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 الرحیم الرمحن اهلل بسم

 اشاره
 عرفان عملی خوف

یکی از مقامات بو مشار آمده، در منازل السائلنی؛ ابتدا بدایات و بعد ابواب ذکر شده  عنوان بوعرفان عملی مسئلو خوف 
است، منازل السائلنی صد منزل و مقام را در ده منظومو تبویب کرده و در منظومو دوم کو نامش ابواب است، حزن و خوف جزء 

مقام با خوف رابطو مستقیم دارد، مقامات دیگری ىم در ، این سو مقام اشواق است ای فاصلوبا  بعدازآنو  مقام اول و دوم است
عرفان ىست کو با حبث خوف ارتباط دارد، در آذما اشاره شده است کو مقام حزن و خوف تفاوتی دارد کو حزن نسبت بو گذشتو 

فی توقع امٍر مکروه »، است و خوف نسبت بو آینده است، در تعاریف لغوی و اصطالحی خوف معطوف بو آینده است
این است کو مهنی مقامات در متون دینی  مدعایشان، ، چننی قیدی در تعاریف لغوینی و در اصطالحات وجود دارد«املستقبل

کردند، حداقل در عرفان عملی و آنچو در منازل السائلنی آمده؛ این مدعا   سازی منظوموو  اند کردهاستخراج   ىا آنوجود دارد و 
تفسری و  ای گونو بو ىا این حال درعنیین است کو کشف شهودی؛ پشتوانو این مقامات است و ، بو رموی مدعایشان اوجود دارد

و متون دینی وجود دارد، این ادعا با جدیت در منازل السائلنی وجود  درآیاتمهان مقاماتی است کو  بندی طبقوو  سازی منظومو
 .شود مییک آیو است و در ذیلش ىم گاىی بو آیات دیگر متسک دارد، بو مهنی دلیل در منازل السائلنی در ابتدای ىر مقام حمور 

بو شکلی مدعایشان این است، مقامات عارفنی، مدارج و مسالک و مراتبی کو وجود دارد، نوعی از آن تفسری موضوعی قرآن 
 از کشف شهود است. ای استفاده، منتها با یک است

 تفسری موضوعی شهید صدر
و منقح سازی متعلق بو ایشان است، اما اصل تفسری موضوعی کو ایشان  سازی اصطالحتفسری موضوعی مرحوم شهید صدر؛ 

 ؛ سابقو دارد، فقو ما عمدتاً تفسری موضوعی قرآن و حدیث است.فرمایند می

 در ورود بو متون تفسریی مبدأ
بروند و مفاىیم را  ی است و کمک کند افراد سراغ منت ؛ یک جتربو و معرفت بریوندر ورود بو متون تفسری موضوعی مبدأ

، گاىی اوقات گرچو منت در درونش غنایی است و معارف مهمی منطوی شود میاستخراج کنند، گاىی منت ساده است و فهمیده 
یار دشوار است، لذا امکان ندارد یا اینکو بس تنهایی بوکرد، اما   استنباطاز آن  شود میاست و اصول و قواعد معترب استنباط ىم 

 .کو افراد بتوانند عرضو و استخراج بکنند  کند میبریون کمک  ىایی دانشجتربو و معرفت بریونی و 

 ورود در استنباط موضوعی و جدید
  ىاست دانشبرای عرضو سؤاالت و ورود در یک استنباط موضوعی و جدید؛ گاىی جتارب عادی و گاىی  کند میآنچو کمک 
و بو او توانایی  کند میو این کمک  رساند می، گاىی اندیشو ورزی بشر او را بو مفاىیمی و قواعدی گرید برمیدر  کو انواع علوم را
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کو هبرت بتواند پاسخ بگرید، گاىی   کند میکو سؤاالت نویی را عرضو بکند و در استنباط ىم این توانایی ذىنی بو او کمک   دىد می
ىم عرفان؛ خواه نظری یا عملی است، در عرفان عملی برخی از مدعیان یا نویسندگان و حمققان در حوزه عرفان عملی نظرشان 

 تی ازو با این روش مسائل یا موضوعا اند کردهاین است کو برخی موارد درک و شهود وجود دارد و یا از شهود دیگران استفاده  
 .کنند میمتون دینی استخراج 

 شود میتصویر شده کو بعضی سو منزل کو سیصد منزل  ىایی منزلنی صد منزل است کو در ىر منزل زیر کتاب منازل السائلدر  
 آورده کو صد منزل است. تایی ده، البتو منازل السائلنی ده منزل شود میو برخی ده منزل کو ىزار منزل 

 َخلع و لَبس 
بس نیست، در فلسفو ذکر شده کو یک لع و لَ ف در این منازل بو صورت رمو تراکم و تراکب الصور است، خَ حتول یک عار 

، اما در حرکت جوىری ترکب صور گرید میو صورت جدید  کند می، یعنی چیزی رىا بس استنوع حتول در موجودات َخلع و لَ 
نیست کو آن را از  طور این، شود میو مدغم در آن  شود میکو صورت زیرین ىم در آن حفظ   آید می، یعنی صورت باالتری است

 .دست بدىد
نیست کو منزل قبل را  طور این، دىد یرا از دست من اش اصلی مایو دروناست کو صورت قبلی؛  طور ایندر غالب منازل عرفانی 

 .غم استآن عارف رد کرد، یعنی آن را رىا کرد و وارد منزل بعدی شد، بلکو این منازل بو صورت مد

 منظومو دوم منازل السائلنی
 .منظومو دوم بو حبث حزن و خوف و اشواق و مفاىیمی کو بو ترس و بیم ربط دارد؛ اشاره شده است

؛ چند منزلش مربوط بو خوف و حزن صدگانوکو در مراتب   شود میو ایستگاه تلقی  منزل یک عنوان بو بار یکخوف و بیم 
 .کو خوف یک مفهوم جنسی ىم دارد کو بو رموی تقریباً در مهو منازل بو رموی وجود دارد  شود میبیان  حال درعنیاست، 

 مفهوم خوف از منظر عرفا
 خوف دو مفهوم دارد: گویند میعرفا 

 مفهوم نوعی  -1
 مفهوم جنسی -2

شخص؛ معنی در آمده است، منزلگاىی کو طی یک مدارجی  منزل یکزمانی است کو خوف بو صورت  اش نوعیمفهوم 
 .، دین بر او حاکم است و خوف اسم غالب بر اوستمستغرق در دین است

خوفاً هلل : »شود می، لذا زمانی در عبادات گفتو مفهوم جنسی یعنی نوعی بیم نامتعنی کلی مبهمی کو در مهو منازل وجود دارد
یک نوع خوف  ىا آن؛ خوف نوعی است، اما در مهو قرارگرفتو؛ خوفی کو قسیم «و طمعًا فی ثواب و خوفًا من العقاب و حبًا هلل

جایگاه بسیار مهم  دىنده نشانجنسی وجود دارد، حتی در جایی کو طمع دارد، خوفی ىم دارد کو شاید بو آن نرسد، این نکتو 
 خوف است.
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 .شده پرداختوشخصیت بو این حبث  شناسی روانعمومی و  شناسی روانعمدتاً در 

 انذار و تبشری
ىم بو  ىا ایندر قرآن در تعلیم و تربیت وجود دارد،  ىایی روش سلسلو، شود مییک روش تلقی  عنوان بور و تبشری حبث انذا

 .کو فرد متحول شود و تغیریی در شخصیت و رفتار او بدىد  گرید میشکلی مبتنی بو حبث دین است و اینکو از دین هبره 
 است. شده پرداختوصفت و ویژگی  عنوان بویک روش و  عنوان بودر اخالق بو حبث خوف 

یک صفت و فضیلت یا رذیلت ذکر شده، مهچننی یک روش برای خودسازی معرفی شده است، در  عنوان بودر اخالق خوف 
 در دیگران بو مشار آمده است. آفرینی حتولاز تغیری و  ىایی روشیک روش و دستمایو  عنوان بوتعلیم و تربیت 

 حتلیل خوف
کو یک پایو خوف؛ معرفت و شناخت است، تا شناختی در موجودی نباشد؛ خوفی   شود میاین صورت حتلیل از خوف بو 

، دمکن است کسی شناخت داشتو باشد، اما حال نیست، با تأکید بو اینکو معرفتی باید باشد کو بتواند بو آینده تسری پیدا بکند
 باشد. طور نایرا بفهمد و نتواند آینده را ببیند، امکان دارد در حیوانات 

شناخت؛ طول زمان است، این مطلب  ىا حمدودیتو ىم عمقش حمدودیت و درجات دارد، یکی از  عرض ىم شناخت 
 یک مقدمو است کو در موجود خوف اجیاد شود. عنوان بو

ایو است، در حقیقت روی پ طور اینعامل دیگر؛ میل بو خوشی و التذاذ و آسایش و آرامش است، بسیاری از اوصاف آدمی 
بسیاری از حاالت و کیفیات نفسانیو؛ این دو پایو  ىای پایوو  شود می، در فلسفو ىم بو این دو پایو تأکید معرفت و میل است
 ، بسیاری از احوال روحی این وضع را دارد.معرفت و میل است

، اما متوقف بر واقع خطر و آید می؛ خطر و ضرر و عدم منفعت پدید گرید میاز حلاظ خارجی؛ ىنگامی کو علم بو آن تعلق 
، یعنی اینکو در ذىن باشد؛ خوف اجیاد متوقف است اش ذىنیضرر یا عدم منفعت و مصلحت نیست، بلکو بر مهان وجود 

کو ىیچ اصل و اساسی در خارج ندارد،   شود میمرضی اجیاد  ىای بیمانواع  شناسی روان، لذا در ، ولو اینکو در واقع نباشدشود می
 بیم و ىراس دارد.اما واقعاً 

 نتایج خوف
، شود میو گاىی ىم در عمل منعکس  شود میروحی است کو اجیاد  ىای نابسامانی، حداقل یک خوف نتاجیی در پی دارد

 ىای پدیده، خبشی از این است موردتوجوبسیار  شناسی رواندر روحی مثل اسرتس و اضطراب و امثاهلم کو  ىای نابسامانی
 .شود میدر نتیجو ترس در وجود انسان حاصل  شناختی روان

ىای دفاعی انسان در  ؛ مکانیزمشناسی رواندر  ىای حبث، یکی از ، اقدام برای رىایی استشود میعملی کو از خوف منعکس 
 است. ترس ىای موقعیت
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 اقدامات برای رىایی از خوف
 اقدام برای رىایی از خوف دو گونو ىستند:  
 شناختی رواندرونی و  گریزىای -1
 ىای دفاعی، کسب حمبت، کسب قدرت، کناره رفنت و امثاهلم مکانیزم -2

مفاىیم دیگر مرتبط  ای جمموعوىای خمتلف گریز و فرار؛ با یک  و بو دلیل مکانیزم کند میخوف بو دلیل احوال روحی کو اجیاد 
دیگر، باید مفاىیمی کو جزء  ىای واژهخوف و حزن و واژه  غریازاینکواذمام بشود،  خواىد می، زمانی کو تفسری موضوعی شود می

، بو رموی در حبث از خوف است؛ دیده شود، مثاًل فرار، اعتصام و امثاهلم دستاوردىاییمرتتبات خوف است و جزء متأثرات و 
 .گریند میتفسریی خانواده خوف قرار 

 مرادف و متناظر و امثاهلم نیست. عنوان بو، البتو گرید برمیاز مفاىیم دیگری را ىم در  ای جمموعوبنابراین 
، مثاًل واقعیت ترس را در گاىی اسم از این مفهوم یا مرتادفات آن نیست، بلکو مصادیق در بعضی از آیات ذکر شده است

 ، بدون اینکو واژه ترس بکار رفتو باشد.شده دادهیک داستان نشان 
تفسریی، کالمی و فقهی مؤثر است، خمصوصًا زمانی کو  ىای حبثحبث دیگر اختیاریت و عدم اختیاریت خوف است، در 

است کو در حوزه رفتارىای  ىایی تکلیفىست، برای اینکو عمده فقو و اخالق؛ تصرفات و تعینی و نزدیک بو حبث اخالق و فقو 
 .شود میاختیاری اذمام 

 مفهوم عام خوف در فقو 
اختیاری  فعل، زمانی کو مقدمات اختیاری باشد، بو معنای مقدمات باشد البتو اختیاریت بو معنای عام ىست، ولو اختیاریت

ىم در اجیاد  ىا بیمو  ىا خوف، مفهوم عامی کو در فقو است؛ خوف و بیم بر دو قسم است، مهم این است کو خبشی از شود می
ن صورت اخالق و فقو در باب آن ، زمانی کو در حمدوده اختیار قرار بگرید، در ایو رفعش و کنرتل و تنظیمش؛ اختیاری است

 .ُجنب بد است، خوف من اهلل خوب است و امثاهلم شود می، مثالً گفتو کنند میدواری اخالقی یا فقهی 

 تصرف ذات صفت خوف از طرف انسان 
، ىم با تصرف در آن علم و دانش و ىم تصرف در آن میل صورت آدمی است تصرف قابلذات این صفت خوف و بیم 

 پس بو چند وجو اختیاری است:، گرید می
کو آن   کند میدفاعی مثل آن است کو فرد خود را بو چیز دیگر مشغول  مکانیسمتصرف کرد،  شود میدر آن شناخت  -1

 ترس و بیم از بنی برود.
د، کو مثاًل جنگ برایش سخت شو   شود میمیل بو زندگی دنیا دارد، موجب این  کو مهنی، راه دوم کنرتل کردن میل است -2

 .رود میاما اگر این میل را در خود نابود کرد، راحت بو جنگ 
دخل و تصرف کرد، یا خری؟ غالبًا از آن راه است، اما دمکن است از  توان میاما اینکو آیا میل را بدون تصرف در معرفت؛ 

 ژن را تغیری بدىند. اینکو مثل، دیگر مثل بدنی این کار را اذمام بدىد ىای راه
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 .گردد برمیبو علم و معرفت  ای واسطو، اما با یک کم یا زیاد کرد  توان میراه دیگر این است کو میل را با علم و دانش 

 عملی برای کم یا زیاد کردن خوف ىای ریاضتمترینات و 
تی کو در اوصاف فت را کم یا زیاد بکند، تأثریاد این صتوان میعملی  ىای ریاضتو راه دیگر؛ مترینات عملی است، مترینات 

؟ دومی اظهر است و از  گذارد میدر یکی از دو عامل علم و میل تأثری  ىا ریاضت، آیا مستقیم است، یا گذارد مینفسانی 
، اینکو بو طور مستقیم شود میکو این مترین و دمارست موجب کم یا زیاد شدن شناختش   شود میکلمات بزرگان بیشرت این برداشت 

 است.اثر بگذارد، بعید 
 .گذارد میتأثری  ىا آنىست، یعنی با این روش در  ىا روشو  ىا راهاین روش و راه در طول بقیو 

، زیرا خوف نیست پذیر امکاند حتت اختیار قرار بگرید یا خری؟ ظاىر این است کو توان میخود خوف بو صورت مستقیم 
 شود می، امیان؛ علم و التزام و نتایج عملی است، آیا است ، در باب امیان این حبث مطرحاست کو وصل بو مبادی است ای پدیده

نیست، پایو اوصاف نفسانی و روحی؛ بیشرت معرفت و  پذیر امکاناز علم کم یا زیاد کرد؟ ظاىر این است کو  نظر قطعالتزام را با 
 میل است.

 خوف مبدأدو 
، خوف ذات درجات و مقول بو تشکیک گردد برمیعلم و میل  مبدأخوف مراتب دارد و مراتب و درجات خوف ىم بو دو 

 تأثری بیىای بدنی  گفت کو ساختار بدنی و مکانیزم  توان یاست، گرچو من اش مبادیاست و مقول بو تشکیک بودنش وابستو بو 
ب این موارد در ، غالکند می وزیاد کمو   گذارد میثری بر علم و میل تأ ساختارىا، گردد برمیاست، عمدتاً مراتب داشتنش بو مبادی 

 اخالقی، تربیتی و تفسریی تأثری دارند. ىای حبث
 
 
 


