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پیش گفتار: معرفی مجموعه »مراقبات اخالق توحیدی«
یکســره  عالــم  و  هســتی  خالــق  خداونــد  توحیــدی،  جهان بینــی  در 
مخلــوق اوســت؛ و در نگاهــی دقیق تــر، همــه عالــم آیــات الهــی اســت 
ــّیِ مطلقــی  ــًا و تشــریعًا اشــاره بــه غن ــاز ذاتــی خــود تکوین ــا فقــر و نی کــه ب
می نماینــد کــه هســتی و کمــاالت هســتی آنــان قائــم بــه اوســت و در نــگاه 
ادّق، عالــم سراســر یک جلــوۀ محبــوب اســت کــه همــه مجــذوب اوینــد 
و خواهــان وصــال او؛ و در ایــن مســیر، هــر آن کــه تســبیح بهتــری گفــت، 
جلــوۀ کامل تــری از وجــه یــار را ارائــه نمــود؛ در ایــن میــان، فلســفه خلقــت 
خ محبــوب را در قالــب انســانی بــه  خلیفــه الهــی معنــا یافــت و عالمیــان ر
<۱، بــه امــر  �نَ �ي اِل�ق �ن

ْ
ْحَس�نُ ال

أَ
ُه ا

َ
اَرَك الّل �ب �قَ نظــاره نشســتند و در لبیــک بــه >�نَ

مــوال در برابــر عظمــت او بــه ســجده افتادنــد و آن کــه تمــرد کــرد، از درگاه 
قــرب الهــی مطــرود و ملعــون ازل و ابــد گردیــد.

»َمَلک در سجده آدم، زمین بوِس تو نّیت کرد
که در ُحسِن تو چیزى یافت، غیر از طوِر انسانی «۲

1. »پس هميشه سودمند و بابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است«؛ )المؤمنون، 14(.
2. ديوان حافظ، غزل 595.



حیات فرشتگان  8

مراقبات اخالق توحیدی )جلد اول: یقظه و توبه(  8

در چنیــن ســاختاری، هبــوط حضــرت آدم؟ع؟ بــه دنیــا نــه بــرای زیســتن 
دائــم بلکــه اثبــات مقــام خافــت و بــه منصــۀ ظهــور آوردن آن در همــه 
مراتــب هســتی، از فــرش عالــم ُملــک تــا عــرش ملکــوت بــود تــا بهتریــن 
کنان آن  تســبیح را در بهتریــن قالب هــا در همــه مراتــب عالــم بــه ســا
ج  ــدار ــن م ــا عالی تری ــود ت ــه خ ــن آنک ــیر ضم ــن س ــد؛ و در ای ــه نمای عرض
قــرب ســر بــر آســتان مــوال می ســاید، عالمیــان را تعلیــم ادب بندگــی دهــد 
و در ســیر بــه ســوی کــوی محبــوب، هریــک را بــه قــدر استعدادشــان بــه 
دنبــال کشــد؛ و بــه ایــن ترتیــب، کاروان هســتی بــه قافله ســاالری خلیفــۀ 
الهی در دو قاب قوســیِن صدور و ورود بر محبوب شــکل گیرد و هرکس 
بــه قــدر اســتعدادش در ِفنــاِی بــاب مــوال زانــو زنــد و بــه مــدد جیره خــواری 
از ســفرۀ والیــت، وجــه محبــوب را بــه نظــاره نشــیند؛ بــه ایــن ترتیــب، 
فلســفه خلقــت آدمــی یعنــی جلــوه تــام محبــوب در مرتبــه خلقــی بــرای 
عالمیــان؛ تــا چــه کســی بتواند این مقــام را در عالی تریــن مرتبه خود ابراز 
نمایــد و شــیعه حقیقــِی صاحبــان والیــت الهــی در دنیــا و آخــرت باشــد. در 
ایــن میــان، امیــِر مؤمنــان، حضــرت علــی؟ع؟، اســوه و قــدوه ســالکان در 
گه راز بــه دیگــران خبــر از ســرادقات عــرش و جلــوات حــق دهــد. تماشــا

زد دم  ــی  تــجــّل ز  ُحــســنــت  ــِو  ــرتـ پـ ازل  »در 
ــم زد ــاَل ــه هــمــه ع ــد و آتـــش ب عــشــق پــيــدا ش

جلوه اى کرد ُرخش، دید َمَلک عشق نداشت
عــیــِن آتـــش شــد از ایـــن غــیــرت و بــر آدم زد

افــروزد چــراغ  شعله  آن  کز  می خواست  عقل 
بــر هــم زد ــرِق غــیــرت بدرخشید و جــهــان  بـ

گــِه راز ــد بــه تــمــاشــا کــه آیـ مــّدعــی خــواســت 
دســــِت غــیــب آمـــد و بـــر ســیــنــه نــامــحــرم زد

جــاِن ِعلوى هــوِس چــاِه زنــخــداِن تو داشت
َخــم زد ــدر  انـ َخــم  ــِف  زلـ دســت در حلقه آن 
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که بیند به جهان صورِت خویش کرد  نظرى 
زد«۱ آدم  ــه  ــزرعــ مــ ــِل  ــ گـ و  آب  در  خــیــمــه 

غــرض آنکــه اســتقرار خلیفــه الهــی در زمیــن تنهــا بــرای تکمیــل ســیر 
ــات  ــز حی ــود و هرگ ــرش ب ــا ع ــرش ت ــم از ف ج عال ــدار ــه م ــی او در هم کمال
دنیــوی مقصــد و منتهــای خلقــت او نبــوده و نخواهــد بــود؛ از ایــن رو، 
دنیــا و رســیدن بــه کمــاالت دنیــوی هــدف خلقــت انســان نیســت؛ بلکــه 
ــر خلقــت اســت و  ــه مراتــب عالی ت ــرای رســیدن ب ــی ب ــا، همچــون پل دنی
معبــری اســت کــه هرگــز نبایــد در آن لحظــه ای توقــف کــرد و دائمــا تکاپــو 

ــت. ــر داش ــی و عالی ت ــات عال ــب مقام ــرای کس ب
ــار تنم »حـــجـــاب چــهــره جـــان مـــی شـــود غــب

برفکنم  پـــرده  چهره  ایــن  از  کــه  دمــی  خوشا 
چنین قفس نه سزاى چو من خوش الحانی است

چمنم  آن  مـــرغ  کــه  ــوان  رضــ گلشن  بــه  روم 
ــــودم ــرا آمـــــــدم، کــجــا ب ــ ــــه چـ ــان نــشــد ک ــیـ عـ

خــویــشــتــنــم  ــار  ــ ک ز  غــافــل  کـــه  درد  و  ــغ  ــ دریـ
قدس؟ عالم  فضاى  در  کنم  طــوف  چگونه 

چـــو در ســـراچـــه تــرکــیــب تــخــتــه بــنــد تــنــم «۲
در آیــات قــرآن از دنیــا تعبیــر بــه »متــاع قلیــل« شــده اســت و ایــن پيامــی 
اســت کــه هرگــز نبایــد فریفتــه ایــن کاالی کــم ارزش شــد؛ و متوجــه بــود 
کــه دنیــا مســخر انســان شــد تــا بــا بهره گیــری از آن بــه هــدف خلقــت 

ه <۳.  ِم�نْ
ً
عا م�ي َ ْر�نِ �ب

�أَ
ْ
ماوا�قِ َو ما �نِ�ي ال ْم ما �نِ�ي الّسَ

ُ
ك

َ
َر ل

خــود برســد: >َو َس�نَّ
در جهان بینــی قرآنــی، دنیــا مقدمــه ای بــرای نیــل انســان بــه غایــت 
خلقــت خــود اســت و هــدف از آفرینــش انســان و معنادهنــدۀ انســانیت 

1. ديوان حافظ )نسخه قدسی(، غزل 180.
2. همان، غزل 401.

3. »و همه آنچه را در آسمان هاست و آنچه را در زمين است از سوى خود براى شما 
كرد«؛ )الجاثية، 13(. مسّخر و رام 
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<۱؛  ُدو�نِ ْع�بُ  ِل�يَ
َّ
ل� َس اإِ

�نْ �إِ
ْ
�نَّ َو ال �بِ

ْ
�قُ ال �قْ

َ
ل او، بندگی خدای متعال اســت: >َو َما �نَ

عبــادت بهتریــن نمــوِد بندگــی اســت کــه بــه ســایر تعامل هــای انســان 
ــد،  ــر نباش ــی بش ــادت در زندگ ــر عب گ ــه ا ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــت می ده جه
ــپری  ــی س ک ــن خا ــی در زمی ــه مدت ــود ک ــدل می ش ــی ب ــه مخلوق ــان ب انس
می کنــد تــا ظــرف عمــرش بــه ســر آیــد و بــدن گندیــده اش بــرای نجــات 

ک کشــیده شــود. دیگــران از تعفــن و آلودگــی، بــه زیــر خــا
نمــاد  مهم تریــن  را  نمــاز  می تــوان  به جرئــت  عبــادات  بیــن  در 
ــرا  ــراز ادب بندگــی و عشــق و ارادت بــه محضــر محبــوب  برشــمرد؛ زی اب
وزانــت  میــزان  دیگــر،  ســوی  از  و  مــوال  شــیفتگان  قربــان  یک ســو  از 
مــورد  بنــده دربــارۀ آن  کــه  اســت  اولیــن عملــی  لــذا  و  اســت  عابــدان 
ــت آن  ــه مقبولی ــتگی ب ــال بس ــۀ اعم ــی هم ــرد و قبول ــرار می گی ــاب ق حس
ِه  َ�اَس�بُ �بِ ُ َل َما �ي ّوَ

أَ
�نَّ ا دارد. امام باقــر؟ع؟ در ایــن زمینــه فرمــوده اســت: »اإِ

َل َما ِسَواَها«۲. جایــگاه نمــاز تــا بــه آنجــا اســت  �بِ
�قْ �قُ

َ
ل �بِ

�نْ �قُ اإِ
ا�قُ �نَ

َ
ل ُد الّصَ َع�بْ

ْ
ال

کــه قــرآن کریــم نمازگــزاران حقیقــی را کســانی معرفــی می کنــد کــه دائمــا 
.۳> ُمو�نَ َدا�أِ ِهْم  �قِ

َصلاَ  �
َ
َعل ُهْم  �نَ  �ي ِ �ن

َّ
>ال نمازنــد:  مشــغول 

طبیعــی  نیاز هــای  انســان  مــادی  جســم  کــه  اینجاســت  ســؤال 
گزیــر از تــاش  ک و... دارد کــه جســم مــادی نا همچــون خــواب و خــورا
و صــرف زمــان بــرای برطرف کــردن آن هاســت؛ پــس چگونــه می تــوان 
اشــتغال دائمــی بــه نمــاز داشــت؟! پاســخ آنکــه حقیقــت نمــاز و ســایر 
کــر  گــر ذا عبــادات بــه ذکــر الهــی بــاز می گــردد و مؤمــن در همه حــال ا

پــروردگار خــود باشــد، در حــال نمــاز اســت.۴

1. الذاريات، 56.
2. الكافی، ج 3، ص268.

3. المعارج، 23.
أو   

ً
جاِلسا أو  كاَن   

ً
قامئا اهَّلِل،  ِذكرِ  يف  كاَن  ما  صالٍة  يف  امُلؤمُن   

ُ
َيزال ال  ؟ع؟:  الباقُر اإلماُم   

َ
»قال  .4

ِهْم< )آل عمران،  و�بِ
�نُ ُ  َو َعل�  حب

ً
ُعودا  َو �قُ

ً
اما �ي َه �قِ

َ
ُكُرو�نَ الّل

دنْ �نَ �يَ �ي ِ �ن
َّ
  >ال

ُ
إّن اهَّلَل تعاىل  يقول  ،

ً
ُمضَطِجعا

191(«؛ )األمالی )للطوسی(، ص79(.
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قــرآن کریــم غایــت و هــدف نهایــی از اقامــه نمــاز را ذکــر الهــی بیــان 
منکــر  و  فحشــا  از  بازدارنــده  نمــازی  <۱؛  ِر�ي

ْ
ك ِ ِل�ن �قَ 

َ
لا

َ
الّص ِم  �قِ

أَ
>ا می کنــد: 

اســت۲ کــه منحصــر در مرتبــۀ زبــان نبــوده و قلــب نیــز همــراه بــا زبــان، 
مشــغول ذکــر باشــد. چنیــن نمــازی ذکــر الهــی اســت کــه خداونــد دربــارۀ 

ر<۳. ْك�بَ
أَ
ِه ا

َ
ُر الّل

ْ
ك ِ �ن

َ
عظمــت آن فرمــود: >َو ل

»مفــردات«،   قرآنــی  واژه نامــه  در  راغــب؟هر؟  جنــاب  بیــان  بــه 
ذکــر گاهــی حضــور »مذکــور« در دل و گاهــی جاری شــدن آن بــر زبــان 
اســت؛ پــس دو نــوع ذکــر وجــود دارد: ذکــر قلبــی و  ذکــر لســانی.۴ عامــه 
طباطبایــی؟هر؟ بــا اســتناد بــه کام فــوق می فرمایــد: ذکــری کــه غایــت و 
نتیجــۀ  نمــاز اســت، ذکــر قلبــی اســت؛ ایــن ذکــر باالتریــن و برتریــن عمــل 
صــادر از انســان، آخریــن مرحلــه ســعادت و کلیــد همــه خیــرات اســت.۵

ِه<۶ 
َ
انســانی کــه ســیرش »مــن اهلل«، آغــاز و امــورش در دنیــا نیــز >ِلّل

<7، بایــد همچــون  ُعو�نَ ِه َراحبِ �يْ
َ
ل و انتهــای ســیرش هــم »إلــی اهلل« باشــد: >اإِ

عاشــقی شــوریده در همــۀ آنــات و لحظــات زندگــی  بــه یــاد محبــوب 
باشــد و حتــی لحظــه ای از یــاد او غافــل نباشــد؛ بایــد غیرخــدا را رهــا کــرده 
ْرُهم <۸؛ همــۀ امــور او از نمــاز  ّمَ دنَ

ُ ُه �ث
َ
ِل الّل و همــۀ امــورش خدایــی باشــد: >�قُ

�نَّ َصلا�ق�ي  َو  ْل اإِ
و عبــادات و حیــات و ممــات، فقــط بــرای خــدا باشــد: >�قُ

1. طه، 14.
ر<؛ )العنكبوت، 45(. ْك�بَ

أَ
ِه ا

َ
ُر الّل

ْ
ك ِ �ن

َ
ِر َو ل

َ
ك ُم�نْ

ْ
اِء َو ال َ ْ�سث �نَ

ْ
َهى َع�نِ ال �نْ لَا�قَ �قَ �نَّ الّصَ  اإِ

لَا�قَ ِم الّصَ �قِ
أَ
2. >ا

3. العنكبوت، 45.
كر  ، و دن ل�ب ال�ق كر �ب : دن كرا�ن كر دن ل: ال�نّ �ي لك �ق ول، و ل�ن و ال�ق

أ
ل�ب ا ی ء ال�ق ور ال�ث ال ل�صن �ق ار�ق �ي كر... �ق 4. »ال�ن

«؛ )مفردات الفاظ قرآن، ص328(. سا�ن
ّ
الل �ب

مع�نی  �ب یي  ل�ب ال�ق كر  ال�ن ع�نی 
أ
ا الصلا�ق  عل�  هق  �ب ر�ق م�ق هق  ا�ي عن هو   � ال�ن كر  ال�ن و   ،> ِر�ي

ْ
ك ِ ِل�ن لا�قَ  الّصَ ِم  �قِ

أَ
ا »>َو   .5

صور  �ق �ي عمل  ل  صن �ن
أ
ا ار�،  �صن اس�ق دامهق  اإ و 

أ
ا ا  ا�ن �نس�ي ه  �ق �ب �ي عن عد  �ب دراك  ال�إ ر�ن  �ن �ن�ي  كور  المدن ار  �صن اس�ق

�نسا�ن و  �ق للاإ �أ ر�ق ال�قیي ه�ي �ي حن ه السعاد�ق ال�أ �ن اإ را �ن �ث
أ
درا و ا مه �ق ع�ن

أ
ا و ا علا� كع�ب

أ
�نسا�ن و ا صدور� ع�ن ال�إ

ر«؛ )الميزان  فی تفسيرالقرآن، ج16، ص136  (. �ي اح كل حن �ق م�ن

6. البقرة، 156.

7. البقرة، 156.
8. االنعام، 91.
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�ن <۱. م�ي
َ
عال

ْ
ِ ال

ِه َر�بّ
َ
ِلّل َ َو َمما�ق�ي  

ا�ي ُسك�ي  َو َمْ��ي
�نُ

ُل  �بُ و�نَ الّرَ
ُ
ك َ �نْ �ي

أَ
�ي ا �نِ

�بَ
�نْ َ حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ می فرماینــد: »�ي

ُه«۲؛ ســزاوار اســت کــه آدمــی نگهبــان نفــس  �بَ
ْ
ل

 �قَ
ً
ا �ب ِسِه ُمَرا�قِ �نْ � �نَ

َ
 َعل

ً
ا ِم�ن ُمَه�يْ

ــد  ــت و بای ــی اس ــن اله ــرم ام ــب ح ــد؛ قل ــش باش ــب دل خوی ــود و مراق خ
وا  �قُ

حریــم آن را حفــظ کــرد و از ورود غیــر بــه درون آن ممانعــت کــرد: >ا�قَّ
کنیــد! انســان بایــد دائمــًا پــروردگار  ُم<۳؛ حریــم پــروردگار را حفــظ 

ُ
ك َّ َر�ب

َه 
َ
 الّل

�نَّ خــود را مّد نظــر قــرار دهــد؛ در ادامــه، آیــه شــریفه می فرمایــد: >اإِ
پایــان  در  کــه  عباراتــی  معمــوًال  قــرآن  آیــات  در  <۴؛ 

ً
ا �ب �ي َر�ق ْم 

ُ
ك �يْ

َ
َعل كا�نَ 

ــه  ــده، اینک ــن قاع ــاس ای ــر اس ــت؛ ب ــدر آن اس ــِل ص ــد، دلی ــه می آی ــر آی ه
ُم< 

ُ
ك َّ وا َر�ب �قُ

ــِل >ا�قَّ <، در واقــع، دلی
ً
ا �ب �ي ْم َر�ق

ُ
ك �يْ

َ
َه كا�نَ َعل

َ
 الّل

�نَّ می فرمایــد: >اإِ
کــه خداونــد  اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، دلیــِل امــر بــه تقــوا ایــن اســت 
کــه خداونــد  ْم< بیانگــر آن اســت 

ُ
ك �يْ

َ
مراقــب انســان اســت. تعبیــر >َعل

ــا احاطــۀ کامــل، مراقــب ظاهــر و باطــن همــه اســت  از همــه جهــات و ب
و دائمــًا کنتــرل می کنــد؛ پــس همــگان بایــد حریــم دار پــروردگار باشــند.
معنــای دقیــق تقــوا در نظــام ســلوک بــه ایــن مرتبــه از مراقبــه بــر 
حضــور حــق بــاز می گــردد و تقــوای ســالک یعنــی توجــه بــه ایــن ذکــر 
َه 

َ
الّل �نَّ 

أَ
ا �بِ ْم 

َ
ْعل َ �ي ْم 

َ
ل  

أَ
>ا اوســت:  نظاره گــر  آنــات  همــۀ  در  مــوال  کــه  قلبــی 

َرى<۵؛ بــه ایــن ترتیــب، هــر لحظــه غفلــت از ایــن معنــا جســارت بــه  �يَ

ــۀ بی ادبــی در محضــر اربــاب کل اســت؛ شــرط  ســاحت مــوال و نازل منزل
انصــاف نیســت کــه بنــده تنهــا در هنــگام اقامــه نمــاز و عبــادت خــود را 
در محضــر حــق ببینــد و در ســایر اوقــات بــه غفلــت ســپری کنــد و در 
پــردۀ حجــاب و لهویــات فــرو رود؛ پــس بایــد توجــه داشــت کــه ایــن ذکــر 

1. االنعام، 162.
2. تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ص235.

3. النساء، 1.

4. النساء، 1.
5. العلق، 14.
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و مراقبــه الهــی منحصــر بــه حالــت خاصــی نیســت. خداونــد متعــال بــه 
 
ً
ا �ب �قَ ُمَرا�قِ  َما ُك�نْ

ُ �ث َ�ی ُك�نْ َح�يْ ا ِع�ي حضــرت عیســی؟ع؟ می فرمایــد: »�يَ
گــر  «۱؛ ای  عیســی! هرجــا هســتی، بــه مــن توجــه داشــته بــاش )حتــی ا لِ�ي

در گنــاه قــرار گرفتــی(! آری توجــه بــه خــدا بایــد دائمــی باشــد و مــکان و 
زمــان نمی شناســد. خداونــد؟زع؟ در وصــف مؤمنــان خــاص می فرمایــد: 
ِصُرو�ن <۲؛  ا ُهْم ُم�بْ دن اإِ

ُروا �نَ
َ

ّك
دنَ ِ �قَ �ا�ن �يْ

َّ �نٌ ِم�نَ السث ُهْم �ا�أِ ا َمّسَ دن ْوا اإِ
�قَ
�نَ ا�قَّ �ي �ن

َّ
 ال

�نَّ >اإِ

و ذکــر دائمــی قلــب، هــم دافــع شــیطان و هــم رافــع او از َکــوِن دل اســت.
عامــه  تربیتــی  مکتــب  در  مراقبــه  مهــم،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
ایــن  طــی  و  اســت  اهلل  إلــی   ســلوک  در  اولــی  اصــل  طباطبایــی؟هر؟ 
مقامــات تــا تمکــن در توحیــد و ذکــر دائــم، منــازل فراوانــی را می طلبــد و 
ایــن مجموعــه درصــدد تبیيــن مراحــل و مراقبــات عملــی در حــد میســور 
ــز مــورد توجــه اســت کــه ایــن  و بــرای عمــوم اســت؛ البتــه ایــن مهــم نی
مجموعــه نــه همــه دســتورات و مراقبــات مکتــب فخیــم اســاطین فــن، 
بلکــه گلچینــی از آن گلخــن اســت تــا بــا عمــل بــه آنهــا اســتعدادی بــرای 
طــی مراحــل باالتــر و دقیق تــر تحت اشــراف اســاتید راه رفتــه فراهم گردد.

هدف از تدوین مرموعه ومراقبات اخالق توحیدیپ

چنان کــه پيشــتر اشــاره شــد در مکتــب تربیتــی مرحــوم ماحســینقلی 
ــل  ــت و اص ــلوکی اس ــت س ــی در تربی ــل اساس ــه اص ــی؟وضر؟، مراقب همدان
مقــدار  هــر  می شــود.  آغــاز  اســت-  قلبــی  ذکــر  -کــه  مراقبــه  از  ذکــر 
مراقبــه دقیق تــر باشــد، اذکار لســانی و در رأس آنهــا نمــاز، بــا حضــور 
کامل تــری صــورت می گیــرد و تأثیــر عمیق تــری بــر روح ســالک  قلــب 
می گــذارد و در نتیجــه، پيشــرفت معنــوی ســریع تر حاصــل می گــردد.
ایجــاد  و  پــروردگار  بــه  دائمــی  توجــه  مراقبــه،  در  اصلــی  مطلــب 

1. الكافی، ج 8، ص136.
2. »مسلمًا كسانی كه تقوا ورزيده اند، هرگاه وسوسه هايى از سوى شيطان به آنان رسد، 

كنند، پس بى درنگ بينا شوند«؛ )األعراف، 201(. ]خدا و قيامت را[ ياد 
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حال وهــوای متناســب بــا هــر مرحلــه از مراقبــه اســت و ایــن خــود، نیــاز به 
دسترســی و تســلط بــه محتواهــای مختلــف و متنــوع مرتبط بــا هر مرحله 
را دارد. اســاتید بزرگــوار اخــاق بــرای کمــک بــه شــخص مبتــدی توصیــه 
کتــب ســید المراقبیــن، مرحــوم  کتاب هــا از قبیــل  بــه مطالعــه برخــی 
ــا کتــاب »بحرالمعــارف« تألیــف ماعبدالصمــد  ســیدبن طاووس؟وضر؟، ی
همدانــی؟وضر؟ و یــا برخــی از ابــواب مجامــع حدیثــی مرتبــط بــا مراقبــات 
کمــک شــایانی بــه  کتاب هایــی  ســلوکی می فرمودنــد. مطالعــه چنیــن 
ایــن فضاســازی می کنــد امــا نظــم دســتوری کــه ســالک بایــد منــزل بــه 
منــزل در مراقبــات طــی کنــد، صرفــًا بــا ایــن مطالعــه بــه دســت نمی آیــد.

مجموعــه »مراقبــات اخــاق توحیــدی« محتوایــی کامــا کاربــردی 
ــار او می گــذارد  ــه ســیر مراقبــات شــخص در اختی ــا توجــه ب و متنــوع را ب
تــا بتوانــد بــه خوبــی در ایجــاد فضــای معنــوی مناســب در هــر مرتبــه از 
مراقبــه از آن بهــره ببــرد؛ بنابرایــن توصیــه می شــود ایــن مجموعــه را نــه 
بــه صــورت کتــاب علمــی و مطالعــه وار، بلکــه بــه گونــۀ مجموعــه حالــی 
و نــه مقالــی، هــر روز مــرور نمایــد و بــا آیــات و روایــت مذکــور و نیــز اشــعار 
مربوطــه مأنــوس باشــد و تکــرار نمایــد تــا بــر جــان و قلبــش بنشــیند و 

بهــره بیشــتری از اربعیــن هــر مرتبــه از مراقبــه ببــرد.

ــالق تــوحــیــدی و دلــیــل  ــ ــر مـــراقـــبـــات اخـ ــاتـ ســیــر مـــوضـــوعـــات دفـ
ارب ینی بودن آن

ــه شــامل »یقظــه«، »توبــه« آغــاز می گــردد و  ایــن مجموعــه از منــزل تنّب

مراحــل را بــه صــورت اربعینــی ارائــه می نمایــد. مجلــدات بعــدی شــامل 

ع« )پرهیــز  مراقبــه بــر »انجــام واجبــات و تــرک محرمــات«، »تقــوا و ور

از  پرهیــز  و  پــروردگار  »حریــم داری«  بــه  توجــه  ســپس  و  شــبهات(  از 

مقدمــات گناهــان و ســپس توجــه بــه »مــرگ مطلــق و مقیــد« و »جهنــم« 

ادامــه پيــدا می کنــد.
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دلیل اربعینی بودن محتوای هر دفتر

کــه  کتــاب »سیروســلوک« توصیــه می کنــد  عامــه بحرالعلــوم؟هر؟ در 
ســالک بــرای رســیدن بــه مراتــب عالــی کمــاالت توحیــدی، بایــد مراقبات 
اربعینــی داشــته و در کنــار دســتورات، متعهــد بــه امــوری باشــد تــا ســیر او 
کامــل شــود و منــازل را منظــم طــی کنــد؛ و تــا آثــار هــر مرحلــه در نفــس او 
ظاهر نشــده، مرتبه بعد را شــروع نکند؛ به گونه ای که ســجایای اخاقی 
هــر منــزل کامــا در روحــش اســتقرار یابــد و جنــود ابلیــس از آن منــزل 
کــت ســالک در منــازل  کامــا رخــت بربنــدد و در کمــون نفــس بــرای ها
باالتــر مخفــی نشــود. از ســوی دیگــر، بــرای اجتنــاب از رذائــل اخاقــی و 
تزیــن و تخلــق بــه فضائــل اخاقــی، بایــد ایــن امــور در وجــودش نهادینــه 
و بــه تعبیــر دقیق تــر، ملکــه شــود؛ ایــن مهــم بــا یک بــار انجــام دادن آنهــا 
یــا انجــام بــه صــورت مقطعــی حاصــل نخواهــد شــد و بایــد در هــر مرحلــه 
خــوب متوجــه آن مرتبــه بــود تــا بــه خوبــی در عمــق جــان بنشــیند.

ْ ٍء  یي
َ »َما ِم�نْ �ث ایــن مهــم می فرماینــد:  بــه  امام باقــر؟ع؟ در توصیــه 

«۱؛ و حتــی امام صــادق؟ع؟  ّلَ �نْ  �قَ ِه َو اإِ �يْ
َ
َداَوُم َعل ِه؟زع؟ ِم�نْ َعَمٍل �يُ

َ
� الّل

َ
ل  اإِ

َح�بَّ
أَ
ا

� َعَمٍل 
َ
ُل َعل �بُ ا َكا�نَ الّرَ دنَ ایــن زمــان را تــا یک ســال بیــان می فرماینــد: »اإِ

و�نُ 
ُ
ك َ ْدِر �ي �قَ

ْ
�قَ ال

َ
ل �يْ

َ
�نَّ ل

أَ
ِلَك ا ِرِ� َو دنَ �يْ

� عنَ
َ
ل اَء اإِ َ �نْ سث ُه اإِ

ُل َع�نْ َ�ّوَ �قَ َ ّمَ �ي
ُ هقً �ث ِه  َس�نَ �يْ

َ
ُدْم  َعل �يَ

ْ
ل �نَ

.۲» و�نَ
ُ
ك �نْ �يَ

أَ
ا ُه 

َ
اَء الّل َ ِلَك َما سث �نِ�ي َعاِمِه دنَ َها  �ي �نِ

در همیــن رابطــه عامــه بحرالعلــوم؟هر؟ در رســاله »سیروســلوک« 
ح  می فرمایــد: »و بایــد درجــًة فدرجــًة بــاال رفــت تــا جمیــع اعضــا و جــوار
کــه از حــّظ  کــرد و هیــچ عضــوی نمانــد  را از حــّظ آنهــا از ایمــان عطــا 
خــود بی نصیــب بمانــد؛ و کار را بــه جایــی برســاند کــه جمیــع حظــوظ هــر 

1. »هيچ عملی نزد خداوند متعال محبوب تر از عمل مداوم نيست؛ هرچند اين عمل، 
كم باشد«؛ )الكافی، ج 2، ص82(.

گر  ا سپس  و  دهد  ادامه  يک سال  تا  را  آن  بايد  كرد،  شروع  را  عملی  انسان  گر  »ا  .2
آن سال، يک شب قدر وجود  كه در  اين است  را تغيیر دهد؛ دليلش  آن  خواست، 

دارد كه خداوند مقدرات او را در آن رقم می زند«؛ )همان(.
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عضــوی از اعضــای ظاهــره و باطنــه از ایمــان ]مربوطــه[ بــه او عطا شــود. 
یعنــی اوامــر و نواهــی حتمیــه و تنزیهیــه کــه بــا اهمــال جزئــی از آنهــا بــه 
همــان مقــدار از ایمانــش ناقــص می شــود و نمی توانــد بــه عالــم باالتــر 
کنــد«۱؛ ازایــن رو، منــازل ســلوک را اربعیــن بــه اربعیــن  بــرود را رعایــت 
گرفته انــد کــه انســان در هــر مرحلــه از مراقبــه اســتقرار پيــدا کنــد تــا روح و 
جســم و قــوای او از آثــار و بــرکات آن مراقبــه و اذکار آن کامــا بهره منــد و 
ســیراب گــردد و آثــار اربعیــن در جانــش نهادینــه شــود؛ زیــرا ممکــن اســت 
ــرل  ــوش کنت ــا گ ــد، ام ــرل کن ــه اول کنت ــود را در مرحل ــم خ ــخصی چش ش
نشــده باشــد؛ و یــا زبانــش را کنتــرل کنــد، امــا دســت خــود را کنتــرل نکــرده 
کــه خیلــی دیــر تحــت کنتــرل درمی آیــد. اســاتید  باشــد؛ به ویــژه زبــان 
ــام  ــا تم ــد ت ــه بمان ــدر در آن مرحل ــالک آن ق ــد س ــه می کردن ــاق توصی اخ

جوارحــش تحــت آن مراقبــه قــرار گیــرد.
قلیل«۲»خلیلّی قّطاع الّطریق إلی الحمی  واصـــلـــوه  لــکــن  و  کثیر 

افــرادی بســیاری در راه سیروســلوک قــدم می گذارنــد، امــا تعــداد کمــی 
بــه نتیجــه می رســند.

مــورد  ایــن  بــه  بایــد  »چهــل«  عــدد  انتخــاب  اهمیــت  پيرامــون 
توجــه داشــت کــه ایــن عــدد ریشــه قرآنــی دارد؛ ماننــد میقــات حضــرت 
اها  َمْم�ن �قْ

أَ
ا َو  �قً 

َ
ل �يْ

َ
ل �نَ  �ي لا�ث

َ �ث ا ُمو�ی   واَعْد�ن >َو  بــود:  کــه چهل شــب  موســی؟ع؟ 
<۳. از ســویی دیگــر، بعثــت نبــی مکــرم  �قً

َ
ل �يْ

َ
�نَ ل ع�ي َ ْر�ب

أَ
ِه ا ِ

ا�قُ َر�بّ �ق ّمَ م�ي �قَ ٍر �نَ ْ َعسث �بِ

اســام؟ص؟ و بســیاری از پيامبــران؟مهع؟ در چهل ســالگی صــورت گرفــت؛ 
تخمیــر طینــت حضــرت آدم؟ع؟ چهــل روز طــول کشــید۴؛ در روایــات نیــز 
کیــد بســیاری بــر ایــن عــدد شــده اســت؛ ماننــد عــدم قبولی نماز شــارب  تأ

1. رساله سيروسلوک منسوب به بحرالعلوم، ص117.
2. »ای دو دوستم! مشتاقان كوی محبوب و سالكان طريق دوست فراوانند اما واصالن 

به كوی محبوب بسيار كم!«؛ )همان، ص127(.
3. االعراف، 142.

ا�ا«؛ )عوالی اللئالی، ج 4، ص98(. �نَ َص�بَ ِع�ي َ ْر�ب
أَ
ِد�ي ا �يَ َدَم �بِ

آ
هقَ ا �نَ ْر�قُ  ِ��ي ّمَ

:  �نَ ْدِ�یيِ �قُ
ْ
ِ ال َ�ِد�ي�ث

ْ
4. »�نِ�ي ال
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خمــر۱ و غیبت کننــده۲ تــا چهــل روز یــا آمــرزش جنــازه ای کــه چهل نفــر بــر 
ــارۀ درمــان ســردرد، حضــرت علــی؟ع؟  خوبــی او شــهادت دهنــد۳ و درب
فرمــوده اســت: هــر کســی دچــار درد شــدید شــد، کاســه آبــی درخواســت 

کنــد و چهل بــار ســوره حمــد بــر آن بخوانــد و بــر خــود بریــزد ۴ و ... .
گهربــار اهل بیــت؟مهع؟ نیــز  در بــاب حفــظ و نگهــداری از روایــات 
کنــد،  کســی چهل حدیــث را حفــظ  کــه هــر  روایاتــی نقــل شــده اســت 
کــرم؟ص؟ شــفیع  روز قیامــت فقیــه و عالــم محشــور می شــود و پيامبــر ا
او خواهــد بــود۵؛ بــه همیــن دلیــل ســنت نــگارش کتاب هــای اربعیــن 
ح آنهــا ســنتی دیرینــه در بیــن علمــای شــیعه بــوده اســت؛  حدیــث و شــر
شــیخ  مقــداد،  فاضــل  اول،  شــهید  چــون  بزرگانــی  مثــال،  عنــوان  بــه 
عنــوان  بــا  تألیفاتــی  امام خمینــی؟مهر؟  و  مجلســی  عامــه  بهایــی، 

گذاشــته اند. »چهــل حدیــث« از خــود بــر جــای 
دربــاره  کتــاب »سیروســلوک«  ابتــدای  در  عامــه بحرالعلــوم؟هر؟ 
و  ُرســل  ســّید  از  عدیــده  ُطــرق  »بــه  می فرمایــد:  چهــل  عــدد  اهمیــت 
ُع  �ي ا�بِ �ن َ َهَر�قْ �ي ، �نَ

ً
ا�ا �نَ َص�ب ِع�ي َ ْر�ب

أَ
ِه ا

َ
َص ِلّل

َ
ل �ن

أَ
هــادى ُســُبل مــروى اســت: »َم�نْ ا

وارد  مختلــف  گرچــه  ا حدیــث  عبــارات  ِه«۶؛  ِلسا�نِ َعل�   ِه  �بِ
ْ
ل �قَ ِم�نْ  َمهقِ 

ْ
ِ�ك

ْ
ال

ْ�َس�بْ 
ْم �قُ

َ
ْمَر ل �نَ

ْ
ِر�بَ  ال َ �نَّ َم�نْ  سث

أَ
ا ؟ص؟  ِ

ّ یي �بِ
ا َع�نِ ال�نَّ �نَ �ي ُرّوِ ا 

�نَّ اإِ ا؟ع؟:  �قُ ِللّرِصنَ
ْ
ل اَل: �قُ اِلٍ� �قَ �نِ �نَ ْ �نِ �ب ْ ُ�َس�ي

ْ
1. »َع�نِ ال

وا«؛ )علل الشرائع، ج 2، ص345(. اَل؟ع؟: َصَد�قُ �قَ ؛ �نَ
ً
ا�ا �نَ َص�بَ ِع�ي َ ْر�ب

أَ
ُه ا ا�قُ

َ
َصل

 
ً
ْوما َ �نَ �ي ِع�ي َ ْر�ب

أَ
اَمُه ا � ِص�يَ

َ
ُه َو ل ا�قَ

َ
� َصل

َ
َعال ُه �قَ

َ
ِل الّل �بَ

�قْ َ ْم �ي
َ
ْو ُمْسِلَمهق ل

أَ
 ا

ً
ا�بَ  ُمْسِلما �قَ اَل رسوُل اهلِل؟ص؟: َم�نِ  اعنْ 2. »�قَ

، ص146(. ه «؛ )جامع األخبار ُ� َصاِح�بُ
َ
َر ل �نِ

عنْ َ �نْ �ي
أَ
� ا

َّ
ل اإِ

اَل  ، �قَ
ً
را �يْ

� حنَ
َّ
ل ُه  اإِ

ُم ِم�نْ
َ
ْعل ��نَ

َ
ا ل

�نَّ  اإِ
ُهّمَ

َّ
وا: الل

ُ
ال �قَ لًا، �نَ ُعو�نَ َر�بُ َ ْر�ب

أَ
�قَ ا ِ

َم�يّ
ْ
َر ال ا َحصنَ دنَ اَل: اإِ ِه؟ع؟ �قَ

َ
ِد الّل �بِ�ي َع�بْ

أَ
3. »َع�نْ ا

«؛ )الكافی، ج3، ص254(. ُمو�نَ
َ
ْعل � �قَ

َ
ا ل ُ� َما َعِلْم�قُ ِمّمَ

َ
ْر�قُ ل �نَ ْم، َو عنَ

ُ
ك َهاَد�قَ َ �قُ سث

ْ
ل �بِ

ْد �قَ ُه؟زع؟: �قَ
َ
الّل

�قً  �نَ  َمّرَ ِع�ي َ ْر�ب
أَ
َ�ْمَد ا

ْ
ِه ال �يْ

َ
 َعل

أُ
َرا �قْ َ ِه َماٌء َو �ي �ي َدٍح �نِ �قَ َ �بِ ْدِعىي َْس�قَ �نْ �ي

أَ
�ي ا �نِ �بَ

�نْ �يَ
ُعُه �نَ َ  َوحب

َ
ّد �قَ ْ ٍ�؟ع؟: َم�نِ اسث ِ

ّ
َ  َع�ن َعل

4. »ُرِو�ي
، ج 59، ص274(. ِسِه«؛ )بحاراألنوار �نْ � �نَ

َ
ُه َعل ُص�بَّ َ ّمَ �ي

ُ �ث

«؛ 
ً
ها �ي �قِ

 �نَ
ً
اَمهقِ َعاِلما �يَ �قِ

ْ
ْوَم ال َ ُه �ي

َ
ُه الّل َ َع�ث َ  �ب

ً
ا �ث �نَ  َ�ِد�ي ِع�ي َ ْر�ب

أَ
ا ا �نَ �ثِ َ�اِد�ي

أَ
�نَ ِم�نْ ا اَل: َم�نْ َح�نِ ِه؟ع؟ �قَ

َ
ِد الّل و َع�بْ �ب

أَ
اَل ا 5. »�ق

�قُ  هقِ ُك�نْ
�نَّ  ِم�نَ الّسُ

ً
ا �ث �نَ  َ�ِد�ي ِع�ي َ ْر�ب

أَ
یي ا �قِ

ّمَ
أُ
�نَ ِم�نْ ا اَل: َم�نْ َح�نِ ؟ص؟ �قَ ِ

ّ یي �بِ
)الكافی، ج 1، ص49(؛ »َع�نِ ال�نَّ

«؛ )الخصال، ج 2، ص542(. اَمهقِ �يَ �قِ
ْ
ْوَم ال َ  �ي

ً
عا �ي �نِ

َ ُ� سث
َ
ل

6. »هر كس چهل روز براى خدا اخالص ورزد، چشمه های حكمت از قلب او بر زبانش 
، ص94(. آشكار )جاری( می شود«؛ )جامع االخبار
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شــده ولــی معانــی مّتحــد اســت. خــود بــه عیــان دیده ایــم و بــه بیــان 
ــت  ــی اس ــدد را خاصّیت ــل ع ــریفه از مراح ــه ش ــن مرحل ــه ای ــته ایم ک دانس
تتمیــم  و  اســتعدادات  ظهــور  در  مخصــوص  اســت  تأثیــرى  و  خــاّص 
گرچــه بســیار باشــد  َمَلــکات در طــّی منــازل و قطــِع مراحــل؛ و منــازل راه ا
گرچــه بی شــمار باشــد،  لکــن در هــر منزلــی مقصــدى اســت و مراحــل ا

چــون بــه ایــن مرحلــه داخــل شــدى، اتمــام عاَلمــی اســت«۱.
بــرای  ســلوکی  منــازل  طــی  در  چهــل  عــدد  بــر  کیــد  تأ بنابرایــن 
همیــن  بــه  اســت؛  ســالک  قلــب  و  روح  در  مراقبــه  آن  نهادینه شــدن 
دلیــل، معمــوًال دســتورات اســاتید بــه صــورت اربعینــی می باشــد کــه البتــه 
ممکــن اســت بــا توجــه بــه میــزان موفقیــت شــخص تــا چنــد اربعیــن هــم 
ادامــه پيــدا کنــد تــا به خوبــی ملکــه  شــود؛ بایــد توجــه داشــت تــا زمانــی 
کــه مراقبــات چهل منــزل، ســالک را از صفــت مذمومــی دور نکنــد و یــا در 
ملــکات اخاقــی و فضائــل توحیــدی در مراتــب عالــی متمکــن ننمایــد، 
کــه در خفایــای مرتبــه دون مخفــی  هــر آن ممکــن اســت شــیاطینی 
گهــان بــر ســالک بتازنــد و او را در همــان مرتبــه نابــود کننــد؛  شــده اند، نا
چنان کــه عامــه بحرالعلــوم؟هر؟ در ایــن خصــوص تمثیــل زیبایــی دارد 
و می فرمایــد: »در حدیثــی رســیده اســت کــه از چهارجهــت خانــۀ هرکــس 
ــم  ــا از عاَل ــد، گوی ــام ش ــدد تم ــن ع ــون ای ــایه اند۲؛ چ ــه همس ــا چهل خان ت
ــه،  ــاِت اربع ــوار از جه ــبت و ج ــل آن در مناس ــته اند؛ و تأوی ــدا گش ــم ج ه
قــواى اربعــه اســت کــه عقلّیــه و وهمّیــه و شــهوّیه و غضبّیــه اســت؛ هرکــه 
ج  چهل مرحلــه از مراحــِل ایــن ُقــوا  از دیگــرى دور نشــود، از عاَلــم آن خــار
نشــده و بــا یکدیگــر همســایه انــد... و بالجملــه، خاصّیــت اربعیــن در 

.ک: فصل اول از رساله سيروسلوک بحرالعلوم. 1. ر
ِه  ِ �ن ِم�ي َ ِه َو َع�نْ �ي �نِ

ْ
ل ِه َو ِم�نْ �نَ َد�يْ �نِ �يَ ْ �ي َ ا�نِ�بٍ ِم�نْ �ب  ِم�نْ ُكّلِ �بَ

ً
ُعو�نَ َدارا َ ْر�ب

أَ
َواِر ا �بِ

ْ
 ال

ُ
اَل: َ�ّد ٍر؟ع؟ �قَ ْع�نَ َ �بِ�ي حب

أَ
2. »َع�نْ ا

�نِ  ْ �ي َ �ب َرا�نٌ  ِم�نْ  �ي  حبِ
ً
�نَ  َدارا ِع�ي َ ْر�ب

أَ
ا ِه؟ص؟:  ُكُل  

َ
الّل اَل َرُسوُل  »�قَ َماِلِ�«؛ )الكافی، ج 2، ص669(؛  َو َع�نْ سثِ

َماِلِ�«؛ )همان(. ِه َو َع�نْ سثِ ِ �ن ِم�ي َ ِه َو َع�نْ �ي �نِ
ْ
ل ِه َو ِم�نْ �نَ َد�يْ �يَ



 19

19  پیش وتتار: م رفی مرموعه ومراقبات اخالق توحیدیپ 

 پیش وتتار: م رفی مرموعه ومراقبات اخالق توحیدیپ 

ٌح ِبــه  ظهــور فعلّیــت و بــروز اســتعداد و قــّوه و حصــول ملکــه، امــرى مصّرَ
ب اهــل باطــن و اســرار اســت؛ از ایــن اســت کــه  در آیــات ۱ و اخبــار و مجــّرَ
در ایــن حدیــث شــریف، حصــول آثــار خلــوص را کــه منبــع چنیــن معرفــت 
و حکمــت باشــد، در ایــن مرحلــه خبــر داده انــد؛ و شــکی نیســت کــه هــر 
نیکبختــی کــه بــه قــدم هّمــت، ایــن منــازل چهل گانــه را طــّی کنــد، بعــد 
از آنکــه اســتعدادات خلــوص را بــه فعلّیــت آورد، سرچشــمه معرفــت از 

زمیــن قلــب او جوشــیدن آغــاز کنــد«۲.
ســرزمــیــنــی در  رهــــــروى  »ســحــرگــه 

ــا بـــا قرینی ــّم ــَع گــفــت ایـــن ُم هــمــی 
ه شود صافی

َ
که اى  صوفی! شراب آن گ

کـــه در شــیــشــه بــمــانــد اربــعــیــنــی«۳
غــزل  ایــن  مــراد  بیــان  در  ســعادت پرور؟هر؟  آیــت اهلل  معظــم،  اســتاد 
می فرمایــد: شــراب ذکــر و مراقبــه و توّجــه بــه دوســت و دل کنــدن از غیــر 
او و توجــه دائمــی بــا مداومــت اربعینــی، صافــی و نتیجه بخــش بــوده و 
بــه وصالــت نایــل می ســازد؛۴ از ایــن  رو، محتــوای هــر مرحلــه بــه صــورت 

اربعینــی جمــع آوری شــده اســت.

1. اين آيات و روايات در پاورقی هاى قبل آمده است.
2. رساله سيروسلوک بحرالعلوم، ص ص39-36.

3. ديوان حافظ، غزل 571.
4. جمال آفتاب، ج 10، ص256.


