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  چكيده

و  تـرين مهمنقد، تحليل و شـناخت كامـل هـر يـك از مراحـل سـير و سـلوك از 

از اين . عرفانى بدان توجه كرد های پژوهشايى است كه بايد در ترين كاره ضروری

با مبانى نظری و عملـى عرفـان بيشـتر آشـنا شـد و دقـايق متـون  توان مىطريق 

احوال و مراحل طريقت است كـه  ترين مهممراقبه يكى از  .عرفانى را بهتر دريافت

مراحـل، درجـات،  در تعريف و تبيين. گذار در سير و سلوك عرفانى داردتأثيرنقشى 

تنوع و تعدد . ها و نتايج آن در متون عرفانى مباحث مبسوطى آورده شده است نشانه

اين موضوع چندان است كه تبيين دقايق اين مرحله از سير و سلوك  ۀمطالب دربار

در قالـب  تا اين مقاله بر آن است. بدون ارائه طرحى دقيق و روشمند ممكن نيست

  .ليل اين حال عرفانى بپردازدطرحى منسجم به نقد و تح
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  مقدمه

نقد و تحليل هر يك از مراحل و منازل طريقت و تبيين اهميت و نقـش آنهـا در سـير و سـلوك 

سـلوك و شمار مراحل سير و  آنكهيكى : زيرا دو مانع بر سر اين راه وجود دارد. دشواراست كاری 

 هـای هـر در تعريـف و تبيـين ويژگى آنكهترتيب آنها در متون عرفانى تفاوت بسيار دارد، و ديگر 

 یيك از اين مراحل و منازل سلوك و به طور كلى هر يـك از اصـطالحات عرفـانى اقـوال و آرا

جهت برای نقد و تحليل هر يك از آنها ضـروری اسـت  بدين. طريقت پراكنده و متنوع استاهل 

  .مند بررسى شودها در طرحى منسجم و روش ديدگاه ۀهم

شـمار و  ۀو اقـوال عرفـا دربـار نيسـت تـا در بـاب علـل پراكنـدگى آرادر اين مجال ميسـر 

ترتيب و تعريـف و تبيـين اصـطالحات عرفـانى و مراحـل و منـازل سـلوك بـه تفصـيل سـخن 

وال در ايـن بـاره طبيعـى قـو ا كـه تنـوع و تعـدد آرا شـود مىتنها بدين اجمال اكتفـا . گفته شود

معـامالت و مواجيـد خـود  ۀبدان جهت كـه هـر عـارفى متناسـب بـا شـيو ،ناپذير است و اجتناب

معـامالت و مشـى عملـى عرفـا بـا يكـديگر  ۀپرداختـه و چـون نحـو به بيان مراحل طريقت مى

نگـرش و بيـان آنهـا هـم از تعـداد و ترتيـب مراحـل سـلوك و همچنـين تعريـف  ،متفاوت بوده

  .)220-1/219 :1381دهباشى، (های آنها با هم اختالف داشته است  يين ويژگىو تب

مراقبه يكى از ايـن مراحـل طريقـت اسـت كـه در تعريـف و تبيـين اهميـت و نقـش آن در 

ايــن مقالــه بــر آن اســت كــه جايگــاه مراقبــه را در . های مختلفــى وجــود دارد طريقــت ديــدگاه

  .سير و سلوك بررسى و تحليل كند

  ف مراقبهتعري. 1

راقب اّهللاٰ فـى . )6/3924: 1335پادشا، (ای مواظبت و نگاهبانى كردن است مراقبه در لغت به معن

؛ راقبه مراقبـه )1/363: 1972/1392انيس و ديگران، (های خود خدا را در نظر داشت  ردر كا: أمره

عمـال اسـت ای حـافظ ا؛ رقيـب بـه معنـ)2/372 :تـا بى، طـاهرال(جعل الحبل فى رقبتـه : و رقاباً 

؛ )206: 1392، االصـفهانى راغـبال؛ 1/364: 1972؛ انيس و ديگـران، 1/424 :1405منظور،  ابن(

  ).1/524 :1330سياح، ( ی حسنای خداوندی استهمچنين از اسما

ــا در بــه كــارگيری مراقبــه بــه عنــوان اصــطالح از معنــای لغــوی آن  آنكــهبــيش از  ،عرف

بـا مفـاهيم عرفـانى مراقبــه  ااز جهـت لفـظ و معنــ كـه، آنپذيرفتـه باشـند بـه آيــات قـر تـأثير
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آيـات زيـر از جملـه آيـاتى هسـتند كـه عرفـا در شـرح و تبيـين . اند توجه داشـته ،متناسب است

  :اند مراقبه به آنها اشاره كرده

َ كان عليكم رقيبًا  -   .)1: نساء(إن اّهللاٰ

ُ على ُكل شىء رقيباً  -   .)52: احزاب( و كاَن اّهللاٰ

  .)78: توبه(اّهللاٰ يعلم سّر هم و نجويهم و أن اّهللاٰ عّالم الغيوب  ألم يعلموا أن -

َ َيری  -   .)14: علق(ألَم َيعَلم بَأّن اّهللاٰ

  .)117: مائده(يهم و أنت على كّل شىء شهيد فلّما توّفيتنى كنت أنت الرقيب عل -

  .)4: تغابن(يعلم ما فى السموات و األرض و يعلم ما تسّرون و ما تعلنون  -

بــه ماننــد بســياری از اصــطالحات عرفــانى تعــاريف متنــوعى بــه دســت داده شــده از مراق

ن نصـيبى كـه ايشـان را از دانـد كـه ترسـنده باشـد بـر فـوت شـد جنيد مراقبت را آن مى. است

ذوالنـــون مراقبـــت را چنـــين  .)2/30 :1336؛ عطـــار، 291: 1374قشـــيری، ( خـــدای اســـت

: 1374قشـيری، (چـه حـق برگزيـده اسـت ه ايثـار كنـى آنمراقبت آن اسـت كـ: كند مىتعريف 

 مراعـات سـر بـود: جعفـر بـن نصـير را پرسـيدند از مراقبـه، گفـت). 1/129 :1336؛ عطار، 291

و تعـاريف متعـددی كـه ذكـر  )292: 1374قشـيری، ( به نگريسـتن بـا حـق انـدر هـر خطرتـى

ده يـك از ايـن تعـاريف بـه موضـوع مهمـى اشـاره شـ در هـر. آنها در اين مجال ممكن نيست

در مجموعـه تعـاريفى كـه از مراقبـه . دهـد مىكه نوع نگرش هـر عـارفى را بـه مراقبـه نشـان 

  :به دست داده شده به اين موضوعات توجه شده است

  .)34: 1368طوسى، (نگاه داشتن دائم ظاهر و باطن خود . 1

  .)533: 1862تهانوی، ( داری و محافظت دل از همه مردوداتپاس. 2

سّراج ( مطلع است دهد مىانديشد و انجام  ی عزوجل بر هر چه او مىخدا آنكهدانستن . 3

: 1347؛ العبـادی، 716-715: 1361؛ غزالى، 289: 1374ی، ؛ قشير82: 1382توسى، 

142(.  

  .)716-715: 1361غزالى، ( بيند خداوند ظاهر و باطن او را مى آنكهعلم به . 4

؛ عطار، 291: 1374قشيری، ( رسد ىيبى كه از خداوند به بنده مترس بر فوت شدن نص. 5

1336 :312(.  

بيرون شدن نفس از اطراف خود و نيروی خـود جهـت روی آوردن بـه نفحـات لطـف . 6

  .)533: 1862تهانوی، ( و رضای او االهى

  .)292: 1374قشيری، ( به نگريستن با حق اندر هر خطرتى مراعات سرّ . 7
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  .)533: 1862تهانوی، (حق  ۀبه مالحظ مراعات سرّ . 8

  .)همان( نزد خدای تعالىو عالنيه  خلوص سرّ . 9

  اهميت مراقبه. 2

گذار است كه كيفيت سـلوك را تأثيرچندان قوی و  كند مىنقشى كه مراقبه در سير و سلوك ايفا 

يـك  بدين جهت هر. سازد بعد از مراقبه به كلى با مجاهدت او پيش از ورود به مراقبه متفاوت مى

البتـه . اند تا اهميّت مراقبه را تبيـين كننـد اند، درصدد برآمده ه توجه نشان دادهرفا كه به مراقباز ع

بر مبنـای  ،يك از منظری اهميت آن را دريافته تعابير و اشارات آنها در اين باره يكى نيست و هر

 انـد رين اعمال برای اهل اعمال دانسـتهت گروهى مراقبه را فاضل. اند مواجيد خود آن را بيان كرده

؛ 292: 1374قشـيری، ( انـد تـرين طاعـات برشـمرده ، بعضى آن را فاضـل)1/330 :1336عطار، (

انـد كـه مـرد بايـد در  ای محسـوب كرده ترين معامله ، شماری آن را فاضل)533: 1862تهانوی، 

رين تـ محاسبى آن را برتـرين و شـريف ).292-291: 1374قشيری، (زمت كند طريقت آن را مال

از را بدين جهت اين مرحله از سـلوك ). 42: 1411المحاسبى، ( شناسد وك مىمقامات بر اهل سل

اهـل  .)108-107: 1382، توسـى سّراج( اند تابد بهتر شمرده فتاب بر آنها مىهايى كه آ همه نعمت

. سازد شمارند كه سالك را برای ورود به صحبت مصاحبان آماده مى صفتى برمىطريقت مراقبه را 

سـالك بـه صـحبت  آنكهبدين سبب در طريقت پيش از . دم بر صحبت استمراقبه در خلوت مق

  .)144-142: 1368العبادی، (برخيزد ملزم بود تا در خلوت به مراقبه بنشيند 

  مقدمات مراقبه. 3

سالك به مراقبه دست يابد و در آن مستقر شود ضروری است مقدماتى فـراهم آيـد و  آنكهبرای 

. 2التزام به شـريعت؛ . 1: دين شرح استو مقدمات از نظر عرفا ب اين مراحل. مراحلى پيموده شود

به صـالح . 5فارغ شدن از محاسبه خويش؛ . 4 ؛قادر دانستن خدا بر همه چيز. 3 ورود به طريقت؛

نيكو كردن ميـان خـويش و خـدای بـا . 7 ؛مالزمت طريق حق. 6 ؛آوردن حال خويش اندر وقت

؛ 289: 1374قشـيری، ( مراعـات وقـت. 9؛ بـا خـدای نگاه داشتن انفاس خويش. 8 ؛مراعات دل

292(.  
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  مراحل و درجات مراقبه. 4

هـای  ترديد تأمل در آنهـا ويژگى اند كه بى راحل و درجاتى برشمردهبرای تبيين و تشريح مراقبه م

مراقبـه سـخن  ۀاز نخستين كسانى كه با دقت دربار. كند مىاين مرحله از سلوك را بيشتر آشكار 

وی ضمن مطالب خود در اين باره به مراتب اهل مراقبت نيز توجه . ابوبكر سّراج استرانده است 

هـا  يكى گروهى كه خدا را آگاه بر ضماير و راز دل: داند او اهل مراقبه را سه گروه مى. كرده است

 چه را جز خداست در دل فنا سـازند؛ كنند تا هر دوم كسانى كه خدا را با خدا مراقبت مى انند؛د مى

خواهند كه در اين كـار  نگرند و هم از خدا مى سوم بزرگان اهل مراقبه كه در اين حال به خدا مى

ياريشان كند و آنان را در تمامى اوقات و احوال بـه خودشـان وانگـذارد و تحـت واليـت خـود و 

: 1382، توسـى سـّراج(قرار دهد ) 195: اعراف(» َو ُهَو َيَتَولّى الصالحين« :شريفه ۀمصداق اين آي

82-83(.  

مراقبــت را بـه عنــوان ميـدان پنجــاه و ســوم  صـد ميــدانخواجـه عبــداّهللاٰ انصـاری نيــز در 

. مراقبــت خــدمت، مراقبــت وقــت و مراقبــت ســرّ : دانــد و آن را ســه نــوع مى كنــد مىمعرفــى 

بـزرگ آمـدن فرمـان، دانسـتن سـنت و شـناختن : مراقبت خدمت را بـه سـه چيـز تـوان يافـت

بـه فنـای شـهوات، صـفای خطـوات و : شـود مىه سـه چيـز حاصـل مراقبـت وقـت نيـز بـ. ريا

رهـا گشـتن از خـود گـم شـدن گيتـى، : شـود مىغلبه مهر و مراقبت سر نيز به سه چيـز يافـت 

  .)164-163: 1386انصاری، ( و برگشتن از انس

  

مراقبت

مراقبت خدمت

بزرگ آمدن فرمان

دانستن سنت

شناختن ريا

مراقبت وقت

صفای خطوات

فنای شهوات

غلبۀ مهر

مراقبت سرّ 

گم شدن گيتى

رها شدن از خود

برگشتن از انس
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مراقبــه را دارای دو وجــه دانســته  ،نيــز بــه ايــن موضــوع توجــه نشــان دادهمحمــد غزالــى 

 ،از ديــدگاه او. اليمــين و ديگــر مراقبــت پارســايان و اصــحاب قبــت صــديقان،يكــى مرا: اســت

اصـحاب يمـين . اليمـين اسـت االتـر از مرتبـه پارسـايان و اصـحابمرتبه صـديقان در مراقبـه و

داننـد خـدای تعـالى بـر ايشـان مطلـع اسـت و از وی  رسـند كـه مى ای مى در مراقبه بـه درجـه

ــد شــرم مى ــى در عظمــت و جــالل و ،دارن ــدهوش و مســتغرق نمىول ــود و  ی م ــوند و از خ ش

ــاخبر باشــند ــان در مراقبــه از احــوال و خــواطر و حركــات خــويش مراقبــت . احــوال عــالم ب آن

در نظــر اول بــه خــاطری كــه در دل آنــان فــرو آيــد گــوش : كننــد و دارای دو نظــر هســتند مى

انديشـه، خـدای دارند و هميشـه دل را مراقبـت كننـد تـا در آنچـه انديشـه پديـد آيـد، اگـر آن 

راست آن را به كمال رسانند و اگـر در هـوای نفـس باشـد از خـدای تعـالى شـرم دارنـد و خـود 

خـود  را مالمت كنند كـه چـرا ايـن رغبـت در آنـان پديـد آمـد و فضـيحت و عقوبـت آن را بـر

در نظــر دوم در . در آغــاز پديــد آمــدن هــر انديشــه ايــن مراقبــت فريضــه اســت. تقريــر كننــد

يـا طـاعتى اسـت يـا : كـس از ايـن سـه خـالى نيسـت اعمـال هـر. كنند بت مىوقت عمل مراق

مراقبـت در طاعـت آن اسـت . در هـر سـه حـال مراقبـت ضـروری اسـت. معصيتى يـا مبـاحى

كه آن را بـا اخـالص و حضـور دل انجـام دهنـد و آن طاعـت را تمـام نگـه دارنـد و بـه هـيچ 

مراقبــت در . از آن برندارنــدچيــزی حتــى اعمــالى كــه در آنهــا زيــادت فضــيلتى باشــد دســت 

معصــيت آن اســت كــه شــرم دارنــد و توبــه كننــد و مراقبــت در مبــاح آن اســت كــه بــه ادب 

  .اند باشند و در نعمت خدای، منعم را ببينند و بدانند كه در همه وقتى در حضرت وی

دل آنــان بــه غفلــت : شــمارد هــای مراقبــت صــديقان را چنــين برمى غزالــى ويژگى

. اســت و در هيبــت وی شكســته و در آن جــای التفــاوت بــه غيــر نيســت تعــالى مســتغرق حــق

تعــالى، جــوارح آنــان نيــز از معاصــى بــاز  ايســتد بــه حــق اقبــت چــون دل راســت مىدر ايــن مر

آنها بـه تـدبير و حيلـت نيـاز ندارنـد تـا جـوارح خـويش را نگـاه دارنـد بلكـه مصـداق . مانند مى

ُ ُهمـوَم الـّدنيا و  َمـن أصـَبحَ «: آينـد اين حديث نبوی به شمار مى و هموُمـه َهـٌم واحـٌد كفـاُه اّهللاٰ

  .هر كه بامداد به يك همت خيزد، همه كارهای وی را كفايت كنند ؛»اآلخره

 ،رسـد كـه در اسـتغراق كامـل قـرار گيـرد ای مى در اين درجه از مراقبت، سـالك بـه مرتبـه

، اگرچـه نبينـد وی سـخن گـويى نشـنود و اگـر كسـى پـيش فـرا شـود وی را اگر با كه ناچند

  .)719-716: 1361غزالى، (چشم باز دارد 
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 ۀمراقبـه مقربـان و مراقبـ: شـود مىغزالى در جـای ديگـری بـرای مراقبـه دو درجـه قائـل 

ايـن دو درجـه از مراقبـه تفـاوت چنـدانى بـا ديـدگاه  ۀبيـان او دربـار. پرهيزكاران از اهل يقـين

ای كــه افــزون بــر آن مطالــب  هــا نكتــهتن. صــديقان و اصــحاب يمــين نــدارد ۀمراقبــ ۀاو دربــار

است و اهميـت زيـادی دارد آن اسـت كـه اهـل مراقبـه از هـر كـاری كـه موجـب رسـوايى در 

بيننـد كـه بـر تمـامى اعمـال آنهـا  زيـرا آنـان خـدای را مى .كنند روز قيامت است خودداری مى

: 1381همــو، (پــس آنــان نيــازی بــه انتظــار كشــيدن روز قيامــت ندارنــد . نــاظر و آگــاه اســت

699-701(.  

  :داند بدين شرح مى اعبدالرزاق كاشانى مراقبه را از افعال قلب و دارای سه معن

توجـه  ۀمرحلـ .ب ؛بنـده در برابـر عظمـت خداونـد خاضـع باشـد اينكـه مريد به ۀمراقب .الف

خداوند به بنـده، يعنـى بنـده چنـدان شايسـتگى يافتـه باشـد كـه خداونـد او را محـل عنايـت و 

نــده و فــانى دانســتن خــود در حــق ار دهــد و ايــن مســتلزم دوام حضــور قلــب بنظــر خــود قــر

-63: 1372كاشــانى، (مرحلــه خالصــى از محــدوديت مراقبــه و عبــور كــردن از آن  .ج اســت؛

65(.  

در : رسـد و بـه كمـال مى شـود مىمراقبـه در سـه مرحلـه آغـاز  ،از ديدگاه شـماری از عرفـا

ــ ــر ا ۀمرحل ــواطر را از غي ــد خ ــالك باي ــاول س ــاه دارد و در مرحل ــا ۀو نگ ــوارح  دوم اعض و ج

سـوم بـه مشـاهده دسـت  ۀخويش را از آنچه منع شده اسـت حفـظ و صـيانت كنـد و در مرحلـ

 ۀعــوام و مراقبــ ۀمراقبـ: داننــد گروهـى نيــز مراقبــه را دو نـوع مى .)533: 1862تهــانوی، (يابـد 

  .)همان( بدو خواص رجاست ۀعوام خوف از خدای تعالى است و مراقب ۀمراقب. خواص

  شرايط مراقبه. 5

داشته باشد كسى رقيب اوست كه سالك باور  آنكهنخست : يابد مراقبت تحت شرايطى تحقق مى

اوقـات و احـوال  ۀاگر اين اعتقاد در ميان نباشد كه در هم. نشود گاه از نظرش پنهان و غايب هيچ

اوسـت، مراقبـه شـكل  رقيبى هست كه ناظر بر اعمال و احوال آدمى اسـت و انسـان در محضـر

تنها ظواهر اعمال و احوال آدمى تحت نظـارت  آنكهدوم  ؛شود مىگيرد و حقيقت آن محقق ن نمى

انسان  كه ناچند ،كشد اين نظارت به تمام زوايای ضمير و خواطر مى ۀبلكه دامن ،رقيب قرار ندارد

  .ودبيرون ر االهىنظارت و حكومت آن رقيب  ۀبه هيچ طريق از داير دتوان مىن
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و ســالك عــالوه بــر  كنــد مىمراقبــه مجــال ظهــور كامــل پيــدا  ،بــا تحقــق ايــن دو شــرط

انــد  بــدين جهــت آورده. بينــد اعمــال، افكــار و خــواطر خــويش را نيــز تحــت نظــارت رقيــب مى

بـه مراقبـت كامـل دسـت يابـد كـه بـاطن و ظـاهر او در محضـر حـق حاضـر  دتوانـ مىكسى 

ايـد هـم ضـمير و سـّر خـود را مراعـات كنـد و هـم اين سخن بدان معناست كه سـالك ب. باشد

رسـيدن بـه . عالئم آن را در ظـاهر خـود نمـودار سـازد و در اعمـال و احـوالش آشـكار گردانـد

تر و تنهــاتر باشــد ادب و  كــه مراقــب در آن لحظــه كــه خــالىد ايــن مرتبــه ايــن نشــانه را دار

بت بــا ابنــای حرمــت و حفــظ حــواس و جــوارح همچنــان بــه جــای آورد كــه در وقــت مصــاح

العبـادی، (تـر و بينـاتر از انظـار خلـق اسـت  آگـاه االهـىداند كه رقيـب  زيرا او مى .اجناس باشد

1368 :142-144(.  

  ها و نتايج مراقبه نشانه. 6

بعضى از آنهـا . آورد مىهايى دارد و با خود آثار و نتايجى به همراه  مراقبه در مراحل مختلف نشانه

  :بدين شرح است

  .)42: 1411المحاسبى، ( ش بر تقصيرايبه گناهان و درخواست عفو و بخشاعتراف  -

؛ 1/219 :1385منــور،  ؛ ابن223: 1383گــوهرين، (بازداشــتن جــوارح از ارتكــاب گنــاه  -

  .)34: 1368؛ طوسى، 2/115 :1336؛ عطار، 289: 1374قشيری، 

  .)289: 1374قشيری، ( ن سالك به مجاهده و پيروی از سنتواداشت -

  .)1/129 :1336؛ عطار، 291: همان ( عراض از دنياا -

  .)715: 1361غزالى، ( بازداشتن نفس از غفلت -

  .)716-715: همان(جای دادن سالك در بهشت عدن  -

  .)42: 1411المحاسبى، ( االهىهای  شكرگزاری بر نعمت -

شـمارد  بزرگ دانستن آنچه خدای بزرگ دانسته و كوچك شمردن آنچه او كوچـك مى -

  .)همان(

  .)2/78 :1336عطار، ( برگزيدن آنچه خدا برگزيده است -

  .)همان( عزم نيكو كردن به خدا -

  .)همان( اختن افزونى و تقصير از جهت خدایشن -

  .)همان( دل به خدایآرام گرفتن  -

  .)همان( خلق به خدای ۀمنقطع شدن از جمل -
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  .)716-715: 1361غزالى، (به ادب شدن ظاهر و باطن او  -

  .)289: 1374قشيری، (فرا راه حق داشتن سالك  -

  .)1/315 :1336عطار، ( به همراه آوردن فراست -

  .)2/78 :همان( آراسته شدن به صفت ايثار -

  گيری نتيجه

در تعاريف مراقبه و تعابير مختلفى كه برای تشريح مراحل، درجات و انواع آن بيان شده به  آنكهبا 

اما در ميان آن پريشانى اقوال، نظم ناپيدايى به نظـر  ،وجه شده استموضوعات متعددی اشاره و ت

عرفـا های  انديشـهبا تأمل در . كوشد تصوير كامل و روشنى از مراقبه به دست دهد آيد كه مى مى

گيری تا مراتب نهايى و كامل آن دارای سـه مرحلـه بـدين شـرح  مراقبه را از آغاز شكل توان مى

  :دانست

سالك در ميـدان مراقبـه قـدم گـذارد و در آن اسـتقرار يابـد  آنكهبرای : دماتفراهم آمدن مق. 1

مناسـب را بـرای ورود ايـن حـال  ۀضروری است شرايطى احراز كند و در ضمير خويش زمينـ

  .شود مىبدون احراز اين شرايط اين حال بر كسى وارد ن. عرفانى فراهم سازد

سالك در مراحل سلوك در ايـن مقـدمات بـه  آنكهبعد از : مراقبه ۀيافتن بينش و آگاهى دربار. 2

خداونـد عـالم و آگـاه بـر  آنكهيكى : كمال رسيد بايد نسبت به دو اصل مهم شناخت پيدا كند

 بـرای. گيـرد های وجـودی او را در برمـى ساحت ۀعلم خداوند به انسان هم. احوال آدمى است

 .شـود مىاحلـى در وجـود او طـى بر سالك حالى وارد شود يا او به مقامى دست يابد مر اينكه

اين خواطر فكر و انديشه، نيـت و همـت را در . شود مىبدين ترتيب كه ابتدا خواطر بر او وارد 

در حكم دانه  ،خواطر ،در مقام تشبيه. كند مىآورد و بعد از آن اعمال ظهور پيدا  عارف پديد مى

 ،و اعمال ،های درخت و شاخه و انديشه و فكر و نيت و همت به منزله تنه ،های درخت و ريشه

های  كه فكـر و همـت بـر پايـه شود مىخوبى روشن ه با اين تشبيه ب. اند های اين درخت ميوه

 دتوان مىفكر و همت و عمل سالك ن. آورند های خود را پديد مى شوند و ميوه خواطر استوار مى

سالك بايد بداند كه از زمان در مراقبه . های خود جدا شود و با آنها تناسب نداشته باشد از ريشه

و همت در او پديد  قرار دارد و تا زمانى كه فكر االهىورود خواطر بر ضمير وی در حيطه علم 

ألم يعلموا أن اّهللاٰ يعلـم «. انجامد خداوند بر احوال او آگاه است ورزی سالك مى آيد به عمل مى

  .كند مىاز اين موضوع حكايت ) 78: توبه( »و نجويهم و أن اّهللاٰ عّالم الغيوبسّرهم 
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گيــری مراقبــه بســيار مهــم اســت آن اســت كــه  اصــل ديگــری كــه شــناخت آن در شــكل

شــناخت ايــن اصــل در . بينــد خداونــد عــالوه بــر آگــاهى و وقــوف بــر احــوال انســان او را مى

زيـرا اگـر سـالك بـاور  .بسـيار دارد تـأثيرايجاد بينش و آگـاهى بـرای ورود بـه ميـدان مراقبـه 

ترديـد در  محضـر و منظـر خداونـد قـرار دارد بـىبينـد و وی هميشـه در  و را مىكند كـه خـدا ا

در ايـن بـاب ) ص( روايـت غزالـى از صـحابى پيـامبر. مرحله مراقبه وارد شـده اسـت ترين مهم

شـنيد كـه خـدا او را در زمـان انجـام گنـاه ديـده ) ص( كه وقتى گناهى كـرد و از رسـول خـدا

ــا در دم جــان  ــى، ( ســپرداســت از شــدت شــرم و حي ــ مى) 715-716: 1361غزال شــاهد  دتوان

َ َيــری . مناســبى بــرای تبيــين ايــن موضــوع باشــد َ كــان )14: علــق(َألـَـم َيعَلــم بــأن اّهللاٰ ؛ أن اّهللاٰ

از جملـه آيـات متعـدد ) 52: احـزاب(و كـان اّهللاٰ علـى كـل شـىء رقيبـًا ) 1: نسـاء(عليكم رقيبًا 

ان احاديـث نيـز اهـل طريقـت بيشـتر بـه در ميـ. دهـد مىقرآنى است كه از اين موضـوع خبـر 

تـا بـر ضـرورت و اهميـت ايــن  »... أعبـداّهللاٰ كأنـّـك تـراه«: انـد ايـن حـديث توجـه نشـان داده

  .كنند تأكيداصل 

پس از آنكه مقدمات فراهم شد و سالك بينش و آمـادگى مناسـب : ورزی و معامله عمل ۀمرحل. 3

گـذارد و تحـت تصـرف و غلبـه  مل گام مىدر ميدان ع ،برای ورود به مراقبه را به دست آورد

در اين مرحله مراقبه در تمام زوايا و دقايق معـامالت و . دهد مىمراقبه اعمال خويش را انجام 

  .كند مىاعمال او نفوذ دارد و كيفيت سلوك و معامالتش با گذشته تفاوت پيدا 
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