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 چکيده
این مقاله درصدد است که برای معنا بخشیدن به زندگی درون تهی انسان ها و با استفاده از روش 

استنتاجی به بررسی تفکرات حکیم مالهادی سبزواری درباره عشق و ارائه پیامدهای  -توصیفی 

جویزی آن تربیتی در این زمینه بپردازد. در واقع از ابعاد بارز و برجسته فلسفه تعلیم و تربیت، بعد ت

بوده که به تشریح و توضیح راهکارهایی در جهت نجات انسان از تنگناهای زندگی می پردازد. غایت 

تربیت در اسالم، ربانی شدن آدمی است و از ویژگی های ربانی شدن، احساس پیوستگی به ذات 

 اقدس الهی است که نقطه اوج آن را در عشق به خدا می توان یافت. عشق و محبت در نزد

اندیشمندانی چون حکیم سبزواری زمینه های دیرپایی دارد. سبزواری بر اساس اصالت و تدرّج 

وجود به بیان عشق می پردازد و با تکیه بر مراتب عشق از دیدگاه ایشان می توان به اصولی همچون 

اصل کمال طلبی انسان، اصل بندگی و پرستش حقیقی خداوند، اصل عنایت خداوند، اصل 

پذیری انسان در قبال خویش و اصل خواست و اراده انسان در تربیت فراگیران تاکید مسئولیت 

داشت و از اثرات تربیتی اعتقاد به عشق از دیدگاه حکیم سبزواری می توان به رهایی از بی معنایی 

و روزمرگی، دست یافتن به امنیت، پیروی از رسول الهی، همراهی با خداوند، اجابت دعاها، قرب 

پی بردن به مقام و منزلت انسانی، بی نیازی از مردم، شهود ملکوت، مراقبه و محاسبه دائمی  الهی،

 .و در نهایت بروز استعدادها و ظرفیت های پنهانی اشاره کرد

 

 .تربیت اصول تربیت، سبزواری، حکیم عشق، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

تربیت، یکی از بحث های مهم و اساسی فلسفه تعلیم و تربیت به شمار می رود مبحثی که ناظر به تشریح و هدف و غایت نهایی 
توضیح انسان کامل و مطلوب است. در دیدگاه اسالم ربانی شدن و رسیدن به جایگاه خلیفه الهی، نهایت و غایت اساسی تربیت تلقی شده و 

دگاه ها در چنین مفهومی نهفته است. در میان روش های تحقیق خدا گونه شدن می توان از یکی از وجوه بارز دیدگاه اسالم با سایر دی

 عشق کردن اثبات با عشق، رسالة در عشق الهی نام برد که بسیاری از اندیشمندان با نگاه های متفاوت بدان پرداخته اند. بطوریکه ابن سینا

را  (. عرفان375: ص1400است. )ابن سینا،  عاشق و محب خود، خاص هستی اندازة به هر موجودی که می کند بیان موجودات، همة برای
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 3 زهره متقی ،2 هشیکمال نصرتی ، 1 مهرنوش امينی
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 .اصفهان دانشگاه. وتربیت تعلیم فلسفه دکتری دانشجوی  3
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 پيامدهاي و سبزواري هادي مال حکيم دیدگاه از عشق
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 قوسِ که است دایره ای مانند است. هستی عشق آن، کمالِ نیز هستی و بنیاد عارفان، دیدگاه از زیرا مکتبِ اصالت عشق نامید؛ توان می نیز

 که آنچه تمام و عربی دایره ابن به تعبیرِ است. گونه بدین معاد نیز  آن صعودیِ قوس همچنانکه است؛ عشق بر مبتنی آفرینش  آن نزولیِ

 عارفان ( البته264: 1981؛ 136: 1354شود )مالصدرا،  می جودات مو ایجادو غایت سببِ که است است عشق عشق است، آن خارج و داخل

 هم و داد اسناد حق به را آن می توان هم بنابراین است. میان مرتبه الهی و مرتبه کونی مشترك آن حکم که می دانند کلی حقیقتی را عشق

 که است پنهان گنج اشتیاق سو از یك دارد:  ساحت دو عشق دارد. وجود تام مناسبتی مظهر و ظاهر میان (. زیرا52: 1375خلق )قونوی،  به

به  خدا عشق یا خدا به موجودات اشتیاق و عشق دیگر سوی از شود و آشکار آنها و برای ها بدان تا یابد تحقق موجودات در خواهد می
 (.401: 1373است )شایگان،  هم با معشوق و عاشق مخلوق، و خالق خدا چون است. خویش خویشتن

 مانند میل یا عشق یا محبت داند می واحد معنی و حقیقتی دارای وجود مانند را عشق ابن عربی، عرفان تأثیر تحت نیز مالصدرا

نامند  نمی این اسامی به را اشیا معنی، بودن مخفی یا عادت دلیل به مردم عامة است، لیکن ساری اشیاء  تمام در که است حقیقتی وجود

 است؛ نامتناهی کمال و شدت نظر از او وجود کرد. اطالق معشوق و عشق و عاشق لفظ خداوند بر توان می (. بنابراین340: 1981)مالصدرا، 

 التمام فوق و است. لذا ابتهاج و عشق او تام علوم ترین کامل او زیباهاست علم زیباترین است. خداوندو عاشقیت و معشوقیت او چنین  عشق

 (.143-142: 1372است )سبزواری، 

 با را آن از خویش شخصی تجربیاتِ که ه اند کوشید عرفا از یك هر است، تعریف غیرِقابل و بدیهی عشق، مفهوم که آنجا بنابراین از

شاید نقطه اوج چنین ارتباطی را بتوان رویکرد حکیم سبزواری نسبت به عشق دانست.وی بر .توضیح دهند الفاظ قالبِ در خصوصیاتی بیان
آن است که خداوند عاشق خود و مخلوقاتش است و مخلوقات نیز به خالق خود نهایت عشق را می ورزند بنابراین نظر، سراسر جهان  را 

ات و زیبایی باشد عشق نیز موج می زند. این واقعیت به زندگی انسان معنا و مفهوم می بخشد و حاصل عشق فرا گرفته و هر جا وجود و حی
آن معنویت در برابر بی معنایی است. در حقیقت الزمه رهایی آدمی از دغدغه های زندگی معاصر، درك عشق متعالی و تبیین آثار آن برای 

ء و اندیشه های حکیم سبزواری به عنوان مبنای بررسی انتخاب می شودزیرا آرای حکیم دل بستن به آن است.بنابراین در این پژوهش آرا

مالهادی سبزواری در باب عشق از این لحاظ مورد بررسی واقع می شود که امروزه بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازخوانی آثار متفکران 

تاریخی خود، سعی می کنند  -تربیتی مختلف به تناسب بافت فرهنگی ایرانی احساس می شود و نظام های -به عنوان الگوی اصیل اسالمی
با اتکاء به آرای اندیشمندان جامعه خویش، خط مشی های تربیتی مطلوبی را تعیین کنند و پژوهش و مطالعه در آرای حکیم مال هادی 

 .یی برخوردار باشداسالمی، می تواند از اهمیت باال -سبزواری به عنوان  یکی از نمایندگان اصلی ایرانی

 نگاهی مختصر به زندگی نامه حکيم مالهادي سبزواري
هجری قمری( در شهر سبزوار به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا مهدی سبزواری یکی از علماء بود.  1289-1212مال هادی سبزواری )

عرفان و فلسفه راهی حوزه علمیه اصفهان شد  مالهادی پس از فراگیری علوم مقدماتی، عازم حوزه علمیه مشهد شد پس از آن برای تحصیل
و دروس حضراتی چون مالحسین سبزواری و حاج محمد ابراهیم کرباسی، آقا شیخ محمد تقی مال علی مازندرانی، نوری اصفهانی و مال 

در این حوزه  به مشهد بازگشت و پنج سال در مدرسه حاج حسن مشغول تدریس شد 1242اسماعیل کوشکی حاضر شد. مالهادی در سال 

توان به آخوند مال محمد کاظم خراسانی، مال محمد کاظم سبزواری، آیت اهلل حاج ایشان شاگردان چندی را آموزش داد که از میان آنها می

 میرزا حسن مجتهد سبزواری، مال عبدالکریم قوچانی، حاج میرزا حسن حکیم داماد، آقا میرزا محمد یزدی و معروف به فاضل یزدی اشاره
اند کرد. حکیم سبزواری حاج مال هادی )ره(، از بزرگترین فیلسوفان اسالمی است دانشمندان معاصر و بعدی او را ارسطوی زمان خود شمرده

دست و توانا بود او نمونه اعالی حکیمانی بود که هم در حکمت نظری استادند و هم در عرفان و وی در فلسفه و عرفان به یکسان چیره

گذشت. فتحعلی شاه، محمدعلی شاه و سال از حکومت قاجار در ایران می 19ق  1212وی. زمانی که متولد شد یعنی سال تجربیات معن

تخلص «اسرار » های حکمی و عرفانی نیز سروده است و در شعر راندند. مالهادی غزلناصرالدین شاه در زمان حیات او بر ایران حکم می
قمری درگذشت آرامگاه او در سبزوار )اکنون معروف به فلکه زند  1289بیست و پنجم ذی الحجه سال  کرد. مالهادی سبزواری عصر روزمی

 (.9-8: 1368( قرار دارد)توشی هیکو، 

 مفهوم و اهميت عشق 
مایه اصلی عرفان و عامل اساسی سیر و سلوك عارفان و جوش و خروش آنان عشق است که لطیفه ای است ربانی و ودیعه ای است 

الهی و آتشی است که هستی ظاهری و صفات بشری سالك راه حق را می سوزاند و چشم دل را به عوالم ملکوت بینا می کند. برای واژه 
است و آن گیاهی است که چون بر درختی بپیچد آن را خشك می « عشقه» عشق تعریف های بسیاری کرده اند فی المثل: عشق مأخوذ از 

( بر این مبنا، عشق به معنای  826: ص1361ه بر هر دلی عارض شود، صاحبش را خشك و زرد کند ) عمید،کند، همین حالت عشق است ک

 (. 826: ص1361شیفتگی، دلدادگی، دلبستگی و دوستی مفرط است ) عمید، 
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) صادقی برخی از حکمای مسلمان معتقدند که: عشق جذبه و الهام الهی و تحریك روح قدسی است به سوی اقلیم حس و زیبایی 

(.البته تعاریف بسیارزیادی از عشق ارائه گردیده که هیچ کدام بیانگر حقیقت آن نیست و فقط مفهوم آن را اندکی  1 :1388حسن آبادی، 
 روشن تر می کند حقیقت عشق یافتنی و چشیدنی است و دریای است که در ظرف محدود سخن و بیان نمی گنجد .

 

 عشق در نگاه اسالم 
ابتدا به رویکرد قرآن کریم به واژه عشق و محبت پرداخته و پس از آن به بررسی عشق از دیدگاه حکیم مال هادی در این بخش 

( 165محبت زیاد )بقره «:اَشَدّ حُباً » سبزواری پرداخته می شود. واژه عشق در قرآن کریم نیامده است ولی در مقوله انسان و خدا عبارت 

( برای تبیین معنا و مفهوم عشق از منظر  30یعنی عشق استفاده شده است ) یوسف « شغف» با انسان از واژه آمده و در مقوله ارتباط انسان 

اسالم ناگزیر باید مقدماتی به ترتیب زیر بیان شود این مقدمات رابطه و نسبت بین خالق و مخلوق را روشن می کند بطوریکه این به توضیح 
 کمك خواهد کرد.و تبیین عشق از دیدگاه سبزواری نیز 

یکی از مفاهیمی که بیانگر نسبت خالق و مخلوق است، مقوله علم و آگاهی است با این توضیح که هر یك از  الف( علم موجودات:
( در حقیقت می توان گفت که هیچ موجودی 191: 1موجودات به مقدار بهره ای که از وجود دارند بهره ای از علم دارند )طباطبائی،بی تا، ج

مگر اینکه وجود خود را ادراك می کند و با وجود خود احتیاج و نقص وجودی خود را اظهار می نماید و هیچ موجودی نیست مگر  نیست

آنکه درك می کند که ربّی غیر از خدایتعالی ندارد. پس او پروردگار خود را تسبیح نموده و از داشتن شریك و هر عیبی منزه می دارد 
 (.191: 1)طباطبائی، بی تا، ج

یکی دیگر از مفاهیم ناظر به نسبت خالق و مخلوق تسبیح است آنجا که می فرماید: آسمانهای هفتگانه و  ب( تسبيح موجودات:
زمین و هر کس در آنهاست او را تسبیح می گویند و هیچ موجودی نیست مگر اینکه به ستایش او تسبیح می گوید ولی شما تسبیحشان را 

( بر این اساس می توان چنین برداشت کرد که : این عالم فی نفسه جز محض حاجت  و صرف فقر و فاقه به  44نمی فهمید ) اسری /

خدایتعالی چیز دیگری نیست در ذاتش و صفاتش و احوالش و به تمام سراسر وجودش محتاج خداست و همین احتیاج زبانی گویاست که از 

 وجود محتاج الیه خبر می دهد. 

:  رابطه انسان با خداوند رابطه محب و محبوب است و خدایتعالی هیچ موجودی را بدون لق و مخلوقج( محبت متقابل خا

» معرفت و محبت خلق نکرده است؛ ایمان تنها درك عقلی نیست، بلکه آمیزه ای از درك عقلی و عشق است. آیه زیر موید این معناست 
(این آیه داللت دارد که ایمان نوعی عالقمندی شدید  7)حجرات /« شما آراست ولیکن خدا ایمان را محبوب شما کرد و آمن را در دلهای 

الهی و معنوی است هر چند از استدالالت عقلی نیز ریشه می گیرد بر این اساس می توان گفت خدا دین را در نهان خانه وجود انسان 

 (.67-68: 1382محبوب قرار داده و در دلهای او زینت داده است )جوادی آملی، 

از نسبت های دیگر میان انسان و خدا رضایت متقابل آن دو از یکدیگر می باشد .درآموزه های د( رضایت متقابل خالق و مخلوق: 
قرآن کریم انسان و عمل او مشمول رضایت الهی می شود.. رضایت خداوند از انسان زمانی است که انسان از تمامی مراتب کفر و فسق دوری 

 ( بر این اساس می توان گفت: الزمه جلب رضایت الهی التزام حسن فعلی با حسن فاعلی است.269: 6، بی تا، جمی کند ) طباطبائی

 عشق از منظر حکيم سبزواري 
حکیم سبزواری بر این باور است که هر تعریفی که از عشق شود ، گویا نیست ، زیرا انسان  آن گاه می تواند چیزی را تعریف کند 

ریافته باشد و بر تمامی زوایا و ابعاد آن  احاطه پیدا کرده باشد؛ سپس با استفاده از عقل و برهان آن را تعریف کند، و که آن را کامال د

(   82: ص1361شنونده نیز با عقل و ذهن خود آن را در یابد ،در حالی که عشق به تعبیر عارفان و حکیمان، نور وجود است. ) سبزواری ، 

ف  وجود گرفته و گفته است که وجود، القاب و عناوینی دارد که یکی از آنها ارادت است و ارادت نیز مراتبی دارد. سبزواری عشق را هم ردی
 پایین ترین مرتبه ارادت، شهوت و رغبت حیوانی است و مرتبه باالتر، ارادت عقالنی است و مرتبه باالتر  مرتبه عشق و محبت نفس ناطقه به

محبت عقل به خود و باطن ذات خود تا محبت و عشق ذات حق به حق، که عرفا گفته اند: اذا تَمّ العشقِ، هواهلل خودو باالتر از آن  عشق و 

 83: 1361یعنی هر گاه عشق و ارادت  به طور کامل بروز یابد آن وجود ،وجود نور  الهی است و آن باالترین مرتبه ارادت است ) سبزواری ، 

؛نخستین مرتبه عشق پنهان است که عبارت از عشق به خدا و به ذات خویش می باشد و دوم مرتبه  (وعشق همچون وجود، مراتبی دارد
( در 12ظهور است که در همه موجودات گیتی وجود دارد و هریك آن را به طریقی به ذات اقدس الهی ابراز می دارد .  ) سبزواری ، بی تا: 

ه انسان به فاصله ی روح از جایگاه نخستین خویش آگاه گشته،و نیاز اتصال به حقیقت عشق به معشوق ازلی، زمانی پدیدار می شود ک

 معشوق را در وجود خود بدیهی یافته و برای رسیدن به آن تالش کند .

 انواع عشق از دیدگاه سبزواري
 می توان عشق را در یك تقسیم بندی کلی به دو شاخه تقسیم کرد که عبارت است از: 
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 نوان سریان عشق در کاینات از آن یاد می شود.عشق عام که تحت ع -1

 عشق خاص که مخصوص انسان است و باالترین مرتبه عشق به شمار می آید. -2
( جذبه 400: 1361حکیم سبزواری در رابطه با عشق عام می گوید: حیات و هستی تمام موجودات قائم به عشق است ) سبزواری،

لم وجود جاری و ساری است . همین جاذبه و عشق ساری در موجودات است که عالم هستی عشق و کشش عاشقی و معشوقی در سراسر عوا

را زنده و پابر جا نگه داشته و سلسله موجودات را به هم پیوسته است به گونه ای که اگر در این پیوستگی سستی و خللی روی دهد، رشته 

عالم رخت بر خواهد بست. به نظر مالهادی سبزواری همه ممکنات و  هستی از یکدیگر گسسته خواهد شد و پایندگی و استواری از نظام
موجودات به حسب فطرت عاشق حقّند. هر چیزی که محبوب آنها واقع شود اثر وجود جلوه نام ها و صفات لطف و قهر او و نگاشته قلم 

 ( 346اوست )سبزواری، بی تا : 

سبزواری  باید گفت:از آنجا که عشق عین وجود است و انسان در میان امادر بیان عشق خاص به تعبیر حکما و همچنین حکیم 

تمامی موجودات عالم خلقت از شرافت و کرامت ویژه ای برخورداراست ودر برترین مرتبه عالم وجود پس از خداوند ایستاده و بیشترین 
ل بدان مایه از عشق برخوردار است که فرشتگان مقرب استعداد دریافت نور وجود را پیدا کرده بیشترین مرتبه عشق را داراست. انسان کام

 الهی نیز به مرتبه او نمی رسند .

حکیم سبزواری همسو با سایر عرفا از عشق خاص که مخصوص آدمی است به امانت تعبیر کرده است  عرفا در این رابطه گفته اند : 

اتِ واالرضِ و الجبال فَأبینَ أن یَحمِلنَها واشفَقنَ منها فَحَملها االنسانُ إنّه کانَ انّا عرضنا االمانَهَ علی السمو» در آیه « امانت الهی » مراد از 
 ( همین عشق است. 72)احزاب /« ظلوماً جهوالً ... 

سبزواری اعتقاد دارد که مراد از امانت در آیه مذکور خالفت است و خلعت جانشینی خداوند در زمین بر تن هیچ موجودی، بجز 

تعالی است –جلوه گاه تمامی نام های تنزیهی و تشبیهی و لطفی و قهری و جمالی و جاللی حق « انسان کامل » نیامده. انسان، راست 

چه زمینی و چه آسمانی به حسب استعداد ذاتی نمی توانند مظهر اعظم باشند زیرا به خاطر ضیق وجود،  –روشن است که سایر موجودات 
 (. 416، فقط انسان توانست این بار سنگین را بر دوش کشد ) سبزواری ، بی تا : ترس تکوینی دارند در میان موجودات

 انواع عشق خاص
با استفاده از سخنان و آثار عرفائی چون حکیم سبزوار ی، عشق خاص را می توان به دو بخش تقسیم کرد که آنها عبارتند از: عشق 

(عشق هایی که بر رنگ و زیبایی ظاهر 87: 1370عشق جسمانی. )سبزواری، حقیقی  و عشق مجازی   و یا به بیان دیگر عشق رحمانی و 

تعلق می گیرد و هدف آن تملك معشوق زیباست در ردیف عشق جسمانی و عشق هایی که بر معنویت و کمال و جمال مطلق الهی است در 
زه آن نفس و هدف آن بهره جویی جسمانی از جرگه عشق های روحانی قرار می گیرند. بعضی عرفا، عشق بر رنگ و عشقی را که نیز انگی

ن معشوق است، توأم با بدنامی و ننگ می دانند و بر این باورند که چنین چیزی را نمی توان عشق نامید. البته نباید تصور کرد که عشق انسا

عشق ها، روحانی هستند. برهان آنها  هابه یکدیگر، همگی عشق مجازی یا جسمانی شایسته نیست، بلکه به اعتقاد عرفا پاره ای از این گونه

بر این سخن این مطلب مطهر است؛ اگرچه عاشق گمان می کند که معشوق حقیقیش اوست ولی در واقع واسطه یا محرکی بیش نیست 
را شاید بهتر آن است که گفته شود اساسا عشق مجازی وجود ندارد عشق به هر کس و یا هر چیزی که واقع شود، عشق حقیقی است؛ زی

یك جمال بیشتر در هستی وجود ندارد که جمال حق باشد و هر چه زیبایی و دلربایی در عالم پیدا شود، همگی پرتو جمال مطلق او و 

 دلربایی و جنبه معشوقیت معشوق ازلی است. 

ال مطلق است این انسان فطرتا به کمال و جمال گرایش دارد ولی هرگز به کمال و جمال محدود خرسند نمی شود او به دنبال جم
میل فطری و باطنی انسان او را به سوی این صفات می کشاند ولی گاه عاشق از باب اشتباه در مصداق، سراغ جمال های محدود می رود و 

به همین سبب به محض وصول و درك معشوق به زودی دلزده سرخورده می شود و به دنبال محبوب دیگری می گردد در واقع او در ضمیر 

 (.407: 1381آگاه خویش احساس می کندکه این معشوق آن چیزی نیست که اومیخواهد)محمدیان، ناخود

از سخنان سبزواری این گونه برداشت می شود که انسان نمی تواند غیر خدا را دوست داشته باشد.هر چیزی و کسی که معشوق 
می شود،این صفات عاریتی هستند و انسان غافل گمان می  واقع می شود مظهر نام ها و صفات خداست، صفاتی که موجب دلربایی و عشق

 کند که این صفات از خود معشوق انسانی است.بنابراین عرفا هشدار داده اند که انسان نباید جلوه را به جای صاحب جلوه و صفات عاریتی را

وصف خداست بین عاشق و معشوق رابطه به جای صفات حقیقی بگیرد. همچنین حکیم سبزواری عقیده دارد که عشق به معنی معشوقیت 
سنخیت برقرار است همان گونه که ازلیّت و ابدّیت صفت معشوق حقیقی است عاشق نیز حیات واقعی خویش را از معشوق به وام می گیرد و 

 به بقای او عمر جاودانه پیدا می کند. 

سانی نیز سراپا فقر و نیاز است و صفات خود را از شأن عاشق ناداری و فقر و شأن معشوق استغناء و بی نیازی است. معشوق ان

صاحب صفات یعنی معشوق ازلی به عاریت گرفته است. جمال و کمال و قدرت دلربایی و مالحت و سایر صفات مالی خود را از حق  تعالی 
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های مجازی صورتی، پرتوی از  ( در حقیقت عشق 427وام گرفته و به همین سبب در مظهر معشوقی هویدا می شود. ) سبزواری ، بی تا : 

عشق حقیقی الهی است؛ خواه عاشق به این معنی توجه داشته باشد یا نداشته باشد. به این سبب که حسن و جمال هر جا که هست جلوه 
معشوق ازلی است همان جمال جمیل حق است که در مظاهر جسمانی جلوه گر می شود و دل  ها را صید خود می کند پس عشق صورتی 

 جسمانی می تواند گذرگاه عشق حقیقی شود. حکیم سبزواری در دفتر اشعارش می گوید : و

 در هیأت خوبت استوار است زیبی که به شکل هر نگاراست 

 کش دایره ی رخت مداراست   امنیت حسن آفتابی است 
 ( 88: 1370)سبزواری،قوسی ز معدّل النّهار است موچون شب و روچونور،ابروت

 رینش عشق سبب آف
عرفا و حکما هر کدام بر اساس جهان بینی خود و مطابق زبان و بیان و شیوه ورود و خروج خویش به موضوعات، عشق را باعث 

 آفرینش هستی می دانند و می گویند اگر عشق نبود هیچ موجودی پا به عرصه گیتی نمی گذاشت حکیم سبزواری دراین باره می گوید : 

 هرگز نه زمین، نه آسمانی  گر عشق نبود خود نبودی 

 (427: 1370)سبزواری،
به نظر سبزواری عشق عبارت از محبت افراط آمیزی که در ذات واجب الوجود به مانند دیگر صفات، فوق ما ال یتناهی است و این 

و خود مصدر آن است صفت عین ذات اوست.بنابراین خداوند عاشق ذات و کماالت خود می باشد ذات واجب الوجود عاشق چیزی است که ا

( حق تعالی به حسب حب به ذات و معروفیت نام ها و صفات و تجلی ذاتی در مقام احدیّت حقایق هستی را از مقام 695: 1371) رضا نژاد، 

: 1370به مقام واحدیّت و از مقام واحدیّت به مقام عین و خارج به فیض مقدس، به زینت هستی آراست )آشتیانی،« فیض اقدس» احدیّت به 
156 .) 

می توان از این بیانات نتیجه گرفت که از نظر حکیم سبزواری، رضای خداوند به ذات خود، عین رضای به فعل خویش است و این 

رضا، عشق و ابتهاج برای خداوند، عین اراده اوست. زیرا باعث و غرض از ایجاد، اثر و فعل مخلوق، عین ذات اوست او این مطلب را در 

نیز ذیل مطالب زیر آورده است: اراده حق  تعالی را محبت او به ذات خویش می داند و اعتقاد دارد که حقیقت وجود محبت  اسرارالحکم
(. حکیم در جای دیگر می گوید: هو }اهلل{ اجلُّ مبتهجٍ بذاتهٍ و  52: 1361است زیرا مرتبه وجود غیب الغیوب محبت ذاتی است ) سبزواری،

(.)خداوند باالترین و 400: 1372اشقٍ بذاتهٍ ، ال نسبةَ ال بتهاجهِ و مُحَّبتهِ و عشقهٍ بذاتهٍ الی غیره فیها)سبزواری اعظمُ مُحبٍّ واکملُ ع

 کاملترین عشق را به ذات مقدس خویش دارد ،و هیچ ارادت و عشق و محبتی جز به ذات وجود خود در او وجود ندارد . (

 اثر عشق بر وجود آدمی 
ری در تاثیر عشق در نفس آدمی حاوی مضامین بلند و ارزشمند است .از نظر او عشق آدمی به خداوند سبب مطالب حکیم سبزوا

می شود که آدمی به بی نیازی و استغنای معشوق و همچنین بحسن و جمال وجودی او پی ببرد. همینطور عشق سبب خواهد شد که 

کی از بزرگترین موانع در تکامل معنوی و فکری اوست از بین برود و انسان از کثرت مردم و پراکندگی انگیزه ها و گرایش های انسان که ی

بزرگان و عرفا بر این عقیده اند که عشق کلید همه معماها و رازهای پنهانی است. عده ای  (696: 1371سردرگمی رهایی یابد. ) رضا نژاد، 

ی عشق، ابتدای زندگی بشر است. در عشق الهی عامل ظهور عشق ، عشق را خود حق دانسته و برخی آن را موهبت الهی می دانند. ابتدا
 ایمان به خداست و چون خود ایمان از فضل خداست، عامل پدید آمدن این نوع عشق نیز عنایت و موهبت الهی است.

وسوسه های از بین رفتن وهم و خیال و از اثرات دیگر عشق بر وجود آدمی می توان به این نکات اشاره نمود که عشق سبب 

تبدیل شدن از کاسه آب و به طور کلی وسعت نظر و سعه صدر و  می شود و  شیطانی مثل حسد، فکر بد، عمل بد، گفتار بد، بدبینی، عقده

مطلق، آرامش درونی، اسیر نشدن در مظاهر  ،کمال و خیر . تجلی پروردگار در آینه وجودی انسان، درك زیباییدریا را به دنبال می آورد به 
پس باید با بوجود آمدن   خود خواهیست . نظر به اینکه عشق ضد از اثرات  عشق در وجود آدمیست مادی، دیدن ملکوت و حقیقت اشیاء

. سالك اگر چنین برداشتی پیدا کند و برسد به مرتبه ای که دین و دانش خود را با این .عشق، صیانت نفس یعنی خودخواهی از بین برود 

 :1374یوند دهد، انسانی واال و ایثارگر می شود و در مقابل زندگی توانایی و ظرفیتی باال خواهد داشت. )بهشتی، تفکر عرفانی عشق پ

(پس، عشق الهی از عشق به خویشتن آغاز می گردد و با عشق او به خلق ادامه می یابد و سپس با عشق خلق به خداوند به نهایت می 220
از بزرگ خداوند بدانیم، عاشقان تنها محرمان این رازند، عاشق حقیقی به فراخور معرفت و عشق خود، به رسد. اگر عشق را تنها گوشه ای از ر

 چشم اندازی دست می یابد که در آن جلوه ذات و الیزال سراسر حقیقت به تصویر کشیده شده است.

 اصول تربيتی مبتنی بر مراتب عشق از دیدگاه حکيم مالهادي سبزواري 
چنان آشکار است که غالباً نیاز به بیان تشریحی واعد کلّی در مناسبات انسانی و مرجعیت آن برای تفسیر رفتارها آنوجود اصول و ق

هدف پایان پذیرد. لذا ای مشخص آغاز، و بیتواند در خأل و بدون ضابطهآن وجود ندارد. بدیهی است که هیچ کنش و واکنش انسانی نمی
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های ساختمان آن علم هستند که در استحکام و عمر آن نقش اساسی دارندبنابراین در این بخش ها و پایهناصول هر علمی، به منزله ی ستو

 به ذکر اصول تربیتی که برگرفته از مباحث عشق نزد حکیم مالهادی سبزواری است پرداخته می شود:

 اصل کمال طلبی انسان  (1

و خروش آنان برای رسیدن به کمال نهایی خویش  عشق است که  مایه اصلی عرفان و عامل اساسی سیر و سلوك عارفان و جوش
لطیفه ای است ربّانی و ودیعه ای است الهی و آتشی است که هستی اخروی  و صفات بشری سالك راه حق را می سوزاند و چشم دل او را به 

 عوالم ملکوت بینا می کند. 

ا کرده،  نه تنهاخود را عاشق و خداوند را معشوق یافته است، بلکه از آن زمان که بشر معرفت عمیق تری نسبت به مبدا هستی پید

همه هستی را طلبکار او دیده و با چشم جانش مشاهده کرده که همه اجزای گیتی با نور عشق پدیدار گشته اند و هر یك از آنها خورشید 
افشان و پای کوبان به سوی او در حرکت  عشق را در باطن نهان کرده و از سر شوق و با پای اختیار، سرمست و بی خود، دست

هستند.سبزواری معتقد است که جاذبه عشق وجود آدمی را به تالش و تکاپوی دایمی وادار می کند. به طوری که رنگ سستی، خستگی، 

پیشرفت و افسردگی، بی حوصلگی از عالم درون و برون رخت خواهد بست. نیروی محرکه انسان و منبع کوشش او برای حرکت به سوی 

کمال و آزادی نیروی عشق است. این جاذبه عشق است که انسان را به کوشش وا می دارد و هر موجودی در عالم حقیقت واجد این نیروی 
مرموز است و بدون این نیرو جهان هستی از حرکت باز می ایستد در واقع همه طبایع وجود از جامدات، نباتات و نامیات با نیروی عشق زنده 

 (372لنده هستند او در این باره می گوید: اگر عشق و شوق نبود عالم وجود از میان می رفت.) سبزواری، بی تا :و با

جاذبه و عشق ساری در موجودات است که عالم هستی را زنده و پا برجا نگهداشته و سلسله موجودات را به هم پیوسته است .این 

بدا اعال در مدارج متفاوت می شود و همه موجودات با کشش عشق راه را به سوی حالت جذبه و کشش، باعث حرکت آنان  به سوی م
معشوق می پویند. اما در نهایت، موجودات ضعیف و ماهیات عالم پایین به خاطر محدودیت وجودشان، در میان راه ،گرفتار قوای شدیدتر از 

هر موجود عالی غایت سیر موجود و معلول دانی است تا برسد « قرب األقرب فاأل» خود شده، در همان جا فانی می شوند و بر اساس قاعده 

به ذات حق و مادر مطلق که نخستین موجود ال یتناهی و عظیم در عوالم است و در او فانی می شود و عشقبازی بین حق  تعالی  و او تحقق 

 (. 406پیدا می کند )سبزواری، بی تا : ص 
ن وجود اوست و انسان در میان تمامی موجودات از کرامت ویژه ای برخوردار است و در به تعبیرسبزواری از آن جا که عشق عی

برترین مرتبه عالم وجود پس از خداوند ایستاده و بیشترین استعداد دریافت نور وجود را پیدا کرده ،بیشترین مرتبه عشق را نیز داراست. 

(. از نظر عرفا،  401رب الهی نیز به مرتبه او نمی رسند ) سبزواری، بی تا: انسان کامل بدان مایه از عشق برخوردار است که فرشتگان مق
کمال انسان به عشق است. از طریق عشق است که انسان حقایق عالم هستی را در می یابد ،از این رو در نظام های تربیتی بایستی فراگیران 

 را به وجود عشق واقعی آگاه نمایند. 

 خداوند  اصل بندگی و پرستش حقيقی -2

فطرت انسان با عشق و پرستش سرشته شده است یعنی در هر زمان و در هر مکان که بشری وجود داشته عشق و پرستش نیز بوده 

: 1386است گرچه بعضی عوامل انسانها را از معبود حقیقی دور می ساخته است اما اصل پرستش پیوسته ثابت و پایدار بوده است ) اعرافی،

(. 190: 1372تا کنون اقرار به ربوبیت و یگانگی خدا کرده است )سبزواری« ألست»ی معتقد است که انسان از عهد (حکیم سبزوار 230
با  سبزواری در موارد بسیاری بر اصل بندگی تاکید فراوانی داشته اند و با فراهم آوردن این بینش که ارتباط انسان با خدا ارتباط فقر مطلق

کوشد تا بندگی و تذلل انسان را در برابر خداوند مهربان در وجود آدمی استوار سازد این بینش آدمی را  غنای مطلق است، در حقیقت می

بصیرت می بخشد که جز خدا نخواهد و جز به او دل نبندد و جز در پیش گاه او به عبادت برنخیزد که فلسفه عبادت هم گواهی دادن بر 

خداوند توان دست یافتن به کماالت واال را ندارند از این رو در تربیت فراگیران توجه به این عبودیت است. در واقع انسان ها جزء با یاری 
 اصل، دست یافتن به اهداف تربیت را میسر می سازد. 

 

 اصل عنایت خداوند -3

ن نیست این نگرش عارفان و فالسفه بلند پایه این است که تربیت معنوی و رسیدن به کمال بدون عنایت و توفیق خداوند  ممک

اصل ، باید پیوسته در تدابیر تربیتی و عرفانی مورد توجه مربیان و متربیان قرار گیرد.کشش و عنایت معشوق، عاشق را به سوی خود می 
کشاند و پیوسته فکر او را از خود پرمی سازد. اگر این کشش و عنایت از سوی معشوق و موالی حقیقی نباشد کوشش عاشق بیچاره به جایی 

ی رسد. بدیهی است تمام شئون انسانی به روحیات و نیت و انگیزه او بستگی دارد و اگر اندیشه، انگیزه و روح انسان به سوی عنایات باری نم

 تعالی باشد توانایی انسان صد چندان می شود، هر چند تالش و فعالیت او نیز از توفیقات خداوند است. سبزواری در این رابطه بیان می کند
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ام انسان حقیقی از فرشته برتر است، او هیکل توحید است ،او به خواست و اراده خداوند و جلوه گاه علم و قدرت حق گردیده و به که مق

 ( 267-268:  1370عنایت او نیز می تواند از این مقام هم درگذرد.  )سبزواری، 
      

 

 اصل مسئوليت پذیري انسان در قبال خویشتن  -4    
این باره می گوید انسان در عین حال که در صحنه عمل انتخاب می کند ولی خود وی یکی از اسباب و فعل حق تعالی سبزواری در 

 است و نیرو و توانی که بدان وسیله به فعلیت می پردازد عشق و محبت به قدرت الیتزال الهیست که هر لحظه و هر دم از ناحیه خداوند داده

(اختیار در سرشت آدمی نهاده شده است و اساس شخصیت و فصل مقوم اوست. اهمیت اختیار 154:  1373می شود )سعیدی سبزواری، 

 بدان لحاظ است که اساساً بعثت پیامبران و هر گونه مسئولیت و تکلیف پذیری و ثواب و عقاب و.. بدون آن توجیه پذیر نیست.در واقع انسان
دارای مسئولیت خواهد بود. از این رو بر دست اندرکاران امر تربیت الزم است که با در قبال اعمال و تصمیم گیری های آگاهانه خود نیز 

و  دادن مسئولیت هایی به فراگیران آنان را از همان دوران اولیه زندگی به مسئولیت پذیری عادت دهند تا بتوانند در آینده ایفای نقش کنند

 ادت واقعی دست یابند.در پستی و  بلندی های زندگی سربلند بیرون آیند وبه سع

 اصل خواست  و اراده انسان -5
از آنجایی که انسان موضوع تربیت است در صورتی تربیت را می پذیرد که خواست و اراده و انگیزه او بر آن قرار گیرد و قدرت 

رت نفس آزاد گردد هرگز دانستن محرکه این خواست و اراده و انگیزه عشق است و تا زمانی که نخواهد نور تربیت بر دلش بتابد و از اسا
مبانی و اصول ، اهداف و شیوه های تربیتی و حتی وجود مربی دلسوز و کارآمد کارساز نخواهد بود اما در صورتی که برای صعود و تکامل و 

رایط گوناگون، روش تربیت معنوی انگیزه و یا همان عشق در انسان  در مرتبه عالی خویش وجود داشته باشد می کوشد که در مواجهه با ش

 ها و  زمینه ها و شیوه های تربیتی خودش را ایجاد کند و راه را هموار می سازد .

 پيامدهاي تربيتی اعتقادبه عشق از دیدگاه سبزواري 
 با استناد به مطالب پیشین برخی از تاثیرات تربیتی اعتقاد به عشق از نظر سبزواری عبارتند از : 

احساس با معنا بودن زندگی در پرتو متقابل محبت خالق و مخلوق، رفع حجب یاد خالق از رهایی از بی معنایی و روز مرگی: -1
مخلوق می شود .انسان در هر مقام و منزلتی که باشد چنانچه به یك ریسمان محکم متصل نباشد و به یك تکیه گاه محکم معتقد نباشد 

چار روز مرگی و بی معنایی شده و هرگز از هیچ یك از اعمال خویش لذت نخواهد برد و هدف خاصی را آنگاه است که در زندگی خویش د

نیز دنبال نخواهد کرد چنین زندگی خیلی زود به بی سرانجامی و بیهودگی رسیده و آن می شود که بسیاری از مردمان روزگار ما به آن 

 دچار شده اند.

در هستی بر اساس رابطه عشق متقابل خالق و مخلوق، امنیت خاطر آدمی را موجب می  احساس وجود پایگاه محکمیامنيت:  -2
شود . در حقیقت رهایی از احساس تزلزل و ناپایداری به انسان کمك می کند تا او به طور متعادل عمل کرده و از چیزی یا کسی جز خدا 

ر وجود به هر اندازه عاشق او باشد عشق حق براو بیشتر است و همین نهراسد. حکیم سبزواری بر این امر مهم تاکید کرده و می گوید : ه
(. بنابراین از این طریق فرد در زندگی به امنیت واقعی دست می یابد و در مشکالت زندگی 65: 1361سبب استحکام وی است ) سبزواری،

 .همیشه به یاد عشق واقعی خویش است و هیچ موقع یاس و ناامیدی بر او غلبه نمی کند

درك عشق و محبت متقابل میان خالق و مخلوق آدمی را به تبعیت از پیامبر اسالم )ص( فرا می خواند پيروي از رسول الهی:  -3
زیرا پیامبر )ص( انسان کاملی است که آینه جمال خداوندی است و چون انسان فطرتاً عاشق پروردگار خویش است بنابراین همین موجبات 

ه سمت پیامبر )ص( برایش فراهم می کند و الزمه عشق و محبت نسبت به نبی پیروی و تبعیت از دستورات عشق و محبت و کشش را ب

اوست که عین دستورات و اوامر الهی است. حکیم سبزواری در این رابطه می گوید: عشق به انسان کامل همچون نبی در واقع عشق به 
(. در واقع از شروط اعتقاد به عشق واقعی، پیروی از رسول 369: 1361ی )سبزواری پروردگار است و عشق یعنی پیروی کردن از معشوق واقع

 اکرم )ص( است. 

رابطه محبت آمیز بین خالق و مخلوق سبب خواهد شد که انسان از غربت تنهایی رهایی یابد. زیرا احساس :همراهی با خداوند -4
می فرماید : «   4حدید آیه » و روح آدمی را تلطیف می کند. خداوند در سوره با خدا بودن، احساس تنهایی و غربت را از انسان می زداید 

حکیم سبزواری با تکیه بر عشق همیشگی که بین خالق و مخلوق برقرار است ،الزمه این عشق را همراهی  1«او با شماست، هر جا که باشید»

(. از 400: 1372همه موجودات همواره برقرار است )سبزواری،وکشش عاشق و معشوق می داند و معتقد است که این جذبه و کشش در بین 

                                                                 
 نما کنتمهو معکم ای-1
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این طریق مخلوق، همیشه خدا را با خود همراه می بیند و هیچ موقع احساس تنهایی بر او وارد نمی شود و در همه حال حسابگر اعمال 

 خویش است که مبادا مورد رنجش همراه خویش نگردد.

و همراهی خداوند نوعی اطمینان خاطر حاصل می کند،آنگاه این امر او را به جاذبه  انسان بنا به رابطه محکماجابت دعاها:-5

محبت الهی سوق می دهد. به اعتقاد سبزواری معشوق حقیقی یعنی خداوند، استغنای کامل دارد و بنده مومن باید آگاه باشد که باید به 
(. بنابراین رابطه محبت آمیز بین خالق و 61: 1370ان است) سبزواری،لطف و عنایت و غفران او امید داشته باشد که تنها راه نجات انس

مخلوق سبب خواهد شد که دعاهای فرد اجابت شود و حتی می توان اذعان داشت که اگر این رابطه خیلی عمیق گردد بشر تا آنجایی پیش 

 می رود که طبیعت به اذن خداوند فرمانبردار او می شود.

دیکی و قرب الهی یعنی نزدیکی به معشوق واقعی که جز در سایه رابطه محبت آمیز بین عاشق و قرب یعنی نزقرب الهی: -6
معشوق حاصل نیاید.حکیم سبزواری در این رابطه بر این باور است که انسان با عشق به خداوند متعال و سیر و سلوك معنوی می تواند 

به ذات اقدس الهی تقرب یافته و به بقای او عمر جاودان پیدا کند. البته حکیم استعداد های نهفته خویش را به فعلیت رسانده و در نهایت 
تفسیر می کند و اوج کمال عاشق را حضور در محضر معشوق می داند ) سبزواری،  –نه مکانی  –سبزواری قرب را به قرب وجودی و مکانتی 

 .( 280-281بی تا: 

واالی انسان نزد خداوند از ابتدای آفرینش او وجود داشته است. خداوند کریم منزلت . پی بردن به مقام و منزلت انسانی: 7
بدلیل مقام و منزلتی که برای انسان ها قرار داده  او را جانشین خود گردانده. حکیم سبزواری در این رابطه می گوید، خالفت انسان بر 

: 1371الم وجودی جانشین بر حق حضرت قرار داده است) رضا نژاد، حسب روح عرشی اوست، که او را نه تنها در زمین، بلکه در تمامی عو

(انسان با رابطه خود با معشوق حقیقی پی به این مقام و منزلتش خواهد برد و همواره می کوشد که خود را به گناه آلوده نسازد و این 599
 منزلت الهی را حفظ نماید .

لهی بر محبت به خویشتن حاصل می شود. خداوند متعال معشوقی است استغناء در سایه ترجیح محبت اکفایت از مردم:  -8
سراپا بی نیاز و مستغنی و وجود عشاق عین نیاز و فقر است. اگر آدمی در اثر ارتباط با خدا و محبت بین عاشق و معشوق پی به این معشوق 

ی نیاز دیده و تنها عشق و محبت پروردگار خویش را بر می ازلی ببرد و درك کند که تنها او بی نیاز مطلق است آنگاه خود را از سایرین ب

گزیند. حکیم سبزواری می گوید: استغنای معشوق ازلی در پایه ای است که محبت سایر افراد اگر دریا و خرمن هم باشد در چشم عاشق به 

دست پیدا کرد ،دیگر دنیا و نیازمندی های دنیوی را (. بنابراین وقتی فرد به ارتباط عمیق با خداوند  431جویی نمی ارزد) سبزواری، بی تا : 
 فراموش می کند و در واقع تمام تالش های چنین فردی داشتن ارتباط عمیق با خداوند متعال است.

حکیم سبزواری همچون عرفای محقق عقیده دارد که انسان هنگامی که عاشق و معشوق حقیقی شد و به  شهود ملکوت :-9
ه که فعل و صفت و وجود سالك در افعال و صفات و وجود حق  تعالی مستهلك شده باشد، خداوند را شهود می حالت فنا رسید آن گا

تر تر و کاملقوّی درمسیر سلوك هرچه بلکه جدا نیست ورزد و هرگز از آنمی عشق عبادت و به  خداست خدا، عاشق به عارفکند.بنابراین 

 و در نهایت به مرتبه شهود ملکوت نایل می شود. یابدمی خدا فزونیسوی به اشو انابه شود و توبهاو می گریتو عباد محوری گردد شریعت

: تمرکز بر عشق خداوند سبب می شود که انسان همیشه با احساس حضور پر ابهت و زیبای خداوند مراقبه و محاسبه دائمی-10

وشد تا بر اعمال خود نظارت داشته و نیك و بد خویشتن را مورد حسابرسی دقیق قرار دهد. در هستی زندگی کند، بنابراین همواره می ک
 همین امر سبب می شود که او همیشه خویشتندار بوده و کفّ نفس داشته باشد.

: عشق الهی سبب می شود که استعدادهای پنهان آدمی همگی پیرامون این عشق  بروز استعداد ها و ظرفيت هاي پنهانی-11
گرد هم آیند و در جهت آن رهبری شوند. در واقع انسان موجود بسیار پیچیده ای است که در وجود خویش دارای استعدادهای مختلف 

است. و انسان در هر مسیری حرکت کند استعداد های مربوط به آن زمینه در او به فعلیت خواهد نشست. بطوریکه اگر انسان به عالم ملکوت 

و تمام زندگی خویش را وقف مادیات و خوشگذرانی های مربوط به آن نماید ،بعد معنوی وجود ش به فراموشی سپرده عنایت نداشته باشد 

می شود و تا ابد چنین شخصی به وجود استعداد های معنوی خویش آگاه نخواهد شد اما زمانی که فرد به دنبال ارتباط عمیق با معشوقه 
 . ی خویش آگاه خواهد شد و آنها را در مسیر درست خویش هدایت خواهد ساختخویش باشد، به بسیاری از توانمندی ها

 بحث ونتيجه گيري:
خدایتعالی آدمی را به صورت خویش آفریده است و این خود نوعی سنخیت و تناسب روحی میان خالق و مخلوق است که می تواند زمینه 

و عشق ساری در موجودات و انسانها نسبت به خداوند است که عالم  ساز کشش و محبت مخلوق به خالق قرار گیرد همین کشش و جاذبه

هستی را زنده و پابر جا نگه داشته و سلسله موجودات را به هم پیوسته است؛ به گونه ای که اگر در این پیوستگی سستی و خللی روی دهد، 

بر خواهد بست. در حقیقت عشق به خداوند موجب رشته هستی از یکدیگر گسسته خواهد شد و پایندگی و استواری از نظام عالم رخت 
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فراتر رفتن از حدود و مرزهای فردیت شده و نوعی رهایی از آالم و مصائب را در پی خواهد داشت. عشق جلوه ای از فضل الهی است زیرا 

ثر انسانها وجود دارد و مسلماً افعال الهی حکمت و مصالحی بر آن مترتب است، زیرا که به نحو طبیعی و بدون تکلیف و تصنع در نفوس اک
نیکو و پسندیده است مخصوصاً هنگامی که مقدمه اهداف بلندی قرار گیرد. عاشقی امری باطنی و محقی از حواس را می طلبد و در نتیجه از 

ی کند و به همین شواغل دنیوی آزاد و رها می گردد و از هر آنچه غیر معشوق است، اعراض می نماید و از عالم کثرت به وحدت سلوك م

جهت اقبال او به معشوق حقیقی آسان تر و سهل الوصول تر می شود. بر این اساس در راه عشق، عاشق باید رشته محبت و عشق خود را به 

انسان کاملی بیاویزد و از آنجا که از اولین میوه های عشق، همگونی و سنخیت بین عاشق و معشوق است صفات معشوق به عاشق سرایت 
 یابد و ایتنجاست که محبت اهل بیت، عصمت طهارت )ع( ارزش انکار ناپذیری می یابد.می 

از این رو الزمه رهایی آدمی از دغدغه های زندگی معاصر، درك عشق متعالی و تبیین آثار آن برای دل بستن به معشوق وقعی است. 

تربیتی است؛ که وی را از بی معنایی و روزمرگی رهانیده وبه  همچنین اعتقاد به مراتب عشق برای فراگیران راه عشق دارای پیامدهای 

امنیت روحی وروانی می رساند ،و باز تاب آن در  پیروی از رسول الهی، همراهی با خداوند، اجابت دعاها، قرب الهی، پی بردن به مقام و 
ت بروز استعدادها و ظرفیت های پنهانی، قابل رویت منزلت انسانی، بی نیازی از مردم، شهود ملکوت، مراقبه و محاسبه دائمی و در نهای
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