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Educational Reasons for Love from Sheikh Ishraq Point of View 

with Example Approach of Prayers of Imam Hossein

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The purpose of this research is to reveal the educational 

consequences and reasons of love from the perspective of 
Suhravardi, so that man can be filled with the blossoming of love in 

his soul and can go through the educational stages in order to ascend 

to the realm of the kingdom and reach the light of light. The most 
important educational reasons for love (happiness of the soul, 

worship of the truth, knowledge and love, death of the lover, 

patience with the difficulties of the path of love, abandoning self-
view, avoiding sensuality, intellectualism) can bring a person to 

absolute perfection. But the most important point is to discover 

examples of education. Mysticism of the prayers and supplications 

of Hazrat Seyyed al-Shohada, peace be upon him, will create a great 
transformation in awareness, insight, and understanding of the truth 

of selfhood and the refinement of selflessness, and will accelerate 

reaching the final perfection of salvation. 
Materials and methods: research method, descriptive-analytical 

and research scope, using reliable scientific and electronic printed 

and reference sources, regarding the opinions of Ishraghi Sohravardi 
school about love and prayer rich and full of love and mysticism of 

Arafa Aba Abd al-Hussein, peace be upon him, and with the 

approach of library method . 

Findings: The theoretical findings of the research show that; Love 
is a part of the human being's nature, and the means of education 

resulting from true love to reach the highest levels of divinity, is the 

introduction and happiness of the soul. For this reason, the current 
flow of love in the stages of human creation and life against internal 

and external opposites with a purpose towards the source of light 

requires guidance from a coach and leader in the form of training 

spiritual, mental and even physical forces through reason, self-
knowledge, the truth of being, strengthening Faith is the heart. 

Conclusion: The philosophical school of Sheikh Eshraq 

(Sohravardi) which is a combination of debating wisdom and taste 
and based on reason, discovery and intuition. He spoke about love 

and its different stages and homes in a symbolic and allegorical way. 

Sheikh Ishraq believes that the foundation of the world is based on 
love, and he believes that love flows naturally in all creatures of the 

world. 
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 یمصداق رویکرد با اشراق شیخ منظر از عشق تربیتی دالیل

 السالم علیه حسین امام ومناجات دعا

 منصوریان فرخنده
 اهدانشگ شمال، تهران واحد اسالمی،  فلسفه گروه ،دکتری دانشجوی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد
 

 لواسانی سعید سید
 اسالمی، آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد فلسفه،  گروه ،استادیار
 .(مسئول نویسنده) ایران تهران،

 
 یزدی حسین

 اسالمی، آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد فلسفه، گروه ،استادیار
 .ایران تهران،

 
 دهیچک

 عشق تربیتی ودالیل پیامدها که است آن پژوهش این از هدف: هدف
 رد عشق وشکوفایی بارشد انسان تا شود آشکار سهروردی منظر از

 لکوتم عالم به صعود منظور به را تربیتی مراحل بتواند خویش نفس
 عشق تربیتی دالیل مهمترین. کند طی نوراالنوار به ووصول

 رصب عاشق، فنای ومحبت، معرفت ، حق عبادت نفس، سعادتمندی)،
 عقل نفسانیات، از اجتناب خودبینی، ترک عشق، راه بردشواری

 مهتر نکته اما.کند واصل مطلق کمال به را انسان تواند می(ورزی
 حضرت ومناجات دعا از عرفانی تربیت های مصداق کشف

 ودرک وبصیرت آگاهی در عظیم تحولی ، السالم علیه سیدالشهدا
 کمال به وصول کردو خواهد ایجاد  انانیّت وپاالیش انیّت حقیقت

 .نمود خواهد تسریع را ورستگاری نهایی
 پژوهش، حوزة و تحلیلی - توصیفی پژوهش، روش: هاروش و مواد

 پیرامون ومرجع، علمی معتبر الکترونیکی و چاپی منابع از استفاده با
 سرشار و غنی ودعای  عشق باره در سهروردی اشراقی مکتب آراء

 وشر رویکرد با و السالم علیه اباعبدالحسین عرفه وعرفان عشق از
 .است شده انجام ایخانهکتاب
 زا جزئی عشق که؛ است این مبین پژوهش نظری هاییافته: هایافته

 رایب حقیقی عشق از منتج تربیت ابزار و است انسان وجودی ماهیت
 ذیمقدمه نفس سعادت و مقدمه الوهیت، اعالی درجات به رسیدن
 حیات و خلقت مراحل در عشق جاری جریان  دلیل این به است؛
 مبدأ سویبه هدفمندی با بیرونی و درونی اضداد برابر در انسان

 تربیت قالب در رهبر و مربی سوی از رهنمود نیازمند نوراالنوار
 معرفت عقل، طریق از جسمانی حتی و روانی روحی، نیروهای

  .است قلبی ایمان تقویت وجود حقیقت النفس،
 از قیتلفی که( سهروردی) اشراق شیخ فلسفی مکتب :گیرینتیجه

 یو. است شهود و کشف و عقل بر مبتنی و ذوقی و بحثی حکمت
 یتمثیل و رمزی شکل به آن مختلف منازل و مراتب و عشق بحث در

 اراستو عشق بر را جهان پایه و اساس  اشراق شیخ. است گفته سخن
 فطری طور به جهان موجودات همه در عشق است ومعتقد دانسته،
 .است ساری و جاری

 .رستگاری ، عرفه تربیت،  عشق، اشراق، حکمت: هاواژه کلید
 

 11/05/1401: دریافت تاریخ
 15/08/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولsdlavasani@gmail.com 

 
 مقدمه

ست. ا یتعالحق یو بندگ قتیارکان طر نیتراز مهم یکیمقام عشق 
ه چرا ک ابدییمقام  دست م نیتنها انسان کامل به ا یزندگ ریدر مس

 یهابیو فراز و نش مودهیو تکامل را پ یانسان کامل مراتب ترق
عشق، از  تیرا از سر گذرانده است. انسان عاشق در نها یفراوان

و جز معشوق به  گرددیزمان و مکان فارغ م و از گانهیب  شتنیخو
عشق همان امانت  نیا ابدیینم یلیخود و او حا انیو م شدیندین چیه

 یو او را هر چه ناخالص کندیاست که بر جان عارف نفوذ م یاله
 .دهدیم قلیص

ه دانست لتیعشق را فض یاشراق یو حکما یاسالم یو عرفا فالسفه
ست؛ ا یاله لتیفض کیتنها آنان عشق نه دگاهیاند  از دو آن را ستوده

آن نهاده شده است   هیو بقا و دوام آن بر پا یبلکه خلقت جهان اصل
عشق به ذات و ظهور  یجهان هست نشیمعنا که اوالً علت آفر نیبد

به  دنیعشق به کمال مطلق و شوق رس اًی(. ثان1ت )آن در آثار اس
متناسب با وجود و انواع مختلف موجودات در نهاد همه  ییکمال نها

عشق و شوق به کمال همه انواع موجودات را به  نیدارد. ا انیجر
 یو اساس آن  را شکل م یو نظام هست داردیحرکت و تکاپو وا م

 (.  2بخشد. ) یدهد و سامان م
 خود را اتینظر یمبنا ،یاشراق لسوفیعنوان فبه زیراق ناش خیش
قل و ع شهیاند یبر مبنا یو ذوق یاز حکمت بحث یقیصورت تلفبه

استوار ساخته  گر،یو بر کشف و شهود از جهت د ییاستدالل از سو
است و عقل را که محور فلسفه و عشق را که کانون عرفان دانسته 

مکاتب ممتاز ساخته  ریسااز  را یمکتب و یختگیآم نیاست. ا
ق  عش قتیحق یآثارش  به بررس ریاز سا شیدر دو اثرش ب یاست. و

آن در کتاب حکمت اشراق است  نیتراز عمده یکیپرداخته است. 
را بر  عشق یمبنا یکتاب و نیبه عشق دارد. در ا لسوفانهیکه نگاه ف

و  حیشربه ت و)نوراالنوار( بنا نهاد است  یعنیخود  یشناسیهست هیپا
به نامه رساله  گرشیو در اثر د پردازدیآن م  قتیحق یفلسف نییتب

 .رسدیبه منصه ظهور م یعرفان یمونس العشاق عشق باغنا
عشق، سفر عاشقانه  تیبا محور یسهرورد شهیحاکم بر اند یکل روح

که بر جان  یاست. عشق یقینفس انسان و وصال به معشوق حق
 یمس وجودشان را به طال یریسدالن چون اکطلبان و صاحبحق

از جسم و تن، از  عت،یماده و طب ضی. گذر از حضکندیناب بدل م
از خود،   یگانگیب ،یتعالحق فیعالم ملک و کشف اسرار لطا

 یتناهیال ضیبه اتصال منبع ف  تیفراغت از عالم کون و مکان، در نها
مست  که شوق لقاءاهلل همه وجودش را سراپا  یطور. بهانجامدیم

و  نیتریقی)نوراالنوار( که حق یو پرتو عشق اله سازدیم دایو ش
را فراخواهد  یمرتبه عشق است، سراسر وجود آدم نیواالتر

از  یتیترب یها امدیتواند پ یعشق م یزندگ ریدر مس یی.از سوفتگر
تواند به ب کهیکند بطور تیبگذارد ونفس انسان را ترب یخود به جا

 دهیمقاله کوش نیاهلل برسد.در ا یوقرب ال تیانسان یدرجات متعال
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   و همکاران  منصوریان فرخنده  403

 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یوعمل یرونیب یهمراه با مصداق ها یتیترب یداللت ها نیشده که ا
 هیعل دالشهدایانسان ساز دعا ومناجات س یمطرح شود .مصداق ها

ه ک یاست وچراغ روشن یانسان یزندگ یراهنما نیالسالم که بهتر
 دهد. ی را نشان ماهلل یال قیجدا کرده وطر یرا از گمراه تیهدا
 آن از دیدگاه سهروردی لیعشق وتحل یمبان

نزد  دهد؛یم لیعالم است و اساس عالم را تشک جادیعلت ا عشق
همان عشق به خدا و صفات و افعال اوست.  ،یقیعشق حق یسهرورد

 تیحق به نوراالنوار عشق و محبت دارند و غا یهمه ما سو رو،نیازا
 قیست و رسیدن به کمال را جز ازطرحق نوراالنوار ا یهمه ما سو

محبتی مفرط و « عشق»ن، در نگاه او یبنابرا ست؛ین سریم« عشق»
بیرون از حد است که در مجموعه هستی، سریان دارد و هر 
موجودی، چه نوری و چه غیر نوری، از آن بهره و نصیبی دارد و 

 (.5است که رابط وجودی، میان موجودات عالم است )« عشق»این 
محبت و  گرشدتید یانیعشق را به ب یسهرورد نیالدشهاب خیش 

 داندیو اساس محبت م هیو معرفت را پا کندیم نییفراتر از آن تب
تا  ی. از خلقت آدم خاک داندیو اساس عشق م هیو محبت را پا

 اند. عشق در حرکت یرویمجرد همه با ن انیملکوت
 یعشق فطر اشراق معتقد است که در همه موجودات جهان  خیش

جهان بر عشق استوار است از  هیاست و اساس و پا یو سار یجار
عشق در  یرویمجرد همه با ن انیتا ملکوت یخلقت آدم خاک

 نیاند تا از ادر تالش یمقدس و ملکوت یهدف یسواند و بهحرکت
 ابدیه انسان توسع یسمانو ج ینفسان تیعناصر وابسته به ترب ریمس

صورت انسان عاشق  نیشود که در ا نهینهاد یو یوجود یایو در زوا
چرا که فلسفه  ابدیمتعادل دست  یتوانسته به صفات رفتار

و  نییببه ت یبا روش عقالن یشناختبه لحاظ معرفت ت،یوتربمیتعل
 ( 4) پردازدیم تیوتربمیعناصر تعل یقیو تصد یریتصو یاثبات مباد

گفته است و اشراق درباره عشق در آثار خود متعدد سخن  خیش
 که مطرح یمتفاوت یکردهایتوان از رو یوسعت و عظمت عشق را م

ند دا یم فیقابل تعر ریعشق را غ ییاز سو ی. سهروردافتیکرده در
توان به کنه و  یکند که هرگز نم یم یمعرف یاعشق را به گونه

 خایدر برخورد عشق با زل شقع قتیچنانچه در حق دیرس تشیماه
 داند. یو آن را قابل فهم همگان نم دیوگیآن م بیاز  عجا

کنم که آنجاست  بیو وصف عجا میخود گو تیاگر احوال وال »
 نیاست که باخت تر یتیاما وال دیآ یو ادراک شما م دیشما فهم نکن

 (3«)ما آنجاست. یها تیوال
و « حکمت االشراق در مبحث نور»در دو اثر خود؛   سهروردی

از  شی، ب«العشق قةیحق یفلسف یرفانو ع گریدکیرابطه انوار با »
معتقد است، همه ما  یآثارش به مقوله عشق پرداخته است و ریسا
 از رینزول س ریس اساس،نیاهلل مقهور و عاشق او هستند و برا یسو

عود، ص ریو اشراق است و س یومیاحاطه ق وافاضه  ریو س نییپاباالبه
  .و کشش و جذبه است لیمحبت و عشق م ریو س باالبهنییاز پا ریس
دهد که آن شدت حب  یعشق ارائه م یبرا  یفیتعر گرید یسو از

محبت عشق است عشق  تیو نها تیغا.» و معرف محبت است 
 (6«)رفته باشد  رونیاست که از حد ب یهمان محبت

او محبت  یفلسف دگاهیاز د ردیگ یاز لفظ محبت مدد م عشق
 دمنازیقابل درک و شهود است و ن یاست که با علم حضور یعنصر

 یشناسو اساس معرفت هیپا ستیآن ن افتیدر یبرا یواسطه ا چیه

 یدرک باطن و شهود درون یعنیاست  یبر علم حضور یسهرورد
 داندیم یعالم روحان نااشراق عشق را از عالم مع خیعالوه بر آن ش

آنگاه که عشق را  ستین یعشق از عالم ماده و جسمان قتیحق
که به صورت  یبه طور واضح ولآن را  ینشانه ها کندیم فیتعر
 یمشخصه ها در عالم ماد نیکدام از ا چیکند که ه یم یمعرف یرمز

 گنجد  ینم
مطلق است که پرتو دارد. نور محض  ییبایحسن محض و ز خداوند

دم  یاما پرتو دارد شعاع دارد پرتو حسن حق  ز تجل ستین یدنید
 یلتج نیستکردو  پرتو افشان شد نخ یمطلق تجل یزد و جلوه ازل

د ش دایعشق پ یتعالپرتو حق نینخست نیفروغ ظاهر شد از ا کی
 به هیسوزاند و آن را شب یاست همه را م یعشق سوزانندگ تیخاص

سازد و همه  یسوزاند از جنس خودش م یرا م یکند هر دل یخود م
 یسوزد. جز حق نبود او بود جزاو تجل یحق  م یدر پرتو و تجل زیچ

 شق بود.و ع یاو نبود تجل
 اًیکنت کنزاً مخف: »  دیفرما یم یآمده که حق تعال  یدر کالم قدس 

کنج پنهان بودم  دوست داشتم و طلب کردم  که شناخته شوم . «  
خصلت حسن  ناًیخواست ظاهر شود. تکو یخدا حسن مطلق  است م

ذاتش ظهور است   یظهور است وخصلت ظهور معرفت است . اقتضا
 یشد دم یدم زد پرتو حسن متجل یجلحسن از ت. در ازل حسن بوده 

 ریاست .غ یجمال است و تجل ینگریخود نشان داد. در هر چه م
ت فقط خداس نندیب ینم ریغ نندیب یاست . عارفان حق م یگانگیب

 که همه کماالت را داراست کماالت مطلق.
 
 وپرورش نفس تیترب

وست را د لتیکند، فض یم یکه در اجتماع زندگ نیگذشته از ا انسان
 یهم زندگ یدارد و طالب آن است. انسان اگر در جهان به تنهائ

که بر  نیداند. او از ا ینم یکند، باز خود را مجاز به انجام هر کار
است که  نیو ا دینما یمسلط باشد، احساس لذت م شینفس خو

در  شیاز ضعف خو ی. آدمدیآ یم ماراخالق به ش هیاول هیسرما
رو  نیا کندازیم یاحساس ناخرسند الت،یتما مقابل خواسته ها و
 اتیعقل بر ح تیبه حاکم لیبوده و تما زانیاز ضعف عقل گر

 یاخالق ی(.مبان7شود ) یم یاز عقل ناش زیدارد. و اخالق ن شیخو
 برساند. ییوپرورش وشکوفا تیتواند اورا به ترب یاست که م

کشف  یبرا یجیمنظم و تدر یتیفعال ،یتیاز نظر دانشمندان ترب تیترب
 یبه معنا تی(. ترب8رساندن آنهاست ) تیاستعدادها و از قوه به فعل

 یندیخورد، فرا یبه چشم م یانسان اتیکه در ح یانیعمل و جر
است. فالسفه و متفکران  یگوناگون یجنبه ها یدارد و دارا دهیچیپ
ظر اظهارن یضمن ای حیباره به طور صر نیدر ا شهیدان خیدر تار یادیز

 اند(.  کرده
رد، دا انیانسانها جر یکه در زندگ یندیعمل و فرا یبه معنا تیترب

)هدف، روش، موضوع،  ندیفرا نیا یاست که بر همه اجزا یمفهوم
شود. به عالوه، نسبت به همه  ی( اطالق میتیترب طیمحتوا و مح

( شمول دارد. یو معنو یبدن ،یذهن ،یاجتماع ،یانسان )عاطف یساحتها
 یصفت انسان کیدارد و بر  طیبس یمکه مفهو برخالف اخالق
ه با است ک یندیفرا تیتوان گفت ترب یاساس م نیداللت دارد بر ا

 روان ،یشناس ستیاز جمله: ز یاریها و با علوم بس افتهیآموزه ها و 
 ،یجامعه شناس ،یاجتماع یروان شناس ،یتیترب یروان شناس ،یشناس
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 یدارد و مبان کارالق سرو و فلسفه، اخ نید ،یتیترب یجامعه شناس
 یها و آموزه ها به دست م افتهیخود را از  ینیو د یفلسف ،یعلم

 یبرا یانسان یدرون یپرورش استعدادها ،یاخالق تیآورد. هدف ترب
 (9است ) یاخالق دهیپسند یو رشد صفات و رفتارها جادیا

 
 عرفه یدعا

 هیعل نیدعاها مناجات امام حس نیترنیریو ش نیباتریاز ز کىی
دعاى پر محتوا و  نیحضرت در اباشد. آن السالم در روز عرفه مى

وقت دعا عرضه شده  نیترکه در عصر روز عرفه و مناسب وایش
 انیب نیرا در قالب کلماتى دلنش دىیتوح نیمضام نیتریاست، عال

الهى در فرازهاى  دیعرصه توح درن و معرفت کند. روح عرفامى
را در طى مراحل  قتیزند و سالکان راه حقدعا موج مى نیمختلف ا

 نیسازد. امام حستر مىتر و مشتاقو سلوک استوارتر، مصمم ریس
مناجات عاشقانه را در فضائى معنوى و در کنار  نیالسالم ا هیعل

 شمانىپرسوز و چ مسلمانان و با دلى گاهیجا نیترکعبه مقدس
براى اهل  دیتوح دانیاشکبار قرائت کرده و به عنوان منشور جاو

 گذاشته است . ادگاریبه  مانیا
 نیاز هم ریتوان گفت که اگر از آن بزرگوار به غ یم قتیبه حق 

 یبه جا یبه حق و معرفت اله دنیرس یبرا یگریمناجات سخن د
 اتبخشیت عارفانه و حکلما نیرا هم مانینمانده بود اهل عرفان و ا

از معارف بلند و  یعرفه بخش اندک یکه دعا یبس بود در حال
حضرت اباعبداللّه  یاسیو س یماعاجت ،یعرفان ،یعباد یها شهیاند

 کند. یآن حضرت ارائه م یجو قتیحق روانی)ع( را به پنیالحس
 کی هر است. یعرفان بعد عرفه  پرورش یدعا یکارکردها از یکی

 با همراه که است شده میتنظ یاگونهبه عرفه یدعا یفرازها از
 زین را او احساس و عاطفه دهد،یم انسان به که یرتیبص و شناخت

 دایپ زین یقیحق یاحساس شناخت، کنار در بتواند تا کندیم کیتحر
 ایهبشر م یرا برا یعرفان تیترب ریدعامس نیا یتمام بخش هاکند. 

 و نهاد در است. یخداشناس و دیتوح دربارة عرفه یدعا سازد. یم
 به نسبت یاکتساب ریغ نشیب و شناخت ش،یگرا ینوع بشر، فطرت

  وجود دارد. خداوند پاک ذات
، یتیربت ینحو از مبان نیعرفه به بهتر یالسالم در دعا هیعل نیحس امام

بهره برده است که در وجود هر  ییو کمال گرا یفطر ییخدا گرا
دو  نیا یالسالم با بررس هیعل دالشهدایانسان نهفته است .حضرت س

 ینشانه ها و آثار و راهکارها یبه خوب یو اخرو یویمبنا در بعد دن
معارف  انینموده  و در ب نییبالفعل کردن آنها را در قالب دعا تب

بهره  جیدرتداوم و ت یتیاز اصل مهم ترب وستهیه طور پب یتیو ترب ینید
که حضرت به  شودیعرفه روشن م یبرده است . با دقت نظر در دعا

داشته و اهداف و اغراض خود  ژهیتوجه و تیبودن امر ترب یجیتدر
دارد و به آن اصل  یم انیب وستهیدعا به طور مداوم و پ نیرا در ا

 است   بندیپا
عرفه، احسان پروردگار را به بنده  یدر دعا )ع(نیامام حس حضرت

شمارد و  یجزء به جزء بر م ،یو جل یبـا اشـارت به الطاف خف
سازد؛  یرهنمون و نائل م یرا بـا مـعرفت بـدان به عشق اله یآدم
است که خداوند عالم نـسبت  یاقسام محبت، محبت نیپس باالتر"

که اهل معرفت از است  یبـه بـندگان خود دارد و بعد از آن محبت
معرفت به ذات و صفات  نیبندگان او نسبت به خدا دارند و ا

گردد و صدر و  یم یخداوند است که موجب محبت و عشق اله
دان عرفه ب یدعا راتیو تعب اتیو ابتدا و انتها و جان کالمـ ادبـ لیذ

 سازد. یرا بدان رهنمون م یاشاره دارد و روح و جان آدم
ق را عش یتیترب یامدهایوپ لیدال نیوعمده تر نیقسمت مهتر نیا در

 از ییموضوع مصداق ها یوسپس به اقتضا ان،یب یاز منظر سهرورد
 یتواند در سرنوشت انسان بس یکه م یقیعشق حق یامدهایپ

باشد ،از دعا ومناجات حضرت اباعبداهلل  نیونقش آفر رگذاریتاث
ورد مقاله م نیا . البته آنچه که درمیکن یالسالم ذکر م هیعل نیالحس
دعا  یمصداق کردیواقع شده است صرفا با رو یوبررس لیتحل

وسخنان حضرت  اتیالسالم است  ورو هیالشهدا عل دیومناجات س
 نشده است. انیب

 
 اشراق خیعشق از منظر ش یتیترب یها داللت

 یوخردورز تیعقالن  -1
 نیا یاست ومبنا یو ذوق یازحکمت بحث یقیاشراق تلف خیش مکتب

کشف و شهود  گربریعقل و استدالل و از جهت د ییاز سو  شهیاند
عقل را که محور فلسفه وعشق را که کانون عرفان  خیاستوار است. ش

مکاتب  ریرا از سا یمکتب و قیفتل نیوا ختیاست درهم آم
و شهود  با کشف ختهیآم یاشراق بتار و پود مکت نیممتازکرد. بنابرا

 است . «یعلم حصول» یو برهان یعقالن شهیو اند «یعلم حضور»
 یالعشق از تابش اشراق قهیدر آغاز کالمش در رساله حق چنانکه

 :دیگو یعقل سخن م
تعالى بیافرید گوهرى بود  سبحانه و بدان که اوّل چیزى که حقّ »

ن  و ای« اوّل ما خلق اللّه تعالى العقل»تابناک، او را عقل نام کرد که 
و یکى شناخت خود  گوهر را سه صفت بخشید: یکى شناخت حقّ

آگاهانه است  ی( عشق کشش10و یکى شناخت آن که نبود پس ببود.)
است  انیعشق عقل نما نیدارد و در مرکز ا راجاذبه  نیشتریکه ب
. عقل و شودیانسان عاقل عاشق م نینشانه عقل است بنابرا ی.آگاه

رسد که حضرت  یعشق تنها در ساحت انسان کامل به وحدت م
 السالم نمونه کامل آن  است. هیعل نیاباعبدالحس

 یهمه عالم م ری. وحدت کل فراگکندیعقل وحدت را بهتر درک م
را  نیودستورات د یانسان اوا مر اله یعقل رحمان یشود. به اقتضا

دن ش میوتسل تیعقالن یعظمت حق اقتضا افتیکند. در یاطاعت م
قلب انسان مرکز معرفت و محبت  نیاست . بنابرا یدر امر اله

دارد  قتیآنچه حق« ش الرّحمانعر القلبُ المومنُ» خداست  میوحر
 ( .11دل است )

 است یالسالم که مظهر کامل عشق اله هیعل دالشهدایس نیقیبه    
هم  ینداشت عشق اله یهم هست اگرعقل اله یمظهر کامل عقل اله

)ع( که نی.  امام حس ستینداشت .عقل و عشق حضرت از هم جدا ن
محبوب از جان و دفاع از  میبوددر حر دهیبه قله عشق و شهود رس

با  ختهیآم یو جان باز یفرزند و خاندان خود گذشت وبا  فداکار
 یو سقوط به دست بن ی، اسالم را از خطر نابود نیعشق و عقل بر

با عقل در قلمرو عشق به محاسبه و برنامه  رایمحفوظ داشت؛ ز هیام
واقعه کربال با  نیپرداخت و راه را از چاه جدا ساخت. بنابرا یزیر
و  تیعقالنوجه  نیکاملتر یآن حاو اتیو جزئ اتیجه به کلتو

 ساحت عشق و عرفان است . نیدارنده جامعتر
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   و همکاران  منصوریان فرخنده  405

 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

عرفه وتوجه خاص اباعبداهلل  یاحـساس حضور خداوند در دعا  
ا است که بنده عارف ر یتیتـرب یاز نکات عـال تیبه عقالن نیالحس

دارد .  یمبه شکر و ذکر و ارتباط عاشقانه و عرفان متعبدانه وا 
معرفت حق را در شناخت خدا بدون توجه به  تیکه نها ییدعا

بُعْدَ  وجِبُیُاالْ ثارِ  یفِ یتَرَدُّد یلهدارد:ا یم انیداندوب یآثارش م
 کَیْعَلَ سْتَدَلُّیُ فَیْکَ کَیْاِلَ یبِخِدْمَهٍ تُوصِلُن کَیْعَلَ یالْمَزارِ فَاجْمَعْن

 سَیْمِنَ الظُّهُورِ ما لَ رِکَیْلِغَ کُونُیَاَ کَیْاِلَ وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ یبِما هُوَ ف
 دُلُّیَ لٍیدَل یتَحْتاجَ اِل یغِبْتَ حَتّ یلَکَ مَت هُوَ الْمُظْهِرَ کُونَیَ یلَکَ حَتّ

 تْیَمِعَ کَیْتُوصِلُ اِلَ یالَّت یَتَکُونَ االْ ثارُ هِ یبَعُدْتَ حَتّ یوَمَت کَیْعَل
وَخَسِرَتْ صَفْقَهُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّکَ  باًیرَق هایْال تَراکَ عَلَ نٌیْعَ

 باً،ینَص
است، پس مرا با  دارید یمردّد شدن من در آثار موجب دور ایخدا»

که مرا به تو رساند، چگونه بر  یعبادت لهیوجودت گرد آور، به وس
به  ازمندیکه در وجودش ن یوجود تو استدالل شود، به موجود

ن تا آنا ست،یتو ن یهست که برا یتو ظهور ریغ یبرا ایتوست؟آ
 یلیبه دل ازمندیتا ن ،یپنهان بوده ا یظهور تو باشد؟!!ک لهیوس ریغ

ده تا آثار واصل کنن ،یدور بوده ا یکه بر تو داللت کند و ک یباش
 انکاریو ز ندیبان نب دهیکه تو را بر آن د یا دهیبه تو باشند؟کور باد د

 ،یقرار نداده ا یاو سهم یکه از محبّتت برا یا باد تجارت بنده
 یا ست،ین ییتو همتا ینوآور، برا یآغازگر، ا یخدا، ا یخدا، ا ی

نبود،  یاکه زنده یزنده وقت یا باشد،یبرائت نم یانیکه پا یجاودان
 یمراقب بر هرکس به آنچه انجام داده، ا یکننده مردگان، ازنده یا

 میمحرومم نساخت و خطا یولاو اندک است  یکه شکرم برا
از  شینمود، پ تمیهدا مانیکه به ا ی.ا کردن میبزرگ شد، پس رسوا

خواندمش،  یماریکه در ب یرا بشناسم، ا شیهاآنکه سپاس نعمت
 داد؛ میپس شفا

 
 معرفت ومحبت  

در فصل دهم مُونس العشاق عشق را با معرفت  یسهرورد نیشهاب الد
رسد آن را عشق  تیمحبت چون به غا:»  کندیم یومحبت معرف

محبت  یکه همه عشق رایخوانند و عشق خاصّتر از محبت است ز
عشق نباشد و محبت خاصتر از معرفت است  یباشد امّا همه محبت

معرفت نباشد.  یمه محبته امعرفت باشد امّ یکه همه محبت رایز
 ، عشق هیپا میُ، محبّت و س هی، معرفت است و دوم پا هیپس اوّل پا

تا از معرفت و  دنیهمه است نتوان رس یو به عالم عشق که باال
 نیا« و قد وصلت نیخطوط» ینردبان نسازد و معن یةمحبّت دو پا

عالم معرفت و محبت است، و  یکه عالم عشق منتهاچناناست. هم
 (. 12« )متأله باشد.  یراسخ و حکما یعلما یصل او منتهاا

دارد. انسان عاشق ، عبادت  وندیبا دو مقدمه عبادت و معرفت پ عشق
است  ختهی. سراسر عالم به عشق و محبت آمداندیرا مقدمه عشق م

حاصل  یشهود یعشق درک و معرفت نیاما تا در نفس نسبت به ا
. ابدیخود دست  یو معشوق ازل یقیبه مطلوب حق تواندینشود ، نم

را دارد شوق  یعشق و محبت اله شامر خدا بودن به دنبال عیمط
 اش لذت بخش است.  ییعاشق و کمال گرا

 .گام در جهت کمال انسان است نیومعرفت ، مهمتر یخودشناس
تکامل معرفت الزم است  یکردن پله ها یو ط شتنیخو بیتهذ یبرا

شناخت حق باشد  یمحال است که انسان خودش را نشناسد و مدع

د تر خواه کینزد یتر باشد سالک به حق تعال ی.هر قدر معرفت قو
و حسن روزافزون هر لحظه  دندار یارتباط حد و مرز نیبود. ا

با ظلمات   قیطر یط رویدر مسشود. سالک راهرو است و  یافزوده م
 یرساند معرفت یکه انسان را به مراتب کمال م یجنگد. معرفت یم

شود  یظاهر م یکس یبرا یزیبا عقل و عشق است. اگر چ ختهیآم
در ذاتش داشته باشد  یذات خود ظهور یخود ان فرد به اقتضا دیبا
 وشعور نداشته باشد نسبت یهر فرد اگر نسبت به خودش اگاه رایز

 (.13« )فقد عرف نفسه عرف ربّه»نخواهد داشت  یاگاه یگریبه د
عنصر در راه معرفت حق معرفت نفس است چرا که راه  نیمهمتر  

من عرف نفسه فقد .» گذرد  یبه حق جز از معرفت نفس نم دنیرس
 (.6« )عرف ربه

 تیالسالم را به حقان هیعل نینفس حضرت اباعبدهلل الحس معرفت
اهلل است که درک و  یهمان قرب ال نیکرد. اخود وراهش آگاه 

 هیعل نیامام حس ارانی یرحمان تیبه همراه عقالن یمعرفت اله
در کربال به شهادت رهنمون ساخت. اگر معرفت نبود  زیالسالم ران

 میاران رادر عرصه عاشورا شاهد نبودی یو جانباز یاز جانفشان ینشان
دت شها یعظما ضی به فقرب به اهلل ریدر مس روآگاهیبص ی.انسانها
السالم درمعرفت حق همتا  هیعل دالشهدای.حضرت سندیآ ینائل م

به نورالنوار او را به که کمال مطلق  تشینها ینداشت .شوق ب ریونظ
و خود  شراقداشت و ا یکه به فعل خود آگاه یمتحد ساخت .عاشق

 یح یبه حق تعال دانی.عشق ساالر شهدیجوش یاز درونش  م ییدایپ
 را از عشق خود تابنده کرد. یبود وعالم اضیو ف

ه حق خود ب یالسالم که به تمام هست هیعل نیحضرت اباعبداهلل الحس
ر د یاله شگاهیخود را در پ یداشت دست خال یقیمعرفت حق یتعال
ونُ لَاتَکُ فَیْإِلهِى مَنْ کانَتْ مَحاسِنُهُ مَساوِئَ فَکَ»عرفه نشان داد :  یدعا

 هِیِلَاتَکُونُ دَعاو فَیْکَفَ ىَمَساوِئَ؟! وَمَنْ کانَتْ حَقائِقُهُ دَعاوِ هِیِمَساو
یبوده، پس چگونه زشت یزشت شیهاییبایکه ز یکس ایدَعاوِىَ؟! خدا

بوده،  یخال یادعا شیهاییگوقتیکه حق ینباشد و کس یزشت شیها
 یو نادار یزی( از اعتراف به ناچ1ادعا نباشد ؟ .)  شیچگونه ادعاها

 یاشورا و تجلع روزعرفه تا فدا کردن همه داشته ها در  یدر دعا
 نهفته است قیعم یخدا، معارف یفقر به سو یرونیب

من  ایإلهی أنا الفَقیرُ فی غِنایَ فَکَیفَ الأکونُ فَقیرا فی فَقری خدا
 مندازیون ریچگونه فق ازمین یکنند ب یم الیمحتاجم گرچه مردم خ

وفقر که حضرت خاشعانه از  ازین نیا ؟یازمندینباشم به وقت ن
 یمسلت دارد تماما به مفهوم حکم واراده حق تعال تیدرگاه احد

 بخواهد همان شود.. او هاست وهر انچ
 یقاست به معشو روابستهیاست وفق ازمندیبداند ن دیعاشق با انسان
مطلق.حضرت هم از خوف خدا  اضیوف یوغن ازستین یکه ب

معرفت و  انیدر واقع جمع م خروشدیو هم به شوق او م دیگریم
 یعشق است هرقدر که معرفت جزئ هی.معرفت پا دهدیعشق رخ م
(  الشهدا ) ع دیشود سیدر عاشق سوزان تر متر عشق  یلیتر و تفض

را تمام و کمال به ظهور رساند آنگاه که  یقیدر عاشورا عشق حق
به امر  ممیتو و تسل یام به رضا یراض ایرو به آسمان صدا زد : خدا

 رسان. ادیرس فر ادیفر یاز تو ا ریغ ستین یمعبود چیتو و ه
 نیحضرت امام حسمناجات خالصانه  کرانهیوسعت ب نیا ایآ     

 که یساخت ؟  شناخت نیتوان قر یالسالم را جز با معرفت م هیعل
 ینسبت به فقر ندار یقیحق رتیوبص نشیاز جان حضرت و با ب
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بود. عشق  دایودرد فراق محبوب هو یتناهیال یدر برابر غن شیخو
 دیشود که با یحاصل نم وبهرگز از پس کلمات عاشقانه به محب

گام انسان در  نیدر اول نی. بنابراابدیثبوت  درجان عاشق رسوخ و
خود آگاه شود. البته  یخودش را بشناسد تا نسبت بخدا دیعشق با

از  یکی.  بلکه شودینفس حاصل نم بیعشق تنها با معرفت و تهذ
 امته یب یوتنها توجه به خدا گرانیاز د دنیارکان آن، انحراف وبر

و  یمعنو ریانسان در س رای( .ز4)«  مُنْحَرِفاً سِواکَ وَ عَنْ»ست.  
و هرچه هست،  ستین یقتیکه جز او حق ابدییخود در م یروحان
 به نور االنوارمتصل شود.  دیو با کندیم تیحکا یستیاز ن قتیدر حق

السالم انسان را به  هیعل دالشهدایعرفه حضرت س یسراسر دعا در
قران  نیمب اتیاز ا یرویواطاعت از دستورات حق وپ یخداشناس

)من عرف نفسه  یبـر خـود شـناس نیخواند و هـم چن یفرا م میکر
سازد و از  یرهنمون م یفقد عرف ربـه( بـه عنوان مقدمه خداشناس

 ریبه سا یاله تیو عـنا ـمترح یبایز میبا ترس گرید یسو
وب ژهیو بو ینیتکو تیموجودات براساس هـدا  در تشینقش رـب

حـساسات و عـواطف، بندگان را انسان با جلب ا تیخـلقت و هدا
 کند. یبه خضوع و خشوع به آستان حضرت ذوالجالل دعوت م

 
 عبادت واطاعت حق 

 یواطاعت از اومر اله یبندگ یو اسالم یآموزه قرآن نیتریمحور
موجب عـلو مـقام  نشیاز آغاز آفر یقیاست وعشق به محبوب حق

 و یسان، بندگ نی. بددیو معرفت گرد دیو مـنصب و تـاج توح
شد.  یبشر و ذرات عالم هست نشیهمزاد آفر یو خداشناس دیتوح
 دهد،یانسان را شکل م  یتهس قتیحق گانه،یو  کتایخداوند  یبندگ

 چیکه ه رسدیم ییعشق به مبدأ به غنا ،یاز بندگ ینوع نیبا چن
نسبت به خداوند  ی. بندگ ستیمند ناز آن بهره یدر هست یموجود

 از ییبه همه خواسته ها و کماالت و رها دنیرس یابزار برا نیبهتر
همراه  یت عشق واقعبا قدر یاست که وقت یهرگونه فقر و ندار

از  ییرها نیقیبه طور قطع و  رد،یرا بکار گ تیباشد و ابزار ترب
در فلسفه اشراق   رای. زشودیانسان سهل تر م یکاذب برا یهاجلوه
نوراالنوار و حسن مطلق  است . آنگاه  ،یو اله یقیعشق حق یمبنا

 یبه حوزه ها تیهمچون ترب یبا کاربرد ابزار یکه عشق و بندگ
کسب  ریکه مس شودیخلق م ییروین شود،انسان منعکس  یتاررف

 .کندیم لیسعادت و لذت وصول به نوراالنواررا تسه
دارد.  یبه قرب اله دنیکسب معرفت و رس یبرا ینقش موثر دعا

مانند  یبه کمال و ســعادت و قرب اله دنیرس ینقش دعا برا
 دیترد ی، بمقدّمات برهــان اســت و همانگونه که مقدمات برهان

مقدمه حصول مراتب کمال  زیرا بــه دنبال دارند ، دعا ن جهینت
به آخرت باشد و انسان از  دیانسان با یدعا نیشتریب» اســت. 

  «یو نابود شدن ریو ماندگار بخواهد نه زوال پذ داریپا یخداوند امر
(3.) 

 ریغ یاى بتابد او را از مشغلههاکه محبت الهى بر نفس بنده آنگاه
گفتار و  ی. وکندیآزاد م یکیو از غواسـق و تار داردیحـق باز م

نفس مهذب و  ریخود را تحت تدب یو باطن یکردار و حواس ظاهر
اجتناب  یتیدهد و از هرگونه گناه و معص یقرار م شیخو ینوران

 یبر زبان نم یو ذکر حق سخن ادی جزوکردارش و درگفتار کندیم
به انجام آن تنها با  دنیراند. انس به عبادت ، لذت بردن و عشق ورز

است. عبادت  بدون معرفت تنها  ری، امکان پذ یقیمعرفت حق
 نیروح را به دنبال دارد. کمال عشق به خدا ا یتن وآزردگ یخستگ

به تمام آن چه  لیتماو جان از  ردیاست که تمام دل به او تعلق گ
 وجز او نخواهد.  ندیجز خدا است پاک شود.جز خدا نب

السالم  به فراخور درک و معرفتش ،  هیعل نیعبداهلل الحس ابا
 یها  ، ومحبوبش خدا نیتر ی. درکش قودیمعشوقش را بر گز

ق داشت عش نیکه از ا یابتهاج و عشق نیها بود بنابرا نیسبحان برتر
بود . اعتراف به وجوب طاعت. امام  یاک انسانادر ریوغ تینها یب

 تیو تقو کندیجست و جو م انسانرا در نهاد  تی)ع( عبودنیحس
. از نظر آن حضرت خداوند داندیانسان م یو تکامل آن موجب تعال

و نقش آن در تکامل  تیاست تا به اصالت عبود دهیرا آفر یآدم
 ببرد. یخود پ

اطاعت از خداوند هم به لحاظ  که کندیاعالم م حاًیحضرت صر آن
ها واجب است و بر او و بر همه انسان یو هم به لحاظ شرع یعقل
 خداوند بکوشند. یهادر تحقق فرمان دیبا انیآدم
 یساختن من به هدف اعال لینا یکه برا یی! توزمیعز یخدا ی. ا

و آنچه را که  یمن مقرر ساخت یاطاعت و عبادت را برا ام،یزندگان
امل عو رشینموده و پذ میاند، تفهتکامل ما آورده یتو برا نامبرایپ

ذکر و سپاس و اطاعت  نیا ،یبه راست ای. آیفرمود لیرا تسه تیرضا
ه ساخت ،یاز وجود و صفات اقدس ربوب افتیدر نیا یو عبادت و حت

ناتوان ماست؟ نه،  عتیو طب زیماده ناچ نیو ا مقداریخاک ب نیا
 اریاست. ز یندارید یربنای)ع( زنیام حسام شیسوگند به خدا! فرما

مورد توجه  تیوجود ندارد که در آن مساله مهم عبود ینید چیه
 .ردیقرار نگ

 ایبِکسْوَةِ االَنْوارِ: خدا کیاِلَ یاآلثارِ فَارْجِعْن یاَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ اِلَ یاِله
ود خ یکه به آثار تو رجوع کنم پس بازم گردان به سو یفرمان داد

االِسْتِبصارِ  ةِیازانـوار. وَ هـِدا یازمـراجعه بـه آثار( به پوشش )پس
: هدایت بصیرت تا آنکه از کیاِلَ تُمِنْها آَما دَخَلْ کیاَرْجِعَ اِلَ یحَتّ

 یآن به سوى تو برگردم که در تو وارد شدم. جلوه جمال وجالل اله
سر  مناجات عرفه امام از  یدرفرازها ییـبایبه ز نشیدر آثار آفر

 یشود ؛ چرا که در آموزه ها یمشاهده م نهیشوق و محبت به ع
و شوق  قعش نیانجامد و ا یمعرفت به محبت و عشق م ،یعرفان

متأثر از معرفت در پرتو نـظاره جـمال و جالل لطـف قادر متعال 
از  یعرفان یبندگ یبه عنوان مراحل مقدمات نکهیرسد و ا یبه ثمر م

 ت،یشود. محبت و عشق عبود ینام برده م یو جلوه بـندگ فیتکل نیا
 یحرکت در مدار بندگ اریو مالک  و مع یبازتاب معرفت اله

رشد و  زانیاست که درجه آن معطوف به م عالخداوند مت یقیحق
 است.  یعالم ماد  ـنیکمال انسان در  ا

حلقه مکمل  یاله یمطلق اوامـر و نـواه میمحض و تسل اطاعت
 عام و یبندگان خدا به معنا زیه وجه تمااست ک یبـندگ ندیفـرا
و اطاعت در تناسب و  تیّتبع نیآنان است. ا یدرجات بندگ اریمع

توان در دعا ومناجات  یبا معرفت خدا را م میارتباط مستق
 . افتیعالم  دانیدشهیس

و مـحبت به بـندگان و مخلوقات حضرت پروردگار مرتبه  عـشق
از قالب پردازش صرف خود  را یاست که آدم یاوج و فراز بندگ

و اطاعت و عبادت خـدا به نظاره مشفقانه و عاشقانه  یدر مدار بندگ
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   و همکاران  منصوریان فرخنده  407

 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

و  تیموجودات تا انـسان هـدا ریاز سا یاله نشیمظاهر آفر
 سازد  یرهـنمون م

با اقدام به عمل عبادی ، زمینـة رشـد محبـت بـه پروردگار را  باید
بی به تجرد روح به فراهم کرد. تربیت معنوی به منظور دستیا

مقتضای فطرت ربوبی اسـت از طرفی فطرت انسان با حب به رب 
( براین 7سرشته شده و حقیقت وجود او عشق به کمال مطلق است )

ایـن محبـت نسـبت بـه  زایشاساس، باید تربیت در جهت افـ
خداوند باشد. از آنجا که عمل بر مبنای محبت به خدا عبـادت 

ل حـب عبودی نام گرفته است. آنچه در اینجا اسـت ، ایـن اصـ
مورد تأکید است، عمل بر اساس محبت به خدا و ست نـه بـر 
اسـاس شناخت نسبت به فضیلت یا رذیلت بودن عمل. عمل بر اساس 

 (  2فزاینـده را در انسان ایجاد مینماید. ) ـقیمحبت، عش
 

 حق بودن میوتسل  ینیخود ب ترک
شدن  میوترک خود کردن و تسل دنیاصل و مقدمه عشق ، خود ند

در برابر قضا و قدراست. از خود رستن و ترک خود گفتن و خلعت 
ندارد و  چیدر حق از خود ه یاست. فان دنیعشق پوش وریحق به ز

که معشوق  ستیتر از نوراالنوار ن فیشر یزیچ چیه»شناسد. ینم
نسبت  ی(. عشق هرگز خودخواه6« )همه موجودات است یقیحق

 یقیراه دارد عشق حق رونیکه از درون به ب یشوق ندارد .عشقبه مع
 یخود برم یبه مدد نور اقرب به خاستگاه اصل یاست .هر موجود

 هی)ا« الى اصلِهِ رجعُیَ ءٍیکُلّ ش.» گردد  یگردد و نور هم به عالم برم
 فاطر( 10

 دابییکه انسان  درم یانسان است .زمان  یعشق آغازگر سفر روحان
،  شیهانفس و ظهورات و جلوه یعنیو فروتر او،  یلیخودِ طف

یم زاریرا در حجاب فروبرده اند ،آنگاه از آن ب شیوجود قتیحق
و حب نفس را  دیآیدر مبه یلیو با حالت انزجاز از خود ِطف شود

وجودش  وابسته  ةکه هم ابدییسفر درم نیا در. او گذاردیم رپایز
او مشتاق  یموجودات است و به سو ةفراتر از خود و هم یقتیبه حق

.  عشق به نوراالنوار  همه وجودش را از خود و ماسواء اهلل شودیم
وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا : »سازدیم یقیمنقطع و متوجه  محبوب حق

 (.11« )لِلَّه
خود آن را  یهرکس به قدر وسع وجود یحق است.ول یعالم تجل
 دتوانیکه انسان از جمال حق آگاه نشود نم یتا هنگام کندیدرک م

ا مطلق است که ب ییبای. تحقق عشق مستلزم درک زابدیعشق را ب
دهد.واز همه  یاز کدورات عالم رخ م ییخروج از عالم ماده و جدا

 یف یوفنا دنیخالق وخود ند یغنا ردر براب یمهتر درک فقر وندار
سازد. کمال عشق به حق  یاهلل وجود انسان را سراسر مملو از عشق م

معشوق که سرانجامش  یشدن درراه رضا یاست و فان وستنیپ
 هیعل نیشهادت است .آنگاه که در قلب حضرت ابا عبداهلل الحس

 ورسرزد  یمعبود موج م داریالسالم ماالمال عشق و شور و شوق به د
شد که هر قدر لحظه شهادت  یم داریدر او پد یوصل ناشدن یو نشاط

گشت . چنان  یشد رنگ رخسارش گلگون تر م یتر م کینزد
کرده بود که جز حق  شتنیوترک خو خودشدهیحضرت از خود ب

از مقتل نگاران آورده  ی. برخافتی ینم چیوجز عشق ه دید ینم چیه
که عمر سعد وحضرت  هگاحضرت آن اتیاند که در ساعات آخر ح

متعال نصرتش را  یباهم روبه رو شدند وجنگ در گرفت  خدا

وب محب یبر دشمنان ولقا یروزیپ نیسر امام فرستاد سپس ب یباال
 (.2شد حضرت  لقاء حق را انتخاب کرد ) ریمخ

که  یلحظات عمرشان و در حال نی)ع( در آخردالشهداءیس حضرت
شان در گودال  زانیت دادن عزاز دس قیو اندوه عم نیخون یبا بدن

کوفه بودند،  انیقتلگاه از هر سو مورد هجوم و جراحت مداوم سپاه
 یمملو از معارف واال یکردند. مناجات یبا خداوند متعال مناجات م

. نه شکوه اى، نه بى تابى، نه اظهار عجز ضاو ر میو سراسر تسل یاله
آن دیده نمى شد. همه  و ناتوانى، و نه ابراز یأس و ناخشنودى ابداً در

جا سخن از صبر و شکیبایى و رضا و تسلیم در برابر قادر متعال و 
 خداوند الیزال بود.

! مُتَعالِىَ الْمَکانِ، عَظیمَ الْجَبَرُوتِ، شَدیدَ الْمحالِ، غَنِىٌّ عَنِ اَللّهُمَّ»
حْمَةِ، صادِقُ الْخاَلئِقِ، عَریضُ الْکِبْرِیاءِ، قادِرٌ عَلى ما تَشاءُ، قَریبُ الرَّ

 بزرگ! جایگاه بلند اى! خدایا.…الْوَعْدِ، سابِغُ النِّعْمَةِ، حَسَنُ الْباَلءِ، )
 !مخلوقات از نیاز بى[! انتقام و کیفر در] توانمند سخت! جبروت
تت رحم! قادرى خواهى چه هر بر! گسترده کبریایى صاحب

 نزدیک! پیمانت درست! داراى نعمت سرشار! بالیت نیکو!
گاه تو را بخوانند نزدیکى! بر آفریده ها احاطه دارى! توبه پذیر  هر

کنندگانى! بر هر چه اراده کنى توانایى! و به هر چه بخوانى توبه 
مى رسى! چون سپاست گویند سپاسگزارى! و چون یادت کنند 
یادشان مى کنى! حاجتمندانه تو را مى خوانم و نیازمندانه به تو 

پناه مى برم و با حال حزن به درگاه تو مى  تومشتاقم و هراسانه به 
یارى مى طلبم تنها بر تو توکّل مى کنم، گریم و ناتوانمندانه از تو 

 (.10میان ما و این قوم حکمفرما)
  

    یراه رشدو تعال یصبر بر دشوار
داردکه عشق  یم انیب یدر فصل آخر کتاب مونس العاشق سهرورد

را در راه  شینفس خو دیدارد با شیدر پ یراه صعب و دشوار
 (8کند تا به وصال حسن برسد ) یمحبوب قربان

نجا آ افتیدلگشا  ییجا دیمنزل به شهرستان آدم رس کیبه  حسن»
 طاقت میدیرس کیچون نزد میآن برآمد ییبرپا یزیمقام ساخت مان

 (6....«)میدر آمد یهمه از پا میوصول نداشت
عاشق اشاره  یازمندیحسن و ن یقسمت به استغنا نیدر ا یسهرورد

 یرا متذکر م یراه عشق و عاشق یدارد  و مهمتر از همه آنکه سخت
خته تا پ قیعشق دارد چرا که سالک طر قیطر یشود و اشاره به سخت

و کماالت آن بر او  ضیو ف دینشود به مرحله عشق نخواهد رس
 نخواهد شد.  یو سار یجار

 یبرمعشوق ب هیتک ،یراه عشق اله یها یدر سخت یداریالزمه پا
 یطاقت فرسا یها یبا علم به سخت انییهمتاست و امام عاشورا

رها کرد و عرضه  یمحابا خود را در دامان رحمت اله یعاشورا، ب
 نمود: 

أَمْ  هَّمُنِى،جَتَیَفَ دٍیأَمْ إِلى بَعِ قْطَعُنِى،یَفَ بٍیإِلى مَنْ تَکِلُنِى، إِلى قَرِ إِلهِى»
 أَمْرِى؟ ؛ کُیلِى وَأَنْتَ رَبِّى وَ مَلِ نَیإِلَى الْمُسْتَضْعِفِ

 یتا با من به دشمن کیبه نزد ؟یکنیمرا به که واگذار م ا،یخدا»
که ه آنانب ایبرخورد کند  ییروتا با من با ترش گانهیبه ب ای زد،یبرخ

 «یامدار کار منمن و زم یکه تو خدا نیو حال ا شمرند؟یخوارم م
نکته  نیبرده است و بر ا یبه عجز انسان پ قاًی)ع( دقنیحس امام

موجود  چیکه تنها پناهگاه انسان خداوند است و ه کندیم یپافشار
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 408...  مصداقی رویکرد با اشراق شیخ منظر از عشق تربیتی دالیل  

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 3, Autumn 2022 

که انسان  یوقت هایاو را پر کند. در دشوار یجا تواندینم یگرید
کند  یکه انسان را حفظ م یتنها موجود کندیم دیجا قطع اماز همه

نظر امام)ع( از خداوند به عنوان پناهگاه ستبر  نیاخداوند است. از 
ها بر من با همه وسعت که راه یوقت یتو پناهگاه من. »کندیم ادی

.لذا حضرت « بر من تنگ شود. نیصعب و دشوار شوند و وسعت زم
وبه )ابا  دیرس یاله یخاص خدا ومرتبه اعال یبه ول یدر مقام بندگ

عمرش با بدنى خونین و  عاتد ودر واپسین ساعبداهلل( مشهور ش
مجروح و در میان اندوه عمیق از دست دادن یاران و عزیزان، و آینده 
نگران کننده همسر و دختران و بازماندگان، عاشقانه با خدا 

 مناجات کرد: 
عَلى قَضائِکَ یا رَبِّ ال إِلهَ سِواکَ، یا غِیاثَ الْمُسْتَغیثینَ، مالِىَ  صَبْراً»
بٌّ سِواکَ، وَ ال مَعْبُودٌ غَیْرُکَ، صَبْراً عَلى حُکْمِکَ یا غِیاثَ مَنْ ال رَ

غِیاثَ لَهُ، یا دائِماً ال نَفادَ لَهُ، یا مُحْیِىَ الْمَوْتى، یا قائِماً عَلى کُلِّ نَفْس 
( 13« )کَسَبَتْ، اُحْکُمْ بَیْنی وَ بَیْنَهُمْ وَ أَنْتَ خَیْرُ الْحاکِمینَ مابِ

ارا! بر قضا و قدرت شکیبایى مى ورزم، معبودى جز تو )پروردگ
نیست، اى فریاد رس داد خواهان! پروردگارى جز تو و معبودى غیر 
از تو براى من نیست. بر حکم تو صبر مى کنم اى فریاد رس کسى 

رسى ندارد! اى همیشه اى که پایان ناپذیر است! اى زنده  ادکه فری
ر کس با آنچه که به دست آورده! کننده مردگان! اى برپا دارنده ه

( معارف الهیه 2میان ما و اینان داورى کن که تو بهترین داورانى!(.)
و باالترین درجه رضا و تسلیم در کلمات آن موج مى زند؛ نه شکوه 

اظهار عجز و ناتوانى، و نه ابراز یأس و ناخشنودى  هاى، نه بى تابى، ن
 ابداً در آن دیده نمى شود.

السالم در روز عاشورا رو به آسمان با  هیعل نیامام حس نیهمچن
 یکرد که : )ا ازیراز و ن ییدایو ش یخود از سر عشق و مست یخدا
هزار بار در راه  70بزرگ من! من دوست دارم که  یمن! ا یخدا

که  یاطاعت و محبت تو کشته شوم و زنده شوم مخصوصاً زمان
و زنده شدن فرمان تو و محفوظ  تو نید یروزیکشته شدن من عامل پ

 (13تو باشد.( ) عتیماندن شر
آن هنگام در روز عاشورا بعد از شهادت اصحاب سرش را به  ای  و

ما یُصْنَعُ بولد نبیّک؛ خدایا  الَّلهُمَّ اِنّک تَرى»آسمان بلند کرد و گفت: 
همچنانکه پس از « کنندتو شاهدى که با پسر پیغمبر تو چه مى

شیرخوار دست مبارک خود را زیر گلوى او گرفت  شهادت طفل
از خون شد آن را به طرف آسمان پاشید و گفت:  پروقتى که دستش 

چه که این مصیبت را بر من هَوّن عَلىّ ما نَزَل بىِ أنّه بعین اللَّه؛ آن»
کند این است که این مصایب در محضر خدا و منظر او آسان مى
 (7«)شودواقع مى

ا آن هنگام که سپاه دشمن حمله ور شد، امام)علیه روز عاشور در
السالم( دست هاى خود را به دعا بلند کرد و به پیشگاه الهى عرض 

اَللّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتی فی کُلِّ کَرْب، وَ أَنْتَ رَجائی فی کُلِّ شِدَّة، وَ » کرد: 
داوندا! تو تکیه گاه خ.....« »  ،أَنْتَ لی فی کُلِّ أَمْر نَزَلَ بِی ثِقَةٌ وَ عُدَّةٌ

من در هر اندوه، و امید من در هر شدّت و ناراحتى هستى، و تو در 
هر مشکلى که براى من پیش آید، پشت و پناه منى، چه بسا اندوهى 
که قلب، در آن ناتوان و چاره در آن اندک و دوست در آن خوار 

تو  یشگاهمى شد و دشمن شماتت مى کرد و من همه آنها را به پ
دم و شِکوه نمودم، تا از همگان بریده و تنها به تو رو آورده آور

باشم و تو مرا از آن گرفتاری ها نجات بخشیدى، تو ولىّ هر نعمت، 
 (5« .)و صاحب هر کار نیک و خیر و منتهاى هر مقصودى

 
 اتیاجتناب از نفسان

از نفس اماره و تعلقات  ییدر کمال نفس ناطق رها یاساس اصول
و کشف و شهود و وصال به  یاز غربتکده ماد ییاست رها ییایدن

 در شهیاند نیا قتیاست حق یمعنو ذیاز لذا ینورالنوار و برخوردار
نفس  و غلبه  یها یاز توانمند یو درک و آگاه شیشناخت خو یپ

با  یقیعم وندیمعرفت نفس پ نیبرااست بنا یطانیش یبر وسوسه ها
 دارد.                                                                                                            یاشراق یزندگ

 ضتایاشراق ر خیش یزندگ یدر سلوک عرفان یادیاز اصول بن یکی
. راه گسستن عالم او دارد یدر سراسر زندگ یااست که نقش ارزنده
 یاست. ذوق نور ییو دانا اضتیر قیاز طر یناسوت و تعلقات ماد

که توان  اندازدیم اءیخود در قلوب اول یبا تجل یاست که حق تعال
به  دنیرس یدل برا یقراریوشوق ، ب ابندییحق از باطل را م زییتم

محبوب است. سالک با کم خوردن و کم خفتن و کسب معرفت 
هرکه خواهد که بدان شهرستان »  کندیرا آغاز م شیسلوک معنو

از عشق سازد و  یچهار طاق شش طناب بگسلد و کمند نیرسد از
در  یداریسرمه ب یگرسنگ لیذوق بر مرکب شوق نهد ، و به م نیز

 اضتی(البته در کنار ر4«)  ردیدانش به دست گ غیچشم کشد ، و ت
 یها نهیچون آ یدمکه نفس آ یعبادت است. تا زمان یمولفه اصل

 را آنچنان که یقیتواند معرفت حق یروشن و پاک و زالل نباشد نم
 یانوار اشراقات و الهامات اله یو جانش متجلّ ابدیاست در ستهیشا

 را شهود کند  اعالم معن قیشود و حقا
در  یازغم غربت انسان اسارت و یدر قصه  غربت غرب خیش  

وراه  دیگویده وملک  سخن معالم ما تیوغاسق روانیوظلمت چاه ق
الم به ع دنیرس یبرا یو گسستن از بند تعلقات ماد  یینجات را رها
وپناه بردن به  قتیکند . رها شدن از غروب حق یم یملکوت معرف

آن  باالتر از یلذت چیکه لقائ محبوب باهلل است که ه قتیشرق حق
 .  ستین

 یآگاه نیاست که ا یدرون رتیو بص ینفس حاصل آگاه معرفت
 یوو معن یبه اصول اخالق یبندیباطن و پا  بیو تهذ اضتیر جهینت

موانع وحجاب ها که غفلت  نیاز عمده تر یکیتواند  یاست که م
برداشته  انیاز م  یاست را کنار بزند. اگر موانع کمال و قرب اله

، کبر و  ینی، خودب یخودخواه تی. مَنّگرددیشود نفس مهذب م
نفس  قتیکه حق« من » خواهد رفت.  رونیغرور از قلب عاشق ب

 یجودو یاست تنها با اتصال به نورعشق نوراالنوار سرا یناطقه انسان
در  یقیسازد و پرتو عشق حق یپاک م یدیرا از هر خبث و پل

از عالم  دنیبه کمال مطلق بر دنیشود. الزمه رس یم یوجودش متجل
علقات و ت اتین،تمّ تیّبه عالم معناست.کشتن نفسان وستنیو پ ماده
 عشق که سراسر نور است. یو نثار کردن آنها به پا یو ماد یدرون

...و در منشور او چنین نبشته است که در هر  شهرى که روى نهد »
باید  که خبر بدان شهر رسد گاوى از براى او قربان کنند که) ، مى

تا گاو نفس را نکشد قدم در  ( ، وتَذْبَحُوا بَقَرَةً  أَنْ یَأْمُرُکُمْ اللّهَ إِنَّ
 ابدیدست  یقیقبه لذت ح تواندیم ینفس نی( بنابرا2« )آن شهر ننهد

وانوار حق بر  ابدی ییرها یو ماد یکه از شواغل و موانع جسمان
 اضتیبرسد، هر قدر ر ی.اگر نفس به خودشناسابدیذاتش اشراق 
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   و همکاران  منصوریان فرخنده  409

 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یدر م . آنگاه نفسابدیدست  یشتریتحمل کند به معرفت ب شتریب
 (.9) «ابدیدر  دیهر انچه که با ابدی

هدف عشق ، بقا  یاست ؛ ول شتنیخو ی، ارضا اتینفسان یهوا هدف
 نی؛ بنابرا نجامدیعاشق ب یاگر به فنا یو حضور معشوق است ؛ حت

 است نی، در هم الیعشق و کشش ام نیب زیتم ی، مالک مشخص برا
 . شیخو تیمعشوق است و نه رضا تیکه عاشق درصدد رضا

ف با لط شینفس خو یعرفه به روشنگر ی)ع( در فراز دعانیحس امام
قبل از .»  دیبخش ییوهوس رها یحق اشاره دارد که اورا از هو

قرار  کرانتیب یهامورد رأفت و نعمت تیبایمرا با صنع ز تیهدا
و مرا در  یآورد دیجهنده پد یرا از آب نشمیپس آفر ،یداد

ان گوشت و خون و پوست. و مرا یم ،یگانه قرار دادسه یهاظلمت
از امورم را به خودم  کی چیو ه یدیخود نگردان نشیشاهد آفر

 اتیح»انتخاب طرق  یهنگام بود که برا نی. از ایواگذار نکرد
جهت  و لیتو(، با دل یمعقول قابل استناد به مقام ربوب اتی)ح «بهیط

یداناهوا و هوس و ن یهاراههتا در کج یروشنگر، الزامم فرمود
سردرگم نگردم و معرفت خود را به من الهام و با  یظلمان یها

 یزده و مدهوشم فرمودمرا شگفت شیخو یهامشاهده حکمت
(»6) 

است که اگر خداوند لطف نکند  طانیش یهاموانع وسوسه نیترمهم
که امام  نجاستیاز دام آن رها شود. ا تواندینم ییتنهاانسان به
خود را  تواندین مدد گرفتن از لطف خدا نمکه بدو کندیاعتراف م

 تیغاانسان گذاشته شده به یکه برا یادام و دانه راینجات دهد ز
باره در قنوت  نیعالم در ا دانیشه دیوس ساالراست.چنانچه  ادیز

 کند : یخود مناجات م یخود با خدا
پروردگارا! هر که به پناهگاهی پناه جوید و تو پناه منی، و هر  »

ر باشی، خداوندا! بگاهم میگاهی پناه گیرد، تو تکیهبه تکیهکه 
محمد و خاندانش درود فرست، و ندایم را بشنو و دعایم را اجابت 
فرما، جایگاهم را نزد خودت قرار ده، و در مواضع امتحان مرا از 

ی شیطان بازدار، به حق و گمراهی به وسیله الغزش به جهت آنه
پردازی در آن مؤثر یب انسانی و خیالعظمتت، آن عظمتی که تکذ

باشد، تا این که مرا به اراده و واقع نشده و امری از آن خالی نمی
مشیتت به سوی خود بازگردانی بدون آنکه نسبت به تو مشکوک 

دهم، به درستی  قرارو مظنون بوده و رحمتت را مورد شک و تردید 
 (7که تو مهربانترین مهربانانی. )

وهوس را  یواجتناب از هو یعرفه  دور یاز دعا گرید یفراز در
قضا و قدر مرا به آرزو انداخت،  ایخدا»از خداوند خواستار است 

من باش  اوریکرد، پس تو  ریشهوت اس ینفس مرا در بندها یو هوا
، تا به فرما ازمین یو به فضل خود ب ،یکن مینایو ب یینما روزمیتا پ
که انوار را در قلوب  ییدم، توکر ازین یب امتو از خواسته  لهیوس

که  ییات دانستند، و تو گانهیتا تو را شناختند و  ،یدوستانت تاباند
 تو را دوست نداشتند، ریتا غ یرا از قلوب عاشقانت راند گانگانیب

آنجا که عوالم آنان را به  یتو پناه نبردند، تو مونس آنان ریو به غ
هرجا که نشانه  ،یدنمو تیکه آنان را هدا ییوحشت اندازد، تو

 و افته؟یکه تو را گم کرده چه  یآنان آشکار شد، کس یبرا ییها
 «که تورا دارد چه گم کرده، یکس
 
 

 
  یعاشق در معشوق ازل یفنا

از جمال و  ینظر دارد و لحظها اریکه تماماً به حُسن  یزلیلم  عشق
است که  همه وجود و  یچشم برندارد همان عشق یقیحق اریکمال 

» ساخته است.  شیعاشق را در برگرفته و محو جمال خو یهست
 چدیپیعشقه به دور درخت وجود عاشق م اهیکه چون گ یعشق

تا آنکه  کشدیدرخت را م ت. و تمام رطوبردیگیا فرا موهمه او ر
 یکه بدن انسان است دانه ا ریدر جهان صغ شودیدرخت خشک م

 دیملکوت رو نیدانه اگر در سرزم نیالقلب جود دارد ا ةبه نام حب
 ، کندیم تیو ترب نشاندیم نیجان دارد خداوند آن را در دل مستعد

 دچیپ یبه دورش م یوشهارشد کند عشق از گ بهیشجره ط نیچون ا
« ذارددر او  نگ تیسازد و بشر ینم م یکه او را خشک و ب ییجاتا 
 (4 .) 

انسان  یوجود قتیدهد که حق یالقلب رخ م ةعشق درحب یتجل
عشق آن است که انسان عاشق را  یاز کارکرد ها یکیاست.اساسا 

 یف یو عاشق فنا سازدیم نیو معشوق را در او جانش خودیاز خود ب
 ..شودیباهلل م یذات و بقا

 کند شهیر یدر بهشت اله تواندیانسان م یشجره وجود یصورت در
خالص گردد. تنها بواسطه عشق وجود  یکه روان انسان از هر ناپاک

حضور در باغ ملکوت را به دست آورد.  یستگیشا تواندیانسان م
و سبب حرکت عاشق به  کندیم یته ریعشق وجود انسان را از غ

داوود علیه السالم وحى فرمود  ه. خداوند عزوجل بشودیتمام عالم م
انِ از من بدانند که چه انتظارى براى آنان : اى داوود ! اگر رویگردان

و چه اشتیاقى به ترک معاصى  ورزمیو چه مهرى به آنان م کشمیم
ازسوى آنها دارم ، هر آینه از شوقِ به من بمیرند و از عشق به من، 

 (.2بندهاى بدنشان از هم بگسلد )
عرفه عاشقانه و عارفانه با معشوق  یالسالم دردعا هیعل دالشهدایس

عارف را به شوق  یجو قتیکند که دل هر حق یمناجات م خود
ه واژ نیباتریکند. آن حضرت با ز یخداوند جلب م یآورده و به سو

 شیمارا به ن یارتباط عرفان نیتریکند و عال یم ازیراز و ن یانسان یها
هو  کونی یلک حت سیمن الظّهور ما ل رکیغل کونیا»گذارد:  یم

عدت ب یو مت کیعل دلّی لٍیدل یتاج التح یغبت حتّ یالمظهر لک، مت
 ریغ یبرا ای(؛ معبودا! آ11)ک؟یتوصل ال یالّت یتکون اآلثار ه یحتّ

تا آن تو را آشکار و ظاهر  ستیتو ن یهست که برا یتو ظهور
اشد ب یلیاز به راهنما و دلیکه تا ن یغائب بوده ا ی! تو کایسازد؟ خدا
تا نشانه ها و آثار  یه ادور بود یتو رهنمون گردد؟ و ک یکه به سو

 (5بندگان را به تو رساند؟) 
کَیْفَ یُسْتَدَلُّ عَلَیْکَ بِما "نغز و عارفانه فرمود:  یدر جمالت حضرت

هُوَ فى وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ اِلَیْکَ اَیَکُونُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَیْسَ لَکَ 
تَ حَتّى تَحْتاجَ اِلى دَلیلٍ یَدُلُّ حَتّى یَکُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَکَ مَتى غِبْ

بَعُدْتَ حَتّى تَکُونَ االْ ثارُ هِىَ الَّتى تُوصِلُ اِلَیْکَ ؛)  ىعَلیْکَ وَمَت
چـگـونـه استدالل شود بر وجود تو به چیزى که خود آن موجود، 
در هستی اش نیازمند بـه تـو اسـت. و آیـا اسـاساً براى ما سواى تو 

ست که در تو نباشد تا آن؛ وسیله ظهور تو تو ( ظهورى ه ری)غ
پـنـهان شده اى تا محتاج به دلیلى باشیم که به تو  ىگـردد؟ تـو ک

کند و چه وقت دور مانده اى تا آثار تو، ما را به تو واصل  ىیراهنما
 ."گرداند
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 410...  مصداقی رویکرد با اشراق شیخ منظر از عشق تربیتی دالیل  
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ذات مقدّسش  لهیبه خدا را بوس دنیفراز معرفت و رس نیامام در ا 
 یو حکما یخداجو یرا به انسانها نیقیکند و برهان صد یم انیب

 دنیهمان از خدا به خدا رس نیدهد. و ا یسعادت طلب آموزش م
را به  یاله منیا یاست و مقام سلوک و وصول و شهود ورود به واد

 دهد  ینشان م قتیسالکان حق
)ع(  نیامام حس ینثارهمه جان نیا یگذارارج یخداوند متعال برا 

را  اشیکه طبق عهد خود هست- یاله یهاارزشاز  یدر راه پاسـدار
کرد. در  تیبه آن حضرت عنا یآسمان یاهیهد -آن کرد یفدا
یلوح در مورد مقام بلند آن حـضرت مـ ثیموسوم به حد ثیحد
وَاَکـْرَمْتُهُ بـِالشَّهادَهِ وَخَتَمْتُ لَهُ  ییوح خازِنَ نایْجَعَلْتُ حُسَ: »دیفرما

 یفْضَلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ وَاَرْفَعُ الشُهَداء دَرَجَهً. جَعَلْتُ کَلِمَتبِالسَّعادَهِ فَهُوَ اَ
 نیوَاُعاقِبُ؛ مـن حس بُیالتّامَهَ مَعَهُ وَالحُجَّهَ الْبالِغَهَ عِنْدَهُ، بِعِتْرَتِهِ اُثـ

داشتم  یخود قرار دادم و او را با شهادت گرام یوح دارنهیرا گنج
ست ا یکس نیبردم. پس او برتر انیپارا( با سعادت به  اشیو )زندگ

تام  ةکلم است. دانیشه نیو در درجه، باالتر دیکه به شهادت رس
 زانیمن در نزد اوست. م ةخـود را بـا او قرار دادم و حجت بالغ

 (.3«)است نیحس خانداندر نزد من،  فریپاداش و ک
 میاست چرا که  تسل یعشق حق تعال یتجل نیابا عبداهلل الحس    

طلب نکرد وفارغ از  چیحض خدابود . جز خواسته معشوق هم
 یبود . حضرت در تمام یاله ضیعشق وغرق در ف قراریاهلل ب یماسو

فظ را در ح وهیش نیترستهیو شا نیبه ، بهتر یدوران حساس و بحران
ت گرف ـشیو سـردمداران نفاق در پ اطلاسالم و مبارزه با بـ یمبان

شهادت  و سراسر افتخار، ریناپذیخستگ یهاتالش نیا ةو ثمر
 داشت.  یحق را در پ تیبود که رضا یاعاشقانه

هلل ا یف یوفنا یعشق ومست تی)ع( نها یبن عل نیحس دانیشه یموال 
. محاسن مبارکش را دیکش ریبه تصو شیلحظات زندگ نیرا در آخر

جدم رسول  نگونهیخواهم ا یم»به خون خود خضاب کرد و فرمود: 
 ( .7مالقات کنم ) اهلل)ع( را

 
 سعادت و لذت نفس 

شود  ینفس انسان حاصل م یکه برا یلذت ی.از منظر سهرورد
 نیبرخاسته از شعور به کمال است که به بالفعل حاصل است به ا

 دایپ یبه کمال برسد و نسبت به آن علم و آگاه یمعنا که اگر کس
ال از کم یشود. کسب و آگاه یم جادیاو ا یبرا  یکند لذت و ابتهاج

شود و ادراک از آن  شتریب مالشود هر قدر ک یج مموجب ابتها
 افزون خواهد شد . زیروشن تر باشد لذت حاصل از آن ن

برخوردار است و هم نسبت به  تینها یاز کمال ب  یتعال حق
ه علم ب نیلذت حاصل از ا نیعلم را دارد و بنابرا نیتر یکماالت عال

ناسد را بش یلتعا یکه خدا یکس نیاست بنابرا تینها یب زیکمال ن
ه او ک یکند لذت یکسب م یشتری، لذت  ب رلذاتیبا سا اسیدر ق

هم ماندگارتر است  شتریهم ب دیآ یم تازانس  و شهود با حق به دس
برخاسته از شعور به کمال  شودینفس انسان حاصل م یکه برا ی. لذت

 کند ، موجب دایپ یکه انسان نسبت به آن علم و آگاه یاست. کمال
 . شودیاو م یبرا یتهاجلذت و اب

عشق رامخصوص نوراالنوار  نیاما باالتر یسهرورد نیالد شهاب
موجودات، همان  نیتر ذیو لذ نیلذت برنده تر: » دیگو یوم داندیم

 نیدتریادراک شونده را به شد نیاو کامل تر رایحق اول است، ز

ادراک کننده به شدیدترین  نیکند؛ و توسط برتر یوجه ادراک م
اول، عاشق ذات خود و معشوق  قح نبنابرای ۔شود یراک موجه اد

خود  رذاتیموجودات است، و عاشق غ عیذات خود و معشوق جم
 (537)همان صستین

 نیانسان است. از ا ینجات و رستگار یاله انیهمه اد یاصل هدف
خود  یدعا یهدف را موضوع اساس نیهم زی)ع( ننیجهت امام حس

 یکار، اعمال و دعاها براقرار داده است. از نظر آن حضرت تمام اذ
 نیانسان است. ا خواسته نیبه عنوان مهمتر ،یبه رستگار دنیرس
است که هرگز از آن غفلت  اهبه همه انسان کوین یمیتعل

 یم یالسالم از خداوندرستگار هیعل دالشهداینورزند.حضرت س
 خواست.

 یوَ ال تُشْقِن کَیتَقوبِ یاَراکَ وَ اَسْعِدْن یاَخْشاکَ کَانّ یاَللّهُمَّ اجْعَلْن »
 ..«…تِکَیَبِمَعْصِ

و را ت ییداشته باشم؛ آنچنان که گو می! چنان کن که از تو بخداوندا
 به خاطر گناهانم، مرا به یرستگار کن، ول تیو مرا با تقو نمیب یم

و صالح من  ریشقاوت دچار مساز! مقدر کن که سرنوشت من به خ
 و برکت به من عطا فرما! ریخ راتتیباشد و در تقد

فراهم  یرستگار تیون معرفت و عبودتوجه داشت که بد دیبا البته
فروتنانه  تیعبود آوردیعزت م یاگر رستگار راینخواهد شد. ز

جهت است که امام که در  نیآن است. از ا یعلت و موجد اصل
از خداوند خواست تا او را نعمت عبادت محروم  شیپ یدعاها

ال به دنب زیرا ن یاز رستگار تیمحروم ،یتیمحروم نیچن راینسازد ز
را به بار  یتحقق رستگار تیواهد آورد به عکس تحقق عبودخ

که با خدا بست در  یمانیپ نی)ع( در ادالشهداءیخواهد اورد. س
د،و باش یراض شانیمتعال از ا یبودکه خدا یبندگ تینها  یجستجو

جهت در  نیکرد. به هم یمتعال طلب نم یخدا یجز رضا زیچ چیه
 «نیثیالمُثتَغ اثَیبِقَضائِکَ یا غ رِضاً یاله» عرضه داشت  گاهقتل یگود

 باش.   یهستم تو از من رضا یمن راض یعنی
)ع( چه کرده است آنگاه که در صحنه دالشهداءیمتعال با س یخدا

هدف قرار گرفت  هیاصغر سالم اهلل عل یکه وجود مقدس عل یا
را بر  بتیمص نیآنچه ا ایجمله به خدا عرضه داشت که خدا کی

و در محضر تو است.  ینیب یاست که تو م نیاکند  یمن  آسان م
 دهد یقتلگاه ندا م ینفس آرام و مطمئن در گود نیحال خداوند به ا

 نیا«  یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً:»
 ایپاسخ همان  نی)ع( باهلل است، ادالشهداءیس یفوق همه وفا یارجع

ما هم از تو ( 27)فجر/،یهست یاست، تو از ما راض نیثیالمستغ اثیغ
)ع( ارزش نیامام حس یبرا نقدریمتعال ا یخدا نکهی. امیهست یراض

تو از  دیگو یکند و م یاو را در قرآن ذکر م یقائل است که رضا
« ةُیَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ. »میهست یما هم از تو راض ؟یشد یما راض

 یحق راض یورضا یاله ری.کدام قلب مطمئن و نفس مطمئنه به تقد
 ؟   شود یاراده اله میمشکالت خود را نبازد و تسل ابراست که در بر

آرامش خود را  طیشرا نیترالشهدا) ع (در سخت دیمطمئنه س نفس
ا و تالش و ب دیحفظ کرد از تالش و کوشش دست برنداشت و با ام

با صبر و استقامت همراه با انجام  زیخدا و ن ادیماالمال از  یجان
  یزندگ در یانسان نیبه صحنه نبرد با دشمن شتافت . قطعاً چن فهیوظ

است و در عالم ملکوت مورد محبت  یداشتن دوستو  زیعز ایو در دن
 است  یعالم هست تیو عنا یو دوست
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   و همکاران  منصوریان فرخنده  411

 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

و داند  و جز ا یانسان  را از آن خداوند م تی)ع( هدا نیحس امام
پس از  تیهدا نیها را به راه آورد. البته اکردهگمره تواندینم یکس

ه معرفت نرسد ک نیکه شخص به ا یتا زمان رایز ابدییطلب تحقق م
. امام افتینخواهد  تیاست، هرگز هدا یاله تیهدا ازمندیاو ن
از خدا به  یاست. لذا جهت قدردان یاله تیبه هدا ی)ع( مهدنیحس

 .پردازدی( ماظهار نعمت )شکر
 ی! لطف و احسان تو به من در دولت طاغوت و کفر، آن کسانایخدا»

ه اند، آن کنموده امبرانتیپ بیاند و تکذکه نقص عهد با تو کرده
و چشم مرا به  یاتو مرا به رأفت خود از آن دسته خارج ساخته

و مرا در  یآسان نمود میرا برا تیو راه هدا یگشود تیهدا یسو
 .«یرش دادپرو تیهدا
انسان  تیواقف است که راه هدا کی)ع( ننیحس امام
 یهاراه نیقیکه خود را شناسد به  یکس رایاست، ز یشناسشتنیخو

 یاز نعمت اله یمندبهره یبرا نینخواهد شناخت. بنابرا زینعمت را ن
به  تواندیمشخص م یخودشناس نیخود را شناخت. به دنبال ا دیبا

 اقف شود.و زین یمراتب رحمت اله
 تیعرفه از هدا یاز دعا یگریدر فراز د نی)ع( همچننیحس امام

 : دیگو یحق سخن م ییوراهنما
 کرانتیب یهامورد رأفت و نعمت تیبایمرا با صنع ز تیاز هدا 

و مرا در  یآورد دیجهنده پد یرا از آب نشمیپس آفر ،یقرار داد
ست. و مرا گوشت و خون و پو انیم ،یگانه قرار دادسه یهاظلمت

از امورم را به خودم  کی چیو ه یدیخود نگردان نشیشاهد آفر
 اتیح»انتخاب طرق  یکه برا بودهنگام  نی. از ایواگذار نکرد

 یهاراههتا در کج یو جهت روشنگر، الزامم فرمود لیبا دل «بهیط
سردرگم نگردم و معرفت خود را  یظلمان یهایهوا و هوس و نادان
زده و مرا شگفت شیخو یهامشاهده حکمتبه من الهام و با 

 . یمدهوشم فرمود
 
 یریگ جهینت

در مجموعه مقاله آن است که عشق از معرفت آغاز  یاساس نکته
. شودیوارد نم یگردد .عشق بر هر نفس یم یشده وبه معرفت منته

 یاه یژگیکه نفس خود و و رسدیبه ثبات م یدر نفس یعشق زمان
 شیافزا یدرپ دهیقلب خود را سنج تیخود را بشناسد و ظرف یقیحق

 یعشق نامتناه تیب انسان ظرفو گسترش آن باشد.چرا که تنها قل
:»   دیفرما یم هیرا دارد. چنانچه حضرت رسول اکرم صلوات اهلل عل

 (.9« )لَمْ یَسَعْنِی سَمَائِی وَ الَ أَرْضِی وَ وَسِعَنِی قَلْبُ عَبْدِی اَلْمُؤْمِنِ 
 یشیو گشا تیظرف نی. قلب مومن چنگنجدیخدا در دل مومن م 

 یحق است.ول یدهد. عالم تجل یارا در خود ج یدارد که نامتناه
 ی. تا هنگامکندیخود آن را درک م یهرکس به قدر وسع وجود

ق . تحقق عشابدیعشق را ب تواندیکه انسان از جمال حق آگاه نشود نم
 ییخروج از عالم ماده و جدا امطلق است که ب ییبایمستلزم درک ز

در  یدهد.واز همه مهتر درک فقر وندار یاز کدورات عالم رخ م
اهلل وجود انسان را سراسر  یف یوفنا دنیخالق وخود ند یبرابر غنا

 سازد    یمملو از عشق م
به کمک تحلیل واژگان  ،یاشراق در رویکرد کارکرد شناخت شیخ

و از علم نفس به  دیجویپنهان واقعیت آدمی، نفس، را م مةیخاص، ن
 قیطر نیو از ا رسدینوری آن م تیو به هو کندیخودش آغاز م

همه آنها نوری  تیکه هو رسدیتا به نوراالنوار م دینمایصعود م
عالم  یعنیخود  یقینفس به موطن حق قتیحق ن،یاست؛ بنابرا

 نیرابه کنار بنهد؛ بناب یبدن را چون لباس دیملکوت تعلق دارد که با
و عشق  یمعنو ذیبه لذا ابدی ییرها یو ماد یاگر از اشتغاالت بدن

 . ابدییدست م یقیحق
 یآن نقش ارزنده ا یتیترب یامدهایواثرات مثبت وپ یقیعشق حق 

 یدر مکتب اشراق تیانسان دارد. هدف ترب یدر سعادت وتعال
 عشق به شکل شهودی است.  یابی انیمعرفت حضوری از طریق جر

آشکار شد تا انسان  یعشق از منظر سهرورد یتیترب لیودال امدهایپ
را به  یتیبتواند مراحل ترب شیعشق در نفس خو ییبارشد وشکوفا

 کند. یمنظور صعود به عالم ملکوت ووصول به نوراالنوار ط
 نفس، عبادت حق ، معرفت یعشق ، )سعادتمند یتیترب لیدال نیمهمتر

 ،ینیراه عشق، ترک خودب یعاشق، صبر بردشوار یومحبت، فنا
تواند انسان را به کمال مطلق  ی( میعقل ورز ات،یاجتناب از نفسان

عا از د یعرفان تیترب یاصل کند.اما نکته مهتر کشف مصداق هاو
 یدر آگاه میعظ یالسالم ، تحول هیعل دالشهدایومناجات حضرت س

خواهد کردو  جادیا  تیّانان شیوپاال تیّان قتیودرک حق رتیوبص
خواهد نمود .چرا که  عیرا تسر یورستگار ییوصول به کمال نها

 اینسان مها یرا برا یتیترب یامهایپ نیبهتر ینیمکتب انسان ساز حس
بخش  تنهامقاله مورد پژوهش واقع گشت  نیساخته است آنچه در ا

 هیعل نیومعارف روشنگر مکتب امام حس میمفاه نیاز ا یکوچک
 السالم بود.
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