رفتار، یتمام و دارد
 و رفتـار مراقـب کـه دارد یوامـ را شخص یاعتقاد نیچن دیترد یب است، مکشوف او یبرا زیچ  همه
  .بماند وفادار دارد خدا با که یثاقیم به و برنتابد سر یاله فرمان از که باشد خود یزندگ و گفتار
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 یاسـالم اخـالق یاساس رکن شتنیخو کنترل قدرت یعنی تقوا میدان یم که چنان گر،ید یسو از
). ٢٨۴ص، ۶٧جق، ١۴٠٣ ،یمجلسـ( االخـالق یسرئ التقی: یعل رمؤمنانیام گفته به و است
 توانـد یمـ تقـوا لهیوسـ بـه یشخص هر و است جمع تقوا در فضائل همه و است اخالق سیرئ تقوا

  .بشود فضائل همه صاحب
 یتیخشـ و خـوف خداونـد از کـه میبـر یمـ یپ دانیشه ساالر شیفرما یبلندا به لیتحل نیا با

 مراقبـت از یعرفـان و ینید فرهنگ در ند،یب یم را خداوند ایگو که برساند بدانجا را او که خواهد یم
 اسم احسان اند گفته عارفان و) ١۵۵ص، ٨ج، ١٣٨٣ ،یکاشان ضیف( است شده ادی احسان عنوان با

 بـه وصول باب نباشد احسان سلوکش و ریس و روشش چون یسالک هر و است قیحقا ابواب جامع
  .شود ینم گشوده او بر قیحقا

  
  محبت روش. ٧
 محبـت دارد، خداونـد محبـت در شـهیر یواقعـ یمعنـا بـه روح پرورش و یاخالق یعرفان تیترب

 یدلـدادگ نیچن داستیپ. خداست ادی و نام از دل و جان پرشدن و یخود و خود ینف یعنی خداوند
 چنـان را روح باشـد، یمبتنـ استوار یباور و سترگ شهیاند و معرفت بر چون میتسل و یسرسپردگ و

 یماسـو و ینـوید ،یمـاد تعلقات همه از که برد یم باال هیپا بدان را آن تیظرف و بخشد یم عظمت
 انبساط به و آورد یم دست به را یمعنو یها مقام نیتر میعظ و ها لذت نیذتریلذ و ابدی یم ییرها الله
  .ابدی یم بار یربوب عالم به و شود یم نائل فیتوص رقابلیغ یروح آرامش و یشاد و

 و گفتـه سـخن خـدا محبـت از عرفه یدعا در خدا عاشقان ساالر و سرور نیحس امام حضرت
عرفـه در مـورد  ینمونه از دعـا کیبه  نجاینموده است، در ا کتایجمال، خالق  مبدأ یدایرا ش ها دل

  :میکن یاشاره م لیتحل کیعشق به خداوند همراه 
ذی َاْشَرْقَت اَالْنواَر فی ُقُلوِب َاْولِ  ُدوَک  َعَرُفوَک  َحّتی یآِئَک َاْنَت الَّ ذی َوَاْنَت  َوَوحَّ  َعـْن  اَالْغیـاَر  َاَزْلَت  الَّ

وا َلْم  َحّتی َاِحّباِئَک  ُقُلوِب   اْلَعـواِلُم  َاْوَحَشـْتُهُم  َحْیـُث  َلُهـْم  اْلُمْوِنُس  َاْنَت  َغْیِرَک  ِالی َیْلَجُئوا َوَلْم  ِسواَک  ُیِحبُّ
  )عرفه یدعا −الجنان حیمفات(

تـو را  نکـهیا تا ینمود فروزان خود اءیاول یها دل در را خود یربوب انوار که ییتو: ایخدا: ترجمه
 محـو و یرانـد را اریـاغ دوسـتانت دل از که ییتو−آوردند  مانیتو ا ییکتایو  یگانگیشناختند و به 

 تیـایکـه مـونس اول ییتو: خداوندا −نبرند پناه تو ریغ به و باشند نداشته دوست را تو جز تا ینمود
  .اندازد وحشت به را آنها دادها،یرو و وجود عوالم که آنجا ،یباش یم

 یآدمـ دل و جـان در چـون کـه اسـت یاعظم ریاکس و لیبد یب یایمیک خدا به محبت: لیتحل
 تکبـر، حسـادت، بخـل،. سـازد یم محو را ها یتیظرف کم ها، ینظر تنگ یها تیمحدود همه ندیبنش
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 سـازد؛ یمـ محـو انسان دل و جان ساحت از را... و ییجو انتقام ،یتوز نهیک ،یپرخاشگر ،یبدگمان
 کـل مـن و شـاغل کـل عن اخالء عبد سّر  علی اضاء اذا الله حب: دیفرما یم صادق امام حضرت

 سازد، روشن را یا بنده دل و جان خدا محبت اگر). ٨۴صق، ١۴١٨ ،یکاشان ضیف( الله سوی ذکر
  .کند یم یخال خداوند ادی و نام جز یدلدادگ هر از و ادی و نام هر از را دل آن

َک َنص: دیفرما یم زین و   )عرفه یدعا−الجنان حیمفات( یباً َوَخِسَرْت َصْفَقُه َعْبٍد َلْم َتْجَعْل َلُه ِمْن ُحبِّ
 ن،یتـر نیریشـ ن،یتـر یاساسـ رایز است، بار انینبرد، ز یبیاز محبت تو نص آنکه یکاال: ترجمه

  .عالم است مبدأمحبت  ها لذت نیذتریلذ
قیَن  َیَدْیِه  َبْیَن  َفقاُموا اَنَسِه  اْلُمؤ َحالَوهَ  َاِحّبآَئُه  َاذاَق  َمْن  یا: زین و   )عرفه یدعا −الجنان حیمفات( ُمَتَملِّ

بـا  شـگاهتیو آنـان در پ یانس خود را به دوستانت چشناند ینیریش آنکه یا! خداوندا: ترجمه
 بـا آنـان یزنـدگ دندیچشـ را ُانـس حـالوت چون خداعاشقان ( ستادندیا انیگو کمال خضوع تمّلق

 آنهـا برابـر در پرطـراوت یجهـان دم هـر و شـود یمـ یسـپر فیتوصـ رقابـلیغ یا یشاد و ها لذت
 امـا ردیـفراگ وجودشـان سراسر ها یگرفتار و ماتینامال ها، یسخت که آنجا یحت کند یم ییخودنما
  .است فروزان آنها دل و جان در همواره یشاد و دیام ،یروح انبساط
  

  یریگ جهینت
 یبـرا یمعقـول ریتفسـ آن بـدون و است، انسان اتیح عنصر نیتر یاساس و نیتر مهم خدا با شیاین
 شیایـن بخشـد یمـ تیهو انسان به عالم مبدأ با ارتباط که سبب بدان. ستین یویدن زودگذر اتیح

 وسـتهیپ هـم بـه و جامع متن کی متکثر و متعدد نیمضام وجود با عرفات در دانیشه ساالر و سرور
 نیا جیپرورش روح، و وصال و لقاست؛ نتا ،یعرفان یاخالق تیترب ،یدیتوح تیترب د،یتوح ۀدربار

  :پژوهش عبارت است از
 و یبنـدگ از نجـات و یویـدن و یمـاد تعلقات از نفس ییرها باطن، طهارت د،یتوح رهاورد. ١
  .است الله  یماسو یدلدادگ
 و اءیـانب یتیترب یها روش خداوند شگاهیپ در استغاثه و تضرع و خداوند یها نعمت یادآوری. ٢
 و یاخالقـ تیـترب در هـا روش نیـا از اسـتفاده و اسـت مّوحـد انسان تیترب جهت در یاله اءیاول

  .دارد لیبد یب نقش یعرفان
 و نـدیآفر یم دیجد اتیح دم هر و است یآدم روح اعماق در دیام جادیا عرفه دعاء رسالت. ٣
  .سازد یم آرامش و نشاط از سرشار پرتوان، ش،یاند مثبت را یآدم

 مشـکالت و نـاگوار یدادهایـرو و نگرد یم خوب نظر به امور به شهیهم شیاند مثبت انسان. ۴
 روش دیــکل. دانـد یمـ حــل قابـل و ریپـذ کنتـرل و یمــوقت را آنهـا و کنـد یمــ ریتفسـ یدرسـت بـه را
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 بخشـنده و رازق و خالق و میرح و رحمان و میکر و جواد که خداست با انس و مانیا یشیاند مثبت
 اش اراده برابـر در یا دهیـچیپ امر هر و آسان قدرتش برابر در یسخت و یمشکل هر و است نواز بنده و

  .است هموار
 رایـز دارد؛ خداونـد محبـت در شهیر یواقع یمعنا به روح پرورش و یعرفان یاخالق تیترب. ۵
 محـو را هـا یتـیظرف  کم ها، ینظر تنگ ها تیمحدود همه ردیفراگ را یآدم دل و جان خدا محبت اگر
 یخـال خـدا ادیـ و نـام جـز یدلدادگ هر از و ادی و نام هر از را دل بلکه دیشو یم را لیرذا سازد، یم

  .کند می
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