
 باسمه تعالي

 مقدمه

 جايگاه معرفت نفس در ارتباط با واقعيت

اي است ها منتظر گفت تازهها و زبانوقتي پذيرفتيم كه گوش -1     

معرفت هستيي  » روش  اي بريده از حكمت گذشته اما نه تازه 

خواهتد  هاستت كته متي   يكي از آن زبان« از طريق معرفت نفس 

عتاري از همته زيتحت حتتي      هركس به خودش نظر كند ولتي ختودي  

عاري از بدن و زمان و مكتانت تتا يتايي كته اناتان از ستر حيتر  و        

 تعجب بگويد:

 را زنتان كه منتمتكي بدانتم م     نشان كه منم   رنگ و بيزه بي توه
« ويود»عبور كرده و با « ماهيا »و در اين حال از اصالت دادن به      

د كه خودش فقط هاتتت بتدون   شوشودت يعني متويه ميرو ميروبه

آنكه نظر بر زياتي يا ماهيت خود داشته باشد و اين اولين قدم ارتباط 

   1با معلوم زنده است و نه معلوم مرده.

تتوان  هتاي عتادي و تكتراري متي    وقتي متويه شديم با حتر   -2     

زرخ يهان را به گردش درآورد و گوش ماتمعان را پر كترد بتدون   

ها را تغيير دادت و از آن طر  نيح وقتي و عالَمِ اناانآنكه بتوان يهان 

هات بايد حرفي به ميان باشتد كته ويته    پذيرفتيم براي تغيير عالَمِ اناان

                                                 

 جرررو  «  رررو هررر ب   ه گرررم  رررو  نمآ گررر ه فررر      ا » بررر تب ني ارررم توررره نوشرررو  بررر   و ررر      -1
 .  ن واد
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پايدار آنها را يهت دهدت شايد بتوان به مباحث معرفت نفس در ايتن  

 راستا اميدوار بود.

روش معرفت نفتس  روشتي استت كته معتقتد استت معرفتت          -3     

« يهان كبيتر »ت راه وصول به معرفت «يهان صغير»يعني « اناان  نفس»

نگرد تا به معرفت حق نايت  آيتدت   است و لذا از اين منظر به اناان مي

ها كه با علم حصولي از ويود او آگاهي ولي نه به خداي درون ذهن

 يابند.مي

آري وقيتي درستت در   وقتي درست در خود سير كنتيمت   -4     

و  يتابيم خود را دريچة ارتباط با خدا متي  خود سير كنيم،

يابتد. پتس در   تحقتق متي   «مَنْ عَرَفَ نَفْسَه، فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ »معني 

ايتن راه هرزيتتحي كتته متانت شتتناخت تمتتامي حقيقتت ماستتت و متتانت    

 درست نگرياتن بر خودمان استت بايد كنار گذاشته شود. 

كه مح  ظهور همة استما   نياتت بل« حيوان ناطق»واقت اناان به -5    

الهي است. و قلبش محلتي استت كته حتق در آن محت ت ختود را بته        

. و شريعت در همة ابعاد خود متذكر ايتن حقيقتت   2گذاردنمايش مي

ها از طريتق شتريعت الهتيت آنرته را متانت      است تا اناان دروني اناان

ارتباط صحيح با خود راستين آنها است از ميتان بردارنتد. پتس يت      

عمت   »و بتين   «خودشناسي و فهم شريعت»طة دوطرفي بين راب

ويود دارد. مهم آن است كه از طريق  «به شريعت و خودشناسي

                                                 

َْسا َء ُفلَّ  » -2  «بق ه(/32)ه َعلََّم آَ َم تْلا
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تصحيح كنيم تا انتظاراتمان  شريعت  منظر خود را به معرفت نفس

 از آن برآورده شود.

اولتين قتدم استت تتا     « خودآگاهي حضتوري »معرفت نفس يا  -6      

را خود نپنتداريم  « ناخود  خود»يدا كنيم و « ودناخود  خ»را از « خود»

كه اين بحرگترين باليي است كه بر بشر امروز وارد شدهت بته طتوري   

 اي با خود ندارد.كه ديگر هيچ رابطه

دار كه بته شتناخت  حقيقتت     معرفت نفس  معرفتي است يهت -7     

شتود و راه  منجتر متي   «نفس مجترد انستاني  »يامتِ واحدي به نام 

كنتد. ولتي   يعني خداوند را بتاز متي  « حقيقت يامت اَحدي»ن به رسيد

هتايي استت كته    زنهار كه بايد متويه بتود ايتن معرفتتت  يتر از علتم     

نهايتت  در زنين علتومي تتا بتي    هدفشان يمت اطالعا  است و اناان

كندت ولي از حقيقت خود و حقيقت عالَم  اف  استت.  كاب علم مي

« الاتتالمعليتته»انرتته اميرالمتتنمنينيعنتتي از همتته زيتتح  افتت  استتتت زن

يعني زگونته   3«كَيْفَ يَعْرِفُ غَيْرَهُ مَنْ يَجْهَ ُ نَفْسَه» فرمايند: مي

كته بته ختودش ياهت      تواند  ير ختود را بشناستد در حتالي   اناان مي

 است. 

وقتي اناان از طريق معرفت نفس وارد علم حضوري شد و قلبش       

ه بتا زبتان آيتا  و روايتا  كته      در صحنة معرفتش حاضر گشتت تاز

و ائمتتته « وآلتتتهعليتتتهاهللصتتتلوا »ظهتتتور حقتتتايق قلتتتب پيتتتامبر ختتتدا

                                                 

 و ُ َ  ُت كلم غ  تحِلكم -3
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كنتد و يت  نحتوه    است احااس آشنايي مي« الاالمعليهم»معصومين

نمايتد.  نحديكي بتا كلمتا  ايتن ذوا  قدستي در ختود احاتاس متي       

در روايت فوق فرمودند: وقتتي  « الاالمعليه»كه حضر  عليهمرنان

دش را نشناسدت زگونه زيح ديگري را خواهد شتناخت. در  كاي خو

را « عليهماهللسالم»تواند بشناسد و نه امامان معصومواقت نه قرآن را مي

 و نه سخنان آنها را. 

به معلومِ حضوري « نظر كردن»معرفت نفس علمي است كه با  -8     

ر  در بتا « فكتر كتردن  »شود و نه بتا  و ويوديت براي اناان حاص  مي

بته حقيقتت    « نگتاه كتردن  »معلوم حصولي. و فرق زيتادي استت بتين    

كته فترق زيتادي    از آن حقيقت. همرنتان « خبردار شدن»زيحي و بين 

هتا در آيينتة وحتد ت و بتين سترگرداني در      است بتين ديتدن كتتر    

هات بدون يمت ديتدن آنهتا در يت  وحتد  حقيقتي      مجموعة كتر 

 اط با حقيقت اين كترا .معنويت و در نتيجه دور ماندن از ارتب

 توحيد در سه ساحت هاتي عبار  است است از: -9     

شود تمام كه در اين منظر روشن مي «توحيد عالَم ماده» الف:     

حركا  عالم مادهت ريشه در آن ذا  متحول عالم ماده دارد و  بحث 

 دهد. مند خبر ميحركت يوهري از آن يوهر حركت

كند همة قوا و حركا  اناان كه روشن مي «توحيد انسان» ب:    

ريشه در نفس يامت و مجرد او دارد و بحث معرفت نفتس حكتايتگر   

 آن است.
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كند ويود و تدبير عالَم كه روشن مي «توحيد عالم هسيي»ج:     

و آدم در گرو ذا  اَحدي است. ولي تا اناان معني توحيد حضوري 

داند زگونته بايتد   ناسد نميو ويودي را با نظر به نفسِ مجرد خود نش

تواند خدا را ببينتدت  به دنبال توحيد عالم هاتي بگردد و لذا اصالً نمي

تواند عالَم كبيتر را  در نتيجه نمي فهمد وو معني ديدن خدا را هم نمي

عالمت در آ وش خدا بيابدت بلكه با هتحار   به تماشا بنشيند و خود را در

مفهوميت هرزته بيشتتر يتذب     تأسف ممكن است با دانايي به خدايِ

اي پايان عالَم ماده بشتود و از خداشناستي ختود هتيچ بهتره     كتر  بي

 نبرد.

شا اهلل مدخ  ختوبي  نإ «ده نكيه از معرفت نفس»بحث  -10     

شود كه پس از آن براي تتدبرر  يهت امر فوق خواهد بود. پيشنهاد مي

ريتو   « استتين آشتي با خدا از طريق آشتي با ختود ر »بيشتر به كتاب 

با دقت بيشتر در اين « اناان در اسالم»زنين از طريق بحث كنيد و هم

توان گام زد. و در نهايت اگر خواستيد در ايتن راه بته عمتق    ماير مي

الزم دست يابيد و معرفت نفس را وسيلة كشف معار  عميتق دينتي   

 9و  8كته تريمتة يلتد    « النفس و الحشرمعرفت»قرار دهيدت به كتاب 

استت ريتو  فرماييتدت البتته الزم     « عليهاهللرحمة»فار اربعه مالصدرااس

 است كتاب اخير را همراه با شرح آن مطالعه فرماييد.

 

 «والاالم»
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 الرّحيمالرّحمناهللبسم

 

كنتد كته   هر انااني با اندك تأملي بر حاال  خودت تصتديق متي         

متا  »ت: خودش منحصتر بته ايتن ياتد متادي نياتت و خواهتد گفت        

يعنتي عتالوه بتر اتبتا  ويتود نفتس        . «بدانسييم، ما نَه اين تنيم

تر از بدنش تواند به راحتي بفهمد كه روحش فراخمجردت هركس مي

هات. يالب آن استت كته پتس از آگتاهي بته ايتن نكتتهت راهتي را         

طلبد تا اين قفس تنگ را بشكند و به آن فراخناي الزم دست يابد. مي

 دهد:سر مياين است كه ناله 

يانت بس است            زند تانَد بحر در مَشكي وِساقاي تنِ گشته
 نشات

اي هحاران يبترئتي  اَنتدر بشتتر              اي مايحاي نهان در يو    
 خر

دهد كه تا كي بايتد گرفتتار تتن باشتدت  زترا كته       يعني گ له سرمي     

گذارد آدمي به صور  آدميت رهحن و حجاب واقعيت  اوست و نمي

واقعيت خود دست يابدت مگر اينكه سر را از يقة تن بيرون كشتد و از  

 ماورا  تنت خود را به نظاره بنشيند.



 

 

13 

برآميختن يام و روحت مويب شده كه روح مجال پريدنش را از     

دست بدهدت زرا كه سبكي و سبكباليت شأن روح استت مگتر اينكته    

 ت يام شود.روحت اص  خود را فراموش كند و تاب

 برخوردهاي غائبانه

هتا متورد تويته قترار نگيتردت      وقتي روح در صتحنة حيتا  اناتان        

بيننتد  كنند و حقيقت همديگر را نميها  ائبانه با هم برخورد مياناان

هتاي  يتر   و در واقت بيگانگاني هاتند كنار يكديگر همتراه بتا تحليت    

 واقعي نابت به همت زرا كه:

فاون است          آدمي همرونموسيعصاي آدمي همرون
 استعياي

كه ظاهر كار آن دو پيامبر بحرگ ي  زتوب و يتا   يعني همرنان      

يكتي اددهتايي    ولي باطن كار آن دو بحرگوار ي  دَم و نفس استت

كنتدت اناتان   زايي  است كه مرده زنده ميديگري نفخة حيا و فعرال 

همين دلي  است كه نبايد از اناتان   . به دارد نيح باطني بايار اسرارآميح

ساده گذشت و وسعت روحش را در محدوده تنگ ماده به فراموشي 

 سپرد.  

خويشتن نشناخت ماكين آدمي              از فتحونتي آمتد و شتد در 
 كمي

فروخت             بود اطلست خويشتن را آدمي ارزان  
 دوختبردلقراخويش
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شناستد و بتا   متي « بد»همين است كه خود را حقيقتاً مشك  آدمي       

بترد.  كند و لذا همة استعدادهاي خود را از بين ميعم  مي« بد»خود 

 شدن اناان يلوگيري كنند. يعني:برعكس  انبيا  آمدند تا از ضايت

دل بداند حال تُو                تو زحتال ختود نتتداني آنرتته صاحتب
شد در دروغ                همرو ت خفياي عمتو            يوهر صدق

 طعم رو ن اندر طعم دوغ
راستت آن يتتتان ربتتاني   آن درو تت ايتتن تتن فاني بتود              

 بتتود
رو ن يان انتتدر او     ها اين دوغ تتن پيتدا وفاش             سال      

 فاني و الش
تا فترستتد حق               اي   دوغ را در خمتره ينبتتاننتده       

 ايرسوليت بنتده
تا بجنبانتد به هنتجار و به فتتن                 تا بدانم من كه پنتهان        
 «مَن»بتود 
شتدن در دستتورا    هتاي شترعي و وارد  يعني از طريق رياضتت         

توان به يوهر اصلي ويود خود دست يافتت و فهميتد   منظم انبيا  مي

منحصر در تن كردنت نظر بر سراب انتداختن استت و نتدا ستر     نظر را 

 دهد كه:مي

متترغ بتتاغ ملكتتوتم نيتم از عالتم خاك          زند روزي قفاي 
 اند از بدنمساخته
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 سركويشتابردوست           بته هواي كنمپروازروزكهاي خوش آن
 بحنتتم پروبالي

 ه:كند كو آن وقت است كه خوب حس مي    

 هاها               تن زده اندر زمين زنگاليان گشايد سوي باال بال  
بايد در بحث اناان شناسي يا معرفت نفس روشن شود كه آدميت       

كه در بدن بگنجدت و اگرزه تر از آنآفتابي پنهان است بايار گاترده

تتر  نبه ظاهر فرشته پنهان است ولي اناان از آن پريان و فرشتگان پنها

 است. يعني:

 تر از پريان بودر به ظاهر آن پري پنهان بود               آدمي پنهانگَ
ر در متتون استالمي بته راحتتي متا را ناتبت بته اناتان متويته          تدبر     

كند و نه تنها مولويت كته همته فريتاد    ماورائي فوق اين تن خاكي مي

 برخواهيم آورد كه:

تتم          از وراي تتتن به يتحدان ايما بداناتيتتمت ما اين تن نه
 زييتتممي

 سرمدي خودشناخت           در رياضِراكه ذا آنخن اي   
 بااختقصري

آري  خوشا به حال آن كس كه ختود را شتناخت كته در ايتن             

گتردد و  فروشد و متويه يوسف ختود متي  صور  خود را ارزان نمي

 فهمد كه:مي

سنگ است           يوسفي در ميان اين زاه گوهري در ميتان اين 
 است
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 پَسِ اين كوه قرص خورشيد است          زير اين ابر زهره و ماه استت

زند و عق  و لذا بعد از معرفت به خودت دست در اصالح خود مي      

شود كه بايد بشود. و دهد و آن مينظري را زراغ عق  عملي قرار مي

و « معرفت به نفست مقدمة عبوديت استت »: شودكه گفته مياين است

هر زه معرفت به نفس شديدتر باشدت راه كمالِ عبوديت بيشتر وسعت 

 يابد.مي

 

 
 
 
 
 

 نكية اول

 

 حقيقت  اناانت ماورا  بدن 
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كه حقيقت  او «. من»دارد و يك « تن»انسان يك 

اوستت و همته ادراكتا ،    « متن يتا نفتس   »همان 

 است.  4مخصوص و مربوط به نفس

كنتد و  يعني اناان بدون هيچ برهان و استداللت خود را حتس متي       

داندت بخصوص اين ماتأله در ختواب   دست و پايش را عين خود نمي

تر است. زرا كته متا در ختواب در هنگتامي كته      تر و محاوسروشن

بتتدنمان در رختختتواب استتتت ختتود را در همتتان يتتايي كتته ختتواب  

بينيم كه در بتا ي  ب. متالً خواب مييابيم و نه در رختخوابينيم ميمي

كنتيم  هاتيم و واقعاً هم خودمتان هاتتيم كته در بتا يم و حتس نمتي      

ها هاتيم كه در رختخواب است. يا خودمان همان گوشت و استخوان

خواهتد متا را   بينيم در خيابان هاتيم و ماشيني ميوقتي كه خواب مي

 كنيم. زير بگيردت خود را در وسط خيابان حس مي

كه حقيقت اناان همان نفس اوستت وقتي عضتوي از  به يهت اين    

استت زرا كته تتن   او كم شده« مَنِ»كند بدن او كم شدت احااس نمي

اناان در حقيقت او دخالت نداردت و با كم و زيتاد شتدن تتن اناتانت     

كته  ابتحار نفتس استت. و ايتن    « تن»كندت بلكه حقيقت اناان تغيير نمي

يعني نفتس   دراكا ، مخصوص نفس است؛همة اشود گفته مي

شتنود و نفتس   اناان شنواستت منتها در عالم ماده به وسيله گوش متي 

                                                 

«  وح»و «  فرر »و « َنرره»   سررم اب  رر ت    ت رر   ب  رر د فرر      رر و ت عزوررزتت نيوجرر   -4
 و  و    تورره  و رر     ارز هرر  سرر  وتمه برر  وررع ن ررك برر  فرر      رر  و  بر  وررع ن ررك برر  فرر   نررم

  ب  .ف   نمتو ب « ج ت»ت س ت و  « َنهِ »ج ب  ت ب «  ف »ق آت 
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بينتد. مالحظته   اناان بيناستت منتها در عالم ماده بته وستيله زشتم متي    

ديدنت زشم داريد و حتتي زيحهتايي را   ايد كه در هنگام خوابكرده

 فرمايد:. ميبينيد كه بعداً در عالم بيداري خواهيد ديدمي

مَردْ خفتهت روحِ او زون آفتاب               وز فل  تابان و تن 
 خوابدريامه

ايد وقتي در كتالس درست زشتمِ شتما بته     كه مالحظه كردهيا اين    

معلم است ولي نَفْسِ شما به يايي  ير از كالس و معلم تويته و نظتر   

انعكاس تصوير  داردت در عيني كه عم  بينايي زشم با تطابق عدسي و

آورد گيرد. وقتي معلم ش كلكي در ميروي لكه زرد شبكيه انجام مي

آييتد و از بقيته   خندنتدت تتازه شتما بته ختود متي      و همه حاضتران متي  

پرسيد: معلم زه كرد؟! زتون نفتس شتما در آنجتا حاضتر نبتود و       مي

كه به سوي معلم بتودت  تويهش در ياي ديگري بود  اين زشم با اين

كه زشم به بيندت نه ايناناان با زشم مي« منِ»يعني در واقت  ولي نديد.

طور است. گاهي خود بيننده باشد. يا در مورد گوش هم همينخودي

كه نفس نظر به گوينده  ندارد و نظرش در يتاي ديگتر استتت همتة     

فع  و انفعال شنوايي از نظتر فيحيولتودي و قتوانين متادي بتدن انجتام       

شنود. زترا؟ زتون نفتس    گوينده را نمي شودت ولي شخص سخنانمي

شنود و لذا وقتي نفس در صحنه نياتت گتوش   است كه با گوش  مي

« همتة ادراكتا  مخصتوص نفتس استت     » گتوييم  شنود. پس مينمي

 يعني:
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وزشم وگوش           پرتو آتتتش بود در آب پرتوروح استت نطق
 يتتتوش

شتودت ديگتر آن   در هنگام بيهوشي هم كه نفس از بدن ختارج متي      

شتودت زتون نفتس    هاي دكتر يرّاح مويب آزار اناان نميكردنپاره

كردن و ديدن و شنيدن همه مربوط به اوستت  كه ادراكاتي مت  حس

 است. از بدن خارج شده

 

 گويد؟قرآن چه مي

االَنْفُسَ حينَ مَوْتِتها، وَالَّيتي  اَهللُ يَيَتوَفَّي» فرمايد: قرآن مي     

 في مَنامِها، فَيُمْسِكُ الَّيتتي قَََتي عَيَيْهَتتاالْمَوْ ُ وَ    لَمْ تَمُتْ

يُرْسِت ُ االُخْري اِلي اَجَ ٍ مُسَمّيً، اِنَّ في ذلِكَ لَايا ٍ لِقَتوْمٍ 

ها را در هنگام مترگ تمامتاً   ( يعني خداوند يان42زمر/)«يَيَفَكَّروُنَ 

واب هتم كته بنتا نياتت بميتردت در هنگتام خت        گيتردت و آن يتاني  مي

كاي كه مرگ برايش مقدرر شدهت زون گرفته شد  گيردت پس آنمي

در خواب گرفته شتده و مترگ   گرداند و آن ديگري كه يگر برنميد

 له و ايتن مات   گتردد.  برايش مقدر نشدهت براي مدتي به بدن باز متي 

براي اه  تفكر نشانة مهمي از  -ها هنگام مرگ و خواب گرفتن يان

 حقيقت است. 

شويد كته در هنگتام ختوابت خداونتد متا را تمامتاً       متويه مي پس    

گيردت در حالي كه تن ما هنگام خواب در رختخواب است و لتذا  مي

 شود كه تن  ما در حقيقت  ما دخالت ندارد. از نظر قرآن هم معلوم مي
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زندت بلكه خوابد و نه زُر  ميمي ت نهاصالً نفس اناان هيچ زماني     

زدنت از تويته بته   هر خوابيد و يا شرو  كرد بته زتر   همين كه به ظا

شتود و بته يتايي ديگتر و يتا عتالَمي ديگتر تويته         بدن منصتر  متي  

كته بته   ايتد همتين  كند. به همين يهت هم شما بعضتاً متويته شتده   مي

كتان لغحيتد و   بينيد كه متتالً پايتتان از پلته   رويدت خواب ميخواب مي

ديدن بوديد. اين در حال خواب بينيدپريدت ميمرتبه از خواب ميي 

خواب رفتيدت نفس شتما ختود   ظاهر بهكه بهدهد همينحادته نشان مي

بيكته  واقتت نخوابيتده استتت    را در صحنة ديگر احااس كردت پس به

طور استتت  مرگ هم همين نظرش به جاي ديگر منصرف شده.

شود و در عالَم ديگتر حارتر   نفس از بدن منصرف مييعني 

 گردد.مي
كه خداونتد نفتس اناتان را تمتام و     در هنگام خواب در عين اين       

همتين يهتت   رود و بهكمال گرفتهت تدبير بدن توسط نفس از بين نمي

كنيد كه قلب و يا ساير اعضتا  اناتان در حتال ختواب از     مالحظه مي

كته خداونتد   ولي در موقت مرگ  عالوه بر اين اياتد.حركت باز نمي

گيردت تدبير و تويه نفس به بدن را نيح م و كمال مينفس اناان را تما

 شود.همين يهت ديگر اتري از حيا  در بدن ديده نميگيرد و بهمي

 تواند واقت شود.مي ه سه صور رؤيا ب خواب يا     

حقتايق عتالم استت     متتذكر كه اين رؤيتا    ياي رحمانيترؤ :الف     

 ي ازآن ارائته خواهتد  يهتا هنمون كه بعداً دهدنشان مي وباطن اعمال را

  شد.
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اناتان   كته بعتداً   دهدي مييهاواقعه از ه كه خبرياي صادقرؤ :ب     

   شود.مي روهايت روبباهمان وق

 آيد.مي ويودباط  كه تحت تأتيرخياال  روزمره بهياي رؤ :ج    
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 نكية دوم
 

 حضورنفس در شرايط فوق زمان و مكان 

 

ص در رؤياي اب ديدن و رؤيا، بخصودر موقع خو

صتتادقه، در عتتين اينكتته بتتدن و جستتمِ متتا، در    

هتايي حارتر   ر صتننه ، خود ما درخيخواب است

هتا در عتالم متاده    نهشويم كه بعداً همان صتن مي

ي ما بدون اين جستم و بتدن   گردد. يعنحادث مي

 شويم. هايي واقعي حارر ميدر صننه

اي كته در  نكتة شماره ي    نكته عالوه بر مطلب مطرح شده در      

كه نفس اناتان  شود  اين است مورد رؤياي صادقه براي ما روشن مي

هتا  شود كه هنوز آن صحنههايي حاضر ميت در صحنه«بدن»بدون اين 

رو شتدت تتازه   را با زشمِ سرِ خود نديده و زماني كه با آن صحنه روبه

رود در فكر فترو متي   است. ياآيد كه آن را در خواب ديدهيادش مي

له را استت ولتي مات   ها را در يايي ديدهكه گويا اين صحنه يا صحنه

رو كنتتد تتتا متويتته شتتود در ختتواب بتتا ايتتن صتتحنه روبتته دنبتتال نمتتي

هتاي  است. يعني نفس وقتي از بدن خارج شد ديگتر محتدوديت  بوده

 زماني و مكاني را ندارد. متالً اناان در خواب هم مت  بيداري همواره

روستت منتهي مت  بيداري كه هايي از ينس همان عالم روبهبا پديده

مانتدت در  بينتد بته ختاطرش نمتي    همه آنره را اناان در طول روز متي 
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مانتد كته بترايش    هايي به يادش ميها و يا گفتهخواب هم فقط منظره

 مهم باشد.

شويم كته هتم اصت     متويه مي 5به هرحال از طريق رؤياي صادقه      

 ان  ير بدن اوست و هم اين بُعد اصي ت از زمان و مكان انا

                                                 

تب بررم آ  رر   ررخو    ارروت  برر  هرر وم  رر م برر  ه تسرر  فرر  تا  تب رر    قرر آت تا اوت  -5
 «ت سرر معلا » ررو  و بررم عرر َج ارر  د رك ورر   ت  . نرررا ارروت  ر رر   تبرر تهام و نمآت  وبرر 

و ور   ؤور ب  و  ،«ت سر معلا »و و   ؤو ب ر    ووسر  ص    (،/105) س   ب  ذبح   ا د  ت
و وررررررر   ؤوررررررر ب     ررررررر ه ن ررررررر ، و وررررررر   ؤوررررررر ب  ،«مت سررررررر علا »ا ررررررردتي ر ررررررر   ووسررررررر   اررررررر  هم
فرررر   رررر نم تورررره  ؤو هرررر       رررر     رررر ح( /27)    تب رررر  برررر   رررر ح نكرررر   «وآ  علا تهللصررررلوت »ادت سررررو 

 تب ب  ع َج ا  د  ت   و ص ف اا ْل  ت  ت   اس .نس ح  ود  تب  
گرر  قرروه اارر   مهرر   ؤورر   تنرر ب تسرر  ت  تفررم فرر  قرروه اارر      آت نرر    تسرر  و ت برر  توه     

ف ررررد. هرررر ب  رررردود نمحترررر  نيرررر  ا  رررردود عرررر َج ارررر  د ب  ررررد، آت اارررر ْل      ؤورررر   ا   
و طمرررر      فرررر  صررررف    ورررررم  ررررخو نرررررا عرررردتو  و ع رررر  و نيكرررر  و ررررر  مه   ت

. خترررا   خترررا    فسررر ي تسررر  گررردت  .  ررردت تفرررر   ؤو هررر   حتررر  نيررر  اااررر ْلنيأ نيررر  ا نم
ط ا م و  تا قم تس  ف   ف   ت ب  ني رو  آار  وت ت ر     فس ي  از حت  ني  ا مهم عوتنا

ف ررررد و رقاقرررر  تسرررر .  رررر     رقاقرررر   فرررر  مهرررر ت نيرررر  ات   ت    اررررو   رك ورررر  نم
 وگرر ب  رردت  . ب رر ب توه هرر   ؤورر وم، رقاقرر   اسرر  ه   ررد هرر   ؤورر وم ني  رراب  ت  فرر  ني  ررا 

سررر  فررر  بررر  رررروت   آت، عوتنرررا ط ا رررم و وررر  عوتنرررا تا قرررم هسررر  د. و   ؤو هررر وم هرررم ه
 ا  جم و رق و  ع َج وجو  ت ني  ط  ت  د.

تب فرر  ع رر    تسرر  تا ت ني رر ط  فرر  برر  سرر   غارر  ر   رر  هاااح :اا  رؤياهاااي يااا         
 و .  ف  ب  عل  جتر    بر  وجرو  ب اارم ور  ب دتً    ظ ف نك ت و ان ت ا    ق  نم
آت ر   ررر     عررر َج نررر  ه رررر    ف رررد و ب ررردتً عقلرررِم ورررع ر   ررر     اررروت  ت ني ررر ط  اررردت نم

ف د. رر   تب تا رق و  آت ع َج  ت ب  نقدت  تس  دت     و    نم و . ت      ف     هنم
تگرر   فرر ، ف نررا ب  ررد و گ   رر   َومهاهرر   و آ اوهرر      ررد، رقرر و  عرر َج غارر   ت آ  ررو  فرر  

گر   فر  ف نرا با رد، و  ت هس  ب  طو  فلاه  و  و ت ا     اوت   اأ  وورأ ر شر  نم
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ه ب جزوررم فرر  برر  آارر  نرر  و  تسرر    ررو  آت رقرر و   ت برر  يررو رك ورر  اارر   و    صررو  
 رررو ،    ااررر  أ  و نم   آت عررر جو  وبررر « عظمررر »فررر  وقرررع بررر  ن رررك و برررد. نررررا توهنم

او  برررر «  وبرررر ه»   اارررر  أ صررررو   « نكرررر » ررررو ، و ورررر  ن ررررك تجيرررر   نم« فرررروه»صررررو   
 ت برر  « ت  خرر  »   سررد. ورر  ن ررك برر  فرروه، و نكرر   ت برر   وبرر ه نمگا ،  رروت عظمرر   ت نررم

با رد. نم« ظلمر » ت بر  صرو   « جهرا»و «  رو » ت بر  صرو   « علرم»و « نير د»صو   
تب بم تذتت ص ح    نر ه  ن ر ت بر   ر و   واه هسر ، بر   وردت ن رك و و  نر ً  وت  تب  

سر ا .ف  ت   ر  توره   م ب تب او  نمن« نه ف  ت  ه ت»   آت ع ج، صو   « ن ذت بو ت»
طو ب فررر  گررر هم تا ورررع ن رررك فررر     نوشرررو    قررر و  و ظ توفرررم و رررو  بررر  ارررو   ت   بررر 

فررر     باررردت ب گررر هم بررر  سررر ا . نررررا توهو برررد صرررو   عكررر  آت  ت    ارررو  نماررروت  نم
  و .   ادت  غ    و  ب  ن ك  ق   ق ت ن  قا نم

ن مررا ن  ر وم تسر  فر   فر  »تسر  و ور  « ني ر ف صر وح و بردوت»   گ هم اوت      
ت  ق   ب   ازب تس  ن  س  آت ن رك ور  »و و  «  و  ده،    عم ني  ف  ف ب  آت  وب 

نيروتت  همارد تا  و گ هم آ    ت ب  ني و ت   خو ولوط  رده فر  تصر ً  م« شد آت ن ك
وره ر  ر  بر  توره  ؤو هر  وع تا ن  ي ن  و   خِو اوت  با  ده ني  ا گ    ، ف     تفدتم
 گوو د.« تشغ   تر م»

 ررو  و برر  صررو   ن  سرر  آت ن  قررا  و نم    ؤو هرر وم فرر   فرر  برر  تصررا نوشررو   وبرر     
طو ب فرر  تگرر  ن رظرر  فرر       رو ،    وتقرر  ت سرر ت برر  تصررا نوشرروع   آگر ه  ررده، برر نم

ار   ت بر  تو  نر ت  سر  آو  ت نر   اور     ف  ت فر  ر  تسر ،    وتقر  صرو   ب رر   عر 
 و  ه د،    عم آگ هم  ت ت ب  تو ف  توه نر   سر گم و فر  ر  تسر . و ور  وقرع  وبر نم
 رو   و نم سر  آو  ت نر   اور    وبر تس ، بر  صرو   ب ف  بد أ و م ف  ه و  ب  توهنم

فر   تگر     اروت     عم آگ هم  ت ت ب  تو ف  بدتت! آت  ر   و آ رو گم تسر . مه   ت
 و  ده    عم آگ هم  ت ت بر  ت   وب و يب ود    ا دتت تس ،    وتق  ب  صو    ه  

فرر  تگرر   وررد    ا،ررا تسرر ، برر  صررو   او ررم و تو فرر  تورره  رره   ا رردتت تسرر ، مه   ت
 و  رررررده    عرررررم آگررررر هم  ت ت بررررر  تو فررررر  آت گ ررررر ه تسررررر  و  ت   وبررررر گرررررد تي   اررررر وماو 

 گ     ب و ا،ا.
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نيوتت ب   ؤو  تع مر   فرر  ،  روت    رر   اروت   صرو      ب  توه تروت   م   ه  صو     
 هررد و تا ج وگررر ه ه   ت نيغارررا نمقررد  جررروْلت  ت   فرر  بررر  ناررا ارررو  صررو  اا  ارر   فررر  آت
 ف د.او  ا  د نم

آو  ه فرر  ر ررر     نو  رررد   «وآ  علا تهللصرررلوت »تا قرررو   ارر ن « ت  قررو حت »صرر ر  ف ررر       
و  تا فسم ب  ت     د    ود  گ تت ب  د او ت وقع فسم  تسخ    علرم  رو ،  ؤور  تا تگ   ؤ 

  و .تو ب  ت    نم
ت د ت س ت  تئم    ر   طه    ب  د و  از ب  وشو خبوتبد، ب  سر   ف   س و   ت هتوه    

اررو  و ب طررا هرر ب يبآت تسرر  فرر  تورره طهرر    نوجرر  طهرر    برر طه و آات  رردت تا اوت 
   .گ  نم
تگرررر  ت سررر ت  سرررر   برررر  اررررو تفأ   ن وررررد  ف رررر    ت ت سرررر م نم4 و ب    جلرررردن رررروم  ررررد     

نوتظ ررر   ت رررر   ب  ررررد و  قررر  ف ررررد فرررر   رررر   ارررز خبررررو   و  رررر  نقرررردت  خبرررو  ،  وح تو قررررد   سررررا    تف رررر ف 
ب و برررد وگ  ررر  بررر عك ،   ارررو ب نوجررر  جررروْلت  رررا  ت    قلررر  و ااررر  أ    اررروت  و باررردت  هررر   ت نمآْس ت
  و .نم
رر  تباررَه تَ َم َو »  « وآ  علا تهللصررلوت »تهللقرر    سررو      ررَزَت َِ رراا  ت  َِاحا ورر   َرر ِ   ِن اهرر  تَه ووررُا ت نَّ ت  ُّؤا

.  ُرروَّ ِ   ُّ ِن اه  ن  وَرُهمُّ ِبِ  ت  َُّجُا يف وَرقاظَِ ِ   َرَاتُه يف َن  ِنِ  َو ِن اه  ُجزاِء ِنها ِس ٍَّة َو تَ ابَ َم ُجرزاًء ِنرَه ت
ف د ني    ا دتت آ م  ت برتس  د و  گر تت ف رد وكم ت ق ئ يت ف   ا  ت نم تس   و ك اوت  س  گو  

)برر  نيغارراتيت تا ط ورر  با رردفرر  آ  رر   ت    بارردت ب نررو   نيوجرر  قرر ت   ت ه    ارروتبأ آت  ت نمو وكررم توه
 . جزء   و   جزوم تس  تا  ها و  أ ه وم تس  فو وكم هم اوت  صو   اا  ا (

  ن و د     نو    ؤور   كر  فره فر   گو ر  ادتو رد    نرو   آار  نم «ت سر معلا »ص  قتن م    
ف   گ   رر  و  تسرر  و   و  آت  ت برر  هررم    آناخ رر ، تگرر  مهرر   ؤو هرر   تسرر  بررو ، نيرردبا برر 

 تب   و .ن  م مه   ا ن  بو  د، و تگ  مه    و  بو ،     ؤو    وده
 ؤور ب نر نه برم انرم و آْسر ت    گر    »  ت مي فر    «ت س معلا » مدب ق وأ تن م     ن    

ف  او   آت  ت ب تب او  ني  ا ف د، و   وگ ب ب تب تو ني  ا   ورد،  ر  آ گر ه  تس  ني  آت
 (.336 8ف يف د)« و آود و ق  م نمف  ني  ا ف   ب  انم نم

تمي و  ررروت سرررو ه انررر  عررر   فررر  ه 42بانررررت آت  ت    هرررح آوررر  توررره برررو  و  ررر ب تا هرررح  ؤوررر  فررر   ررر ح     
  د، آت  ت    توه قسم  ادن  عزوزتت ع ش  ف  مي. عمون ً    رم هح    نو    ؤو ب ص  ق  س ت  نم
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شتود. بته   آزاد است و اين بدن در واقت ساية آن نفتس محاتوب متي   

 طوري كه مولوي گفته:

 وَشدَوَد برخاكت پتَرّان مرغ اش          ميمترغ بر باال پَران و سايته   

 مايه شتوده بيدود زندان كابلهتي صيتاد آن سايه شتتود            متي
كه اص  خبرخبر كين ساية مرغ هواست             بيبي 

 كجاستسايهاين
شدت عمررفت             از دويتدن در شكار سايته تهيعمرشتركش

 تَفت
هتايي را  يعني اگر اناان خود را همين بدن بپندارد همه فرصتت         

و بتدون سترمايه   دهتد  كردن يان استت  از دستت متي   كه براي بارور

 گويد:واقعي از اين يهان رخت برخواهد بات. به طوري كه مي

 اياي             سايه او را كي بود سرمايههمرو صيادي كه گيرد سايه
 زرا كه :    

ساية مر ي گرفته مترد سخت               مرغ حيران گشته باالي   
 درخت

ام تويه اناتان بته بتدنش    اين بدنت ساية مرغ روح است و اگر تم      

ماندت بته روح ختود   اي براي او نميكه هيچ سرمايهباشدت عالوه براين

 نيح يفا كرده و رشد الزم را برايش فراهم ننموده.
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 نكية سوم
 

 تنت مح  ظهور حاال  من  

 

ت و در حقيقتتِ انستان   است « من»در قبَه « تن» 

ان از انس« تنِ» . به همين جهت هم دخالت ندارد

 شود .ميأثّر مي« نفس» اال  و تأثّرا  ح

ايد حاال  روحي كه مربوط به نفس استت بتر   همواره شما متويه     

گذاردت مت  ترسيدن كه مربوط به روح است ولتي در بتدن   تن اتر مي

بينيد كه از كوهي سقوط كند. يا متالً شما در خواب ميهم ظهور مي

 لطيد. فردا صبح كه بيدار شديد كرديد و همرنان به طر  پايين مي

است. بتا  كنيد بدن شما هم كوفتگي و خاتگي پيدا كردهاحااس مي

در « مَتن »كه آن سقوط مربوط به اين بدن شما نبودت ولي حتاال   اين

كنيدت ضربان قلب گوشتي تن ظهور كرد. يا وقتي در خواب دعوا مي

شودت در حالي كه ماتقر در قفاة سينه شما نيح از حد طبيعي بيشتر مي

هاستت ولي بتا  علت افحايش  ضربان قلبت فعاليت بيش از حد ماهيره

انتدت زتون نفتس    ها به طور عادي در رختختواب بتوده  كه ماهيرهاين

دهد و ضربان قلبِ گوشتتي  العم  نشان ميعكس« تن»كندت دعوا مي
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شودت و ايتن نشتان   ظاهر مي« تن»ت بر «من»شود. يعني حكمِ تشديد مي

 تتنت  استت و « متن »دهد كه حاكم اصلي در همة فع  و انفعتاال   مي

 6باشد. منتحت تأتير 

كنتد نه شمشير               كارت شمشيتر مييانو ال تنبودپس
  ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نكية چهارم

                                                 

، تسرر گزت ب  دهررر ْل   وح، علررم  وتت   نرر ي   ورر تا « نيرره»  رردو ب    تسرر  ب ني  ا  -6
هرر ب نيرره  ت ب وررد    عرردم ني رر    فرر  ب تسرر   جت بارر   تورره علررم بسررا  ب تا بام  ب   ررردهب  

، و  و ه  ده تسر  فر   وتت ت سر ِت بردوت اردت مهروت ه    بامر  ب  وتت ت س ت جس  و ف  
 .ب   و ب تب ت ني  ط ب  ادت   و   و ع      ا ا تس س  نمب 
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 تر استاناانت بدون بدن زنده 

 

تواند ادراك داشتيه  چون بدون بدن مي« نفس» 

كند دث را درك مياز بدن حوا باشد و حيي بهير

كه هنوز چشم بتدني آنها را بيند و حوادثي را مي

، پس بتدن انستان نقشتي در حيتا  انستان      نديده

تتر استت و حيتي    بدون بدن زنده نداشيه و نفس،

 ميرد.بيند كه ميمي

كه اين بدن در رختخواب استت زشم داريد شما در خواب با اين      

گيريدت گوش داريد د و زيحها را در خواب ميبينيدت دست داريو مي

زنيتد و.....  پتس حيتا  اناتان     شنويدت دهان داريد و حر  متي و مي

مربوط به اين تن نيات. از طرفي در رؤيتاي صتادقه بتدون ايتن بتدنِ      

شويد كه هنوز با ايتن بتدن بته    هايي واقعي حاضر ميماديت در صحنه

يتن بتدن از يهتتي متحاحم     ايتدت يعنتي در واقتت ا   ها نرستيده آن صحنه

ايتم  ادراك ماستت و در خواب كه تا حتدي از ايتن بتدن آزاد شتده    

كنتد و بته همتين يهتت هتم قترآن       ادراك ما تا آينتده هتم ستير متي    

ها برداشته شدت شما بيناتريتد.  ها از زشمفرمايد: در قيامت كه پردهمي

يعنتي در    7«فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطائَكَ فَبَصُرَكَ الْيَتوْمَ حَديتد   » 
تتر  زنتيم و زشتم شتما تيتح بتين     ها را از زشم تو كنار متي قيامت پرده
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زون بينند  حقيقي زشم نياتت و لذا وقتي روح اناتان ايتن   شود. مي

 تواند نظر بيندازد.بدن را رها كرد بهتر به آينده و گذشته مي

 ميردبيند كه ميانسان مي 

بينيتد كته دستتتان    د متي وقتي برفرض دست شما از بدنتان يدا ش      

بينيد كه همة بدنتان از است. وقتي هم بدن شما يدا شدت مييدا شده

ميريتد.  بينيد كته متي  است و به اصطالح مرديد. پس ميشما يدا شده

دادن بتدن متنمن هاتتندت    در روايت داريم: هنگامي كه در حال  ا 

يتواب   در «خواهي به بتدنت برگتردي؟  مي» : پرسندمالئكه از او مي

يعني اناان در  «كنم؟خواهم زهاين دارِ م و محنت را مي»گويد: مي

آن حال  ناظر بر مرگ و  ا  و كفن خود است. و يتا در روايتت از   

اَلنّاسُ نِيامٌ فَتاِذا متاتُوا   »هات كه: « وآلهعليهاهللصلوا »پيامبر خدا

شتوند.  متي  كه مردنتد بيتدار  اندت وقتييعني مردم در خواب 8«انْيَبَهُوا

تتر استت و ايتن بتدن     گيريم اناان بدون اين بتدن زنتده  پس نتيجه مي

حجاب درك بعضي حقايق است كه زون از اين بدن آزاد شد با آن 

شتودت متت    رو متي حقايق كه اطرا  او بود و از آنها  اف  بودت روبته 

گتذرد و زتون بيتدار    اناان خوابي كه متويه نيات اطرا  او زه مي

هايي واقت بوده ولي او كه عجب در اطرا  او زه حادتهفهمد شد مي

 است. متويه نبوده
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 نكية پنجم
 

 «متن»ت ابتتحار كمال «تتن» 

 

كامت   « تتن »نفس انسان از طريق به كتار بتردن   

اً شود و به همين جهت هم  نفس، بدن را تكوينمي

دانتد و با اين دوست دارد و آن را از خودش مي

را « تتن » الزم خود رستيد    حال چون به كماال

كند، و عيت مرگ طبيعي هم همين استت  رها مي

 كند.تن را رها مي« روح»كه 

اوستت و  « من»در قامت سوم روشن شد كه اص  ويود اناان         

تن در قبضة نفس است. حال ممكن است سنال شود كه: پس اين تن 

استت و   9اي دارد؟ بايد متويه بود كه نفست تجردش ناتبي زه فايده

كارگيري اي دارد كه بايد بالفع  گردندت و ازطريق بههاي بالقوهينبه

                                                 

جمرر   ن لرر   -2نوجررو  نرر  ب فرر  هررار ج  رر  جترر    رردت  .  -1جررو  هسرر   سرر   ررو  نو  -9
، جم    س  -3. ت دقوه    آا   اس  و   لا   ضنرا ادت و ن ئك ، ف  هار ج    ب  

 رررض قررر ت   ت   و بررر  جهررر  ني لقرررأ بررر  بررردت  و   لاررر ِ  ت تب قررروه فررر  برررم نررر  ه   نررررا  فررر 
، بررر  ه ب برر  قوهبرردت  رر  تا نررديت آت ج  رر   تف   برر  هرر وم تسرر  فرر  برر  برر گم ت تب ب  قوه

و تا تورره جهرر  فرر   فرر  ه رروا برر  برردت نرر  ب ني لرر   ت  ،  ت تب جترر     ررو ب  ف ررا ن ررد  نم
 . س  تس 
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هتاي بتالقوه بته    هاي ممتد در رابطه با تنت ايتن ينبته  تن و ا عمال اراده

 زون  رسند. ازطرفيفعليت مي

آوردت آن را دوستت  نفس از طريق تنت كماال  خود را به دست مي

د. و عالوه بر آنت  اُنس طوالني با خواهدارد و يداشدن از آن را نمي

ي  زيح عالقه به آن زيح را به همراه دارد و اين ينبتة ديگترِ عالقتة    

نفس به بدن استت در حالي كه آنره مطلوب بالذّا  و حقيقي نفتس  

شتود و  كارگيري تن حاص  متي است آن كمالي است كه از طريق به

متترگ نتته ختتود  تتتنت وزتتون از ايتتن نكتتته  فلتتت شتتود شتتخص از   

مند باشتد و زته نباشتدت نفتس     هراسد. ولي زه شخص به تن عالقهمي

كنتد كته بته آن مترگ     پس از متدتي ايتن بتدن را رهتا متي      10تكويناً 

 گويند.مي

 

 انواع مرگ

مرگ طبيعي انااني: كه نفس در ابعاد انااني كامت  شتود    -الف       

خواهد و لذا اش به فعليت برسد و ديگر ابحار تن را نهاي بالقوهو ينبه

ن نو  مرگ است و اين نو  رها كردنِ كندت كه اين بهتريرهايش مي

باشد. مت  نجاري است كه تن توسط نفست مخصوص اوليا  الهي مي

                                                 

عمررا نيكررووك و ررك عملررم فرر  ارر  د تا تا ارر   اررو  ت سرر ت تسرر ، نرررا ا ت قلرر  فرر   -10
بررردت     تسررر  ب سررررا . و عمرررا نيكرررووك  فرررر      تب ررر  بررر   هررر ف  ت تسررر  عملرررم نيكرررووك

گا  و ت ت ه و تا ار   ت سر ت بر  طرو  ط ا م  ف  و ني دوا ن ب  قوه آت ب  ن ب  ف ا ت، م نرم
  نس قام    آت  قنم  دت  . 
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اش را رها كندت زرا كته ديگتر آن دري كته    پس از ساختن دَرت تيشه

تتوان  خواستت درست كرد. بته عبتار  ديگتر در ايتن رابطته متي      مي

 «.كه به منحل رسدت پياده شودونسوار ز» گفت: 

مرگ طبيعي حيواني: زون اناان داراي دو بُعتد حيتواني و    ب       

انااني استت ممكن است شخصي برخال  ابعاد اناانيت در حيوانيت 

كند و با تويه به كام  شودت باز نفس در اين حالت نيحبدن را رها مي

است. اناان « هشهوير»و « بيره َضَ»كه بُعد حيواني نيح داراي دو ينبة اين

صتفتي كامت  شتود و قتوه  ضتبيره در او رشتد       ممكن است در گرگ

كنتتد. متتت  بعضتتي از افرادكتته در آختتر عمتتر باتتيار زود  ضتتبناك   

انتد. و يتا   شوند و در بدبيني نابت به اطرافيتان خيلتي شتديد شتده    مي

صتفتي و يمتت متال و حترص در دنيتا      ممكن است اناتان در ختوك  

است. البتته  اش كام  شدهه از بُعد حيوانيه در بُعد شهويرشديد شود ك

يمت  ضبيره و شهويره نيح ممكن استت در هرحتال ايتن نتو  افتراد در     

كنتدت و عتذاب   اند و لذا نفتست بتدن را رهتا متي    حيوانيت كام  شده

ها اناان استت سختي در قيامت براي اين افراد هات زون فطر  اين

انتدت يعنتي تضتادي    خود به ويود آورده ولي شخصيتي حيواني براي

 گيرد. خواهند و آنره هاتند گريبان آنها را ميبين آنره مي

مرگ  ير طبيعي: عالوه بر قامت التف و ب كته هتر دوي     -ج       

آنها مرگ طبيعي )در اناانيت و يتا در ابعتاد حيتواني( استتت ممكتن      

بر بدن خود نظر است نفس از ابحار بدن  استفاده كام  نكرده و هنوز 

توانتد بتراي نفتس    زنان خراب شده كه ديگر نمتي داردت ولي بدن آن
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اش شكاتته  مفيد باشدت مت  نجراري كه قب  از ساختن درت زون تيشته 

آيدت كه ديگر به كارش نميخاطر اينكندت بهاستت آن را رها ميشده

است. ايتن نتو  مترگ را    ساخت كام  نشدههرزند دري كه بايد مي

گويندت حال اين يداشدن  ير طبيعي نفس از نيح مي« ا خترامي» مرگ

هاست كته در هرصتور  ديگتر    بدنت يا به يهت تصادفا  و بيماري

تواند از اين بدن استفاده كندت و يا به يهت گناهان. زرا كه نفس نمي

هتا  شتود و پتس از ستال   نفس گاهي از مفيدبودن بتدنش متأيوس متي   

 كند.آن بدن را رها ميماندن و به كمال نرسيدنت 

مَتنْ يَمُتو ُ   » فرماينتد:  متي « الاتالم عليته »صتادق حضر  امتام      

بِالذُّنُوبِ اَكْثَرُ مِمَّنْ يَمُو ُ بِالْآجال وَ مَنْ يَعتيُُ بِالْاِحْستانِ   

يعني آنهايي كه به يهت گناهانشان  11«اَكْثَرُ مِمَّنْ يَعيُُ بِالْاَعْمار 
ميرندت و سر آمده مياند كه زون ايلشان بهميرندت بيشتر از آنهاييمي

دهندت بيشتر آنهايي كه به يهت كارهاي خوبشان زندگي را ادامه مي
 كنند.اند كه براساس عمري كه بايد بكنندت عمر مياز آنهايي

حيا  هم ي  نو  مرگ  و  مرگ يعني يأس از ادامةپس اين ن       

تفاده الزم را از بدن خود  يرطبيعي استت زرا كه نفس بدون آنكه اس

كند. زون نفس در يهت كمال انااني يا حيواني ببردت بدن را رها مي

به يهت ذا  مجردش نظتر و آگتاهي بته آينتده ختود دارد و وقتتي       

شتودت ديگتر   متويه شد در آينده كمتالي بتر كمتاالتش افتحوده نمتي     
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 مانتد و لتذا همتين عتدم    اي براي ادامه حيا  برايش بتاقي نمتي  ياذبه

ياذبه و پديدآمدن يأس بتراي يتافتن كمتتال برتتر مويتب انصترا        

 12شود.تكويني نفس از بدن مي

                                                 

نيوتت ب  ني اا ت ردتا ، ن گرم    ود غفل  ف   ني ه  ن گم ف  تا ط و  علم  ز كم نم -12
آورررد، و آت    رررر   تسررر  فررر   فررر  وجو  نمهررر  بررر م  بتسررر  فررر     ت ررر  ني ررر      و با

نيكوو رر ً ني لرر  نيرردباب اررو   ت  سرر   برر  برردت تا  سرر   رردت ه و تا تورره جهرر  ه رروا تا برردت 
نيروتت گ  ر ، آ ب تگر  نرر ً تس ، و  ه گز ني و   ك ام جلرو هر  ن گرم  ت نمن   ف  نده

 ز ركم نوت ر  صرح  قلر  قل  ب  جه  عوتنا ا  جم بام    د ب  يروب تا ط ور  علرم 
ف ام نير  قلرر  بر  ر فرر   ط ا ررم ارو  ت تنرر   هرد. و  وررع وقر   فرر  نيكوو رر ً  ت ب طر ف نررم

 رو . نرر ً قلر  اوتهد تا بدت ن   ف  و  و  دت تا وع ج وم توره ت  ر تف  ر و  نمنم
توس د، ر   تگ  قل   ت  و  بدهام و ب  ر ف  وت ت مي،  ف  تا نغز ت  ر تف تا حت   نم

اوتهد ب و  و  وگ  ب  بدت او   ا ا  ردت  ، ف د،   ت ف   ف  نيكوو  ً نم   ت   و  نماو 
نيوت سررر  د برررم توررره  و بامررر  ب    توررره رررر   تسررر  فررر  ط ا ررر ِت ركرررام    انررر ت گد ررر  ، نم

نيفكاررع ف  ررد و ن وجرر  بو  ررد    نررو   بامرر  ب  ررو   وم فرر  ب تا ط ارر  سرر ا    اسرر ، و 
ت ن وجررر  اوته رررد  رررد فررر      ررر   ررر تو م هسررر  د و  ررردت تگررر  بسرررا  ب نوتقررر  ت ررر ت  او  ررر 
و  دا د كه :ريص باه اادا ن بادا  ي آااافت رما   ا بيش  ز آنهو ا  ب ب  ا د  ه د، 

نيوت ارد بر  )   نرو   نيكمارا توره قسرم  هرح  نم ه رد. ب  تص  ح ه   نر  ت ارو   ت تا  سر   م
  جو    ن واد( «ه ر ارفن» و    
سا   آت ط اِ  ركام هس  ف     دوه ب    ن  س هم گ      قرو     رد ه   نو   تب    

و ن وجر   رد نرر گأ   ت سراده و  همارد تورره بامر  ب برر  جهر  عوتنرا برراوي  اسر . گفرر   
هر ب  وانر هه ارو   ت ني  ارا فر   و و     ا  «روح؛ فيگر ب ا د  رف  ي  ب ن ر  ت بير ك ا »

  طو   كناد ف   رل   رو . و تنر وا هرم    ورد ب   ع  و ع     ننغو   د، و   د هف 
نيرروتت ن گررم  ت فرر     ت رر  ت  رر تف ط ا ررم  فرر  تا برردت ني ررو  فرر   برر  فمررع علررم  ز رركم نم

ه ب ند ت، توه  و  نر  ت  ت سرخ  آود، ب  ني اا ت دتا ، بلك  تا ط و   س گ ه اأ نم
 ف  د.     و آات   ه ده نم
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 نكية ششم
 

 نفس« كام ِ » حضورِ  

 

نفس انساني فوق زمان و مكان استت و در همتين   

راسيااست كه در بدن، مكان برايُ مطرح نيستت.  

در بتدن دارد، در  « كامت  »و در عين اينكه حَورِ

ز بدن جاي نتدارد، زيترا مجترد از    مكان خاصي ا

 ماده است.

مالحظتته كرديتتد كتته نفتتس در رؤيتتاي صتتادقهت بتتدون بتتدن در         

هتا در زمتان ختاص و    شود كه بعتداً آن صتحنه  هايي حاضر ميصحنه

گرددت يعني نفست خارج از محدوديت زماني و مكان خاص ظاهر مي

ان و مكتان  شود و اين است معني فوق زمت رو ميمكاني با حادته روبه

 بودن نفس.   

كنيم كه در ياي خاصي از بدنِ ختود  از طرفي خود ما احااس مي   

ياي نداريمت در عيني كه در همه ياي بدن خود هاتتيم. و در يت    

توانيم اراده كنيم هم دستمان را حركت دهيم و هتم پايمتان   لحظه مي

 ما را حركت دهيم و هم با زشممان به زيحي بنگريم. يعني اگر نفسِ
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فقط در دست ما ياي داشتت ديگر در همان لحظه نبايتد در پتاي متا    

كته يتاي   ياي داشته باشد. در حالي كه همته يتا هاتت بتدون ايتن     

خاصي داشته باشدت و اين استت معنتي ديگتري از فتوق مكتان بتودن       

در بتدن دارد بته    «حَتور كامت   »گوييم نفس كه مينفس. وقتي

ات و محدود به يتاي خاصتي   همين معني است كه همه ياي بدن ه

گتتوييم مجتترد از متتاده استتت  يعنتتي     كتته متتي باشتتد. و ايتتن نمتتي

منتدي  منتدي و زمتان  كه مكتان  -هاي مادي را هاي پديدهمحدوديت

 ندارد.  -است

در بتدن   «حَتور كامت   »پس در اين قامت روشن شد نفتس      

 13دارد و ياي خاصي برايش مطرح نيات.

 

 

                                                 

نررر ت    بد نررر ت قررر ت   ت  ، بررر  جهررر  ف  رررد  فسمه  ترسررر   نفررر  ت سررر تهعلررر  تو -13
ه ، تورره نيوجرر   ت شرر ا  ف  ررد، برر  فمررع  و شرر  نيوجرر   رردود  فرر  برر  برردت تسرر . و  تگرر 

ف  رد نرر ً      صرل  ف  د    بد ن ت هس  د، ترس   نمطو  ف  ترس   نم  س  مهم
آو  رد،  ر ت   نمفالونرتب  س   ب  بد ن ت ر ش  د و ب تب مش  تا آت   صل   و  ا 400

فرر  تصررا  فرر  جمرر   تسرر  و تا هرر  نكرر ت و انرر ي آات  تسرر ، نيوجرر   رردود  فرر  برر  برردت 
 ه ب  وگ ب ترس    ك د.ه  و نك ت و  ف  ر و  وسا  او   ت    ان تنوج  نم

ه ب  و  انرر ي ه ب  و  نكرر ي، ر ررو   فرر       صررل عررم ر ررو   فرر       صررل      
ه ب فر  تگر  ت سر ت  و شر نير  توهآو ده ا  بدهد. تا مه  نهم و  تا تس  ف  نوج  نم

 رر عم  ت رر   ب  ررد، ر ررو     برر طه عرر ج  اررز برر توأ  كرره تسرر ، برر  طررو ب فرر  برر  عرر ج 
ف رررررررررد، فررررررررر  سرررررررررا ج ررررررررر   آقررررررررر ب ن ئكررررررررر  و بررررررررر  عررررررررر ج بررررررررر ا  و قا نررررررررر   ارررررررررز سرررررررررا نم

  تس . تا توه  و  تاا «سيا:ت غر »   ف     «علا تهلل محة»قو  ي،فم
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 نكية هفيم
 

 نفس« م تما» حضورِ  

 

، در همته  فس انسان به دلي  اينكته مجترد استت   ن

هست، بتدون  « تمام»و « كام »جاي بدن به طور 

هيچ تقسيمي، يعني نه اينكه يتك طترفِ نفتس در    

چشم باشد و ما ببينيم و يك طرفُ در گوش باشد 

اماً در چشم حارر استت و متا   و ما بشنويم. بيكه تم

 هتم ختود گوييم ختودمان متي بينيم و تمتاماًمي

كه تماماً ختود را  كنيم، همچنانرا بيننده حس مي

كنتيم. و ايتن خاصيتتت هتتر     شنونده حتس متي  

 موجتود مجردي است كه 
و هتر   «.همه يا هات و همه يا هم با تمامِ ويتود هاتت  » 

چه موجود مجردتر باشد حَورش شديدتر است ، 

مث  خداوند كه مجرد منت  بتوده و حَتورش    

 هم مطيق است.

شد كه در همه يتا   «حضور كام ِ نفس»در قامت ششم  بحث از     

هات. حال سخن بر سر اين است كه نه تنها در همه يا هاتت بلكته  
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همه يا هات. يعني همه ويودش در همته يتا بته صتور       «تماماً»

كه ي  طتر  نفتس در گتوش باشتد و يت       هاتت نه اين «تمام»

جرد است كته در  طرفش در زشم. اين يكي از خواص مهم مويود م

هاي مادي اصالً مت  و مانند ندارد. متتالً تختته ستياه را در نظتر     پديده

آنت  بگيريد  طر  راست آنت در طر  زپش نياتت و طتر  زت    

در طر  راستش نياتت زرا كه بُعد دارد و قاب  تقاتيم استت. ولتي    

گوييد من بتا يت  طترفم    مجرد زنين نيات. مالحظه كنيد  شما نمي

شتنويدت  لكه تمام ويود  شما شنونده استت آنگتاه كته متي   شنومت بمي

منتهي به وسيله گوش. يعني شما در موقت شنوايي حتي از قو  شنوايي 

در صتحنة  « متن »گوييد: من شنيدمت يعني يت   خود حاضرتريد و مي

» شنودت و معنتي  كم  قو  شنوايي ميقو  شنوايي حاضر است كه به

 همين است.  «حَور تمام 

ر مويود مجردي زون بُعد نتداردت خاصتيتش همتين استت كته      ه     

يا هات و ما اين خاصيت را از طريق نفس مجرد خود اشت همههمه

توانيم درك كنيم. خاصيت تجرد منحصر به نفتس اناتان نياتتت    مي

اند پتس هتر َملَكتيت همتة ويتودشت همته يتا        بلكه مالئكه هم مجرد

حت  استتت شتد     تتر خداونتد كته مجترد م    هات. و از همته مهتم  

يتا  اشت همته اين كه همته حضورش از همه بيشتر استت يعني در عين

هاي مجرد هم حضوري شديدتر داردت زترا كته   هاتت از همه پديده

به قول فيلاوفان تجرد از مقولة ويود است و نه ماهيتتت و در نتيجته   

پذير است. يعني تجرد  مت  بردار استت يعني شد  و ضعفتشكي 
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توانيم بگوييم صندليِ شديدترت زرا ه مت  صندلي. ما نمينور است و ن

توانيم بگوييم نورِ شتديدتر  كه صندلي از مقوله ماهيت است. ولي مي

هتتا از مقولتتة ويودنتتد و لتتذا   يتتا علتتمِ شتتديدترت زتترا؟ زتتون ايتتن   

طتور استتت يعنتي شتد  و     بردارند. ختود تجترد هتم همتين    تشكي 

اتي يتا نفتس حيتوانيت و    دارد. تجردضعيف مت  نفتس نبت  ميضعف بر

 تجرد شديد مت  ذا  خداوند.

وقتي متويه شديم كه مويود مجرد ويودش كام  و تمام استت      

گتتوييم: هتتر زتته مويتتود تجتتردش شتتديدتر باشتتدت حضتتورش   متتي

استت و خداونتد كته مطلتق تجترد استتت        «ترتمام»و  «تركام »

 مطلق حضور است.

 فرق حَور با ظهور

امتتوش كتترد كتته بتتراي مويتتودا  مجتترد يتت    حتتال نبايتتد فر       

ظهور نفس در تنت به قواي نفس  «.ظهور»داريم و ي   «حَور»

است. متالً وقتي نفس بخواهد در زشم ظهور كند به قو  بينايي ظهور 

كند. و يا وقتي بخواهد در گوش ظهور كندت به قو  شنوايي ظهور مي

ورش بته  گوييم ظهورش به قواي اوستتت ولتي حضت   كند. پس ميمي

خود اوست. يعني در همه ياي بدن خودش به صور  كام  و تمتام  

 هات.

طتور استت كته ظهتورش بته مخلوقتاتش       در مورد خدا هم همين      

استت ولي حضورش به خودش استت خودش مجترد مطلتق استت و    

لذا حضور مطلق داردت ولي ظهورش در عالم مجتردا  بته مجتردا     
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متتادي استتت و لتتذا نبايتتد بتتين  استتتت و در عتتالم متتاده بتته مخلوقتتا 

 اشتباه شود. ظهورِحقو  حقحَورِ

كنيم كه هتر  پس از اين مقدمه براي روشن شدن مطلب عرض مي     

انااني ي  نفس و ي  ياتم دارد و نفتس او قتوايي متت  بينتايي و      

تعقتت  دارد و ياتتم او اعضتتايي متتت  دستتت و زشتتم و گتتوش دارد. 

  اشتباه كندت متالً قو  بينتايي  گاهي ممكن است اناان بين قوا و اعضا

را به زشم نابت دهدت در حالي كه قو  بينايي مربوط به نفس است و 

در هنگام خواب هم كه زشم اناان باته است به كمت  قتو  بينتايي    

انتد در  چرا كته قتواي نفتس؛ تجيّتي ختود نفتس      بيندت مي

يعني اگر نفس در موطن و مح  بينتايي تجلّتي    هاي خاص.موطن

ن نفسْ بينايي استت و اگر در موطن شنوايي تجلّتي كنتدت آن   كندت آ

نفسْ شنوايي است. ولي اعضا  بينايي و شنوايي مت  زشم و گوش و 

مانند آنت براي ارتباط نفس با بيرونِ تن استت و نفتس از طريتق ايتن     

شنود و به همتين يهتت   بيند و يا مياعضا  و به كم  قواي خود مي

دهد. يعني نفس در موقعيتت  ه خود نابت ميهم بينايي و شنوايي را ب

شتودت و در موقعيتت ويتا متوطن     متي « ظتاهر »شنواييت به قو  شتنوايي  

شودت ولتي در همتان حتال كته بته قتو        مي« ظاهر»بينايي به قو  بينايي 

بته ختودش استت و نته بته      « حضتورش »بينايي يا شنوايي ظاهر شتدهت  

شتنوم.  بينمت من ميگويد: من ميقوايشت به همين يهت هم اناان مي

دهدت زون حضتورش بته   يعني ديدن و شنيدن را به خودش نابت مي

خود اوست ولي ظهورش به قوايِ اوست. عيناً بتراي  ستاير مجتردا     
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متتت  مالئكتته نيتتح موضتتو  بتته همتتين شتتك  استتت. متتتالً حضتتر      

حضورش به خودش استت ولي ظهتورش بتراي   « الاالمعليه»عحرائي 

است كه شخص در زندگي دنيا براي خود هر كس براساس  ظرفيتي 

مجترد  « الاتالم عليه»است. پس زون حضر  عحرائي به ويود آورده

كه در اين قامت دنيا نه اين -اشت همه يا هاتت استت و مجرد همه

يتا باشتد و يت     باشد و در آن قامت نباشدت و يا يت  طترفش ايتن   

كته فترد    بنابراين ظهور او براساس صفاتي است  -طرفش ياي ديگر

 است.براي خودش تهيه كرده

پس به اين نكته دقيقت عنايت داشته باشيد كه هر مويود مجتردي       

ي  حضور دارد و ي  ظهورت كته حضتورش بته ختودش استت. و      

هرزتته تجتتردش شتتديدتر باشتتد و از دريتتة ويتتودي شتتديدتري      

. و يت  ظهتور دارد كته    14برخوردار باشدت حضورش شديدتر استت 

ح  ظهورت حقايق بتاطني آن مويتود  مجترد ظتاهر     براساس ظرفيت م

توانتد معنتي حضتور و ظهتور     شود و هتركس در نفتس ختود متي    مي

متنِ  « قتواي »و « متن »طور كه مجردا  را در عالم احااس كندت همان

 كند. خود را احااس مي

                                                 

 رررو ، هرررار ن ني ررر  تا عررر ج بانررررت نوجررر  ر رررو  بانررررت نم بررر  مهرررم تسررر   فررر  جتررر  ِ  -14
طررررو   اسرررر  فرررر  آ،رررر وم فرررر  ن ئكرررر  ورررر   اسرررر  فرررر  ر ررررو  ررررر     آ،رررر      ررررد. و ررررك توه

ه ب نرر  ب هسرر  د، ر ررو  ادتو ررد آ،رر      ررد،  رر ت فرر  ر ررو  ادتو ررد برر  اررو    دوررده
 ،  ت تب ر رو  ن لر  تسر ، بردوت هرار  ردو وع، جم   ن لر  تسرادتو د تس  و  وت 

ه   ررد ظهررو   ب تسرر   ظ  ارر   رر تو م تسرر  فرر  ر رر   ررر  برر  تْسرر ء و صررف نيأ ظرر ه  
  و .نم
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وقتي روشن شد هر قدر مويود مجردتر استت حاضترتر استتت و        

ستت پتس عتين حضتور استت. متويته       خداوند متعال كه عين تجرد ا

كند با همة خداوند در ارتباط شويم كه زرا هر انااني احااس ميمي

تواند بيند كه اصالً خداوند تماماً با اوست و او هم تماماً مياست و مي

كند كه يابد كه تمام خدا را دارد و اصالً احااس ميبا خدا باشد. مي

او با ختدا يت  ارتبتاط شخصتي     روست و ارتباط تمام خدا با او روبه

اصتطالح هتركس ختداي    است. گويا خدا فقتط ختداي اوستت و بته    

شخصي خود را دارد. زتون خداونتد مجترد مطلتق استتت و مويتود       

اش همه يا هات و خداوند كه تجردش مطلق است بتيش  مجرد همه

كه اناان از همة مجردا  نحد هرانااني به تمامه حاضر است مگر اين

ه  ير خدا برگردانده باشد و در واقت خودش را از خدا تويه خود را ب

تر است كه خداوند از همه زيح به او نحدي باشدت در حاليدور كرده

گتانم ستراغ   اگر بند»فرمايد: و در همين رابطه خداوند به پيامبرش مي

مرا از تو گرفتندت من كه نحديكم و يتواب هتركس كته مترا بخوانتد      

اي پيامبر بگو من نحديكمت تا در اين حتال   گويد:حتي نمي 15«دهممي

گويتد:  واسطه باشدت بلكته متي  « وآلهعليهاهللصلوا »ويود اقدس پيامبر

 من نحديكم. «فَاِنّي قَريب»

                                                 

  سو ه بق ه 186آو   -15
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 نكية هشيم
 

 زگونگي حضورِ مجردا  در عالم 

 

ماده مزاحم و مانع حَتور مجترد در عتالم متاده     

نيست ، مث  حَتور نفتس در بتدن كته حَتتور      

حم حَتور و حاكميتت آن در   ادي اعَاء، مزامت

، بيكه ماده مزاحم حَور ماده در متاده  بدن نيست

استتت. مثتت  جتتاي گتترفين يتتك دستتت در بتتين 

 هاي دست ديگر، كه منال است.سيول

كند اين است كه از ماائلي كه معرفت به نفس براي ما روشن مي      

هتاي  حكم حضور مويود مجترد در عتالَمت بتا حكتم حضتور پديتده      

كته حضتور مجتردا  همته يتا      ماديت در عالم فرق دارد. بته طتوري  

يايي كه ماده هات يتا بتراي حضتور مجترد     كه آنهات بدون اين

تنگ باشد. مت  حضور نفتس در بتدن كته اعضتاي متادي بتدن متانت        

حضور نفس مجرد در ياي ياي بدن نياتند. زرا كه اصالً مجترد از  

 شود.حضور ماده مي سنخ ديگر است و ماده است كه محاحم
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توانتد باشتدت   وقتي روشن شد كه ماده مانت حضور مجردا  نمتي       

ديگر انتظار نداريم كه در هنگام مرگ وساي  متادي تتوان مقابلته بتا     

فرشته مرگ را داشته باشند و نيح با روشن شدن ايتن مطلتبت حضتور    

زته  كند كه متا  مالئكه و خداوند در ك  هاتي برايمان معني پيدا مي

در درون اطاق باشيم و زه در كف دشت  حضور خداوندت حضوري 

توان گفت در فالن مكانت يا يتاي مويتود متادي    خاص است و نمي

است و يا ياي مويود مجردت بلكته بايتد گفتت: در عينتي كته يت        

توانتد در آن مكتان نيتح حضتور     مكان مادي استت مويود مجرد متي 

نت حضتور مجترد نياتت. پتس     كام  و تمام داشته باشد. زون ماده ما

نبايد بگوييم خداوند در ماورا  عالم ماده هات و تصور كنتيم بتاالي   

ياي مجردا  و ياي ختدا استتت    ياتعالم مادهت يايي است كه آن

كته عتالم   بلكه در همه يا خداوند و مالئكه حضور دارنتدت بتدون آن  

كه نفس ما در همه يتاي تتن متا    ماده مانت حضور آنها باشدت همرنان

  16كه تن مات مانت حضور نفس ما باشد.حاضر استت بدون آن

                                                 

ف  ب  جهر    هس  «  ج ني   تهللع ا»ان ت  م ر و ب ب تب وجو  نقد  تن معم توه -16
ف  نق نن ت، نق م وتس    اض تس ، و تا  ظ  نق م وهنق م و   ج  وجو ب ف   ت  د و ت

تا ن ئكر  ب ْلني  ررد،    مهر  جرر  ر شرر  د و ه جر  هرر  طرو   ظرر  ف  ررد، ر رو   ت  ررد و  رروت 
جت   ررر ت تا ن ئكررر  هرررم  ررردودني  تسررر ،    هررر  جملسرررم تا مهررر  تع ررر ء آت جملررر     مهررر ت 

شرر  د و آت هررم ر ررو ب جملرر ، ر شرر ني  د،    عاررك فرر     مهرر ت حلظرر     مهرر  جمرر    ر 
دحااا ت : ااا ر » نيوت ارررد بررر   و ررر    بررر تب ني قاررر  توررره نوشرررو  نم ) ررردودني  تا مهررر  تع ررر ء آت جمررر    

  جو  بف ن واد(.  «فر هس      ج (ني   تهلل)ع ا: رت :جت
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ديدتر از اين نكته نيح نبايد  فلت شود كه هرقدر تجرد مويود شت      

طور كه ماده متانت حضتور   باشدت حضورش شديدتر استت و لذا همان

در عتالَم متاده نياتتت ويتود      اعم از مالئكه و خداوند  مجردا  

مالئكه در عالمت مانت حضور خداوند در همان عالم نياتتت زترا كته    

طور نيات كه در عالم مالئكه كه تجرد خداوند مطلق است. پس اين

استتت خداونتد حاضتر نباشتدت زترا كته تجترد        مح  ظهتور مالئكته   

خداوند مطلق استت پس حضور حضتر  حتق هتم در تمتام مراتتب      

 .هاتي مطلق است
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 نكية نهم
 وحد   نفست نمودي از وحد   حق

 

نفس چون مجرد است، جامع كماال  استت و نته   

» ، «شتنيدن » ، «ديتدن »مجموع كمتاال . يعنتي   

شتود و لتذا   او نمتي  موجب كثر  ذاتي« دانسين

وحد  ذاتي دارد و به همين جهت هم شتناخت  

شود . زيرا موجتود  نفس، موجب شناخت رب مي

مجرد در واقع هم سنخ با حق و جيوه نسبياً كاميي 

 17از اوست.

رو هاتتيمت متتالً بتا مجموعته     هتا روبته  ما در عالم ماده بتا مجموعته      

يتحا  تشتكي  شتده    هات و يا بتا هتر صتندلي كته از مجموعته ا     صندلي

رو هاتتيمت  روييم. ولي در عالم مجردا  با يامت كمتاال  روبته  روبه

كننتدهت و بتا   مت  نفس كه هم شنونده است و هم گوينده و هم تعقت  

                                                 

اااالي   »    ن وررررد سررررو ه  ررررو ب نم 11قرررر آت    آورررر    -17 ااااَ   لس  لس َو ه  ََ َكِلهكِ ااااِه َداااا ك لَاااايك
و ك بر تب اردت نررا و ن   ردب فر     عر   اردت ب  رد، وجرو   ردت  . و     آور   « لكَبصير
ااَ   لكَلحيااح   لكَح ااي »   ن وررد  سررو ه يررا نم 60 َ ك اا  َو ه  و ررك برر تب ارردت  «َو لِ ّااِه  لكَلهَااْل   ْك

  تب تا فم ْل  تو  ت ب    وأ بگدت  . توه تسر َنَرا و  و   تعالم وجو   ت   ف  ب وت د  و  
 ع وتت نر   ادت نو   نيوج  ق ت   ت .نيوتت ب ف   ف  ت س ت  ت نم
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اين همه يكي بيش نيات. يعنتي كتتر   كمتاالتش آن را از وحتد      

شود كه گفته ميبودن همين است. و اينكند و معني يامتخارج نمي

بودن با ذاتش متحد است بته  خداوند مت  عليم و حير  و سميتصفا  

كنتدت زترا   همين معني است كه صفاتش او را از وحد  خارج نمتي 

رنتگ كته وقتتي از    كه او يامت كماال  و صفا  است. مت  نور بتي 

دهتد  شود و اين نشان متي كند  به هفت نور تقايم ميمنشور عبور مي

بودت ولي به صور  يامت. وقتي از  رنگكه اين هفت نورت در نور بي

منشور عبور كرد از هم يدا شد و به صور  مجمو  در آمتدت يعنتي   

رنتگ را بته هتم    وقتي اين نورها به صور  يامت بودت وحد  نور بي

همين صور  است كه وحد  نفتس را  بود. صفا  نفس همت بهنحده

  زند و صفا  خداوند نيح به صور  يامت است و وحتد به هم نمي

 زند.حق را به هم نمي

كه نفس وحد  ذاتي دارد و در واقتت  اين :وحد  ذاتي نفس    

شود كه كند مويب ميكتر  كماالتش آن را از وحد  خارج نمي

هر زيحي را كه  ير خودش است به خوبي تحم  نكند زتون ذا  و  

حقيقتش در مقام وحد  و يگانگي استتت حتتي اگتر نتاخن شتما از      

يدا شود و اميد پيوستن آن به بدن از بين بترود ديگتر   بدنتان تا حدي 

خواهد آن را يدا تواند ويود آن ناخن را تحم  كند و مينفس نمي

خواهتد. در متورد پيونتد    كندت زون دوگانگي را حتي در بدنش نمي

اعضا  بدن انااني به اناان ديگر همين مشك  هاتت كته بايتد نفتس     

را  يح  ختود بدانتد وگرنته    د و آنعضو پيوندي را متالً كليه را بپذير
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گيرد و به همتين يهتت هتم ستعي     كار  نميكند و بهآن را تدبير نمي

هايي بين هردو بدن باشد و بعدهم مدتي االمكان شباهتشود حتيمي

كننتد تتا   با مصر  داروت نفس را از تويه طبيعي به بدن منصر  متي 

ال ممكتن استت   آهاته به آن عضو يديد عاد  كند. با اين حآهاته

هتا  العمت  سال ي  مرتبه آن را پس بحند. همه اين عكتس بعد از ي 

ريشتته در وحتتد  ذاتتتي نفتتس دارد كتته حتتتي  يتتر بتتدن ختتود را     

خواهتد كته   خواهدت زون در موقت استفاده از بتدنت بتدني را متي   نمي

   18تواند با آن تا حد ممكن اتحاد برقرار كند.خودش ساخته و مي

 «كردنخيق»و « دايجا»اي از نمونه

از نكا  با بركتي كه در تاريخ تفكر بشر مورد تويه بوده استت        

كه زگونته عتالم كتتر  از    ما له ايجاد كتر  از وحد  است و اين

ذا  احدي خداوند صادر شده و رابطه آنهتا زگونته استت. در ايتن     

 تتر آيد و از طريقي ناتبتاً ستاده  راستا نيح معرفت نفس به كم  ما مي

 كنيم: كند و لذا عرض ميسنگ را براي ما روشن مياين ما له گران

                                                 

ف  رررد  ت  ررد و   برر  نم ت  ررر   نم« ني  سررخ»     مهررم  تسرر   تسرر  فررر  ت دونررم دتت -18
تسر ، بر ا بر    ار  ب گر    و     رو  ت سر ي فر  نر  ه تسر  و بردت ارو   ت  هر  ف  هه گز  م

نيوت رررد   تفررر   فررر  ت سررر ت  قررر  بررر  بررردت ارررو  نم بررردت  وگررر ب بررر و  و ت تنررر  راررر   بدهرررد،
 ل فَ الرمات»نيوت ارد بر    را ارم ف ر   )    تب   ب   ْلوا تب    ني  سخ نمورد  تجي   ف د. 

 تا مهم  ووس ده  جو    ن واد(  «و لحشر
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نفِس نتحولت مويتب كتتر  استت و دريتة وحتد   هتر مخلتوقيت          

 19مربوط به درية قرب او نابت به خداوند است.

توان در بحث معرفت نفس پيگيري نمود  كشف از بركاتي كه مي    

 ها نابت به مقام ذا  احدي است. رابطة كتر 

كنند  صدور و ناتبت صتدوري   تواند روشنبهترين متالي كه مي      

كننتد  وحتد  نَفَتس    زنتين روشتن  و هتم  20كترا  از نَفَس رحمتاني 

رحماني با ايحا  عالَم باشدت متالي استت كته در نفتس اناتان ويتود      

 دارد.

دانيتد ولتي قصتد بيتان آن را     شما وقتي ي  مطلتب علمتي را متي        

له تصورِ خاصي از كلمتا  و يمالتتي كته بايتد     نداريدت در اين مرح

تان را بيان كنيدت در ذهتن نداريتد يتا حتتي     وسيله آنها مطلب علميبه

ترتيبي را كه در استدالل بته صتور  صتغري و كبتري بايتد رعايتت       

كنيدت در ذهن نداريد. بتديهي استت كته در ايتن مرحلته حتتي هتيچ        

. يعنتي در ايتن مرحلته    اي براي تحرك زبان و بيان الفاظ نداريداراده

كننتد بته صتور  پديتد      هنوز الفاظي كه آن مطلب علمي را بيان مي

 باشند.طبيعي مويود نمي

                                                 

ه ب ق ا عر    رد  ج ن ار  ، و رو  نوجرو  جمر   تسر .  ر  ه  قرد     هح -19
  ج ن ارر  ورر  وررردنيأ  رردودني  تسرر  و  رردت   جرر  قرر   برر  ارردت نوجررو  جم  نيرر  ب  ررد،   جرر

 نوج    ج  بانرت ورد  اوتهد  د.

 و ك ر و  گسرت ه ر     ع ج هسع -20
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ختوبي  ولي وقتي خواستتيد آن مطلتب علمتي را مطترح كنيتد بته            

مقدما  بيان مطلب را در ذهن خود ايجاد كرده و از آن پتس همتان   

 كنيد.ر ميمطلب را به صور  كلما  و الفاظ طبيعي اظها

بينيتدت تفهتيم مطلتب را بتا     شما زون اين آمادگي را در ختود متي       

كنيتد. مقتدما  عقلتي برهتان را در عقت       حفظ مراتب فوق آ از مي

كننتد  آن مقتدما    اي را كته بيتان  خود در نظر گرفته و الفاظ ذهنتي 

كنيتد و پتس از آنت   علمي هاتند در ذهتن و خيتال ختود ترستيم متي     

آوريد. يعني آن معناي عقلي كته در  طبيعي را پديد ميالفاظ مادي و 

نفس شما از قب  به صتور  ايمتال ويتود داشتت  پتس از مالحظتة       

تفصيليت علت پيدايش تصورا  خيالي گشته و اين تصورا  خيتالي  

انتد. پتس رابطتة مَلَكتة علمتي بتا       نيح مويب ايجاد الفاظ طبيعتي شتده  

يت  رابطتة علمتيِ     تصورا  ذهنتي و الفتاظ طبيعتي مربتوط بته آنت     

صدوري و ايجادي است. به اين معنا كه هاتي و ويود آنها متكي به 

هاتي آن معناي عقلي بوده و از ناحية آن معنات افاضه و صادر شتده و  

 اند.نحول يافته

آنرته پيوستتگي و    اي از ربط عالمِ خيق با عالَمِ امر:نمونه     

خوبي آن معناي عقلي به ربط اين تصورا  خيالي و الفاظ طبيعي را با

كندت اين حقيقت است كه اگر شما در ضمن صتحبتت آن  روشن مي

ملكة عقلي خود را به يكباره از دست بدهيد همتة تصتورا  و الفتاظ    

شود و از بيتان ادامتة مطلتب    شما از نظم و روال عقلي خود خارج مي

 مانيد.باز مي
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شتودت متت    در متي از طرفي اين الفاظ كه از خحينة عقلي شتما صتا       

صادر شدن قطرا  باران از ابتر نياتت كته پتس از متدتي خحينتة آن       

 استت و نته   تجتافي طتور  يعني ابر از بين برود )زون ريحش باران بته 

( امتتا خحينتتة عقلتتي كتته معتتاني خيتتالي و لفظتتي از آن صتتادر تجيّتتي

پتذيرد و شتما پتس از بيتان يت  معنتاي       شودت هرگح كاستي نمتي مي

شويدت حتي اگر هحار بار آن مطلب علمتي را  نا نميعلميت فاقد آن مع

شودت زون صتدور آن بته   بيان كنيد هيچ اندازه از منبت آن كاسته نمي

 . تجافياست و نه  تجيّيصور  

از طرفي آن ملكتة علمتي بتا مظتاهر گونتاگون ختود در صتور              

خيالي و لفظيت داراي ي  وحد  حقيقي استت و زتون رابطتة بتين     

فظ  مربوط به آن معنيت ي  رابطة حقيقي استت و واقعتاً   آن معني و ل

بين آنها وحد  ياري استتت وقتتي هتم كاتي آن الفتاظ را شتنيدت       

كته وقتتي بته    فهمتدت درحتالي  همان معنا را كه مورد نظر شماست متي 

صور  تجافي از مبد  خود صادر شده باشد ديگر زنين وحدتي بين 

 شي  و مبد  آن حاكم نيات. 

حالت بين نفس و صور  ذهني و صتور  الفتاظ  آن شتبيه    و اين      

نابت صدوري و ايجادي نَفَس رحماني با ايحا  عالم استت و شتاهد   

گويايي براي اظهار كيفيت وحدتي است كه در مراتب مختلف في  

. كيفيتتت صتتدور كتتتر  از  21منباتتط و نَفَتتس رحمتتاني ويتتود دارد 
                                                 

و  تسر  فر  عر ج جر و  ور  عر ج عقرا   ن وت  وك و عقلم نر   و ره و نر هه  ده -21
ا عر ج جر و  صر     تا ع ج ْلهو  و  ع ج تهلم ص     رده و عر ج نلكرو   ارز ت و  ع  
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منباتط بتا كيفيتت     نمايد كته فتي    وحد ت ما را متويه اين نكته مي

كندت زتون  وحدتي كه داردت واحد حقيقي بودن يهان را تضمين مي

در تمام مراتب ظهورت وحد  حقيقي حاضر است و اين ظهورا  نته  

تنها معلول نَفَس رحماني استت بلكه مانت حضتور نَفَتس رحمتاني در    

 باشد. سرتاسر عالم ظهورت نمي

 

 

 

 نكية دهم
 برزخ و زگونگي عذاب قبر 

 

عتالَم  »استت،  « تتن » بتاطنِ  « نفتس »كه مچنانه

استت و در هنگتام   « عالَم ماده»هم باطنِ  «  برزخ

قبرِ من يا » و برزخ، « قبرِ تن» مرگِ انسان؛ زمين، 

 خواهد بود.« نفس

ها در ماألة معاد گرفتتار شت  شتدندت يكتي     كه  بعضيعلت آن      

انتد و  گرفتته كلتي بتا بتدن يكتي     نفس است كه  اناان را بته  نشناختن

اندت وديگري هم ماأله نشناختن قبر است كته  متويه تجرد روح نشده

اند منظور از قبتر در نصتوص استالميت  همتين قبرختاكي      گمان كرده

                                                                                              

تا عر ج نلكرو  صر     رده تسر . بر   قرر  و ور  ت   گنر   و عر ج   سرو  ور  عر ج نر  ه 
 ب  .نيوتت ب  توه  ك   ت امش د  م    تب   بم عقا و ذهه و  فظ نم
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استت در حالي كه به صراحت در روايا  ما هات كه منظور از عالم 

 قبرت همان عالم برزخ است.

كه شيعيان در بار  اين« مالاالعليه»صادقگويد: اماميحيد ميعمربن    

وَلكِنّي وَاهللِ اَتَخَوَّفُ عَيَيْكُمْ » ....... عذاب قيامتي ندارند فرمودنتد:  

داند من نگران شما هاتتم در بترزخ   وليكن خدا مي 22«فِي الْبَرْزَخ 

بترزخ زياتت؟    «مَتاالْبَرْزَخ؟ »يا عذاب داريد. پرستيدم:  كه در آن

است. و  فلتت نبايتد كترد    « قبر»خ همان فرمودند: برز «قالَ: اَلْقَبْر»

ها همان عالَم برزخي است. عالم برزخي كته عتالمي   قبرِ حقيقي اناان

است مجترد و متت  نفتس اناتان زنتده استت و شتعور داردت و بنتا بته          

متن خانتة   »گويتد:  اين قبر هر روز مي« الاالمعليه»صادقفرمايش امام

  23« ربت هاتم.....

 معني فشار قبر

در نظر داشته باش  فشار قبر مربوط به زه عالَمي است؟ و در  حال     

واقت نفس اناان است كه در عالم قبر كته همتان عتالم بترزخ استتت      

كه فشار قبتر همتان فشتاري    درفشار اعمال خود است. در رابطه با اين

شتود   است كه به علت عقايد و اخالق سو  بر بدن برزختي وارد متي  

تويته كترد كته از يتاران ختوب      « معتاذ ستعدبن »تتوان بته يريتان    مي

بتتود و وقتتتي از دنيتتا رفتتت ت حضتتر    « وآلتتهعليتتهاهللصتتلوا »پيتتامبر

با پاي برهنه تابو  او را به دوش گرفتنتد و  « وآلهعليهاهللصلوا »رسول
                                                 

 66   1  و  ف يف د  -22

 267   6ه   د  -23
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فرمودند: صفو  مالئكه در تشييت ينازه حاضرندت و خود حضر  با 

لت مادر سعد خطتاب بته   دست خود او را در قبر گذاردند. در اين حا

او گفت: اي سعد! خوشا به حالتتت بهشتت گوارايتت بتاد. حضتر       

اش داشتت  فرمودند: اين  سعد را به واسطة بدخلقي كته بتا ختانواده   

 ( . 217ص 6فشار قبر فرا گرفتت)بحارج

 هاي فشار قبرت سو  اخالق است.پس اوالً: يكي از علت    

همته  گرفت مالماً ر خاكي انجام ميتانياً: اگر اين فشار از طريق قب    

ديدند. پس معلوم است منظور از فشار قبترت فشتارِ   حاضرين آن را مي

سعد را تحت فشار قرار داد كه زشم برزخي « مَنِ»قبرِ برزخي است و 

 24ديدند و از آن خبر دادند.« وآلهعليهاهللصلوا »پيامبر

ا هنگام خوانتدن  اوستت پس زر« منِ»سنال: اگر اص  اناان همان     

 رويم؟فاتحه نحد همين قبر خاكي مي

يواب: زون نفس ي  نحوه تعلق به همين بدن خاكي و بالتبت بته      

كند و ما با رفتن بتر  قبر خاكي داردت به آن قبر خاكي تويه خاص مي

كنتيم و دعتاي متا بتراي او     تر با او ارتباط برقرار متي سر قبرِ او راحت

گذاردت به شرطي كه با نيح روي ما بهتر اتر ميمنترتر است و دعاي او 

 عقيده صحيح و با اعمال صحيح بر سر محار او برويم.

                                                 

وت ارررررد بررررر  ف ررررر   نيبررررر تب بانرت و ررررره  ررررردت نوشرررررو  قررررر  و  نررررر   ن بررررروط بررررر  آت نم -24
تا مهرم  ووسر ده و  «چگا دگ  با ن   اروح»، و و  ب   و      « ل فَ و لحشرالرمت»

  مد   عم  جو  بف ن واد. تهللتا آوة« الاف يا بازگشت به    »و  ب  ف    
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سنال: اگر پس از مرگت اين بدن نقشي در شخصيت اناان نتدارد      

و همه زيح مربوط به روح اناان استتت زترا روي بتدن مترده ختاك       

 ته نشود؟گذارند تا روي بدن مرده خاك ريخريحند و لحد مينمي

يواب: زتون روح اناتان در دنيتا بته بتدنش تعلتق دارد و پتس از            

مرگ هم تا مدتي به آن بدن تويته دارد و لتذا تمتام حتاالتي را كته      

كنتد و لتذا بايتد    گذارد روح اناان براي خودش حس ميبريام مي

اناتان اذيتت نشتود. حتتي     « متنِ »بدن را هنگام دفن مراعا  كترد تتا   

دن او را از ستر وارد قبتر نكننتدت زتون روح اناتان      انتد بت  دستور داده

بيند. حتي بدن و آزار مي كند خودش از سر وارد قبر شدهاحااس مي

متوفّي را بايد  ا  دهند و تميح كنند و كفن او هم بايد پتاك باشتدت   

 كند.زون تمام اين حاال  را براي خود احااس مي

تتوان گوشتحد   تعلتق را متي  در رابطه با تعلق نفس به بدن  دو نتو        

كار گترفتن تتنت كمتال    نمود. يكي تعلق تدبيري كه نفس از طريق به

كندت كه در هنگام ختوابت در عينتي كته    مورد نياز خود را تأمين مي

رودت اين تعلق بتراي  شود و به عالمي ديگر مينفس از بدن گرفته مي

مرگ  او باقي است. ي  تعلق ديگر هم نفس به بدن دارد كه پس از

نيح اين تعلق تا مدتي براي روح نابت بته بتدنش مويتود استت و آن     

كه مدتي با ايتن تتن زنتدگي    اي است. يعني به يهت اينتعلق خاطره

است و خاطر  ارتباط همواره براي او هاتت به بتدنش تويته و   كرده

تعلق داردت بدون آنكه بتواند بدنش را تدبير كند. به يهت همين تعلق 

خواهيتد بته شتخص    ستورا  ديني داريم كه وقتي متي است كه در د
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شد  تكان دهيدت زتون بتا ايتن    كنيدت ابتدا بدن او را به متوفي تلقين 

شتود و لتذا تلقتين او    دهنده متي تكان دادنت روح متويه شخص تكان

 گردد.  منتر واقت مي

در رابطه با قبر و برزخ و نفس انااني  مطالب بايار گاترده استت     

كردن معرفت به اين نو  معار  ازطريق معرفت نفتس  ا روشنقصد م

هتايي كته در متورد بترزخ و     است وگرنه اص  موضتو  را در كتتاب  

تتوان  قيامت بحث كرده بايد تعقيب نمودت كه از يمله اين كتبت متي 

« معاد يا بازگشت به خدا»و يا « عليهاهللرحمة»اسفارمالصدرا 9و 8يلد 

 ا نام برد.محمدشجاعي راهللاز آيت
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 وسعت روح انساني

در اين بحتث  پتس از تويته بته زگتونگي ويتود نفتس اناتانت              

خواهيم مقام و مرتبة آن را در نظام آفرينش بته صتور  سرفصت     مي

 گوشحد نماييم. 

لَقَدْ خَيَقْنَا االِنْسانَ في اَحْسَنِ تَتقْويم، »: فرمايدقرآن مي -1     

 ( 5و4)تين/«  َ سافِيينثُمَّ رَدَدْناهُ اَسْفَ

سوگند كه اناان را در بهترين قوام و مبنا خلق كرديمت ستپس او  »     

كه همان مرتبه بتدن و ياتم باشتد.    « ترين دريه رد كرديمرا به پائين

يعني مقام روح يا مَنِ اناان  منهاي بدن ت مقامي بس عظيم و شتريف  

 فرمايد:است .درهمين رابطه مي

گونت ن ه اي              ترك كن گلگونهت تو هيچ محتاج ميِ گل
 گلگونه اي

يعني حقيقت و اص  تو خيلي باالتر از اين دنياستت سعي كن آن      

 حقيقت را رها نكني.

فَتاِذا سَتوَّيْيُهُ وَ   » قرآن در متورد روح اناتان متي گويتد :      -2     

متتاده  ص(  يعني زون بتدنش را آ /72......) نَفَخْتُ فيهِ مِنْ روُحي

كتردم و از روح خود در آن دميدم ت بته مالئكته گفتتم بته او ستجده      

 كنند . 
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 گيريم كه: از اين آيه نتيجه مي  

زتتتون «. روح ختتتدا»و نتتته « از روح ختتتداست»اناتتتان   -التتف     

يعنتي روح اناتان    ،«روُحتي » و نفرمتود:  «مِنْ روُحتي» فرمتود: 

 صور  نازله اي از روح خداست.

روحت مخلوقي است از مخلوقا  خداونتد و نحديت  تترين     -ب     

مخلوق به خداوند است و حتي از مالئكه هم باالتر است. و در همين 

يُنَتتزُلُ الْمَِئِكَتتةَ بِتتالرُّوحِ مِتتنْ   » رابطتته قتترآن متتي فرمايتتد:   

نح ( يعنتتي خداونتد مالئكته را بته كمت  روحتي كته از        /2)«اَمْرِه

ابراين نبايد براي خدا مت  اناان يت   كند. بنخداست نازل مي «امر»

روح قائ  شويم و تصور كنيم روح خدا يعنتي ختود ختدات زترا كته      

كنتد و  را يكي از مخلوقا  معرفي متي « روح»خود خداوند در قرآن 

فرمايتد:  كه متي فرمايد: از روح خودم در يام اناان دميدم. و اينمي

ستتت ولتي   از روح خودم  يعني روحي كته يكتي از مخلوقتا  متن ا    

زون مرتبه اين روح بايار بلند است خداوند آن را به خودش ناتبت  

طور كه خانه كعبه را به خودش نابت دادت ايتن بته يهتت    دادت همان

 كه خداوند واقعاً خانه داشته باشد. پس:شرافت آن مكان استت نه اين

مالئكه به كمت  روح نتازل متي شتوندت يعنتي روح اصت         اوالً:     

 ئكه تجلي آن روح هاتند .است و مال

 «كُنْ فَيَكُون»الهي است و مقامش مقتام   «امر»روح از  ثانيتاً:     

انّمتااَمْرُهُ  »سوره مباركته يتس فرمتود:     82است زون خداوند درآيه
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خدا آن  «امر»)يعني:  ،«اِذا اَرادَ شَيْتئاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون

گويتد بشتوت و   اد كنتدت متي  است كه زتون اراده كنتد زيتحي را ايجت    

شود(. پس روح كه از  امرالهتي استتت نظتام  متادي و تركيبتي و      مي

 تدريجي ندارد. 

اص  اساسي اناان هميتن روح است كته فوق مالئكه است  ثالثتاً:    

و يلوه ماتقيتم حتق است و حام  همة اسما  و صفا  الهي و همان 

تت و زتتون آن روح اهلل استتت و خليفتتة او در عتتالم ويتتود استت ويتته

امت همة كماال  الهي استت برعكسِ واسطة حق استت يمخلوقِ بي

كننتتدت بتته مالئكتته كتته هركتتدام كمتتال خاصتتي از حتتق را ظتتاهر متتي 

كه ي  مل  مظهر اسم عليم خدا است مت  يبرائي ت و يكتي  طوري

مظهر اسم مميت خدا است مت  عحرائي  ولي مقام روح كته حقيقتت   

همته استما الهي استتت منتهتي بته ايجتاد حتق         اناان نيح هات يامت

 مويود است و از خود ويودي ندارد.

و مقام بدن و متاده  « اسف  سافلين»اين سوي دنيايي اناان  رابعتاً:     

است و آن سوي اناانت روح استت و مقتام قترب بتي واستطهت و لتذا       

اندت ولي بته واستطة ياتم    ها از يهت روح خود به خدا نحدي اناان

ه از گ   آفريده شدهت از او دورند. حتال هرطتر  را انتختاب    خود ك

 كندت آنجايي خواهد شد.  
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ترين مرتبه و منحل روح ت ياي گرفتن در بدنِ آخرين و پايين -3     

شده است كه در اين مرتبه كته روح در بتدن يتاي     25تاويه و تصفيه

صتلي اش  گيرد آنقدر روح تنحّل يافته است كه تقريباً از آن مقام امي

كنتد اصت  و   كه در ايتن حالتت فرامتوش متي    خبري نيات. به طوري

 اش كجاست.منحل اصلي

يافتته روح استت. و   آنره در بدن اناان دميده شدهت صور  تنتحّل 

تتري  نبايد فراموش كرد كه وقتي مويودي يا حقيقتي در مرتبه پتايين 

 كندت مرتبة اصلي و صور  اولية آن به يتاي ختود محفتوظ   تنحّل مي

استت و در عين اينكه همان مويود و يا همان حقيقت در مرتبة اصلي 

تتر و در  خود بوده و صور  اصتلي ختود را داردت در صتور  پتايين    

كنتد و صتور  بعتدي هتم در حقيقتت      تري هم تجلّي ميمرتبة پايين

اي از صور  اصلي آن حقيقت است. در مراتب طوليِ تجلّيا  يلوه

تر بياييمت به همان اندازه زهر  اصلي اييني  مويودت هر اندازه كه پ

تتر و محتدودتر ختواهيم يافتت و     و صور  اوليرته مويتود را ضتعيف   

عكس آنت در ريو  و برگشتتت در اوايت  مراتتب طتوليت زهتر       به

اصتتلي و صتتور  اوليرتته مويتتود را كمتتي روشتتن ختتواهيم يافتتت و   

فتته و بتا   هراندازه باالتر برويمت زهر  اصلي مويود را بيش از پيش يا

ستر  آن بيشتر آشنا ختواهيم شتد و اگتر همتة مراتتب تجّلتي را پشتت       

 رو خواهيم شد.اش روبهبگذاريمت با زهر  اصلي

                                                 

 ه      گن  نيسوو  و ك ن       ده و ني فا  و ك تا   ا   م -25
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حال آيا متويره شدي يعني زه كته گفتته شتده: روح يتا حقيقتت      

اناان در حين استقرار در منتحل اصتلي ختودت در مراتتب نازلتة ختود       

واقت از آن حقيقت خبري اي كه در محدود و محجوب شده تا مرحله

نيات؟ و آيا معلوم شد يعني زته كته اناتان داراي دو زهتره استتت      

سافلي  كته در تنتحّل   يكي زهر  قدسي والهي و يكي هم زهر  اسف 

 ساف ت از آن زهر  اصلي نبريده و يدا نشده است.  سوي اسف به

و يام   واسطة حق است كه مخلوق بي نفس اناان بين روح       

قرار دارد. يعني نه نور مح  استتت نته ظلمتت محت ت و بته همتين       

 يهت هر صفت الهي را به صور  خاص و مبهم دارا است.

به وسيلة نفس يا خيالت مقام عالي ويتود و مقتام دانتي ويتود بته            

پيوندد و در مرتبة نفس اناتانيت نتوراني و ظلمتاني يكتي     يكديگر مي

خيال اناان  نه عالي است و نته   شوند. پس به خودي خود نفس يامي

داني  نه روح است و نه يامت ولي ممكتن استت در ظلمتا  دنيتاي     

مادي سقوط كند و به مقتامي دون مقتام اناتانيت فترو افتتد. زنانرته       

اَلنّتاسُ نِيتامٌ فَتاِذا متاتُوا     » فرمود: « وآلهعليهاهللصلوا »پيامبر خدا

انتد و  ن دنيا هاتند در خوابيعني مردم هم اكنون كه در اي «انْيَبِهُوا

شوند. پس در حالت اوليه مردم در ي  بِيْنابِيْني زون مُردندت بيدار مي

 كه با نور روحت ظلمت خود را از بين ببرند. برندت مگر اينسر ميبه

اگر اناان خود را به كم  تتذكرا  انبيتا  از حكتم بتدن و      -4     

خود را مي يابد و به اصت    منحل اسف  آزاد كندت در واقت خود واقعي

شودت  به طوري كه حقايق خود كه همان مقام روح است نحدي  مي
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ذا  خود را حتي بدون واسطة مالئكه ماتتقيماً از حتق دريافتت متي     

 كند.

در ابتدا اناان حقيقت خود را از پشت حجاب هتا متي بينتد و در          

راز  روستتت و رمتتح وانتهتتا اگتتر همتتت كنتتد بتتا ختتود آن ذا  روبتته 

هايي است كه بين كردن همين حجابهاي شرعي براي برطر تحكيه

 است.او و حقيقت اصلي او پرده شده

 فرمايند:صادق)عليه الاالم( ميامام     

اهللِ مِنْ اِتُصالِ شُتعاعِ  وَ اِنَّ روحَ الْمُؤْمِنِ لَاَشَدُّ اِتُصاالً بِروُحِ»

 26«الشَّمْسِ بها

اتصال روح منمن به روح خدات شديدتر است حقيقت اين است كه »  
 .«از اتصال شعا  خورشيد به خورشيد

با شناخت نفس و شتناخت وستعت آنت ستود و زيتان آن درستت           

 29گردد. قترآن در آيته   شود و مدارج صعود آن معلوم ميروشن مي

االَرْضِ هُوَالَّتذي خَيَتقَ لَكُتمْ متا فِتي     » فرمايتد:  سوره بقره مي

يعني اي اناان! آنره در زمين خلق شده همه و همه را براي  «جَميعاً

تو خلق كرديم. پس محور اصلي حركت اناان در ماير نفس اوست 

و آنره در خارج از نفس آدمي است از براي اناان خلق شده و ابحار 

تكام  اوست.  كاي كه تمام كوشش ختود را بتراي بيترون از يتان     

ه تمتام كوشتش ختود را بتراي     كار بردت مانند كاتي استت كت   خود به
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ت ولي فرصتي براي استفاده از آن شناخت و اصالح ابحار صر  كرده

 است.نيافتهت در نتيجه همة عمر خود را بيهوده تلف كرده

طتور نياتت كته داراي دو حقيقتت      اناان از ديدگاه اسالم  ايتن        

 يام و روح باشدت بلكه حقيقت او يان يا روح اوست و بدن و يام

ابحار آن روح است و اگر به لذا  بدني زيتاد ميتدان بدهتدت عمتالً از     

اص  خود يدا شدهت و هرزه اناان بيشتر بر بدن حاكم باشدت خود را 

 است.    االناان نحدي  كردهبيشتر به اناان كام  يا حقيقت

عمده آن است كه اناان متويه باشد بتدن او حجتاب او نگترددت          

 كه گفت:  

شود بارِتنم          خوشا دمي يانت ميِزهر حجاب

 برفكنمپردهزهرهازآنكه

بينمت بته اميتد   يعني زون تن خاكي حجابم شدهت زهر  حق را نمي     

و ستاير رياضتا    با امتال روزه  روزي كه با آزاد شدن از حكم تن 
 پرده را  از آن زهره كنار زنم. -شرعي

 دهد كه:ناله سر ميكه اناان طالب حق همرنان     
 

ورنه است       گفتا تو خودحجابيخوبت ازمازرا نهانرويكهگفتم
 رخم عيانات

تا توهاتتي         كي؟گفتا كه تافراق گفتم 
 سخن هماناتگفتااستتهميننَفَسگفتم
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آري ما احااس خوديرت و منيرت در مقاب  خدا داريم كه او ختود       

دهد. وقتي اگر متويه شديم هيچ زيتح در ايتن   شان نميرا به يان ما ن

يهانت مل  ما نياتتت ويملگتي ملت  ختدائيم و بنتد  اوت و وقتتي       

داديتم و از ختاك  زيرپتاي ختود     خود را به دريةختدمتگحاران تنتحل  

رود و هاي بين ما و خدا مانند دود به هوا متي ترشديمت حجابمتواضت

  خداي را رو در روي خود خواهيم ديد.

 «گفتم فراق تا كي؟ گفتا كه تا تو هاتي» آري: 

پس تحكيه  حركت از خود و در خود به سوي خود استتت ولتي         

سوي خود برترت و از حجاب خود  نازل عبتور كتردنت تتا بتا ختداي      به

 رو شويم. خود روبه

پنداردت ولي اگتر  اناان در ابتدات خود را همين مرتبة نازله روح مي     

ن و تعلّقا  بدني را كنار زدت بتا حقيقتت بتاالتري از ختود     حجاب بد

استت. بته   « ختود  عتالي  »ت حجتاب  «خود  نتازل »شود. يعني رو ميروبه

عبار  ديگرت خود  نازل كته محجتوب از حتق استتت حجتاب ختود        

اصتتتتلي استتتتت كتتتته از حتتتتق محجتتتتوب نياتتتتت. زنانرتتتتته       

 فرمايد:مي« عليهاهللرحمة»الغيبلاان

خوديت حافظ نيات          توخودحجابحائ هيچقمعشووعاشقميان

 برخيحازميان

  

 «و بركاته اهللعليكم و رحمة والاالم»
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