
 

 

 )تا قرن هفتم( یو انتباه در متون منثور عرفان قظهی یبررس

 یشناس آن در روان یو کاربردها
  فرد یرباقریاصغر میعل دیس

 مهنوش مانی

سان قرار شناآن در قرن بیستم مورد توجه روان امور معنوی و مسائل مربوط به :چکیده

شناسی به بررسی دین و معنویت و تأثیر آن در زندگی انسان گرفت. این حوزه از روان

پرداخته است. جایگاه دین در زندگی بشر، اهمیت آن، تأثیراتی که دین بر روان انسان 

نظریات این حوزه از  ازجملهتبع آن ایجاد شادی  ارد، باال رفتن کیفیت زندگی و بهد

های اسالم به  س آموزههای خود براسا ی است. عرفای مسلمان نیز در کتابشناسروان

ها به تحلیل و تبیین این موضوعات همت  این امور پرداخته و ضمن بیان آن بررسی

شناسی را تبیین  توان بعضی از رویکردهای روان اند. با کاربرد نظریات عرفا می هگمارد

در اند.  ها پرداخته پردازی در این زمینه یز به نظریهیافت که عرفای مسلمان نکرد و در

ود با ش تحلیلی انجام گردیده است کوشش می - این پژوهش که به شیوۀ توصیفی

شناخت، رفتار و هیجان، نظرات عرفای  شناسی در زمینۀ کارگیری رویکردهای روان به

 .یقظه و انتباه تبیین گردد لمان )تا پایان قرن ششم( در زمینۀمس

 عرفان، یقظه و انتباهشناسی،  روان :هاواژهکلید
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 مقدمه:
ای  یت این مرز و بوم از جایگاه ویژهتوجه به معنویت و عرفان در فرهنگ، آداب، رسوم و ترب

عد سی نامیده شده و به بُشنا ان قرن بازگشت به معنویت در روانعنو به 21برخوردار است. قرن 

های  است. در چند دهه اخیر با پیشرفت عنوان یکی از ابعاد اساسی انسان توجه ویژه شده به معنوی

یی استعدادهای فطری و درونی و برای شکوفا« دین و معنویت»توجه به  افزون علمی، زمینۀ روز

کنت شناسان معاصر مانند  شود. برخی از روان رشد و بالندگی، آشکارا احساس می چنینهم

اند که  هتأکید کرد( Martin Seligman) و مارتین سلیگمن(Kenneth Pargament)پارگامنت 

از اختالالت روانی شود. این تواند موجب پیشگیری از بسیاری  توجه به مسائل معنوی می

ل دیگری به نام بر ابعاد جسمانی، روحی و اجتماعی اص شناسان برای اصالح رفتارها، عالوه روان

کنند. به باور آنان سالمت روانی فرد و جامعه در گرو شناخت صحیح از دین و  مطرح می« معنویت»

چه بیشتر در انجام امور . معنویت و عرفان هر(150: 139۴ )نجفی و دیگران،معنویت پایدار خواهد بود 

 افتد. بیداری تر اتفاق می ا انتباه در او سریعشود و بیداری ی تر می یابد، انسان به خدا نزدیک تجلی

م طاعات و عبادات، درون یا به قول عرفا انتباه، پیامدهایی چون احساس شیرینی و حالوت هنگا

ها، توبه، طلب، خالصی از خود یا همان نفس اماره و رسیدن به مراحل باالتر  آسان شدن سختی

باید از  خوبی بهره برد شناسی نیز به همراه دارد. برای اینکه بتوان از معنویت در روان فانی را بهعر

 .فاده کردتمامی منابعی که با ابعاد گوناگون معنویت در ارتباط است است

شود. با این سه  مطرح می« هیجان»و  «رفتار»، «ناختش»شناسی با عناوین  رویکردهای روان

ی شخصیتی عرفا را مشخص ها ایات و سخنان عرفا پرداخت و جنبهتوان به بررسی حک رویکرد می

قرار تبع آن راهکارهای مورد استفاده برای بیداری یا همان یقظه و انتباه را مورد بررسی  ساخت و به

ات های رفتاری و عملی نظر رفا، جنبههای استداللی و تفسیری سخنان ع داد. در این رویکردها، جنبه

 شود. روشنی اثبات می ها و اهدافشان به آن

 با توجه به اینکه جنبۀاین سخنان است.  ، اجتماعی، اخروی و دنیویجنبۀ فردی دیگر نکتۀ

ها مورد غفلت واقع  های مادی و دنیوی و اجتماعی آن اخروی سخنان همیشه مورد نظر است و جنبه

که: فرضیاتی نیز وجود دارد مثالً اینشود. در این میان  شده است، تنها به این مباحث پرداخته می

مریدان از یک  کرده است؟ آیا همۀ ن استفاده میل شدها برای کام چگونه پیر یا راهنما از این روش
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پیر  د؟ وظیفۀها بینجام به تکامل انسان تواند شدند؟ آیا مباحث مادی و دنیوی می مند می شیوه بهره

اند؟ اگر  آگاهی داشته« انسانروان »عبارت امروزی  پیشین از مسائل درونی و به چیست و آیا عارفان

کردند؟ طرح این موضوعات  ها را درمان می شناختند و آن مریدان را میگونه است چگونه روان  این

ها راه را برای پیوند  شود و پرداختن به آن از مباحث بسیار ضروری در عرفان امروز محسوب می

ها، حکایات و  کند. برای پاسخ دادن به این پرسش شناسی، باز می عرفان با علوم دیگر، ازجمله روان

ا ه شود. این تحلیل ها پرداخته می ادامه به تحلیل آنشده است که در رفانی انتخاب مطالبی از کتب ع

شناسی در این  فان و روانشود؛ به این معنا که هر دو دانش عر بندی ترکیبی ارائه می با تقسیم

 .گیرد ها مورد استفاده قرار می بندی ها و دسته استنتاج

 :)تا پایان قرن ششم( تعریف یقظه و انتباه از دیدگاه عارفان. ۱

 . معنای لغوی و  اصطالحی یقظه و انتباه:۱. ۱

 کار برده است: یقظه را در معنای لغوی خود به واژۀقشیری 
هایی است که در وهم  رسد و حالت خواب به حقیقت خاطرهایی است که به دل می 

سنگین را فرانگرفته و   آگاهی و شعور آدمی شود. در وقتی که نوم، همۀ متصور می
راستی دیده  ه دیده، بهشود، پندارد که آنچ اه که بیدار میگ آن نشده باشد و آدمی

و تحقق الرويا خواطر ترد علی القلب و احوال تتصور فی الوهم اذا لم يستغرق است. 

 ؛النوم جميع االستشعار فيتوهم االنسان عند اليقظه انه کان رويه فی الحقيقه

ه دل درآید و احوالی که صورت بندد اندر وهم و )حقیقت خواب خاطری بود که ب
وقت بیداری که   را به  حس، صورت بندد آدمی غرق نشود جملۀچون در خواب مست

 (.۶98: 1387 )قشیری، گویی آن خواب به حقیقت دیده است(

انتباه را در کنار غفلت آورده است؛ بنابراین انتباه از  ،همانند حارث محاسبی ،جنید بغدادی

« زوال غفلت»که همان  ،تواند معنای اصطالحی این واژه را می« آگاهی از غفلت»معنی  غفلت به

 گوید: کتانی می داشته باشد. وی از قول ابوبکر دربر ،است

 د من عباده الثقلينروعه عبد عند انتباه من الغفله و ارتعاد من خطيئه اعود علی المري 

 (. 2۴0: ق1۴25 بغدادی،جنید )
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 «االنتباه زوال الغفله عن القلب» کند: لغت انتباه را به معنی زوال غفلت از قلب معنا میهجویری 
  (.5۶1: 1387)هجویری، 

کند و همانند هجویری و دیگر عارفان که انتباه  عبداهلل انصاری به مبحث یقظه اشاره می  خواجه

معنی افرادی که  آورد؛ به اند، این اصطالح را دربرابر غفلت می غفلت از قلب معنی کردهال را زو

خواجه در  (9: 13۶8 انصاری،خواجه عبداهلل ) «وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ» گوید: بیدار و آگاه باشند. وی می

 پردازد. نیز به تعریف یقظه می منازل السائریناثر دیگر خود با نام 

اهلل عزوجل: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا هلل القومه هلل هی اليقظه من سنه  قال 

 الغفله و النهوض من ورطه الفتره. و هی اول ما يستنير قلب العبد بالحياه بالرويه نور

)خداوند فرمود: بگو من شما را به یک پند موعظه  (؛35: 1۴17انصاری، خواجه عبداهلل)
های غفلت و  ز سالکه قیام کنید برای خدا و آن بیداری اکنم و آن این است  می

سستی و فترت است. پس آن اولین چیزی است که قلب بنده را با  برخاستن از ورطۀ
 .کند( دیدار نور خداوند روشن می

 دهد: یحیی باخزری نیز برای انتباه تعریفی ارائه می

آن است که از حد غفلت بیرون  اول مقامات مقام انتباه است یعنی بیدار شدن، و انتباه 
 (.51: 1383 )باخزری، آیی

 :یقظه و انتباه مشترک است، این است که تعاریف دربارۀ  آنچه در میان تمامی

 ؛یقظه و انتباه، رهایی از غفلت است .1 

 ؛آست جایگاه یقظه و انتباه در قلب آدمی .2 

 ؛ها است ها و زوال آن بیدار شدن و آگاه شدن دربرابر تمامی غفلت .3 

 ؛انتباه بر یقظه تقدم دارد .۴ 

 ؛میان یقظه و انتباه تفاوت وجود دارد .5 

 ؛ترین اصل در یقظه و انتباه خواست خداوند استمهم .۶ 

 اند.  تی میان یقظه و انتباه قائل نشدهبعضی از عارفان تمایز و تفاو .7 
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 :. نتایج و دستاوردهای یقظه و انتباه۲. ۱

آنچه در این باب مطرح هاست. هر وردهای آنر بحث انتباه و یقظه نتایج و دستاله دترین مسئمهم 

های رسیدن به انتباه و یقظه، مراتب و تعاریف، همگی برای رسیدن به نتایج  شود، اعم از راه می

 سازد. راه را برای مراحل باالتر هموار می هاست. نتایجی که اگر حصول به آن تحقق یابد آن

اهل انتباه در قیامت معتقد  ، دربارۀالسلوک الی رب العالمين کيفيةحکیم ترمذی در کتاب . 1

ها امور و اعمالی را براساس  است که عارفان متنبه ازسوی خداوند هستند؛ پس پروردگار برای آن

پس رحمتی برای بندگان است. اهل انتباه، در آخرت، کند؛  ها را آگاه می کند و آن تدبیر تصویر می

 پیرو فرمان و حکم او هستند. گردند و  سوی او بازمی که تسلیم پروردگار هستند، به الیدرح

و اما العارفون المنتهبون عن اهلل فانه تصور لهم االمور و االعمال علی اساس التدبير و 

کذلک فی االسترجاع فی المصيبه  نبيه ما خرج عن غيث المشيئه و رحمه للعباد و

؛ 15۶)بقره: كمه بقوله: انا هللفأهل االنتباه عن اآلخره يسترجعون تسليما و انقيادا لح

 .(181: 1۴28 ترمذی،

 کند: بیان می انتباه را رسیدن به مقام حیا یجۀترمذی پیامد و نت

به آخر صف  که نسبت به پروردگارشان دارند،  اهل انتباه در قیامت از حیا و شرمی
 :ق1۴28 )ترمذی، است اعتنا هستند؛ پس این مقام حیا بینین به خودشان چروند و این می

10۶). 

 .2 ؛نزدیکی به خداوند .1کند:  حارث محاسبی، چند پیامد و نتیجه را برای انتباه ذکر می. 2

احساس شیرینی و حالوت هنگام  .3؛ ها مهرورزی ازسوی او برای بنده در هنگام بیداری از غفلت

 (.97: 1۴21 )محاسبی،دت لذت و خوشحالی در زمان مناجات ش. ۴؛ طاعات و عبادات

؛ ها به طلب اشتغال آن .2؛ معرفت .1کند:  چندین نتیجه و پیامد برای اهل انتباه ذکر می سلمی. 3

گوید که پیش از او ترمذی نیز  ها. وی در باب اهل انتباه، همان مطلبی را می آسان شدن سختی .3

قدر به خداوند نزدیک  و آن  انتباه، هیچ پرده و حجابی در پیش رو ندارندبیان کرد. اهل یقظه و 

  (.۴10: 13۶9)سلمی، کند  ها را از دیگران متمایز می هستند که او نیز آن
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که سبب روشنایی داند  ، یقظه را اولین چیزی میمنازل السائرینخواجه عبداهلل انصاری در . ۴

داند که  یقظه را دیدار خداوند می دیدار کند. خواجه عبداهلل نتیجۀ تا خداوند را شود، قلب بنده می

 (. 35: ق1۴17 انصاری،خواجه عبدهلل ) عرفانی است ین مرحلۀورد اترین دستامهم

به یقظه رسید،  که برد. هنگامی سوی یقظه میکند و به انتباه، بنده را از ریسمان غفلت بیدار می

شود که به باب توبه بازگردد و  کند و این سبب می طلب در مسیر رشد و شکوفایی او را بیدار می

سید، طلب خداوند در وجود او یقظه ر که به مرحلۀ  کند؛ بنابراین هنگامی این را یقظه به او عطا می

 .سوی توبه رود شود بنده به شود و این موضوع سبب می ور می شعله

است که سبب تسلیم دربرابر او « نزدیکی به پروردگار»ترین پیامدهای یقظه و انتباه مهم از

 از یقظه و انتباه است.  پس شود و سپس توبه که مرحلۀ می

 :رفتاری و هیجانی،  . تعریف سه رویکرد شناختی۲

 دهندۀ تشکیل. عوامل ای به یک فرد است عبارت از آمادگی برای واکنش ویژهنگرش یا طرز تلقی 

باورها، تجربیات، شخصیت و محیط است. هنگامی فرد نسبت به انجام رفتاری، نگرش  ها: نگرش

گیری ممکن است حاصل  با نتایج مثبت قرین است. این شکلمثبت خواهد داشت که بداند رفتارش 

در های منفی یا مثبت  باشد. در این صورت ممکن است نگرشیک رویداد منفی یا مثبت  مشاهدۀ

های  شخصیتشخصیت اوست. معموالْ  کنندۀ منعکس های هر شخص نگرشد. انسان شکل بگیر

ها دارای سه بعد  . نگرش(3۶-۶1: 1377 کریمی،رک: )هستند های خاص هم  دارای نگرشخاص 

 . هستندشناختی، عاطفی و رفتاری 

 توان گفت: در تعریف این سه رویکرد، می

انجامد. این  های شناختی همان افکار و عقاید فرد است که به تفسیرهای خاص می مؤلفه»

های درونی و بیرونی بروز  منظور سازگاری با کنش بهروزانه و  موضوعات هنگام برخورد با مسئلۀ

توان هنر ایجاد  آموزی را می آموزی از اصول مهم مولفۀ شناختی است. مهارت و مهارت کند می

 . (7: 1392 ،رایدن)نینان و د« مناسب برای تسهیل یادگیری و پیشرفت دیگران تعریف کردشرایط 

های  روش واحدی نیست بلکه در آن شیوه معنای کنش فرد است؛ یعنی رویکرد رفتاری به

 اگون و متنوعی وجود دارد.گون
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های  گامبرخوردار است که از یک سلسله خود از اهمیت خاصی  نوبۀ اجرای رفتار نیز به  

 های فرد اشاره دارد که ترکیبی است از: رویکرد هیجانی به هیجان شود: مربوط به هم تشکیل می

های  ی قبلی مربوط به آن حالت یا حالتها ای از تجربه عواطف، تصاویر صحنه 
 های عاطفی معین آموخته است ن حالت یا حالتچه فرد در رابطه با آعاطفی و آن

 (.27: 1393)کترال، 

های متفاوت  ایم، دارای هیجان از زندگی بوده های متفاوتی که همگی ما دارای تجربه جایی آناز

نواحی روابط هیجانی  بر روی نقشۀ حالت هیجانی افراد از طریق موقعیت و جایگاهشان»هستیم. 

که فاوتی است و کاری را . بنابراین هر فرد دارای تجربه مت(۶3: 1393 )کترال،« شود نشان داده می

دهد قطعاً هدف مشخصی دارد که ممکن است با دیگری متفاوت باشد. افراد گاهی اوقات  انجام می

ها لزوماً یکسان نیست چون تجربیات متفاوتی از آن  اما هدف آن ،دهند رکی را انجام میکار مشت

 کار دارند که دیگری فاقد آن است. 

 :ای( رشته بندی ترکیبی )روش میان رفی تقسیممع .۳

به بررسی حکایات و سخنان عرفا « هیجان»و « رفتار»، «شناخت»شناسی  توان با سه رویکرد روان می

ای مانند کبر، حسد، غرور و غیبت را بیماری  عارفانی همچون غزالی، صفات رذیله پرداخت.

زش ها و آمو این راه حل کار بستن ، بهوصف ها به مبارزه پرداخت. با این دانند که باید با آن می

اند در این راه قدم بردارند.  حال، عارفان توانسته دشوار است. بااین  صورت عملی کاری بس ها به آن

 عدهت زیادی به آنچه روانشناسان بُها شبا ها و عملی کردن آن کار بستن این راه حل چگونگی به

که با توجه به دانند دارد. موضوع مهم دیگر در رویکرد رفتاری، انواع راهکارهاست  اری میرفت 

گیرد؛ یعنی ابتدا صفات ناپسند  ها مورد استفاده قرار می های شخصی آن شخصیت افراد و ویژگی

صورت عملی و  اور، پیر یا معلم راهکارهایی، بهشود؛ سپس با راهنمایی مش شخص شناسایی می

و انتباه یا  شود تا فرد برای رسیدن به یقظه کاربردی، برای مبارزه با آن صفات آموزش داده می

های  دریافت که آیا تالشتوان  بیداری درون آماده شود. با توجه به زندگی عرفا و بزرگان دینی می

شود یا  منظور رفع نیازهای دنیوی بوده است یا اخروی. مسائل دنیوی نیز یا به فرد مربوط می ها به آن

تواند مربوط به مسائل فردی، اعم از خوراک و طعام،  چنین میه اجتماع و مسائل اجتماعی وی. همب

 و کارهای شخصی باشد. اخالقیاتعبادات، 
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تمام مباحث اعم از دین، دنیا،  ه برمبنای تعالیم اسالم است، دربرگیرندۀعرفان اصیل اسالمی، ک

یل سخنان شناسی شخصیت عرفا و تحل های روان اجتماع و مسائل شخصی است و در این مقاله جنبه

گیرد. رویکردهای شناختی، رفتاری و هیجانی  شناسی مورد بررسی قرار می ها نیز از منظر روان آن

  گردد. این سخنان و ارتباطی که با شخصیت خود عارف نیز دارد روشن می

کند؛  مسائل دنیوی، که مربوط به مسائل مادی فردی است، راه را برای مسائل اخروی باز می

خود با این  نوبۀجامعه نیز به و فرد. شود ای فرد درست باشد، آخرت او نیز تضمین میزیرا اگر دنی

کار  د بهترین راهکارها را برای طی کردن درست آن بهنو سعی دار هستند رو مسائل دنیوی روبه

هایی را پیش رو  کدام روشد و هرنشو جامعه از هم متمایز می د که البته در این مرحله فرد ونگیر

است که استدالل، تفسیر و هدف  شناسی نیز برای فرد و جامعه مطرح د. اما رویکردهای روانندار

فرد و جامعه  بندی رویکردها، برای هر دو دستۀ شود. این تقسیم ها متفاوت ذکر می کدام از آنهر

 .خواهیم کردها اشاره  مطرح است که به آن

 :ای رشته و سخنان عرفا با نگاه میان بررسی حکایات .۴

 :. دنیوی/ فردی۱. ۴

های رسیدن به یقظه  خواجه عبداهلل با استفاده از تجربیات و اعتقادات خویش، تفسیر خاصی از راه

های رویکرد شناختی است، همچنین با استفاده  ه که از ویژگیبه حل مسئلدهد. وی با توجه  ارائه می

رسیدن به یقظه را حل  پردازد و مسئلۀ بندی به بررسی موضوع می تحلیل، استدالل و تقسیم از

نعمات، شناخت   هایی همچون سپاس درونی است. کنشهای  کند. هدف او سازگاری با کنش می

رای این کار، مرید عبارتی بررسی عملکرد خود و ترسیدن از مکر دیگران. خواجه ب نواقص و به

تا  مرید سیار حائز اهمیت است؛ یعنیای بودن عرفان اسالمی ب برد. مرحله پیش می قدم به خود را قدم

  .(9: 13۶8 انصاری،خواجه عبداهلل )گیرد.  قرار نمی یش، منزل دیگری پیش رونگذاردپشت سر را منزلی 

شکرگزاری از ». مسائلی همچون داده استمورد توجه قرار را مسائل دنیوی و فردی  خواجه

شناختی نیز که حل  ها. وجه نظایر آنو « نعمات، بررسی عملکرد خود، ترسیدن از مکر دیگران

دیگر حس  طرف شود، از گیری را شامل می مسئله، تحلیل و استدالل نویسنده و در پی آن نتیجه

تمامی وجوه خوب شکرگزاری هیجان فرد و قدردانی از نعمات بخش رفتاری آن است. بنابراین 
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شناختی  دیگر مسئلۀ عبارت . بهمورد بررسی قرار گرفت هیجانی و رفتاری ، شناختی،دنیوی، فردی

دنیوی نیز  شود. مسئلۀ ه به سه دسته تقسیم میمربوط به استدالل و تفسیر خواجه از یقظه بود ک

مکر و شناخت نواقص شخصیت خود است.  برابرمربوط به شکرگزاری از نعمات، عملکرد فرد در

ها همگی مربوط به مسائل  شناخت نواقص، چگونگی برخورد فرد با مکر و شکرگزاری از نعمت

 فردی است.  

لمعرفة الزيادة و النقصان فی األيّام، و التنصّل عن تضييعها، و النظر إلى   و الثالث االنتباه

  (.35: ق1۴17 انصاری،خواجه عبداهلل ) بها، ليتدارک فائتها و يعمر باقيهاالضنّ 

کند؛ اینکه شرط انتباه آن است که:  خواجه عبداهلل در این عبارت به روشی تربیتی اشاره می

دهد که: ابتدا باید نقاط ضعف و قوّت  چگونه باید در راه سلوک گام برداشت؟ وی سپس پاسخ می

ترین  ها نگاه انداخت )کوچک نها را برطرف کرد و با خست به آ خود را شناخت؛ سپس ضعف

ها را جبران کرد تا آنچه مانده آباد گردد.  ضعف را نیز از نگاه دور نداشت( و در نهایت باید سستی

زیرا شناخت  ؛پردازد که با آن کار را کامل کند عبداهلل پس از شناخت به رفتار میبنابراین خواجه 

کوچک هم رفع شود تکامل ایجاد  بسیارهای  ای نخواهد داشت اگر ضعف ار فایدهبدون رفت

گونه  عنوان یک معلم، این بهدهد؛ بلکه  وی تنها نقاط ضعف را مورد بررسی قرار نمی .گردد می

داند که نقاط ضعف و قوّت را مورد بررسی قرار دهند؛ سپس با  برای شاگردان خود صالح می

که نسبت به نقاط ضعف خود دیگر آن است  ها را برطرف سازند. نکتۀ وّت، ضعفکمک نقاط ق

 شود جنبۀ رار داد. این امر سبب میدقت مورد بررسی ق ها را به انگار بود؛ بلکه باید آن نباید سهل

چنین خواجه عبداهلل با استفاده از تحلیل و تکامل پیش رود. هم سوی انسان به فردی و دنیوی

ند و سعی در آموزش روش ک های درونی و بیرونی را تقویت می استدالل، سازگاری با کنش

یابد. یکی از  راین رفتار در این قسمت اهمیت میزندگی و آسان ساختن آن برای دیگران دارد. بناب

های عرفا برای آموزش به شاگردان و تسهیل در یادگیری آنان استفاده از موضوعات و  روش

و  ی مناسبالگوی ارائۀ ،یادگیریدر شناس  های روان از توانمندینیز   تشبیهات ملموس است. امروزه

 سعی در آسان ساختن آن است.

تر  شود و سنجیده بر دارد، بیشتر مراقب میه رفتارها و اعمالش چه نتایجی دراگر هر فرد بداند ک

شود که شاید راهی  کند؛ اما اگر باور نداشته باشد یا به آینده موکول کند، چنان پشیمان می عمل می
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بیان شدن این موضوعات در متون دینی ما از لحاظ روانی، فرد را آماده  برای نجات او نماند.

سازد تا درون خود را کاوش کند و نقاط ضعف و قدرت خویش را بشناسد. درنتیجه به بیداری  می

 یابد.  درون یا یقظه، که امری بسیار مهم است، دست می

نتباه و رسیدن به آن از تفکری ا داند. وی برای حل مسئلۀ ا مؤثر میمیبدی تشویق و تنبیه ر

کند که میان فرد مخلص و  گیرد و به معلمان و واعظان نصیحت می استداللی و منطقی بهره می

خداوند (. 390: 3ج ،1371 )میبدی، اهمیت است، تفاوت قائل شوند د بیفردی که نسبت به درونیات خو

در این آیه، خداوند  (.۴5)احزاب:  «نَذِيراًوَ  مُبَشِّراًوَ  إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً»شود که:  نیز یادآور می

نامد که مؤید مؤثر بودن هر دو روش تنبیه و  دهنده می دهنده و بیم را بشارت )ص(صراحت پیامبر به

هاست  تشویق برای هدایت است. وجه دنیوی و فردی که شامل دقت در اعمال و توجه به نتایج آن

همان تحلیل نویسنده از تنبیه و تشویق است، در جمالت میبدی  چنین رویکرد شناختی، کهو هم

 خوبی بیان شده است. به

یافتنی و  کند مسیر یقظه و انتباه را دست ابوطالب مکی با استفاده از رویکرد شناختی سعی می

که درست و دقیق انجام شود، نیازمند انرژی و اعتقاد دارد که هر کاری برای آن سهل نماید. وی

شود،  شادابی است پس خوردن، خوابیدن و صحبت کردن که از موارد فردی و دنیوی محسوب می

باید از روی اعتدال باشد. چنین رویکردی که برخاسته از تفکر نویسنده است، فرد را در مسیر 

شود، خواب مکفی  ی امروزی توصیه میها دهد. آنچه در مشاوره درست و صراط مستقیم قرار می

 بنا به توصیۀاست. خواب کم یا حتی زیاد عواقبی ازجمله افسردگی و اضطراب در پی دارد. 

 (.73: 1، جق1۴17 )مکی،شود  شناسان، خواب مکفی موجب نشاط و سرزندگی می مشاوران و روان

های مختلف است.  ار از راهیمآنچه در کار یک راهنما یا مشاور اهمیت دارد، تفهیم مطلب به ب

کند. بر این اساس، عرفا نیز  تر می الگویی کاربردی و در حد توان بیمار، کار را بسیار ساده ارائۀ

های کاربردی قابل دسترس و ملموس بیان  اند مطالب را با دقت فراوان و با استفاده از روش کوشیده

 کنند. 
و لیکن سیرت وى و  ازه بود،امّا اگر سخن واعظ به شرط شرع و تخویف و اند

هم به سخن وى   خالف گفتار بود و بر دنیا حریص باشد، غفلتمعامالت وى بر
تمام اندر پیش گیرد و به شره برنخیزد. و مثل وى چون کسى بود که طبقى لوزینه 
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کس گرد این مگردید که این  کند که اى مردمان زینهار! هیچ مىخورد، و فریاد  مى
تر شوند و  ت. و این به سبب آن بود که مردمان بر خوردن آن حریصلوزینه پرزهر اس

کس در خوردن با وى زحمت  گوید تا همه، وى را باشد. و هیچ گویند این از آن همى
نکند. امّا اگر کردار و گفتار وى هر دو، بشرط بود و از جنس سیرت و گفتار سلف 

د، اگر وى را قبولى باشد اندر بیدار شون  باشد، غافالن به گفتار وى از خواب غفلت
میان خلق، امّا اگر وى را قبولى نباشد، یا گروهى سخن وى نشنوند و گروهى حاضر 

که تواند از پس ایشان فرا شود و به  بمانند، واجب باشد که چندان  نیایند، اندر غفلت
 (.287: 2ج ،1383 )غزالی، کند شود و دعوت همى ایشان همى نۀخا

بنابراین غافالن های آگاه شدن، داشتن معلم و واعظ شایسته است.  به اعتقاد غزالی، یکی از راه

 .گی داشته باشنددر ابتدا باید یک راهنما در زند

ای داشته باشد، یک معلم یا راهنما نیز، که  گونه که یک مشاور باید خصوصیات ویژه همان

ها، صادق و راستگو  آن هایی داشته باشد که ازجملۀ صهخدرواقع کار مشاور را برعهده دارد، باید مش

که مطلبی را بیان کند که تار راهنما باید یکی باشد نه اینبودن است. غزالی اعتقاد دارد کردار و گف

شناسان معتقدند اگر  تأثیر منفی دارد. رواندیگران خود بدان جامه عمل نپوشاند. چنین کاری روی 

اما خود اهل پدر و مادر یا معلم به کودک از فواید مطالعه بگویند و او را مجبور به مطالعه کنند 

چندانی ندارد؛ مگر آنکه کودکان، والدین یا معلم خود را در حال مطالعه  مطالعه نباشند، فایدۀ

سان و مشاوران نیز قرار گرفته است. به همین دلیل آنان شنا ببینند. این موضوع مورد توجه روان

کند. پس برای مقابله با کار  تر می معتقدند که حذف لذات در زندگی روزمره، انسان را حریص

های رسیدن به یقظه و انتباه، برگزیدن  ناپسند باید از روش دیگری استفاده کرد. در نتیجه یکی از راه

هایی ازجمله صادق بودن  ما این معلم یا مشاور نیز باید دارای ویژگیمعلمی کارآمد و حاذق است. ا

 باشد تا فرد را در مسیر بیداری درون یا همان یقظه و انتباه همراهی و دستگیری کند.

عنوان راهی عملی و تواند به غفلت، ذکر است. ذکر می از نظر بسیاری از عرفا راه دور شدن از

سیاری از عرفا مانند کالبادی، باخزری و دیگران معتقدند وقتی بنده رفتاری بسیار ثمربخش باشد. ب

شود و هنگامی که این صفت رذیله زایل شود،  راند، غفلت از وی دور می سخن حق را بر زبان می

حتی اگر فرد خاموش بماند، باز در دل، ذاکر خداوند است. زمانی که خداوند قلب انسانی را 
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عنوان راهی عملی همین است که  شود. فایدۀ ذکر به اهان از او دور میی گنتسخیر کرده باشد، تمام

رود و جز یاد خداوند  میها از بین  زبان فرد تنها به نام خدا گویا باشد. با این وصف، تمامی پلیدی

نیز شود، معنی و مفهوم آن  ذکر از این نظر ارزشمند است که وقتی بر زبان آورده میماند.  نمی

شود. ذکر، ذهن را از مسائل غیرضروری و  شناختی و آگاهی ایجاد می شود. بنابراین جنبۀ میدانسته 

های  س دیدگاه. براساسازد گرداند و مقدمات بیداری درون را فراهم می اهمیت پاک می بی

نماید و  ند که توجه را متمرکز و تسهیل میک آگاهی ایجاد می نوعی ذهن شناسی مثبت، ذکر روان

 اندر ری که فرد دستنماید و ذهن را متوجه امو روبی از سیستم شناختی ایجاد مین نوعی غباربنابرای

زمینه را  احتماالً ثیر بسزایی در پردازش شناختی خواهد داشت وکند و این امر تأ کار آن است می

 نماید. برای خودآگاهی که در یقظه و انتباه الزم است فراهم می

ترین بخش همین قسمت است؛ زیرا منطبق بر الگوهای عملی و رفتاری  مهمشاید بتوان گفت که 

 است که در عرفان بیان شده است.

اى نفس! اگر امشب مواسا »ذوالنّون گفت: « اگر فردا مرا سکبایى به عیدى دهى؟»
نفس موافقت «. کنى تا در دو رکعت نماز قرآن ختم کنم، فردا سکبا به خورد تو دهم

ای برداشت تا به  چون از نماز عید فارغ شد، سکبا آوردند شیخ لقمهکرد. دگر روز 
یا شیخ »دهن برد، بازگردانید. و باز کاسه نهاد و در نماز ایستاد بعد از آن خادم گفت: 

آن ساعت که لقمه برداشتم، نفس گفت: عاقبت به مقصود »گفت: «. این چه حال بود؟
و گویند که همان ساعت یکى درآمد، با «. رسیدم. من گفتم: نرسى! و باز جا نهادم
که من مردى حمّال عیال دارم.   اى شیخ بدان»دیگى سکبا. و پیش شیخ بنهاد و گفت: 

 (. 120: 1381)کاشانی، « مدتى عیال از من سکبا آرزو کردند

شود که فرد  یکی از رفتارهای بازدارنده، به تأخیر انداختن عمل ناپسند است. این امر سبب می

عنوان مثال اگر کسی حرامی  به ترک آن کند و ترک آن موجب اذیت و آزار وی نگردد؛ به عادت

را بخواهد و نتواند دربرابر حرام بودن آن مقاومت کند، بهتر است به روز دیگری موکول کند و 

روز دیگر به زمان دیگری تا نفس به نداشتن آن عادت کند. ترک عادات ناپسند به مرور زمان و با 

 شود. ین و تکرار حاصل میتمر

خالص یابد و عزلت گیرد، در عزلت صدهزار وسوسه و   بلکه اگر از همۀ شهوات
مشغول  -تعالى -اندیشۀ مختلف از درون وى سر برکند که آن وى را از ذکر حق 
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از این سبب « جوان فارغ را دشمن دارد. -تعالى -خداى »کند. و در خبر است که 
بنشیند، وسوسۀ شیطان قرین وى باشد و دل وى آشیانۀ گفت که جوانى که فارغ 

اى  آن را دفع نتواند کرد، و باید که به پیشه -تعالى -وسواس بود، و جز به ذکر حق 
مشغول بود یا به خدمتى یا به کارى که وى را فروگیرد. و نشاید چنین کس را به 

)کاشانی،  دارد ل مىخلوت نشستن، بلکه هر که از کار دل عاجز بود باید که تن مشغو

1381 :35۴.) 

کنند که خود را به کاری مشغول دارند تا از  شناسان و مشاوران به جوانان توصیه می امروزه روان

ها و شهوات دور باشند. مشغول بودن ذهن و جسم به کاری سبب دل کندن از دیگر  وسوسه

وصیۀ به کار و خلوت نشستن گردد. کاشانی با توجه به خصوصیات هر کس، ت های مخرب می برنامه

کند. توصیۀ وی به جوانان کار کردن یا مشغول بودن به خدمتی است. کسی که نتواند دل خود  می

کار گیرد تا از آفات و خطرات مصون بماند. دل و جسم باید  را مشغول دارد، باید جسم را کامالً به

کار داشت، بلکه جسم و تن را نیز  ل بهتوان تنها دل را مشغو هر دو مشغول خدمت باشند. امروزه نمی

مشغولی )معنوی( نداشته باشد، باید تن خویش را به کار دارد تا  کار گرفت. کسی که هیچ دل باید به

سازی درون نیز به اندازۀ تمرین و  از وساوس شیطان رهایی یابد. پیش از این نیز ذکر شد که پاک

گاه بیداری رخ  سازی صورت نپذیرد، هیچ اگر پاکتکرار و رسیدن به بیداری اهمیت دارد؛ زیرا 

 دهد؛ چراکه عادات ناپسند، همواره با شخص است.  نمی

ترین  و خواندن قرآن فاضل «عَنِ الفَحْشا و المُنْكَرِ و لَذِکْرُ اللَّهِ اکبَرُ  انَّ الصَّالةَ تَنْهى»

هرچه در  است و ذکر وى است. و -تعالى -عبادات است، به سبب آنکه سخن خداى 
است. و مقصود از  -سبحانه و تعالى -وى است همه سبب تازه گردانیدن ذکر حق 

خالص یابد صافى گردد و   روزه کسر شهوت است، تا چون دل از زحمت شهوات
قرارگاه ذکر شود، که چون دل به شهوت آکنده بود، ذکر از وى ممکن نبود و در 

ذکر خداوند خانه است  -ۀ خداى استکه زیارت خان-وى اثر نکند. و مقصود از حج 
و تهییج شوق به لقاى وى. پس سرّ و لباب همۀ عبادات ذکر است. بلکه اصل مسلمانى 

است، و این عین ذکر است، و همۀ عبادات دیگر تأکید این ذکر  «ال إله الّا اللّه»کلمه 

تر از رگترا، ثمرۀ ذکر توست وى را، و چه ثمر بود بز -تعالى -است. و یاد کرد حق 

 (.252: 1، ج 1383)غزالی،  « فَاذْکُرونىِ اذْکُرْکُمْ»این؟ و براى این گفت: 
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شود. اگرچه کار گرفته می منظور از شاخص هیجانی، انرژی است که برای رسیدن به هدفی به

تری نیز وجود دارد  هدف تمامی امور معنوی و حتی مادی رسیدن به خداوند است، اهداف کوچک

شود که همان رسیدن به خداوند  ها مرتفع شود، در نهایت واالترین هدف حاصل می که اگر آن

کند. طبیعی است که اگر شهوت در درون  است. غزالی هدف از روزه را شکستن شهوت بیان می

گردد. مقصود از حج و زیارت خانۀ خدا،  انسان از بین برود، راه برای رسیدن به خداوند هموار می

ترین راهکارهای رسیدن به  نماز خواندن از مهمو شوق برای دیدار وی است.  ذکر خداوند خانه

 اند. بیداری است که بسیاری از عرفا آن را توصیه کرده

توان ذکر کرد، رویکرد شناختی این مطالب است. شناخت نقاط ضعف و  آنچه در مجموع می

در امور دنیوی و نگرش صحیح قوّت، نتایج تشویق و تنبیه، آگاهی، خواب و غذای مکفی، اعتدال 

عقاید عرفاست. به اعتقاد آنان با اینکه مطالب مذکور مربوط به مسائل فردی  ءبه محیط، همگی جز

کند. بیداری، انتباه یا یقظه زمانی رخ  و دنیوی است، راه را برای شرایط مساعد درونی مهیا می

افراد مجرب گیری از  کنار گذاشته شود و این امر نیز با تمرین و بهره  دهد که افراط و تفریط می

توانند مسیر کمال را طی  می ها نیز ذکر شد، تمامی انسان تر پیشگونه که  ذیر است. همانپ امکان

دست آورند و عارفان سعی دارند آن آمادگی را فراهم سازند.  اما باید آمادگی الزم را به کنند،

ها و تفسیرهای  توجه به تحلیل هایی است که هر عارفی با ویکرد شناختی فراهم ساختن آمادگیر

 ها بهره بگیرد. شناسی نیز از آن ر دهد و علم روانتواند در اختیار دیگران قرا ود میخ

 :. دنیوی/ اجتماعی۲. ۴

پردازد، نکات اجتماعی  برند عرفان تنها به امور فردی و اخروی می ای گمان می برخالف آنکه عده

، نکات اجتماعی، که اهمیت آن کمتر از مسائل وصف این باو دنیوی در متون عرفانی کم نیست. 

مسائل اجتماعی دیدگاهی  هر عارفی دربارۀگیرد.  فردی هم نیست، مورد توجه و بررسی قرار می

کند که  عطار از ابراهیم ادهم حکایتی را نقل می شود به رأی خود تفسیر کند. دارد که سبب می

 نشان از شرایط دوستی میان دو فرد دارد. 

اوّل، »که با او صحبت خواستى داشت، سه شرط کردى. گفتى: ست که هرنقل ا
خدمت من کنم. و بانگ نماز من گویم. و هر فتوحى که از دنیاوى بود، برابر قسمت 
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من در عجبم از صدق »ابراهیم گفت: «. من طاقت این ندارم»وقتى مردى گفت: «. کنیم
 (.97: 1382 )عطار، «تو

یقظه  . دوست خوب و خردمند انسان را به مرحلۀکند را نقض می این حکایت، مطلب بیان شده

این حکایت،  ترین نتیجۀ تر طی کند. مهم آسانشود که راه کمال را  رساند و باعث می و بیداری می

انتظار نداشتن دو دوست از یکدیگر است. صادقانه خدمت کردن و انتظار پاسخ نداشتن، اصلی مهم 

در ارتباط دوستانه است. در این حکایت، ابراهیم ادهم با اینکه در مسائل مادی با دوست خود 

یداری گیرد. صداقت و راستی در رفتار سبب پا شریک است، در امور معنوی از وی سبقت می

شود.  دوستی می کمی انتظارات موجب تداوم رابطۀ شناسان، اعتقاد روانبه  گردد. روابط می

ای سست و متزلزل است. به همین دلیل در متون دینی و  ای که از روی توقع باشد، رابطه رابطه

گیرد؛ چراکه یکی از  عرفانی، شرایط دوستی و خصوصیات یک دوست بسیار مورد توجه قرار می

 دوستانه و انتخاب یک دوست خوب است.  ارتباط ،های رسیدن به بیداری درون هرا

که در معنى  چنان-ب و عداوت و دوستى جاه و غیر آن سبب حسد کبر است و عج
باید که این اصول از دل به مجاهدت قلع کند. و مسهل این بود، تا خود  -خشم گفتیم

چه حسد فرماید خالف آن که هر ند بدانحسد نبود البته. امّا چون پیدا آید، تسکین ک
بر وى »بر وى ثنا گوید، و چون فرماید که « در وى طعن کن»کند: چون فرماید که 

کن و بر وى   در ازالت نعمت وى سعى»تواضع کند، و چون فرماید که « تکبّر کن
یاورى کند. و هیچ عالج چنان نبود که در غیبت وى ثنا بر وى کند و « خصمى کن

باال دهد، تا وى بشنود و دل وى خوش گردد: چون خوش شد، پرتو آن با دل  کار وى
 -تعالى - وى افتد به عکس، دل او خوش کند و عداوت منقطع گردد. چنانکه حق

. و  «ادْفَعْ بِالَّتى هِىَ احْسَنُ فَاذا الّذى بَيْنَکَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلىٌّ حَميمٌ» گفته است:

 را اینجا گوید که اگر تواضع کنى و بر وى ثنا گویى آن بر عجز تو نهد، تو شیطان تو
 (.130: 2ج ،1383 )غزالی، برو خواه فرمان ابلیس -تعالى - مخیّرى، خواه فرمان خداى

هایی همچون حسد، کبر، عجب، عداوت و خشم راه  کند در ارتباط با بیماری غزالی سعی می

کند. در این حکایت  پیشنهاد می« عالج عملی»راهی عملی با نام عالجی بیابد. وی در هر بخش 

کند که آن عمل کردن برخالف نفس  ای تجویز می برای کسانی که دچار حسد هستند، نسخه

گوید،  لمثل اگر طعن کسی را میا خویش است. اولین کار، مجاهدت است و دوم اینکه، فی
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امی که در غیبت فرد ثنای وی را گوید، نفس خالف آن ثنا گوید؛ مخصوصاً در غیبت او. هنگبر

افتد و حسادت و دشمنی از بین  گردد؛ چون چنین شود، پرتو آن به دل می خوش می شنود و دل می

کند، فرد خالف آن را  آنچه نفس به آن امر میالج، مخالفت با نفس است؛ یعنی هررود. راه ع می

اوند اجرا و بیماری از بین برود. اگر فرمان خدعمل کند تا پرتو این رفتار در دل وی قرار گیرد 

ها و پاک شدن درون به  رود. از بین رفتن غفلت ناخواه از دل بیرون می شود، فرمان ابلیس خواه

دیگر هنگامی که  عبارت به .یک کار رفتاری است وضوع دقیقاًاین م شود. بیداری یا یقظه منجر می

 رد رفتاری رخ داده است.برخالف میل خود کاری انجام شود یک رویک

شب دیر شد. بیایید تا ما نان خوریم. تا او بار دیگر دیر نیاید و ما را در انتظار ندارد. 
طعام بخوردند و نماز خفتن بگزاردند و بخفتند. چون ابراهیم بیامد، ایشان را خفته دید. 

رى آرد اند. در حال آتش برکرد و مقدا اند و گرسنه خفته پنداشت که هیچ نخورده
پخت که چون بیدار شوند، بخورند.  آورده بود، خمیر کرد. و از براى ایشان چیزى مى

تا فردا روزه توانند داشت. یاران، چون از خواب درآمدند، او را دیدند: محاسن در 
دمید.  خاک و خاکستر آلوده، و دود، گرد بر گرد او درگرفته. و او در آتش مى

اید و  شما را در خواب یافتم. پنداشتم چیزى نخورده»گفت: «. کنى؟ چه مى»گفتند: 
ایشان «. سازم تا چون بیدار شوید، تناول کنید اید. از براى شما طعامى مى گرسنه خفته

: 1382)عطار،  گفتند: بنگرید که او با ما در چه اندیشه است و ما با او در چه فکر بودیم!

97.) 
شود. کسانی که غذا را  الگوی رفتاری محسوب مینوعی یک  حکایتی که عطار بیان کرد، به

پنداشتند که ابراهیم ادهم غذا خورده و تعمداً دیر به خانه آمده است.  خوردند و خوابیدند، می

دهندۀ آن است که  درصورتی که وی غذا نخورده و از عمد دیر نیامده بود. درواقع این اتفاق نشان

نه رفتار کند و زود قضاوت نکند. چنین رویکردهای انسان همیشه در رفتار و کردار خود عاقال

تواند آموزنده باشد. با این وصف، ابراهیم ادهم دربرابر  شناختی، رفتاری و هیجانی از عرفا بسیار می

اند؛  عکس رفتار کرد. او گمان برد دوستانش غذا نخورده خوابیده رفتار بد دوستانش کامالً به

ا کرد و با این اقدام یاران خود را شرمنده ساخت. گاهی انسان با بنابراین شروع به درست کردن غذ

شود. داستان مذکور به  کند و بعد پشیمان می گیرد و رفتار می گذرد، تصمیم می آنچه در فکرش می

گاه براساس فکر خود و بدون آگاهی نباید تصمیم گرفت.  پردازد که هیچ القای این مطلب می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            16 / 22

https://erfanmag.ir/article-1-969-fa.html


 205...                                                                        )تا قرن هفتم( و  یو انتباه در متون منثور عرفان قظهی یبررس
 

عکس عمل کرد تا موجب شرمندگی آنان شود.  تار بد دیگران باید بهمطلب دیگر آنکه دربرابر رف

 ها فاصله بگیرد. سازد تا از زشتی چنین رفتارهایی نفس انسان را آمادۀ بیداری و تکامل می

نقل است که دزدى به خانۀ او رفت و بسیارى بگشت. هیچ نیافت. خواست که نومید 
آب برکش. و طهارت کن و به نماز  اى برنا! دلو برگیر و»بازگردد. احمد گفت: 

برنا «. دست ازخانۀ من بازنگردى مشغول شو تا چون چیزى برسد، به تو دهم، تا تهى
ای صد و پنجاه دینار به خدمت شیخ آورد. شیخ  همچنان کرد. چون روز شد، خواجه

دزد را حالتى پدید آمد و لرزه بر «. بگیر. این جزاى یک شبى نماز توست»گفت: 
راه، غلط کرده بودم. یک شب از براى خداى »وى افتاد و گریان شد و گفت: اعضاى 

 -تعالى -توبه کرد و به خداى «. کار کردم، مرا چنین اکرام فرمود -عزّ و جلّ -
 (.291: 1382)عطار،  بازگشت و زر را قبول نکرد و از مریدان شیخ گشت

ی تشویق به جای تنبیه و اصالح مطلبی که در این داستان بسیار جالب توجه است، جایگزین

کردن فرد از طریق تشویق است. کار شیخ احمد خضرویه باعث شرمندگی دزد و به دنبال آن 

گوید: اگر  اصالح وی گردید. شیخ به جای آنکه دزد را تحویل دهد و یا شماتت کند، به او می

نی که رفتار بزرگوارانۀ امشب نماز بگزاری، از این خانه دست خالی بیرون نخواهی رفت. دزد زما

کرد،  کند. درصورتی که اگر شیخ، دزد را تنبیه می شود و توبه می بیند، شرمنده می شیخ را می

های  داد. بنابراین برای اصالح رفتار، روش شد و باز به کار خود ادامه می گاه وی اصالح نمی هیچ

اد از حدود خود خارج نشوند؛ شود افر تشویقی بسیار مفید است؛ همچنین خود نماز نیز سبب می

سازی درون و  حتی اگر آن نماز با حضور قلب نباشد. چنین نکاتی بسیار ارزشمند است؛ زیرا پاک

های کاربردی برای بیداری و تکامل انسان از اهمیت بسزایی برخوردار  دنبال آن استفاده از روش به

 طلبد. و البته شاگردی مستعد می هایی آسان نیست و معلمی حاذق کار بردن چنین روش است. به
در سفرى بود با جمعى از اصحاب،  -صلى اللّه علیه و سلّم -انس گفت: رسول خداى

از آن یاران بعضى به روزه بودند و بعضى نبودند. در منزلى فرود آمدند، و روز 
داران طلب سایه کردند و قیلوله ساختند، و آن جماعت که به  غایت گرم بود. روزه به

روزه نبودند، چست و چابک، میان خدمت دربستند و به خیمه زدن و اشتران را آب 
فرمود آن جماعت را که به  -صلّى اللّه علیه و سلّم -دادن مشغول شدند. و رسول 

و ثواب بسیار حاصل کردید. دلیلى است روشن روزه نبودند که: شما امروز مزد و اجر 
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و برهانى قاطع، بر آنکه خدمت فضیلت دارد بر نماز نافله و روزۀ تطوّع، و خدمت 
کردن مقامى عزیز است و پسندیدۀ جملۀ مشایخ صوفیان، و به سبب خدمت، چون از 

وم هاى سرمد کسب کند. و معل هاى ابد و دولت شوایب ریا صافى باشد، خادم، سعادت
اند: اوّل قومى باشند که خدمت از بهر ثواب آخرت  باید کرد که، خادمان بر چند قسم

کنند، و بعضى باشند که به ریا خدمت کنند و نظر ایشان بر محمدت و ثناى خلق 
باشد، و قسمى آن باشند که وقت وقتى، در خدمت کردن تهاون نمایند از بهر دفع 

آن باشند که چون با جمعى به صلح باشند، از  اى هواى نفس و عوض محسنان. و طایفه
 رویى به خدمت ایشان قیام نمایند و شرایط آن بجاى آورند بشاشت و گشاده

 (.39: 1375)سهروردی، 

. 3. مبارزه با هوای نفس؛ 2. کسب ثواب آخرت؛ 1اهداف خدمت به خلق عبارت است از: 

تواند با  نجاکه امور دنیوی و اجتماعی میمنظور کسب حمد و ثنای خلق. ازآ خدمت از روی ریا و به

هدفی نیک و یا شیطانی قرین باشد، خادمان تنها باید برای رضای خداوند به خلق خدمت کنند. در 

توان گفت که حتی گاهی اوقات، از امور فردی و عبادات واجب نیز  اهمیت این مطلب می

ی یا انتباه را درون انسان زنده نگه تر است. خدمت به خلق برای رضای خداوند، راه بیدار ضروری

ای ندارد بلکه به سقوط انسانیت نیز  تنها نتیجه قصد ریا باشد، نه دارد؛ زیرا خدمتی که به می

 انجامد.  می

خورد و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است،  چشم می اصلی که در تربیت عرفا بسیار به

ها برای طی کردن راه  ترین شاخص یکی از مهمشناخت استعداد مرید توسط مراد است. استعداد 

گونه که مرید در رفتار، گفتار و کردار نسبت به  ان شیخ و مرید دوطرفه است؛ هماناست. ارتباط می

های  ول است. راهتربیت و کشف استعداد وی مسئ ای دارد، شیخ نیز دربرابر د وظیفهمراد خو

خ یا معلم با توجه به استعداد افراد پیشنهاد متعددی برای رسیدن و طی کردن وجود دارد که شی

شوند. البته  کند. کسانی که مستعد هستند، نسبت به ادای عبادات ظاهری و اعمال قلبی تشویق می می

امکان دارد که صالح مرید در دوری از اسباب دنیوی، حفظ و امساک و یا حتی کسب دنیا باشد. 

شده  صرف در او صحیح نیست. با توجه به مطالب ذکراما اگر مرید تربیت و ارشاد را نپذیرد، ت

پذیری و قبول ارشاد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا اگر کسی این ظرفیت را نداشته  تربیت

های فرد است؛  شود. مراد، معلم یا راهنما به دنبال توانمندی باشد، امکان اصالح در او سخت می
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 ها دارد. نکتۀ در برطرف ساختن ضعفد و سعی کن نقاط ضعف و قوّت وی را شناسایی می

سازد. بنابراین دستیابی به  این نقاط، فرد را توانمند می جاست که تمرکز بر نیز در همینشناسی  روان

ها یا عالیق فرد،  پذیر است تا با توجه به وابستگی بیداری یا انتباه با کمک پیر یا معلمی حاذق امکان

عمل درآورد و همواره در کنار وی  راهکارهای پیشنهادی را به مرحلۀ ؛سازی سازد درون او را پاک

 باشد. 

ویژه  بهشناسی به مباحث تربیتی، نکاتی همچون مقایسه نشدن افراد با یکدیگر،  با ورود علم روان

شود. به اعتقاد یحیی باخزری، هنگامی که مرید قدم در این راه  در مسائل آموزشی، مطرح می

شود. بنابراین باید مورد تشویق قرار گیرد؛ نه آنکه با  شکالتی بسیاری مواجه میگذارد، با م می

وی  ن امر موجب تضعیف روحیه و ارادۀدیگری و یا حتی استاد خویش مقایسه شود؛ چراکه ای

گردد. استعدادها متفاوت است.  شود و متعاقب آن نیز ضعف و سستی در کار وی ایجاد می می

ها فائق آمده است؛ اما مرید از این  زمانی مانند مرید بوده و به مرور بر سختیبسا آنکه پیر نیز  چه

ها و  پندارد. بنابراین زمانی که فرد از سستی مسائل آگاه نیست و خود را ناتوان و ضعیف می

رسد که مسائل تربیتی، عبادی و نظایر  های خود پاک شد، نوبت به راهنمایی پیر یا راهنما می ضعف

آید که معلم  ، در این میان مشکالت و مسائلی برای مرید پیش میوصف این باوزش دهد. آن را آم

هاست؛ زیرا  آن یسه نشدن افراد با یکدیگر ازجملۀها را مدیریت کند که مقا و راهنما باید بتواند آن

تی تواند مسیر بیداری را طی کند و ح اگر مراد، پیر یا معلم در این امور کوتاهی کند، فرد نمی

همراه دارد. به هر ترتیب هرگاه افراد  أیوس بازگردد که عواقب بدی را بهممکن است سرخورده و م

شوند ولی در  صله دارند مقایسه شوند ناامید میبا افرادی که از نظر توانمندی از خود خیلی فا

تنها  هشود ن فرد کمک می ای که به گونه مورد توجه واقع شده است به های عرفا این نکته وشر

به دنبال خود خواهد آورد  ها را نیز بپذیرد و پذیرش آرامش را هایی خود را بشناسد بلکه آن توانایی

اده و طلب سیستم روانی افراد را برای بیداری، ار از پذیرش، آرامش و امید به آیندۀ ای و چرخه

 نماید. آماده می

شود که استفاده از  مهم حاصل می ب گفته شده در این بخش، این نتیجۀبا توجه به مطال

راهکارهای عارفان، برای درمان رفتارهای نادرست و مشکالت رفتاری و روحی افراد مفید است. 

های رفتاری مختلف، سعی در زدودن  شناس یا مشاور از راه پیر )راهنما( یا مرشد همچون روان
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د نیز حائز اهمیت است. تشویق، مشکالت و امراض روحی مریدان دارد. البته توجه به روحیات مری

ترک عمل  بین مردم، نوع رژیم غذایی و شیوۀ نشینی، رفت و آمد در اجتماع و در تنبیه، گوشه

های راهنما )پیر( به مریدان یا شاگردان است: ورود ذکر، به کاری یا صحبتی  ناپسند ازجمله آموزش

گانه، روزه، ترک شکایت، نکاح، مبارزه  نمازهای پنجمشغول بودن، به تأخیر انداختن عمل ناپسند، 

صورت تدریجی، به  ترک اعمال ناپسند بهمنفی، رژیم غذایی مناسب، تمرین و تکرار در هفت روز، 

، خواب مکفی چه در شب و چه در روز )قیلوله(، «الاله اال اهلل»تأخیر انداختن عمل ناپسند، ذکر 

هنما )پدر، مادر، معلم و ... (، استفاده از داری کردن و رفت و آمد با مردم، داشتن را مهمان

ها را داشتن، شناخت سبب و علت، امید به بخشایش  های تشویقی، خدمت به خلق و هوای آن طرح

 تر پس از ترک محرمات.خداوند، شروع کارهای مثبت با اعمالی سبک

پرداختند  خویش میهای روحی مریدان  عرفا با استفاده از این الگوهای رفتاری به درمان بیماری

تا درنهایت برای رسیدن به سرمنزل مقصود، که همان بیداری درون است، آماده شوند. همچنین 

ها را نیز  عرفا مسائلی همچون روحیات، نقاط ضعف و قوّت، تالش و توان افراد و استعدادهای آن

کردند و  یش اقدام میها به درمان مریدان خو  نظر داشتند و با در نظر گرفتن تمام این شاخص مدّ

ه یا همان ها فرد را به یقظه و انتبا این راهساختند.  آنان را برای ورود در مسیری طوالنی آماده می

 کرد.بیداری درون رهنمون می

 نتیجه: 
نظریات قابل  گردد که بسیاری از عارفان،ای است آشکار می رشته ز نوع میانبا این پژوهش که ا

شناسی که عبارت از  روان رویکردهای مهماختی انسان دارند. شن های روان ویژگی توجهی دربارۀ

اما تا به حال به آن  ،با بسیاری از سخنان و حکایات عارفان مطابقت دارد ، هیجانشناخت، رفتار

اند تا  ی خود مسائل شناختی را مطرح کردهها و تفسیرها عرفا با استفاده از تحلیلتوجهی نشده است. 

اند تا درون انسان  دیگر مقدمات را فراهم کرده عبارت به .ی انسان را هموار گرداننددارمسیر بی

های عملی و کاربردی یا رفتاری  فراهم کند سپس با استفاده از روشآمادگی الزم برای بیداری را 

 شناسی رویکرد رفتاری نامیده شده ها در افراد باشند که در روان سعی در نهادینه کردن این آموزه

 است.
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 209...                                                                        )تا قرن هفتم( و  یو انتباه در متون منثور عرفان قظهی یبررس
 

تعالی را برای دیگران افراد قابلیت رسیدن به کمال را دارند زیرا عرفا راه رسیدن به این  همۀ

کنند برسد، باید بداند چه چه آنان توصیف میی بخواهد به آنطوری که اگر کس اند به تبیین کرده

. شخص بستگی دارد عزم و ارادۀ راهی را برگزیند. البته دشواری این راه و پایدار ماندن در آن به

توانند با کاربرد نظریات شناسان می روان .مال برسندتوانند به کافراد می این نکته که همۀ

شناختی عرفا پاسخگوی بسیاری از نیازهای انسان امروز باشند. باید به این نکته توجه داشت که  روان

اند و این موضوع مستلزم  ی برای رسیدن انسان به کمال بودهعارفان همواره درصدد معرفی راه

ی این اندیشمندان ها تر در نوشته های دقیق انسان است. پس با تحلیل ی دربارۀشناخت های روان ررسیب

  .ه کردشناسی ارائ ت کامل و منسجم روانهای آنان را در قالب نظریا توان دیدگاهمی

 نامه: کتاب
 ( .1383باخزری، یحیی ،)تصحیح ایرج افشار، تهران: دانشگاه ، اوراد االحباب و فصوص اآلداب

 تهران.

  تهران: اساطیر.شرح التعرف لمذهب التصوف(، 13۶3مستملی. ) بخاری، اسماعیل ، 

 ( .ق1۴28ترمذی، حکیم ،)ابراهیم الکیالی   ، تصحیح عاصمالعالمين کيفية السلوک الی رب

 .دارالكتب العلميهالدرقانی، بیروت: 

 ( .ق1۴25جنید بغدادی ،)دار اقرأ و النشر و رجب سیدبی، دمشق:  ، تصحیح جمال نيدرسائل ج

 التوزيع.

 تصحیح علی شیروانی، تهران: دارالعلم.منازل السائرین(، ق1۴17عبداهلل انصاری. )  خواجه ، 

  (  . 13۶8ـــــــــــــــــــــــــ ،)به اهتمام قاسم انصاری، تهران: چاپ ایران.صد میدان ، 

 یتهران: مرکز نشر دانشگاه ،یمجموعه آثار سلم(. 13۶9عبدالرحمن ) ،یسلم. 

 ترجمه ابومنصور اصفهانی، تهران: عوارف المعارف(، 1375ابوحفض. ) الدین  سهروردی، شهاب ،

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 ( .1382عطار، فریدالدین ،)تصحیح محمد استعالمی، تهران: زوار.تذکرة االوليا ، 

 ( .1383غزالی، ابوحامد محمد ،)تصحیح حسین خدیوجم، تهران: انتشارات کیمیای سعادت ،

 علمی و فرهنگی.

 .قرآن کریم 
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 ( .1387قشیری، ابوالقاسم ،)الزمان فروزانفر، تهران: زوار. ، تصحیح بدیعرسالۀ قشیریه 

 کرباسی و  ، تصحیح عفتمصباح الهدايه و مفتاح الكفايه(، 1381محمود. ) کاشانی، عزالدین

 محمدرضا برزگر خالقی، تهران: زوار.

 ( .1393کترال، دونالدروی ،)زاده، اصفهان: کنکاش. ، ترجمه لیال حکیمی و فاتحیامنیت هیجانی 

 تهران: ارسباراننگرش رینگرش و تعب(. 1377) .وسفی ،یمیکر .. 

 بیروت: دارالکتب عمران المنصور،  ، تصحیح خلیلالمسائل(، ق1۴21اسد. ) بن محاسبی، حارث

 العلمیه.

 ( .ق1۴17مکی، ابوطالب ،)بیروت: دارالکتب العلمیه.قوت القلوب فی معامله المحبوب ، 

 اصغر حکمت،  ، تصحیح علیکشف االسرار و عدة االبرار(، 1371رشیدالدین. )میبدی، ابوالفضل

 تهران: امیرکبیر.

 ( .1392نینان، مایکل، درایدن، ویندی ،) ترجمه زهرا رفتاری رویکرد شناختیزندگی خردمندانه ،

 اندوز و حسن حمیدپور، تهران: ارجمند.

 تصحیح محمود عابدی، تهران: سروش.کشف المحجوب(، 1387علی. ) هجویری، ابوالحسن ، 
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