باسمه تعالي
مقدمه
جايگاه معرفت نفس در ارتباط با واقعيت
 -1وقتي پذيرفتيم كه گوشها و زبانها منتظر گفت تازهاي است
اما نه تازهاي بريده از حكمت گذشته روش « معرفت هستيي
از طريق معرفت نفس » يكي از آن زبانهاستت كته متيخواهتد
هركس به خودش نظر كند ولتي ختودي عتاري از همته زيتحت حتتي
عاري از بدن و زمان و مكتانت تتا يتايي كته اناتان از ستر حيتر و
تعجب بگويد:

كي بدانتم مترا زنتان كه منتم

وهت زه بيرنگ و بينشان كه منم

و در اين حال از اصالت دادن به «ماهيا » عبور كرده و با «ويود»
روبهرو ميشودت يعني متويه ميشود كه خودش فقط هاتتت بتدون
آنكه نظر بر زياتي يا ماهيت خود داشته باشد و اين اولين قدم ارتباط
با معلوم زنده است و نه معلوم مرده.
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 -2وقتي متويه شديم با حتر هتاي عتادي و تكتراري متيتتوان
زرخ يهان را به گردش درآورد و گوش ماتمعان را پر كترد بتدون
آنكه بتوان يهان و عالَمِ اناانها را تغيير دادت و از آن طر

نيح وقتي

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

 -1ب ر تب ني ا ررم تو رره نوش ررو ب ر و ر « آ گ ر ه ف ر
ن واد.

ا ه ر ب ه گ ررم ررو نم ررو » ج ررو
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پايدار آنها را يهت دهدت شايد بتوان به مباحث معرفت نفس در ايتن
راستا اميدوار بود.
 -3روش معرفت نفتس روشتي استت كته معتقتد استت معرفتت
«نفس اناان » يعني «يهان صغير»ت راه وصول به معرفت «يهان كبيتر»
است و لذا از اين منظر به اناان مينگرد تا به معرفت حق نايت آيتدت
ولي نه به خداي درون ذهنها كه با علم حصولي از ويود او آگاهي
مييابند.
 -4وقتي درست در خود سير كنتيمت آري وقيتي درستت در
خود سير كنيم ،خود را دريچة ارتباط با خدا متييتابيم و
معني «مَنْ عَرَفَ نَفْسَه ،فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ » تحقتق متييابتد .پتس در
ايتن راه هرزيتتحي كتته متانت شتتناخت تمتتامي حقيقتت ماستتت و متتانت
درست نگرياتن بر خودمان استت بايد كنار گذاشته شود.
 -5اناان بهواقت «حيوان ناطق» نياتت بلكه مح ظهور همة استما
الهي است .و قلبش محلتي استت كته حتق در آن محت ت ختود را بته
نمايش ميگذارد .2و شريعت در همة ابعاد خود متذكر ايتن حقيقتت
دروني اناان است تا اناانها از طريتق شتريعت الهتيت آنرته را متانت
ارتباط صحيح با خود راستين آنها است از ميتان بردارنتد .پتس يت

رابطة دوطرفي بين «خودشناسي و فهم شريعت» و بتين «عمت
به شريعت و خودشناسي» ويود دارد .مهم آن است كه از طريق
َ « -2علَّ َم آ َ َم اتْلَ اْس ءَ ُفلَّه (/32بق ه)»
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معرفت نفس منظر خود را به شريعت تصحيح كنيم تا انتظاراتمان
از آن برآورده شود.
 -6معرفت نفس يا «خودآگاهي حضتوري» اولتين قتدم استت تتا
«خود» را از «ناخود خود» يدا كنيم و «ناخود خود» را خود نپنتداريم
كه اين بحرگترين باليي است كه بر بشر امروز وارد شدهت بته طتوري
كه ديگر هيچ رابطهاي با خود ندارد.
 -7معرفت نفس معرفتي است يهتدار كه بته شتناخت حقيقتت
يامتِ واحدي به نام «نفس مجترد انستاني» منجتر متيشتود و راه
رسيدن به «حقيقت يامت اَحدي» يعني خداوند را بتاز متيكنتد .ولتي
زنهار كه بايد متويه بتود ايتن معرفتتت يتر از علتمهتايي استت كته
هدفشان يمت اطالعا است و اناان در زنين علتومي تتا بتينهايتت
كاب علم مي كندت ولي از حقيقت خود و حقيقت عالَم اف استت.
يعنتتي از همتته زيتتح افت استتتت زنانرتته اميرالمتتنمنين«عليتتهالاتتالم»
ميفرمايند « :كَيْفَ يَعْرِفُ غَيْرَهُ مَنْ يَجْهَ ُ نَفْسَه» 3يعني زگونته
اناان ميتواند ير ختود را بشناستد در حتاليكته بته ختودش ياهت
است.
وقتي اناان از طريق معرفت نفس وارد علم حضوري شد و قلبش
در صحنة معرفتش حاضر گشتت تازه بتا زبتان آيتا و روايتا كته
ظهتتتور حقتتتايق قلتتتب پيتتتامبر ختتتدا«صتتتلوا اهللعليتتتهوآلتتته» و ائمتتته
 -3غ تحلِكم و ُ َ ُت كلم
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معصومين«عليهمالاالم» است احااس آشنايي ميكنتد و يت

نحتوه

نحديكي بتا كلمتا ايتن ذوا قدستي در ختود احاتاس متينمايتد.
همرنانكه حضر علي«عليهالاالم» در روايت فوق فرمودند :وقتتي
كاي خودش را نشناسدت زگونه زيح ديگري را خواهد شتناخت .در
واقت نه قرآن را ميتواند بشناسد و نه امامان معصوم«سالماهللعليهم» را
و نه سخنان آنها را.
 -8معرفت نفس علمي است كه با «نظر كردن» به معلومِ حضوري
و ويوديت براي اناان حاص ميشود و نه بتا «فكتر كتردن» در بتار
معلوم حصولي .و فرق زيتادي استت بتين «نگتاه كتردن» بته حقيقتت
زيحي و بين «خبردار شدن» از آن حقيقت .همرنتانكته فترق زيتادي
است بتين ديتدن كتتر هتا در آيينتة وحتد ت و بتين سترگرداني در
مجموعة كتر هات بدون يمت ديتدن آنهتا در يت

وحتد حقيقتي

معنويت و در نتيجه دور ماندن از ارتباط با حقيقت اين كترا .
 -9توحيد در سه ساحت هاتي عبار است است از:
الف« :توحيد عالَم ماده» كه در اين منظر روشن ميشود تمام
حركا عالم مادهت ريشه در آن ذا متحول عالم ماده دارد و بحث
حركت يوهري از آن يوهر حركتمند خبر ميدهد.
ب« :توحيد انسان» كه روشن ميكند همة قوا و حركا اناان
ريشه در نفس يامت و مجرد او دارد و بحث معرفت نفتس حكتايتگر
آن است.
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ج« :توحيد عالم هسيي» كه روشن ميكند ويود و تدبير عالَم
و آدم در گرو ذا اَحدي است .ولي تا اناان معني توحيد حضوري
و ويودي را با نظر به نفسِ مجرد خود نشناسد نميداند زگونته بايتد
به دنبال توحيد عالم هاتي بگردد و لذا اصالً نميتواند خدا را ببينتدت
و معني ديدن خدا را هم نميفهمد و در نتيجه نميتواند عالَم كبيتر را
به تماشا بنشيند و خود را در عالمت در آ وش خدا بيابدت بلكه با هتحار
تأسف ممكن است با دانايي به خدايِ مفهوميت هرزته بيشتتر يتذب
كتر بي پايان عالَم ماده بشتود و از خداشناستي ختود هتيچ بهترهاي
نبرد.
 -10بحث «ده نكيه از معرفت نفس» إنشا اهلل مدخ ختوبي
يهت امر فوق خواهد بود .پيشنهاد ميشود كه پس از آن براي تتدبرر
بيشتر به كتاب «آشتي با خدا از طريق آشتي با ختود راستتين» ريتو
كنيد و همزنين از طريق بحث «اناان در اسالم» با دقت بيشتر در اين
ماير مي توان گام زد .و در نهايت اگر خواستيد در ايتن راه بته عمتق
الزم دست يابيد و معرفت نفس را وسيلة كشف معار

عميتق دينتي

قرار دهيدت به كتاب «معرفتالنفس و الحشر» كته تريمتة يلتد  8و 9
اسفار اربعه مالصدرا«رحمةاهللعليه» استت ريتو فرماييتدت البتته الزم
است كتاب اخير را همراه با شرح آن مطالعه فرماييد.
«والاالم»
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بسماهللالرّحمنالرّحيم
هر انااني با اندك تأملي بر حاال خودت تصتديق متيكنتد كته

خودش منحصتر بته ايتن ياتد متادي نياتت و خواهتد گفتت« :متا
بدانسييم ،ما نَه اين تنيم» .يعنتي عتالوه بتر اتبتا ويتود نفتس
مجردت هركس ميتواند به راحتي بفهمد كه روحش فراختر از بدنش
هات .يالب آن استت كته پتس از آگتاهي بته ايتن نكتتهت راهتي را
ميطلبد تا اين قفس تنگ را بشكند و به آن فراخناي الزم دست يابد.
اين است كه ناله سر ميدهد:

اي تنِ گشتهوِساقيانت بس است

زند تانَد بحر در مَشكي

نشات
اي مايحاي نهان در يو

اي هحاران يبترئتي اَنتدر بشتتر
خر

يعني گله سرميدهد كه تا كي بايتد گرفتتار تتن باشتدت زترا كته
صور آدميت رهحن و حجاب واقعيت اوست و نميگذارد آدمي به
واقعيت خود دست يابدت مگر اينكه سر را از يقة تن بيرون كشتد و از
ماورا تنت خود را به نظاره بنشيند.
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برآميختن يام و روحت مويب شده كه روح مجال پريدنش را از
دست بدهدت زرا كه سبكي و سبكباليت شأن روح استت مگتر اينكته
روحت اص خود را فراموش كند و تابت يام شود.
برخوردهاي غائبانه
وقتي روح در صتحنة حيتا اناتانهتا متورد تويته قترار نگيتردت
اناانها ائبانه با هم برخورد ميكنند و حقيقت همديگر را نميبيننتد
و در واقت بيگانگاني هاتند كنار يكديگر همتراه بتا تحليت هتاي يتر
واقعي نابت به همت زرا كه:

آدمي همرونعصاي موسياست

آدمي همرونفاون

عياياست
يعني همرنان كه ظاهر كار آن دو پيامبر بحرگ ي
ي

زتوب و يتا

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

فعرال و ديگري نفخة حيا زايي است كه مرده زنده ميكنتدت اناتان
نيح باطني بايار اسرارآميح دارد .به همين دلي است كه نبايد از اناتان
ساده گذشت و وسعت روحش را در محدوده تنگ ماده به فراموشي
سپرد.

خويشتن نشناخت ماكين آدمي

از فتحونتي آمتد و شتد در

كمي
خويشتن را آدمي ارزان فروخت
خويشرابردلقدوخت

بود اطلست

14

حقيقتاً مشك آدمي همين است كه خود را «بد» متيشناستد و بتا
خود «بد» عم مي كند و لذا همة استعدادهاي خود را از بين ميبترد.
برعكس انبيا آمدند تا از ضايتشدن اناان يلوگيري كنند .يعني:

آنرتته صاحتبدل بداند حال تُو
اي عمتو

تو زحتال ختود نتتداني

يوهر صدقت خفيشد در دروغ

همرو

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

راستت آن يتتتان ربتتاني

بتتود
سالها اين دوغ تتن پيتدا وفاش

رو ن يان انتتدر او

فاني و الش
دوغ را در خمتره ينبتتاننتدهاي

تا فترستتد حق

رسوليت بنتدهاي
تا بجنبانتد به هنتجار و به فتتن

تا بدانم من كه پنتهان

بتود «مَن»
يعني از طريق رياضتتهتاي شترعي و واردشتدن در دستتورا
منظم انبيا مي توان به يوهر اصلي ويود خود دست يافتت و فهميتد
نظر را منحصر در تن كردنت نظر بر سراب انتداختن استت و نتدا ستر
ميدهد كه:

متترغ بتتاغ ملكتتوتم نيتم از عالتم خاك
ساختهاند از بدنم

زند روزي قفاي
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بته هواي سركويش

اي خوش آنروزكهپروازكنمتابردوست
پروبالي بحنتتم
و آن وقت است كه خوب حس ميكند كه:

تن زده اندر زمين زنگالها

يان گشايد سوي باال بالها

بايد در بحث اناان شناسي يا معرفت نفس روشن شود كه آدميت
آفتابي پنهان است بايار گاتردهتر از آنكه در بدن بگنجدت و اگرزه
به ظاهر فرشته پنهان است ولي اناان از آن پريان و فرشتگان پنهانتتر
است .يعني:

آدمي پنهانتر از پريان بود

گَر به ظاهر آن پري پنهان بود

تدبر ر در متتون استالمي بته راحتتي متا را ناتبت بته اناتان متويته
ماورائي فوق اين تن خاكي ميكند و نه تنها مولويت كته همته فريتاد
برخواهيم آورد كه:

ما بداناتيتتمت ما اين تن نهايتتم

از وراي تتتن به يتحدان

ميزييتتم
ايخن آنراكه ذا خودشناخت

در رياضِ سرمدي

قصريبااخت
آري خوشا به حال آن كس كه ختود را شتناخت كته در ايتن
صور خود را ارزان نميفروشد و متويه يوسف ختود متيگتردد و
ميفهمد كه:

گوهري در ميتان اين سنگ است
است

يوسفي در ميان اين زاه
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پَسِ اين كوه قرص خورشيد است

زير اين ابر زهره و ماه استت

و لذا بعد از معرفت به خودت دست در اصالح خود ميزند و عق
نظري را زراغ عق عملي قرار ميدهد و آن ميشود كه بايد بشود .و
اين استكه گفته ميشود« :معرفت به نفست مقدمة عبوديت استت» و
هر زه معرفت به نفس شديدتر باشدت راه كمالِ عبوديت بيشتر وسعت
مييابد.

نكية اول
حقيقت اناانت ماورا بدن
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انسان يك «تن» دارد و يك «من» .كه حقيقت او
همان «متن يتا نفتس» اوستت و همته ادراكتا ،
مخصوص و مربوط به نفس 4است.
يعني اناان بدون هيچ برهان و استداللت خود را حتس متيكنتد و
دست و پايش را عين خود نميداندت بخصوص اين ماتأله در ختواب
روشنتر و محاوستر است .زرا كته متا در ختواب در هنگتامي كته
بتتدنمان در رختختتواب استتتت ختتود را در همتتان يتتايي كتته ختتواب
ميبينيم مييابيم و نه در رختخواب .متالً خواب ميبينيم كه در بتا ي
هاتيم و واقعاً هم خودمتان هاتتيم كته در بتا يم و حتس نمتيكنتيم
خودمان همان گوشت و استخوانها هاتيم كه در رختخواب است .يا
وقتي كه خواب ميبينيم در خيابان هاتيم و ماشيني ميخواهتد متا را
زير بگيردت خود را در وسط خيابان حس ميكنيم.
به يهت اينكه حقيقت اناان همان نفس اوستت وقتي عضتوي از
بدن او كم شدت احااس نميكند «مَنِ» او كم شدهاستت زرا كته تتن
اناان در حقيقت او دخالت نداردت و با كم و زيتاد شتدن تتن اناتانت
حقيقت اناان تغيير نميكندت بلكه «تن» ابتحار نفتس استت .و ايتنكته
گفته ميشود همة ادراكا  ،مخصوص نفس است؛ يعني نفتس
اناان شنواستت منتها در عالم ماده به وسيله گوش متيشتنود و نفتس
سررم اب ر ت « َنرره» و « فر » و « وح»
ر وت
 -4عزورزتت نيوجر ت ر ب ر د فر
بر وررع ن ررك بر فر نررم و و تورره و ر ارز هر سر وتمه بر وررع ن ررك بر فر ر و
ق آت « ف » ت ب ج ب « َن ِه» ت س ت و «ج ت» تو ب ف نمب .
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اناان بيناستت منتها در عالم ماده بته وستيله زشتم متيبينتد .مالحظته
كردهايد كه در هنگام خوابديدنت زشم داريد و حتتي زيحهتايي را
ميبينيد كه بعداً در عالم بيداري خواهيد ديد .ميفرمايد:

مَردْ خفتهت روحِ او زون آفتاب

وز فل

تابان و تن

دريامهخواب
يا اينكه مالحظه كرده ايد وقتي در كتالس درست زشتمِ شتما بته
معلم است ولي نَفْسِ شما به يايي ير از كالس و معلم تويته و نظتر
داردت در عيني كه عم بينايي زشم با تطابق عدسي و انعكاس تصوير
روي لكه زرد شبكيه انجام ميگيرد .وقتي معلم شكلكي در ميآورد
و همه حاضتران متيخندنتدت تتازه شتما بته ختود متيآييتد و از بقيته
مي پرسيد :معلم زه كرد؟! زتون نفتس شتما در آنجتا حاضتر نبتود و
تويهش در ياي ديگري بود اين زشم با اينكه به سوي معلم بتودت
ولي نديد .يعني در واقت «منِ» اناان با زشم ميبيندت نه اينكه زشم به
خودي خود بيننده باشد .يا در مورد گوش هم همينطور است .گاهي
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
ميشودت ولي شخص سخنان گوينده را نميشنود .زترا؟ زتون نفتس
است كه با گوش ميشنود و لذا وقتي نفس در صحنه نياتت گتوش
نميشنود .پس ميگتوييم « همتة ادراكتا مخصتوص نفتس استت»
يعني:
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پرتوروح استت نطقوزشم وگوش

پرتو آتتتش بود در آب

يتتتوش
در هنگام بيهوشي هم كه نفس از بدن ختارج متيشتودت ديگتر آن
پارهكردنهاي دكتر يرّاح مويب آزار اناان نميشتودت زتون نفتس
كه ادراكاتي مت حسكردن و ديدن و شنيدن همه مربوط به اوستت
از بدن خارج شدهاست.
قرآن چه ميگويد؟
قرآن ميفرمايد « :اَهللُ يَيَتوَفَّياالَنْفُسَ حينَ مَوْتِتها ،وَالَّيتي
لَمْ تَمُتْ في مَنامِها ،فَيُمْسِكُ الَّيتتي قَََتي عَيَيْهَتتاالْمَوْ ُ وَ
يُرْسِت ُ االُخْري اِلي اَجَ ٍ مُسَمّيً ،اِنَّ في ذلِكَ لَايا ٍ لِقَتوْمٍ
يَيَفَكَّروُنَ »(زمر )42/يعني خداوند يانها را در هنگام مترگ تمامتاً
ميگيتردت و آن يتاني هتم كته بنتا نياتت بميتردت در هنگتام ختواب
ميگيردت پس آن كاي كه مرگ برايش مقدرر شدهت زون گرفته شد
ديگر برنميگرداند و آن ديگري كه در خواب گرفته شتده و مترگ
برايش مقدر نشدهت براي مدتي به بدن باز متيگتردد .و ايتن مات له
گرفتن يانها هنگام مرگ و خواب  -براي اه تفكر نشانة مهمي از
حقيقت است.
پس متويه مي شويد كته در هنگتام ختوابت خداونتد متا را تمامتاً
مي گيردت در حالي كه تن ما هنگام خواب در رختخواب است و لتذا
از نظر قرآن هم معلوم ميشود كه تن ما در حقيقت ما دخالت ندارد.
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اصالً نفس اناان هيچ زمانيت نه ميخوابد و نه زُر ميزندت بلكه
همين كه به ظاهر خوابيد و يا شرو كرد بته زتر زدنت از تويته بته
بدن منصتر

متي شتود و بته يتايي ديگتر و يتا عتالَمي ديگتر تويته

ميكند .به همين يهت هم شما بعضتاً متويته شتدهايتد همتينكته بته
خواب ميرويدت خواب ميبينيد كه متتالً پايتتان از پلتهكتان لغحيتد و
مرتبه از خواب ميپريدت ميبينيد در حال خوابديدن بوديد .اين

ي

حادته نشان ميدهد همينكه بهظاهر بهخواب رفتيدت نفس شتما ختود
را در صحنة ديگر احااس كردت پس بهواقتت نخوابيتده استتت بيكته
نظرش به جاي ديگر منصرف شده .مرگ هم همينطور استتت
يعني نفس از بدن منصرف ميشود و در عالَم ديگتر حارتر
ميگردد.
در هنگام خواب در عين اينكه خداونتد نفتس اناتان را تمتام و
كمال گرفتهت تدبير بدن توسط نفس از بين نميرود و بههمتين يهتت
مالحظه ميكنيد كه قلب و يا ساير اعضتا اناتان در حتال ختواب از
حركت باز نمياياتد .ولي در موقت مرگ عالوه بر اينكته خداونتد
نفس اناان را تمام و كمال ميگيردت تدبير و تويه نفس به بدن را نيح
ميگيرد و بههمين يهت ديگر اتري از حيا در بدن ديده نميشود.
خواب يا رؤيا به سه صور ميتواند واقت شود.
الف :رؤياي رحمانيت كه اين رؤيتا متتذكر حقتايق عتالم استت
وباطن اعمال را نشان ميدهد كه بعداً نمونههتايي ازآن ارائته خواهتد
شد.
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ب :رؤياي صادقه كه خبر از واقعههايي ميدهد كته بعتداً اناتان
باهمان وقايت روبهرو ميشود.
ج :رؤياي باط كه تحت تأتيرخياال روزمره بهويود ميآيد.
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نكية دوم
حضورنفس در شرايط فوق زمان و مكان
در موقع خواب ديدن و رؤيا ،بخصوص در رؤياي
صتتادقه ،در عتتين اينكتته بتتدن و جستتمِ متتا ،در
رخيخواب است ،خود ما در صتننه هتايي حارتر
مي شويم كه بعداً همان صتننه هتا در عتالم متاده
حادث ميگردد .يعني ما بدون اين جستم و بتدن
در صننههايي واقعي حارر ميشويم.
عالوه بر مطلب مطرح شده در نكتة شماره ي

نكتهاي كته در

مورد رؤياي صادقه براي ما روشن ميشود اين است كه نفس اناتان
بدون اين «بدن»ت در صحنههايي حاضر ميشود كه هنوز آن صحنههتا
را با زشمِ سرِ خود نديده و زماني كه با آن صحنه روبهرو شتدت تتازه
يادش ميآيد كه آن را در خواب ديدهاست .يا در فكر فترو متيرود
كه گويا اين صحنه يا صحنهها را در يايي ديدهاستت ولتي مات له را
دنبتتال نمتتيكنتتد تتتا متويتته شتتود در ختتواب بتتا ايتتن صتتحنه روبتتهرو
بوده است .يعني نفس وقتي از بدن خارج شد ديگتر محتدوديتهتاي
زماني و مكاني را ندارد .متالً اناان در خواب هم مت بيداري همواره
با پديدههايي از ينس همان عالم روبهروستت منتهي مت بيداري كه
همه آنره را اناان در طول روز متيبينتد بته ختاطرش نمتيمانتدت در
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خواب هم فقط منظرهها و يا گفتههايي به يادش ميمانتد كته بترايش
مهم باشد.
به هرحال از طريق رؤياي صادقه 5متويه ميشويم كته هتم اصت
اناان ير بدن اوست و هم اين بُعد اصي ت از زمان و مكان
اروت بر

 -5قر آت تا اوت هر وم ر م بر ه تسر فر تا تب ر تب بررم آ ر ررخو
تب ر تهام«علا ت س ر م»
آت وبر و نم ررو و بررم عر َج ار د رك ور ت  .نرررا اروت ر ر
ووسر «علا ت سر م» ،و ور ؤور ب و
س ب ذبح ا د ت(/105ص ) ،و و ؤو ب ر
ا ر ر ر هما ر رردتي ر ر ر ر ووسر ر ر «علا ت س ر ر ر م» ،و ور ر ر ؤور ر ر ب ر ر ر ه ن ر ر ر  ،و ور ر ر ؤور ر ر ب
رر
س ررو ادت«صر ررلوت تهللعلا وآ » تب ر ر بر ر ر ر ح نك ر ر ( /27ر ر ح) فر ر ر ر نم تو رره ؤو هر ر
نس ح ود تب تب ب ع َج ا د ت و ص ف اا ْل ت ت اس .
آت نر تسر و تگر قرروه اا ر
بر توهمهر ؤور تنر ب تسر ت تفررم فر قرروه اار
ؤور ر ا هر ر ب رردود نمف ررد.
حتر ر نير ر ا رردود عر ر َج ار ر د ب ررد ،آت اار ر ْل
مه تفر ر ص ررف ور ررم ررخو نر ررا ع رردتو و ع ر ر و نيكر ر و رر ر و طم ر ر
فس ر ي تس ر  .خت ررا
اا ر ْلنيأ نير ر ا نمگ رردت  .رردت تفر ر ؤو ه ر حت ر ني ر ا خت ررا
فس ي از حت ني ا مهم عوتنا ط ا م و تا قم تس ف ف ت ب ني رو آار وت ت ر
رقاقر ر فر ر مهر ر ت نير ر ات ت ا ررو رك ور ر نمف ررد و رقاقر ر
تسر ر  .ر ر
وگر ب رردت  .ب ر ب توه هر ؤور وم ،رقاقر اسر ه ررد هر ؤور وم ني رراب ت فر ني ررا
آت ،عوتنررا ط ا ررم و و ر عوتنررا تا قررم هس ر د .و ؤو ه ر وم هررم هس ر ف ر ب ر ر روت
ا جم و رق و ع َج وجو ت ني ط ت د.
رؤياهاااي يااا

هاااح :ا ع ر

تسر تا ت ني ر ط فر بر سر

غار ر ر تب فر

ق نم و  .ف ب عل جتر بر وجرو ب اارم ور
ب دتً ظ ف نك ت و ان ت ا
عقل ر ِم وررع ر ر ا روت ت ني ر ط ارردت نمف ررد و ب رردتً آت ر ر ع ر َج ن ر ه ر ر
و نمف د .رر
هتب تا رق و آت ع َج ت ب نقدت تس دت
نم و  .ت ف
ررد ،رق ر و عر َج غا ر ت آ ررو ف ر
تگر ف ر  ،ف نررا ب ررد و گ ر َومهاهر و آ اوهر
اوت اأ وورأ ر شر نمبا رد ،و تگر فر ف نرا
هس ب طو فلاه و و ت ا
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ررو آت رقر و ت بر يررو رك ور اار و صررو ه ب جزوررم فر بر آار نر و تسر
نمو بررد .نر ررا توهف ر وق ررع ب ر ن ررك «عظم ر » آت ع ر جو وب ر و نم ررو  ،اا ر أ
ص ررو «ف رروه» تجير ر نم ررو  ،و ور ر ن ررك «نكر ر » اار ر أ ص ررو « وبر ر ه» بر ر او
نررمگا  ،رروت عظمر ت بر فرروه ،و نكر ت بر وبر ه نم سررد .ور ن ررك «ت خر » ت بر
صو «نير د» و «علرم» ت بر صرو « رو » و «جهرا» ت بر صرو «ظلمر » نمبا رد.
و و نر ً وت تب تب بم تذتت ص ح نر ه ن ر ت بر ر و واه هسر  ،بر وردت ن رك
«ن ذت بو ت» آت ع ج ،صو «نهف ت ه ت» ن م ب تب او نمسر ا .ف ت ر توره
نوش ررو قر ر و و ظ توف ررم و ررو ب ر ا ررو ت بر ر طو ب فر ر گ ر هم تا و ررع ن ررك فر ر
ا روت نمو ب ررد ص ررو عك ر آت ت ا ررو نمس ر ا  .نر ررا توهف ر با رردت ب گ ر هم ب ر
ادت غ و ب ن ك ق ق ت ن قا نم و .
گ هم اوت «صر وح و بردوت ني ر ف» تسر و ور «ن مررا ن ر وم تسر فر فر
ب آت وب و ده ،عم ني ف ف » و و «ت ق ب ازب تس ن س آت ن رك ور
شد آت ن ك» و گ هم آ ت ب ني و ت خو ولوط رده فر تصر ً منيروتت همارد تا
ِ
خو اوت با ده ني ا گ  ،ف توره ر ر بر توره ؤو هر
فدتموع تا ن ي ن و
«تشغ تر م» گوو د.
ؤو هر وم فر فر بر تصررا نوشررو وبر و نم ررو و بر صررو ن سر آت ن قررا
نم رو  ،وتقر ت سر ت بر تصررا نوشرروع آگر ه ررده ،بر طو ب فر تگر ن رظر فر
رر عر ف ت فر ر تسر  ،وتقر صرو ب سر آو ت نر اور ار ت بر تو نر ت
نم ه د ،عم آگ هم ت ت ب تو ف توه نر سرگم و فر ر تسر  .و ور وقرع وبر و
نم و ب توهف بد أ و م ف هتس  ،بر صرو ب سر آو ت نر اور وبر و نم رو
عم آگ هم ت ت ب تو ف بدتت! آت ر و آ رو گم تسر  .مه تفر تگر اروت
ه و يبت وب و ده عم آگ هم ت ت بر
ود ا دتت تس  ،وتق ب صو
تو فر تورره رره ا رردتت تسر  ،مه تف ر تگر وررد ا،ررا تسر  ،ب ر صررو او ررم و
او گر ررد تي ا ر ر ومت وب ر ر و ر ررده عر ررم آگر ر هم ت ت بر ر تو ف ر ر آت گ ر ر ه تسر ر و
گ ب و ا،ا.
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ه صو ب توه تروت منيوتت ب ؤو تع مر ف ر  ،روت رر اروت صرو
اا ا ر ف ر آتقررد جرروْلت ت ف ر ب ر ناررا اررو صررو ه ت نيغاررا نم هررد و تا ج وگ ر ه
او ا د نمف د.
نو ررد
ص ر ر ف ر «حت ت قررو » تا قررو ا ر ن «صررلوت تهللعلا وآ » آو ه ف ر ر ر
د ود گ تت ب د او ت وقع فسم تسخ

تگ ؤو تا فسم ب ت
تو ب ت نم و .
توهف س و ت هت د ت س ت تئم ر طه ب د و از ب وشو خبوتبد ،ب سر
آت تسر فر تورره طهر نوجر طهر بر طه و آات رردت تا اوت هر ب يباررو و ب طررا
نمگ .
ت ت سر ر م نم ن و ررد تگر ر ت س ر ت سر ر بر ر ا ررو تفأ
ن ر رروم ررد و ب جل ررد4ف ر ر
نوتظ ر

ت ر ر ب ررد و ق ر ف ررد فر ر

رر

علرم رو  ،ؤور تا

ا ررز خب ررو و ر ر نق رردت خب ررو  ،وح تو ق ررد

آْس ته ر ت نمو بررد وگ ر ب ر عك  ،اررو ب نوج ر جرروْلت ررا ت
نم و .

قل ر و اا ر أ

س ررا

تف ر ر ف

ا روت و بارردت ب

قر سررو تهلل«صررلوت تهللعلا وآ » « ت ُّ اؤور َر ِ ِناهر تَه وور ُرا ت َّنر ارا ت ِاَ احر َرز َت َِر تبار َره ت َ َم َو
ِ ٍِ
ِِ ِ
ِِ
ِ
ِ
م ُج ارزءً ِن َره ت ُُّر َّروِ.
ناه ن ورَ ُه ُّم بِ ت َّ ُج ُا يف ورَ اقظَ َر َاتهُ يف َن ن َو ناه ُج ازءِ ن اه سَّة َو تَابَ َ

و ك اوت س گو تس وكم ت ق ئ يت ف ا ت نمف د ني ا دتت آ م ت برتس د و گر تت ف رد
و وكررم توهفر آ ر ت بارردت ب نررو نيوجر قر ت ت ه اروتبأ آت ت نمبا ررد(بر نيغاراتيت تا ط ور
صو اا ا ) و وكم هم اوت ه وم تس ف جزوم تس تا ها و أ جزء و .

تن مص ق«علا ت سر م» نم ن و د نو ؤور كر فره فر گو ر ادتو رد نرو آار
نيرردبا ب ر ف گ ر و تس ر و و آت ت ب ر هررم آناخ ر  ،تگ ر مه ر ؤو ه ر تس ر بررو ،
ن م مه ا ن بو د ،و تگ مه و بو  ،ؤو ودهتب و .
ن وأ تن م مدب ق «علا ت س م» ت مي فر « ؤور ب نر نه برم انرم و آْسر ت گر
تس ني آتف او آت ت ب تب او ني ا ف د ،و وگ ب ب تب تو ني ا ورد ،ر آ گر ه
ف ني ا ف ب انم نمآود و ق م نم و »(ف يف د.)336 8
تورره ب ررو و ر ب تا ه ررح ؤو ر ف ر ر ح بانرررت آت ت هررح آو ر  42سررو ه ان ر ع ر ف ر هتمي و رروت
عمون ً رم هح نو ؤو ب ص ق س ت نم د ،آت ت توه قسم ادن عزوزتت ع ش ف مي.
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آزاد است و اين بدن در واقت ساية آن نفتس محاتوب متيشتود .بته
طوري كه مولوي گفته:

مترغ بر باال پَران و سايتهاش

ميدَوَد برخاكت پتَرّان مرغ وَش

ابلهتي صيتاد آن سايه شتتود

متيدود زندان كه بيمايه شتود
بيخبركه اص

بيخبر كين ساية مرغ هواست
اينسايهكجاست
تركشعمرشتهيشدت عمررفت

از دويتدن در شكار سايته

تَفت
يعني اگر اناان خود را همين بدن بپندارد همه فرصتتهتايي را
كه براي باروركردن يان استت از دستت متيدهتد و بتدون سترمايه
واقعي از اين يهان رخت برخواهد بات .به طوري كه ميگويد:

همرو صيادي كه گيرد سايهاي

سايه او را كي بود سرمايهاي

زرا كه :

ساية مر ي گرفته مترد سخت

مرغ حيران گشته باالي

درخت
اين بدنت ساية مرغ روح است و اگر تمام تويه اناتان بته بتدنش
باشدت عالوه براينكه هيچ سرمايهاي براي او نميماندت بته روح ختود
نيح يفا كرده و رشد الزم را برايش فراهم ننموده.
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نكية سوم
تنت مح ظهور حاال من
« تن» در قبَه «من» استت و در حقيقتتِ انستان
دخالت ندارد .به همين جهت هم « تنِ» انسان از
حاال

و تأثّرا

« نفس» ميأثّر ميشود .

همواره شما متويهايد حاال روحي كه مربوط به نفس استت بتر
تن اتر ميگذاردت مت ترسيدن كه مربوط به روح است ولتي در بتدن
هم ظهور ميكند .يا متالً شما در خواب ميبينيد كه از كوهي سقوط
كرديد و همرنان به طر

پايين مي لطيد .فردا صبح كه بيدار شديد

احااس مي كنيد بدن شما هم كوفتگي و خاتگي پيدا كردهاست .بتا
اين كه آن سقوط مربوط به اين بدن شما نبودت ولي حتاال «مَتن» در
تن ظهور كرد .يا وقتي در خواب دعوا ميكنيدت ضربان قلب گوشتي
ماتقر در قفاة سينه شما نيح از حد طبيعي بيشتر ميشودت در حالي كه
علت افحايش ضربان قلبت فعاليت بيش از حد ماهيرههاستت ولي بتا
اينكه ماهيره ها به طور عادي در رختختواب بتودهانتدت زتون نفتس
دعوا ميكندت «تن» عكسالعم نشان ميدهد و ضربان قلبِ گوشتتي
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تشديد ميشود .يعني حكمِ «من»ت بر «تن» ظاهر ميشودت و ايتن نشتان

ميدهد كه حاكم اصلي در همة فع و انفعتاال «متن» استت و تتنت
تحت تأتير من باشد.

6

كارت شمشيتر ميكنتد نه

پسبودتن ال ويانشمشير
ال

نكية چهارم
 -6تسر ب ني ا رردو ب «نيرره» تا رر ْل وح ،علررم وتت نر ي ور گزت ب دهتسر ،
رر هدب فر ب تسر جت بار تورره علررم بسررا ب تا بام بهر ب نيرره ت ب وررد عرردم ني ر
وتت ت س ت جس و ف  ،و و ه ده تسر فر وتت ت سر ِت بردوت اردت مهروت ه بامر ب
ا ا تس .
ب س نمب و ب تب ت ني ط ب ادت و و ع
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اناانت بدون بدن زندهتر است
« نفس» چون بدون بدن مي تواند ادراك داشتيه
باشد و حيي بهير از بدن حوادث را درك ميكند
و حوادثي را ميبيند كه هنوز چشم بتدني آنها را
نديده ،پس بتدن انستان نقشتي در حيتا

انستان

نداشيه و نفس ،بدون بدن زنده تتر استت و حيتي
ميبيند كه ميميرد.
شما در خواب با اينكه اين بدن در رختخواب استت زشم داريد
و ميبينيدت دست داريد و زيحها را در خواب ميگيريدت گوش داريد
و ميشنويدت دهان داريد و حر

متيزنيتد و .....پتس حيتا اناتان

مربوط به اين تن نيات .از طرفي در رؤيتاي صتادقه بتدون ايتن بتدنِ
ماديت در صحنههايي واقعي حاضر ميشويد كه هنوز با ايتن بتدن بته
آن صحنهها نرستيده ايتدت يعنتي در واقتت ايتن بتدن از يهتتي متحاحم
ادراك ماستت و در خواب كه تا حتدي از ايتن بتدن آزاد شتدهايتم
ادراك ما تا آينتده هتم ستير متيكنتد و بته همتين يهتت هتم قترآن
ميفرمايد :در قيامت كه پردهها از زشمها برداشته شدت شما بيناتريتد.

« فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطائَكَ فَبَصُرَكَ الْيَتوْمَ حَديتد » 7يعنتي در
قيامت پرده ها را از زشم تو كنار متيزنتيم و زشتم شتما تيتح بتينتتر
 -7آو  22سو ه ق
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ميشود .زون بينند حقيقي زشم نياتت و لذا وقتي روح اناتان ايتن
بدن را رها كرد بهتر به آينده و گذشته ميتواند نظر بيندازد.
انسان ميبيند كه ميميرد
وقتي برفرض دست شما از بدنتان يدا شد متيبينيتد كته دستتتان
يدا شده است .وقتي هم بدن شما يدا شدت ميبينيد كه همة بدنتان از
شما يدا شده است و به اصطالح مرديد .پس ميبينيد كته متيميريتد.
در روايت داريم :هنگامي كه در حال ا دادن بتدن متنمن هاتتندت
مالئكه از او ميپرسند « :مي خواهي به بتدنت برگتردي؟» در يتواب
ميگويد« :اين دارِ م و محنت را ميخواهم زهكنم؟» يعني اناان در
آن حال ناظر بر مرگ و ا و كفن خود است .و يتا در روايتت از
پيامبر خدا«صلوا اهلل عليهوآله» هات كه« :اَلنّاسُ نِيامٌ فَتاِذا متاتُوا
انْيَبَهُوا» 8يعني مردم در خواباندت وقتيكه مردنتد بيتدار متيشتوند.
پس نتيجه ميگيريم اناان بدون اين بتدن زنتدهتتر استت و ايتن بتدن
حجاب درك بعضي حقايق است كه زون از اين بدن آزاد شد با آن
او بود و از آنها اف بودت روبتهرو متيشتودت متت

حقايق كه اطرا

اناان خوابي كه متويه نيات اطرا
شد ميفهمد كه عجب در اطرا
متويه نبودهاست.
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او زه ميگتذرد و زتون بيتدار
او زه حادتههايي واقت بوده ولي او
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نكية پنجم
« تتن»ت ابتتحار كمال «متن»
نفس انسان از طريق به كتار بتردن «تتن» كامت
مي شود و به همين جهت هم نفس ،بدن را تكويناً
دوست دارد و آن را از خودش ميدانتد و با اين
حال چون به كماال

الزم خود رستيد « تتن» را

رها ميكند ،و عيت مرگ طبيعي هم همين استت
كه «روح» تن را رها ميكند.
در قامت سوم روشن شد كه اص ويود اناان «من» اوستت و
تن در قبضة نفس است .حال ممكن است سنال شود كه :پس اين تن
زه فايده اي دارد؟ بايد متويه بود كه نفست تجردش ناتبي 9استت و
ينبههاي بالقوه اي دارد كه بايد بالفع گردندت و ازطريق بهكارگيري
 -9سر ررو نوجررو هسر  -1نوجررو نر ب فر هررار ج ر جتر رردت  -2 .جمر ن لر
نرا ادت و ن ئك  ،ف هار ج ب قوه آا اس و لا ضت د -3 .جم س ،
نرررا ف ر ف ر بررم ن ر ه ت تب قرروه و لا ر ِ ررض ق ر ت ت و ب ر جه ر ني لقررأ ب ر برردت
ت تب ب قوهگمه ر وم تس ر ف ر ب ر ب ر ف ب ر ت برردت ر تا نررديت آت ج ر ه ب ب ر قوه ،ب ر
ب ف ررا ن ررد نم ررو و تا تورره جهر فر فر ه رروا بر برردت نر ب ني لر ت  ،ت تب جتر
س تس .
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تن و اعمال ارادههاي ممتد در رابطه با تنت ايتن ينبتههتاي بتالقوه بته
فعليت ميرسند .ازطرفيزون
نفس از طريق تنت كماال خود را به دست ميآوردت آن را دوستت
دارد و يداشدن از آن را نميخواهد .و عالوه بر آنت اُنس طوالني با
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
است آن كمالي است كه از طريق بهكارگيري تن حاص متيشتود و
نتته ختتود تتتنت وزتتون از ايتتن نكتتته فلتتت شتتود شتتخص از متترگ
ميهراسد .ولي زه شخص به تن عالقهمند باشتد و زته نباشتدت نفتس
تكويناً  10پس از متدتي ايتن بتدن را رهتا متيكنتد كته بته آن مترگ
ميگويند.
انواع مرگ
الف -مرگ طبيعي انااني :كه نفس در ابعاد انااني كامت شتود
و ينبههاي بالقوه اش به فعليت برسد و ديگر ابحار تن را نخواهد و لذا
رهايش ميكندت كه اين بهترين نو مرگ است و اين نو رها كردنِ
تن توسط نفست مخصوص اوليا الهي ميباشد .مت نجاري است كه
 -10عمررا نيكررووك و ررك عملررم فر ار د تا تا ار اررو ت سر ت تسر  ،نرررا ا ت قلر فر
تب ر ر ب ر ه ر ف ت ب رردت تس ر ب س ررا
عمل ررم نيك ررووك تس ر  .و عم ررا نيك ررووك فر ر
ط ا م ف و ني دوا ن ب قوه آت ب ن ب ف ا ت ،م نرمگا و ت ت ه و تا ار ت سر ت بر طرو
نس قام آت قنم دت .
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پس از ساختن دَرت تيشه اش را رها كندت زرا كته ديگتر آن دري كته
مي خواستت درست كرد .بته عبتار ديگتر در ايتن رابطته متيتتوان
گفت « :سوار زونكه به منحل رسدت پياده شود».
ب مرگ طبيعي حيواني :زون اناان داراي دو بُعتد حيتواني و
انااني استت ممكن است شخصي برخال

ابعاد اناانيت در حيوانيت

كام شودت باز نفس در اين حالت نيحبدن را رها ميكند و با تويه به
اينكه بُعد حيواني نيح داراي دو ينبة « َضَبيره» و «شهويره» است .اناان
ممكن است در گرگصتفتي كامت شتود و قتوه ضتبيره در او رشتد
كنتتد .مت ت بعضتتي از افرادكتته در آختتر عمتتر باتتيار زود ضتتبناك
مي شوند و در بدبيني نابت به اطرافيتان خيلتي شتديد شتدهانتد .و يتا
ممكن است اناتان در ختوكصتفتي و يمتت متال و حترص در دنيتا
شديد شود كه در بُعد شهويره از بُعد حيوانياش كام شدهاست .البتته
يمت ضبيره و شهويره نيح ممكن استت در هرحتال ايتن نتو افتراد در
حيوانيت كام شده اند و لذا نفتست بتدن را رهتا متيكنتدت و عتذاب
سختي در قيامت براي اين افراد هات زون فطر اينها اناان استت
ولي شخصيتي حيواني براي خود به ويود آوردهانتدت يعنتي تضتادي
بين آنره ميخواهند و آنره هاتند گريبان آنها را ميگيرد.
ج -مرگ ير طبيعي :عالوه بر قامت التف و ب كته هتر دوي
آنها مرگ طبيعي (در اناانيت و يتا در ابعتاد حيتواني) استتت ممكتن
است نفس از ابحار بدن استفاده كام نكرده و هنوز بر بدن خود نظر
داردت ولي بدن آنزنان خراب شده كه ديگر نمتيتوانتد بتراي نفتس
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مفيد باشدت مت نجراري كه قب از ساختن درت زون تيشتهاش شكاتته
شدهاستت آن را رها ميكندت بهخاطر اينكه ديگر به كارش نميآيدت
هرزند دري كه بايد ميساخت كام نشدهاست .ايتن نتو مترگ را
مرگ «اخترامي» نيح ميگويندت حال اين يداشدن ير طبيعي نفس از
بدنت يا به يهت تصادفا و بيماريهاست كته در هرصتور ديگتر
نفس نميتواند از اين بدن استفاده كندت و يا به يهت گناهان .زرا كه
نفس گاهي از مفيدبودن بتدنش متأيوس متيشتود و پتس از ستالهتا
ماندن و به كمال نرسيدنت آن بدن را رها ميكند.
حضر

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

بِالذُّنُوبِ اَكْثَرُ مِمَّنْ يَمُو ُ بِالْآجال وَ مَنْ يَعتيُُ بِالْاِحْستانِ

اَكْثَرُ مِمَّنْ يَعيُُ بِالْاَعْمار » 11يعني آنهايي كه به يهت گناهانشان
ميميرندت بيشتر از آنهايياند كه زون ايلشان بهسر آمده ميميرندت و
آنهايي كه به يهت كارهاي خوبشان زندگي را ادامه ميدهندت بيشتر
از آنهايياند كه براساس عمري كه بايد بكنندت عمر ميكنند.
پس اين نو مرگ يعني يأس از ادامة حيا هم ي

نو مرگ

يرطبيعي استت زرا كه نفس بدون آنكه استفاده الزم را از بدن خود
در يهت كمال انااني يا حيواني ببردت بدن را رها ميكند .زون نفس
به يهت ذا مجردش نظتر و آگتاهي بته آينتده ختود دارد و وقتتي
متويه شد در آينده كمتالي بتر كمتاالتش افتحوده نمتيشتودت ديگتر
 -11ه د 5
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ياذبه اي براي ادامه حيا برايش بتاقي نمتيمانتد و لتذا همتين عتدم
ياذبه و پديدآمدن يأس بتراي يتافتن كمتتال برتتر مويتب انصترا
تكويني نفس از بدن ميشود.
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 -12ود غفل ف ني ه نگم ف تا ط و علم ز كم نمنيوتت ب ني اا ت ردتا  ،نگرم
و بام به ر ب ر وجو نمآو ررد ،و آت ر ر تس ر ف ر فر ر
تس ر ف ر ت ر ني ر
نيكوو ر ً ني ل ر نيرردباب اررو ت س ر بر برردت تا سر رردت ه و تا تورره جهر ه رروا تا برردت
ن ف ندهتس  ،و هگز ني و ك ام جلرو هر نگرم ت نمنيروتت گ ر  ،آ ب تگر نرر ً
قل ب جه عوتنا ا جم بام د ب يروب تا ط ور علرم ز ركم نوت ر صرح قلر
ت ب طر ف نررمف ام نير قلر بر رفر ط ا ررم ارو ت تنر هرد .و وررع وقر فر نيكوو ر ً
نماوتهد تا بدت ن ف و و دت تا وع ج وم توره ت ر تف ر و نم رو  .نرر ً قلر
تا حت نمتوس د ،ر تگ قل ت و بدهام و ب رف وت ت مي ،ف تا نغز ت ر تف
او ت و نمف د ،ت ف ف نيكوو ً نماوتهد ب و و وگ ب بدت او ا ا ردت ،
تورره ر ر تس ر ف ر ط ا ر ِت ركررام ان ر ت گد ر  ،نمنيوت س ر د بررم تورره و بام ر ب
نيفكاررع ف ررد و ن وج ر بو ررد نررو بام ر ب ررو وم ف ر ب تا ط ا ر س ر ا اس ر  ،و
ر ر تو م هس ر د و رردت تگ ر
بسررا ب نوتق ر ت ر ت او ر ت ن وج ر اوته ررد ررد ف ر
هو ا ب ب ا د ه د ،بيش ز آنكه :ريص باه اادا ن بادا ي آااافت رما ا دا د و
ب تص ح ه نر ت ارو ت تا سر
و

«ه ر ارفن» جو ن واد)

م

ه رد ( .نرو نيكمارا توره قسرم هرح نمنيوت ارد بر

نو تبهسا آت ط ا ِ ركام هس ف دوه ب ن س هم گ قرو
و ن وجر رد نرگأ ت سراده و همارد تورره بامر ب بر جهر عوتنرا برراوي اسر  .گفر

رد

«روح؛ فيگر ب ا د رف ي ب ن ر ت بير ك ا » و ا هر ب وانرهه ارو ت ني ارا فر و
ننغو د ،و د هف طو كناد ف رل رو  .و تنر وا هرم ورد
ب ع وع
ني ررو فر بر فمررع علررم ز رركم نمنيروتت نگررم ت فر ت ر ت ر تف ط ا ررم فر تا برردت
اأ نمآود ،ب ني اا ت دتا  ،بلك تا ط و س گ هه ب ند ت ،توه و نر ت ت سرخ
و آات ه ده نمف د.
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نكية ششم
حضورِ « كام ِ » نفس
نفس انساني فوق زمان و مكان استت و در همتين
راسيااست كه در بدن ،مكان برايُ مطرح نيستت.
و در عين اينكه حَورِ«كامت » در بتدن دارد ،در
مكان خاصي از بدن جاي نتدارد ،زيترا مجترد از
ماده است.
مالحظتته كرديتتد كتته نفتتس در رؤيتتاي صتتادقهت بتتدون بتتدن در
صحنههايي حاضر ميشود كه بعتداً آن صتحنههتا در زمتان ختاص و
مكان خاص ظاهر ميگرددت يعني نفست خارج از محدوديت زماني و
مكاني با حادته روبهرو ميشود و اين است معني فوق زمتان و مكتان
بودن نفس.
از طرفي خود ما احااس ميكنيم كه در ياي خاصي از بدنِ ختود
ياي نداريمت در عيني كه در همه ياي بدن خود هاتتيم .و در يت
لحظه ميتوانيم اراده كنيم هم دستمان را حركت دهيم و هتم پايمتان
را حركت دهيم و هم با زشممان به زيحي بنگريم .يعني اگر نفسِ ما
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فقط در دست ما ياي داشتت ديگر در همان لحظه نبايتد در پتاي متا
ياي داشته باشد .در حالي كه همته يتا هاتت بتدون ايتنكته يتاي
خاصي داشته باشدت و اين استت معنتي ديگتري از فتوق مكتان بتودن
نفس .وقتي كه ميگوييم نفس «حَتور كامت » در بتدن دارد بته
همين معني است كه همه ياي بدن هات و محدود به يتاي خاصتي
نمتتيباشتتد .و ايتتنكتته متتيگتتوييم مجتترد از متتاده استتت يعنتتي
محدوديتهاي پديدههاي مادي را  -كه مكتانمنتدي و زمتانمنتدي
است -ندارد.
پس در اين قامت روشن شد نفتس «حَتور كامت » در بتدن
دارد و ياي خاصي برايش مطرح نيات.
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 -13عل ر توهف ر ت س ر ته ترس ر نمف ررد فسن ر ت بد ن ر ت ق ر ت ت  ،ب ر جه ر
نيوجر رردود فر بر برردت تسر  .و تگر بر فمررع و شر ه  ،تورره نيوجر ت شر ا ف ررد،
صرل
س مهمطو ف ترس نمف د بد ن ت هس د ،ترس نمف رد نرر ً
400فالونرتب س ب بد ن ت ر ش د و ب تب مش تا آت صل و ا نمآو رد ،ر ت
ف ر تصررا ف ر جم ر تس ر و تا ه ر نك ر ت و ان ر ي آات تس ر  ،نيوج ر رردود ف ر ب ر برردت
نوج نم و ف ر و وسا او ت ان ته و نك ته ب وگ ب ترس ك د.
صررل ه ب و ان ر ي
صررل ه ب و نك ر ي ،ر ررو ف ر
عررم ر ررو ف ر
تس ف نوج نم و تا آو ده ا بدهد .تا مه نهمنير توهفر تگر ت سر ت و شر ه ب
ر عم ت ر ب ررد ،ر ررو ب ر طه ع ر ج اررز ب ر توأ كرره تس ر  ،ب ر طررو ب ف ر ب ر ع ر ج
ن ئك ر ر ر ر و ب ر ر ر ر ع ر ر ر ر ج بر ر ر ر ر ا و قا ن ر ر ر ا ر ر ررز س ر ر ررا نمف ر ر ررد ،فر ر ر ر س ر ر ررا ج ر ر ر آقر ر ر ر ب
،فمقو ي« محةتهللعلا » ف «سيا:ت غر » تا توه و تاا تس .
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نكية هفيم
حضورِ « تمام » نفس
نفس انسان به دلي اينكته مجترد استت ،در همته
جاي بدن به طور «كام » و «تمام» هست ،بتدون
هيچ تقسيمي ،يعني نه اينكه يتك طترفِ نفتس در
چشم باشد و ما ببينيم و يك طرفُ در گوش باشد
و ما بشنويم .بيكه تماماً در چشم حارر استت و متا
ميگوييم ختودمان متي بينيم و تمتاماً هتم ختود
را بيننده حس ميكنيم ،همچنانكه تماماً ختود را
شنونده حتس متي كنتيم .و ايتن خاصيتتت هتتر
موجتود مجردي است كه
« همه يا هات و همه يا هم با تمامِ ويتود هاتت» .و هتر
چه موجود مجردتر باشد حَورش شديدتر است ،
مث خداوند كه مجرد منت

بتوده و حَتورش

هم مطيق است.
در قامت ششم بحث از «حضور كام ِ نفس» شد كه در همه يتا
هات .حال سخن بر سر اين است كه نه تنها در همه يا هاتت بلكته
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«تماماً» همه يا هات .يعني همه ويودش در همته يتا بته صتور
«تمام» هاتت نه اين كه ي

طتر

نفتس در گتوش باشتد و يت

طرفش در زشم .اين يكي از خواص مهم مويود مجرد است كته در
پديده هاي مادي اصالً مت و مانند ندارد .متتالً تختته ستياه را در نظتر
بگيريد طر
در طر

راست آنت در طر

زپش نياتت و طتر

زت

آنت

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

مجرد زنين نيات .مالحظه كنيد شما نميگوييد من بتا يت

طترفم

ميشنومت بلكه تمام ويود شما شنونده استت آنگتاه كته متيشتنويدت
منتهي به وسيله گوش .يعني شما در موقت شنوايي حتي از قو شنوايي
خود حاضرتريد و ميگوييد :من شنيدمت يعني يت
قو شنوايي حاضر است كه بهكم

«متن» در صتحنة

قو شنوايي ميشنودت و معنتي «

حَور تمام » همين است.
هر مويود مجردي زون بُعد نتداردت خاصتيتش همتين استت كته
همهاشت همه يا هات و ما اين خاصيت را از طريق نفس مجرد خود
مي توانيم درك كنيم .خاصيت تجرد منحصر به نفتس اناتان نياتتت
بلكه مالئكه هم مجرد اند پتس هتر َملَكتيت همتة ويتودشت همته يتا
هات .و از همته مهتمتتر خداونتد كته مجترد محت

استتت شتد

حضورش از همه بيشتر استت يعني در عيناين كه همتهاشت همتهيتا
هاتت از همه پديدههاي مجرد هم حضوري شديدتر داردت زترا كته
به قول فيلاوفان تجرد از مقولة ويود است و نه ماهيتتت و در نتيجته
تشكي

بردار استت يعني شد و ضعفپذير است .يعني تجرد مت
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نور است و نه مت صندلي .ما نميتوانيم بگوييم صندليِ شديدترت زرا
كه صندلي از مقوله ماهيت است .ولي ميتوانيم بگوييم نورِ شتديدتر
يتتا علتتمِ شتتديدترت زتترا؟ زتتون ايتتنهتتا از مقولتتة ويودنتتد و لتتذا
تشكي

بردارند .ختود تجترد هتم همتينطتور استتت يعنتي شتد و

ضعف برميدارد .تجردضعيف مت نفتس نبتاتي يتا نفتس حيتوانيت و
تجرد شديد مت ذا خداوند.
وقتي متويه شديم كه مويود مجرد ويودش كام و تمام استت
متتيگتتوييم :هتتر زتته مويتتود تجتتردش شتتديدتر باشتتدت حضتتورش
«كام تر» و «تمامتر» استت و خداونتد كته مطلتق تجترد استتت
مطلق حضور است.
فرق حَور با ظهور
حتتال نبايتتد فرامتتوش كتترد كتته بتتراي مويتتودا مجتترد ي ت
«حَور» داريم و ي

«ظهور» .ظهور نفس در تنت به قواي نفس

است .متالً وقتي نفس بخواهد در زشم ظهور كند به قو بينايي ظهور
مي كند .و يا وقتي بخواهد در گوش ظهور كندت به قو شنوايي ظهور
ميكند .پس ميگوييم ظهورش به قواي اوستتت ولتي حضتورش بته
خود اوست .يعني در همه ياي بدن خودش به صور كام و تمتام
هات.
در مورد خدا هم همينطتور استت كته ظهتورش بته مخلوقتاتش
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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استتتت و در عتتالم متتاده بتته مخلوقتتا متتادي استتت و لتتذا نبايتتد بتتين
حَورِحق و ظهورِحق اشتباه شود.
پس از اين مقدمه براي روشن شدن مطلب عرض ميكنيم كه هتر
انااني ي

نفس و ي

ياتم دارد و نفتس او قتوايي متت بينتايي و

تعقت دارد و ياتتم او اعضتتايي متت دستتت و زشتتم و گتتوش دارد.
گاهي ممكن است اناان بين قوا و اعضا اشتباه كندت متالً قو بينتايي
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

ميبيندت چرا كته قتواي نفتس؛ تجيّتي ختود نفتسانتد در
موطنهاي خاص .يعني اگر نفس در موطن و مح بينتايي تجلّتي
كندت آن نفسْ بينايي استت و اگر در موطن شنوايي تجلّتي كنتدت آن
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
اعضا و به كم

قواي خود ميبيند و يا ميشنود و به همتين يهتت

هم بينايي و شنوايي را به خود نابت ميدهد .يعني نفس در موقعيتت
شنواييت به قو شتنوايي «ظتاهر» متيشتودت و در موقعيتت ويتا متوطن
بينايي به قو بينايي «ظاهر» ميشودت ولتي در همتان حتال كته بته قتو
بينايي يا شنوايي ظاهر شتدهت «حضتورش» بته ختودش استت و نته بته
قوايشت به همين يهت هم اناان ميگويد :من ميبينمت من ميشتنوم.
يعني ديدن و شنيدن را به خودش نابت ميدهدت زون حضتورش بته
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
عحرائي «عليهالاالم» حضورش به خودش استت ولي ظهتورش بتراي
هر كس براساس ظرفيتي است كه شخص در زندگي دنيا براي خود
به ويود آوردهاست .پس زون حضر عحرائي «عليهالاتالم» مجترد
استت و مجرد همهاشت همه يا هاتت  -نه اينكه در اين قامت دنيا
باشد و در آن قامت نباشدت و يا يت

طترفش ايتنيتا باشتد و يت

طرفش ياي ديگر -بنابراين ظهور او براساس صفاتي است كته فترد
براي خودش تهيه كردهاست.
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
برخوردار باشدت حضورش شديدتر استت .14و يت

ظهتور دارد كته

براساس ظرفيت مح ظهورت حقايق بتاطني آن مويتود مجترد ظتاهر
ميشود و هتركس در نفتس ختود متيتوانتد معنتي حضتور و ظهتور
مجردا را در عالم احااس كندت همانطور كه «متن» و «قتواي» متنِ
خود را احااس ميكند.
 -14ب ر مه ررم تس ر ف ر جت ر ِ بان رررت نوج ر ر ررو بان رررت نم ررو  ،ه ررار ن ني ر تا ع ر ج
ررد .و ررك توهط ررو اسر ر فر ر آ،ر ر وم فر ر ن ئكر ر ور ر
آ،ر ر
اسر ر فر ر ر ررو رر ر
ررد ،ر ت فر ر ررو ادتو ررد بر اررو
دورردهه ب نر ب هسر د ،ر ررو ادتو ررد آ،ر
تس و وت ادتو د جم ن لر تسر  ،ت تب ر رو ن لر تسر  ،بردوت هرار ردو وع،
ه ررد ظهررو ب تسر ظ ار ر تو م تسر فر ر ر رر بر تْسر ء و صررف نيأ ظر ه
نم و .
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وقتي روشن شد هر قدر مويود مجردتر استت حاضترتر استتت و
خداوند متعال كه عين تجرد استت پتس عتين حضتور استت .متويته
ميشويم كه زرا هر انااني احااس ميكند با همة خداوند در ارتباط
است و ميبيند كه اصالً خداوند تماماً با اوست و او هم تماماً ميتواند
با خدا باشد .مي يابد كه تمام خدا را دارد و اصالً احااس ميكند كه
تمام خدا با او روبهروست و ارتباط او با ختدا يت

ارتبتاط شخصتي

است .گويا خدا فقتط ختداي اوستت و بتهاصتطالح هتركس ختداي
شخصي خود را دارد .زتون خداونتد مجترد مطلتق استتت و مويتود
مجرد همهاش همه يا هات و خداوند كه تجردش مطلق است بتيش
از همة مجردا نحد هرانااني به تمامه حاضر است مگر اينكه اناان
تويه خود را به ير خدا برگردانده باشد و در واقت خودش را از خدا
دور كردهباشدت در حاليكه خداوند از همه زيح به او نحدي

تر است

و در همين رابطه خداوند به پيامبرش ميفرمايد« :اگر بندگتانم ستراغ
مرا از تو گرفتندت من كه نحديكم و يتواب هتركس كته مترا بخوانتد
ميدهم» 15حتي نميگويد :اي پيامبر بگو من نحديكمت تا در اين حتال
ويود اقدس پيامبر«صلوا اهللعليهوآله» واسطه باشدت بلكته متيگويتد:
«فَاِنّي قَريب» من نحديكم.
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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

متادي اعَاء ،مزاحم حَتور و حاكميتت آن در
بدن نيست ،بيكه ماده مزاحم حَور ماده در متاده
استتت .مث ت جتتاي گتترفين يتتك دستتت در بتتين
سيولهاي دست ديگر ،كه منال است.
از ماائلي كه معرفت به نفس براي ما روشن ميكند اين است كه
حكم حضور مويود مجترد در عتالَمت بتا حكتم حضتور پديتدههتاي
ماديت در عالم فرق دارد .بته طتوريكته حضتور مجتردا همته يتا
هات بدون اينكه آن يايي كه ماده هات يتا بتراي حضتور مجترد
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
سنخ ديگر است و ماده است كه محاحم حضور ماده ميشود.
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وقتي روشن شد كه ماده مانت حضور مجردا نمتيتوانتد باشتدت
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
مالئكه و خداوند در ك هاتي برايمان معني پيدا ميكند كه متا زته
در درون اطاق باشيم و زه در كف دشت حضور خداوندت حضوري
خاص است و نميتوان گفت در فالن مكانت يا يتاي مويتود متادي
است و يا ياي مويود مجردت بلكته بايتد گفتت :در عينتي كته يت
مكان مادي استت مويود مجرد متيتوانتد در آن مكتان نيتح حضتور
كام و تمام داشته باشد .زون ماده مانت حضتور مجترد نياتت .پتس
نبايد بگوييم خداوند در ماورا عالم ماده هات و تصور كنتيم بتاالي
عالم مادهت يايي است كه آنيات ياي مجردا و ياي ختدا استتت
بلكه در همه يا خداوند و مالئكه حضور دارنتدت بتدون آنكته عتالم
ماده مانت حضور آنها باشدت همرنانكه نفس ما در همه يتاي تتن متا
حاضر استت بدون آنكه تن مات مانت حضور نفس ما باشد.
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 -16عم توه م ر و ب ب تب وجو نقد تن مان ت«ع اتهللني ج » هس ف ب جهر
نق م و ج وجو ب ف ت د و توهف نق نن ت ،نق م وتس اض تس  ،و تا ظ نق م
تا ن ئكر ب ْلني ررد ،مهر جر ر شر د و ه جر هر طرو ظر ف ررد ،ر رو ت ررد و رروت
مه ر ت
جت ر ت تا ن ئك ر هررم رردودني تس ر  ،ه ر جملسررم تا مه ر تع ر ء آت جمل ر
جملر  ،ر ش ر ني د ،عاررك ف ر مه ر ت حلظر مه ر جم ر ر ش ر د و آت هررم ر ررو ب
( ب ر تب ني قا ر تورره نوشررو نمنيوت اررد ب ر و ر « دحا ا ت  :ا ا ر
رردودني تا مه ر تع ر ء آت جم ر
 :رت :جت(ع اتهللني

ج ) فر هس » جو بف ن واد).
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از اين نكته نيح نبايد فلت شود كه هرقدر تجرد مويود شتديدتر
باشدت حضورش شديدتر استت و لذا همانطور كه ماده متانت حضتور
مجردا

اعم از مالئكه و خداوند در عتالَم متاده نياتتت ويتود

مالئكه در عالمت مانت حضور خداوند در همان عالم نياتتت زترا كته
تجرد خداوند مطلق است .پس اين طور نيات كه در عالم مالئكه كه
مح ظهتور مالئكته استتت خداونتد حاضتر نباشتدت زترا كته تجترد
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

مجموع كمتاال  .يعنتي «ديتدن» « ،شتنيدن»« ،
دانسين» موجب كثر
وحد

ذاتي او نمتي شتود و لتذا

ذاتي دارد و به همين جهت هم شتناخت

نفس ،موجب شناخت رب مي شود  .زيرا موجتود
مجرد در واقع هم سنخ با حق و جيوه نسبياً كاميي
از اوست.
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ما در عالم ماده بتا مجموعتههتا روبتهرو هاتتيمت متتالً بتا مجموعته
صندلي هات و يا بتا هتر صتندلي كته از مجموعته ايتحا تشتكي شتده
روبه روييم .ولي در عالم مجردا با يامت كمتاال روبتهرو هاتتيمت
مت نفس كه هم شنونده است و هم گوينده و هم تعقت كننتدهت و بتا
َ َك ِلهكِا ا ِاه َد ا ا ك لس َو ه ا ا َ لسا االي
 -17قر ر آت آور ر  11س ررو ه ررو ب نم ن و ررد « لَا ا كاي َ
آور
لكبَصير» و ك بر تب اردت نررا و ن ردب فر عر اردت ب رد ،وجرو ردت  .و
ِِ
كح ااي » و ررك بر تب ارردت
 60سررو ه يررا نم ن وررد « َو ل ّااه ل َكلهَااْل كَْ ك ا َو ها َ ل َكلحيااح ل َ
َنرَا و و اتعلم وجو ت ف ب وت د و تب تا فم ْل تو ت ب وأ بگدت  .توه تسر
ف ف ت س ت ت نمنيوتت ب ع وتت نر ادت نو نيوج ق ت ت .
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اين همه يكي بيش نيات .يعنتي كتتر كمتاالتش آن را از وحتد
خارج نميكند و معني يامتبودن همين است .و اينكه گفته ميشود
صفا خداوند مت عليم و حير و سميتبودن با ذاتش متحد است بته
همين معني است كه صفاتش او را از وحد خارج نمتيكنتدت زترا
كه او يامت كماال و صفا است .مت نور بتيرنتگ كته وقتتي از
منشور عبور ميكند به هفت نور تقايم ميشود و اين نشان متيدهتد
كه اين هفت نورت در نور بيرنگ بودت ولي به صور يامت .وقتي از
منشور عبور كرد از هم يدا شد و به صور مجمو در آمتدت يعنتي
وقتي اين نورها به صور يامت بودت وحد نور بيرنتگ را بته هتم
نحدهبود .صفا نفس همت به همين صور است كه وحد نفتس را
به هم نمي زند و صفا خداوند نيح به صور يامت است و وحتد
حق را به هم نميزند.

وحد

ذاتي نفس :اينكه نفس وحد ذاتي دارد و در واقتت

كتر كماالتش آن را از وحد خارج نميكند مويب ميشود كه
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
بدنتان تا حدي يدا شود و اميد پيوستن آن به بدن از بين بترود ديگتر
نفس نمي تواند ويود آن ناخن را تحم كند و ميخواهد آن را يدا
كندت زون دوگانگي را حتي در بدنش نميخواهتد .در متورد پيونتد
اعضا بدن انااني به اناان ديگر همين مشك هاتت كته بايتد نفتس
عضو پيوندي را متالً كليه را بپذيرد و آنرا يح ختود بدانتد وگرنته
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آن را تدبير نميكند و بهكار نميگيرد و به همتين يهتت هتم ستعي
ميشود حتياالمكان شباهتهايي بين هردو بدن باشد و بعدهم مدتي
با مصر

داروت نفس را از تويه طبيعي به بدن منصر

متيكننتد تتا

آهاته آهاته به آن عضو يديد عاد كند .با اين حال ممكتن استت
بعد از ي

سال ي

مرتبه آن را پس بحند .همه اين عكتسالعمت هتا

ريشتته در وحتتد ذاتتتي نفتتس دارد كتته حتتتي يتتر بتتدن ختتود را
نمي خواهدت زون در موقت استفاده از بتدنت بتدني را متيخواهتد كته
خودش ساخته و ميتواند با آن تا حد ممكن اتحاد برقرار كند.

18

نمونهاي از «ايجاد» و «خيقكردن»
از نكا با بركتي كه در تاريخ تفكر بشر مورد تويه بوده استت
ما له ايجاد كتر از وحد است و اينكه زگونته عتالم كتتر از
ذا احدي خداوند صادر شده و رابطه آنهتا زگونته استت .در ايتن
راستا نيح معرفت نفس به كم

ما ميآيد و از طريقي ناتبتاً ستادهتتر

اين ما له گرانسنگ را براي ما روشن ميكند و لذا عرض ميكنيم:

 -18مهررم تس ر تس ر ف ر ت دونررم دتت « ني سررخ» ت ر نم ت ررد و ب ر نمف ررد
هگز م رو ت سر ي فر نر ه تسر و بردت ارو ت هر ف هتسر  ،بر ا بر ار بگر و
برردت وگ ر ب ب ر و و ت تن ر را ر بدهررد ،تف ر ف ر ت س ر ت ق ر ب ر برردت اررو نمنيوت ررد
ورد تجي ف د ( .تب ب ْلوا تب ني سخ نمنيوت ارد بر را ارم ف ر «الرمات ل فَ
و لحشر» تا مهم ووس ده جو ن واد)
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س نتحولت مويتب كتتر استت و دريتة وحتد هتر مخلتوقيت
نف ِ
مربوط به درية قرب او نابت به خداوند است.

19

از بركاتي كه ميتوان در بحث معرفت نفس پيگيري نمود كشف
رابطة كتر ها نابت به مقام ذا احدي است.
بهترين متالي كه ميتواند روشنكنند صدور و ناتبت صتدوري
كترا از نَفَس رحمتاني 20و هتمزنتين روشتنكننتد وحتد نَفَتس
رحماني با ايحا عالَم باشدت متالي استت كته در نفتس اناتان ويتود
دارد.
شما وقتي ي

مطلتب علمتي را متيدانيتد ولتي قصتد بيتان آن را

نداريدت در اين مرحله تصورِ خاصي از كلمتا و يمالتتي كته بايتد
بهوسيله آنها مطلب علمي تان را بيان كنيدت در ذهتن نداريتد يتا حتتي
ترتيبي را كه در استدالل بته صتور صتغري و كبتري بايتد رعايتت
كنيدت در ذهن نداريد .بتديهي استت كته در ايتن مرحلته حتتي هتيچ
اراده اي براي تحرك زبان و بيان الفاظ نداريد .يعنتي در ايتن مرحلته
هنوز الفاظي كه آن مطلب علمي را بيان ميكننتد بته صتور پديتد
طبيعي مويود نميباشند.

رد ج ن ار  ،و رو نوجرو جمر تسر  .ر ه قرد
 -19هحه ب ق ا عر
نوجررو جم نير ب ررد ،جر ج ن ار ور ورردنيأ رردودني تسر و رردت جر قر بر ارردت
نوج ج بانرت ورد اوتهد د.
ع ج هسع
 -20و ك ر و گسرت ه ر
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ولي وقتي خواستتيد آن مطلتب علمتي را مطترح كنيتد بتهختوبي
مقدما بيان مطلب را در ذهن خود ايجاد كرده و از آن پتس همتان
مطلب را به صور كلما و الفاظ طبيعي اظهار ميكنيد.
شما زون اين آمادگي را در ختود متيبينيتدت تفهتيم مطلتب را بتا
حفظ مراتب فوق آ از ميكنيتد .مقتدما عقلتي برهتان را در عقت
خود در نظر گرفته و الفاظ ذهنتياي را كته بيتانكننتد آن مقتدما
علمي هاتند در ذهتن و خيتال ختود ترستيم متيكنيتد و پتس از آنت
الفاظ مادي و طبيعي را پديد ميآوريد .يعني آن معناي عقلي كته در
نفس شما از قب به صتور ايمتال ويتود داشتت پتس از مالحظتة
تفصيليت علت پيدايش تصورا خيالي گشته و اين تصورا خيتالي
نيح مويب ايجاد الفاظ طبيعتي شتدهانتد .پتس رابطتة مَلَكتة علمتي بتا
تصورا ذهنتي و الفتاظ طبيعتي مربتوط بته آنت يت

رابطتة علمتيِ

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
نحول يافتهاند.
نمونه اي از ربط عالمِ خيق با عالَمِ امر :آنرته پيوستتگي و
ربط اين تصورا خيالي و الفاظ طبيعي را با آن معناي عقلي بهخوبي
روشن مي كندت اين حقيقت است كه اگر شما در ضمن صتحبتت آن
ملكة عقلي خود را به يكباره از دست بدهيد همتة تصتورا و الفتاظ
شما از نظم و روال عقلي خود خارج ميشود و از بيتان ادامتة مطلتب
باز ميمانيد.
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از طرفي اين الفاظ كه از خحينة عقلي شتما صتادر متيشتودت متت
صادر شدن قطرا باران از ابتر نياتت كته پتس از متدتي خحينتة آن
يعني ابر از بين برود (زون ريحش باران بتهطتور تجتافي استت و نته
تجيّتتي) امتتا خحينتتة عقلتتي كتته معتتاني خيتتالي و لفظتتي از آن صتتادر
ميشودت هرگح كاستي نمتي پتذيرد و شتما پتس از بيتان يت

معنتاي

علميت فاقد آن معنا نميشويدت حتي اگر هحار بار آن مطلب علمتي را
بيان كنيد هيچ اندازه از منبت آن كاسته نميشودت زون صتدور آن بته
صور تجيّي است و نه تجافي.
از طرفي آن ملكتة علمتي بتا مظتاهر گونتاگون ختود در صتور
خيالي و لفظيت داراي ي

وحد حقيقي استت و زتون رابطتة بتين

آن معني و لفظ مربوط به آن معنيت ي

رابطة حقيقي استت و واقعتاً

بين آنها وحد ياري استتت وقتتي هتم كاتي آن الفتاظ را شتنيدت
همان معنا را كه مورد نظر شماست متيفهمتدت درحتاليكته وقتتي بته
صور تجافي از مبد خود صادر شده باشد ديگر زنين وحدتي بين
شي و مبد آن حاكم نيات.
و اين حالت بين نفس و صور ذهني و صتور الفتاظ آن شتبيه
نابت صدوري و ايجادي نَفَس رحماني با ايحا عالم استت و شتاهد
گويايي براي اظهار كيفيت وحدتي است كه در مراتب مختلف في
منباتتط و نَفَتتس رحمتتاني ويتتود دارد .21كيفيتتت صتتدور كتتتر از
 -21ن وت وك و عقلم نر و ره و نر هه دهتسر فر عر ج جر و ور عر ج عقرا و
رده و عر ج نلكرو ارز تا عر ج جر و صر
و ع تا ع ج ْلهو و ع ج تهلم ص
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وحد ت ما را متويه اين نكته مينمايد كته فتي

منباتط بتا كيفيتت

وحدتي كه داردت واحد حقيقي بودن يهان را تضمين ميكندت زتون
در تمام مراتب ظهورت وحد حقيقي حاضر است و اين ظهورا نته
تنها معلول نَفَس رحماني استت بلكه مانت حضتور نَفَتس رحمتاني در
سرتاسر عالم ظهورت نميباشد.

نكية دهم
برزخ و زگونگي عذاب قبر
همچنان كه «نفتس» بتاطنِ « تتن» استت« ،عتالَم
برزخ» هم باطنِ «عالَم ماده» استت و در هنگتام
مرگِ انسان؛ زمين « ،قبرِ تن» و برزخ « ،قبرِ من يا
نفس» خواهد بود.
علت آنكه بعضي ها در ماألة معاد گرفتتار شت

شتدندت يكتي

نشناختن نفس است كه اناان را بتهكلتي بتا بتدن يكتي گرفتتهانتد و
متويه تجرد روح نشدهاندت وديگري هم ماأله نشناختن قبر است كته
گمان كرده اند منظور از قبتر در نصتوص استالميت همتين قبرختاكي
گنر و عر ج سرو ور عر ج نر ه و ور ت تا عر ج نلكرو صر
تب بم عقا و ذهه و فظ نمنيوتت ب توه ك ت امش د مب .

رده تسر  .بر قر
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استت در حالي كه به صراحت در روايا ما هات كه منظور از عالم
قبرت همان عالم برزخ است.
عمربنيحيد ميگويد :امامصادق«عليهالاالم» در بار اينكه شيعيان
عذاب قيامتي ندارند فرمودنتد ....... « :وَلكِنّي وَاهللِ اَتَخَوَّفُ عَيَيْكُمْ
فِي الْبَرْزَخ » 22وليكن خدا ميداند من نگران شما هاتتم در بترزخ
كه در آنيا عذاب داريد .پرستيدم« :مَتاالْبَرْزَخ؟» بترزخ زياتت؟
«قالَ :اَلْقَبْر» فرمودند :برزخ همان «قبر» است .و فلتت نبايتد كترد
قبرِ حقيقي اناانها همان عالَم برزخي است .عالم برزخي كته عتالمي
است مجترد و متت نفتس اناتان زنتده استت و شتعور داردت و بنتا بته
فرمايش امامصادق«عليهالاالم» اين قبر هر روز ميگويتد« :متن خانتة
ربت هاتم».....

23

معني فشار قبر
حال در نظر داشته باش فشار قبر مربوط به زه عالَمي است؟ و در
واقت نفس اناان است كه در عالم قبر كته همتان عتالم بترزخ استتت
درفشار اعمال خود است .در رابطه با اينكه فشار قبتر همتان فشتاري
است كه به علت عقايد و اخالق سو بر بدن برزختي وارد متيشتود
ميتتوان بته يريتان «ستعدبنمعتاذ» تويته كترد كته از يتاران ختوب
پيتتامبر«صتتلوا اهللعليتتهوآلتته» بتتود و وقتتتي از دنيتتا رفتتت ت حضتتر
رسول«صلوا اهللعليهوآله» با پاي برهنه تابو او را به دوش گرفتنتد و
 -22و ف يف د 1
 -23ه د 267 6
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فرمودند :صفو

مالئكه در تشييت ينازه حاضرندت و خود حضر با

دست خود او را در قبر گذاردند .در اين حالت مادر سعد خطتاب بته
او گفت :اي سعد! خوشا به حالتتت بهشتت گوارايتت بتاد .حضتر
فرمودند :اين

سعد را به واسطة بدخلقي كته بتا ختانوادهاش داشتت

فشار قبر فرا گرفتت(بحارج 6ص. )217
پس اوالً :يكي از علتهاي فشار قبرت سو اخالق است.
تانياً :اگر اين فشار از طريق قبر خاكي انجام ميگرفت مالماً همته
حاضرين آن را مي ديدند .پس معلوم است منظور از فشار قبترت فشتارِ
قبرِ برزخي است و «مَنِ» سعد را تحت فشار قرار داد كه زشم برزخي
پيامبر«صلوا اهللعليهوآله» ديدند و از آن خبر دادند.

24

سنال :اگر اص اناان همان «منِ» اوستت پس زرا هنگام خوانتدن
فاتحه نحد همين قبر خاكي ميرويم؟
يواب :زون نفس ي

نحوه تعلق به همين بدن خاكي و بالتبت بته

قبر خاكي داردت به آن قبر خاكي تويه خاص ميكند و ما با رفتن بتر
سر قبرِ او راحتتر با او ارتباط برقرار متيكنتيم و دعتاي متا بتراي او
منترتر است و دعاي او نيح روي ما بهتر اتر ميگذاردت به شرطي كه با
عقيده صحيح و با اعمال صحيح بر سر محار او برويم.

 -24بر ر ر تب بانرت و ر رره ر رردت نوشر ررو ق ر ر و ن ر ر ن بر رروط ب ر ر آت نمنيوت ار ررد ب ر ر ف ر ر
«الرمت ل فَ و لحشر»  ،و و ب و
و بف

«الاف يا بازگشت به

«چگا دگ با ن اروح» تا مهرم ووسر ده و

» تا آوةتهلل مد

عم جو بف ن واد.
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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
نميريحند و لحد ميگذارند تا روي بدن مرده خاك ريخته نشود؟
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
بريام مي گذارد روح اناان براي خودش حس ميكنتد و لتذا بايتد
بدن را هنگام دفن مراعا كترد تتا «متنِ» اناتان اذيتت نشتود .حتتي
دستور دادهانتد بتدن او را از ستر وارد قبتر نكننتدت زتون روح اناتان
احااس ميكند خودش از سر وارد قبر شده و آزار ميبيند .حتي بدن
متوفّي را بايد ا دهند و تميح كنند و كفن او هم بايد پتاك باشتدت
زون تمام اين حاال را براي خود احااس ميكند.
در رابطه با تعلق نفس به بدن دو نتو تعلتق را متيتتوان گوشتحد
نمود .يكي تعلق تدبيري كه نفس از طريق بهكار گترفتن تتنت كمتال
مورد نياز خود را تأمين مي كندت كه در هنگام ختوابت در عينتي كته
نفس از بدن گرفته ميشود و به عالمي ديگر ميرودت اين تعلق بتراي
او باقي است .ي

تعلق ديگر هم نفس به بدن دارد كه پس از مرگ

نيح اين تعلق تا مدتي براي روح نابت بته بتدنش مويتود استت و آن
تعلق خاطره اي است .يعني به يهت اينكه مدتي با ايتن تتن زنتدگي
كرده است و خاطر ارتباط همواره براي او هاتت به بتدنش تويته و
تعلق داردت بدون آنكه بتواند بدنش را تدبير كند .به يهت همين تعلق
است كه در دستورا ديني داريم كه وقتي متيخواهيتد بته شتخص
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متوفي تلقين كنيدت ابتدا بدن او را بهشد تكان دهيدت زتون بتا ايتن
تكان دادنت روح متويه شخص تكاندهنده متيشتود و لتذا تلقتين او
منتر واقت ميگردد.
در رابطه با قبر و برزخ و نفس انااني مطالب بايار گاترده استت
قصد ما روشنكردن معرفت به اين نو معار

ازطريق معرفت نفتس

است وگرنه اص موضتو را در كتتابهتايي كته در متورد بترزخ و
قيامت بحث كرده بايد تعقيب نمودت كه از يمله اين كتبت متيتتوان
يلد  8و 9اسفارمالصدرا«رحمةاهللعليه» و يا «معاد يا بازگشت به خدا»
از آيتاهللمحمدشجاعي را نام برد.
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وسعت روح انساني
در اين بحتث پتس از تويته بته زگتونگي ويتود نفتس اناتانت
مي خواهيم مقام و مرتبة آن را در نظام آفرينش بته صتور سرفصت
گوشحد نماييم.
 -1قرآن ميفرمايد« :لَقَدْ خَيَقْنَا االِنْسانَ في اَحْسَنِ تَتقْويم،
ثُمَّ رَدَدْناهُ اَسْفَ َ سافِيين» (تين4/و)5
« سوگند كه اناان را در بهترين قوام و مبنا خلق كرديمت ستپس او
را به پائينترين دريه رد كرديم» كه همان مرتبه بتدن و ياتم باشتد.
يعني مقام روح يا مَنِ اناان منهاي بدن ت مقامي بس عظيم و شتريف
است .درهمين رابطه ميفرمايد:

هيچ محتاج ميِ گلگونت نه اي

ترك كن گلگونهت تو

گلگونه اي
يعني حقيقت و اص تو خيلي باالتر از اين دنياستت سعي كن آن
حقيقت را رها نكني.

 -2قرآن در متورد روح اناتان متي گويتد  « :فَتاِذا سَتوَّيْيُهُ وَ
نَفَخْتُ فيهِ مِنْ روُحي/72 (......ص) يعني زون بتدنش را آمتتاده
كتردم و از روح خود در آن دميدم ت بته مالئكته گفتتم بته او ستجده
كنند .
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از اين آيه نتيجه ميگيريم كه:
التتف -اناتتتان «از روح ختتتداست» و نتتته «روح ختتتدا» .زتتتون
فرمتود « :مِنْ روُحتي» و نفرمتود «:روُحتي» ،يعنتي روح اناتان
صور نازله اي از روح خداست.
ب -روحت مخلوقي است از مخلوقا خداونتد و نحديت

تترين

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

رابطتته قتترآن متتي فرمايتتد « :يُنَتتزُلُ الْمَِئِكَتتةَ بِتتالرُّوحِ مِتتنْ
اَمْرِه»( /2نح ) يعنتتي خداونتد مالئكته را بته كمت

روحتي كته از

«امر» خداست نازل ميكند .بنابراين نبايد براي خدا مت اناان يت
روح قائ شويم و تصور كنيم روح خدا يعنتي ختود ختدات زترا كته
خود خداوند در قرآن «روح» را يكي از مخلوقا معرفي متيكنتد و
ميفرمايد :از روح خودم در يام اناان دميدم .و اينكه متيفرمايتد:
از روح خودم يعني روحي كته يكتي از مخلوقتا متن استتت ولتي
زون مرتبه اين روح بايار بلند است خداوند آن را به خودش ناتبت
دادت همان طور كه خانه كعبه را به خودش نابت دادت ايتن بته يهتت
شرافت آن مكان استت نه اينكه خداوند واقعاً خانه داشته باشد .پس:
اوالً :مالئكه به كمت

روح نتازل متي شتوندت يعنتي روح اصت

است و مالئكه تجلي آن روح هاتند .
ثانيتاً :روح از «امر» الهي است و مقامش مقتام «كُنْ فَيَكُون»
است زون خداوند درآيه 82سوره مباركته يتس فرمتود« :انّمتااَمْرُهُ
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اِذا اَرادَ شَيْتئاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون» ،يعني«( :امر» خدا آن
است كه زتون اراده كنتد زيتحي را ايجتاد كنتدت متيگويتد بشتوت و
مي شود) .پس روح كه از امرالهتي استتت نظتام متادي و تركيبتي و
تدريجي ندارد.
ثالثتاً :اص اساسي اناان هميتن روح است كته فوق مالئكه است
و يلوه ماتقيتم حتق است و حام همة اسما و صفا الهي و همان
ويتتهاهلل استتت و خليفتتة او در عتتالم ويتتود اس تتت و زتتون آن روح
مخلوقِ بي واسطة حق استت يامت همة كماال الهي استت برعكسِ
مالئكتته كتته هركتتدام كمتتال خاصتتي از حتتق را ظتتاهر متتيكننتتدت بتته
طوريكه ي

مل

مظهر اسم عليم خدا است مت يبرائي ت و يكتي

مظهر اسم مميت خدا است مت عحرائي ولي مقام روح كته حقيقتت
اناان نيح هات يامت همته استما الهي استتت منتهتي بته ايجتاد حتق
مويود است و از خود ويودي ندارد.
رابعتاً :اين سوي دنيايي اناان «اسف سافلين» و مقام بدن و متاده
است و آن سوي اناانت روح استت و مقتام قترب بتي واستطهت و لتذا
اناانها از يهت روح خود به خدا نحدي

اندت ولي بته واستطة ياتم

خود كه از گ آفريده شدهت از او دورند .حتال هرطتر
كندت آنجايي خواهد شد.

را انتختاب
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 -3آخرين و پايينترين مرتبه و منحل روح ت ياي گرفتن در بدنِ
تاويه و تصفيه 25شده است كه در اين مرتبه كته روح در بتدن يتاي
مي گيرد آنقدر روح تنحّل يافته است كه تقريباً از آن مقام اصتلي اش
خبري نيات .به طوريكه در ايتن حالتت فرامتوش متيكنتد اصت و
منحل اصلياش كجاست.
آنره در بدن اناان دميده شدهت صور تنتحّليافتته روح استت .و
نبايد فراموش كرد كه وقتي مويودي يا حقيقتي در مرتبه پتايينتتري
تنحّل مي كندت مرتبة اصلي و صور اولية آن به يتاي ختود محفتوظ
استت و در عين اينكه همان مويود و يا همان حقيقت در مرتبة اصلي
خود بوده و صور اصتلي ختود را داردت در صتور پتايينتتر و در
مرتبة پايينتري هم تجلّي ميكنتد و صتور بعتدي هتم در حقيقتت
يلوه اي از صور اصلي آن حقيقت است .در مراتب طوليِ تجلّيا
ي

مويودت هر اندازه كه پايين تر بياييمت به همان اندازه زهر اصلي

و صور اوليرته مويتود را ضتعيفتتر و محتدودتر ختواهيم يافتت و
به عكس آنت در ريو و برگشتتت در اوايت مراتتب طتوليت زهتر
اصتتلي و صتتور اوليرتته مويتتود را كمتتي روشتتن ختتواهيم يافتتت و
هراندازه باالتر برويمت زهر اصلي مويود را بيش از پيش يافتته و بتا
آن بيشتر آشنا ختواهيم شتد و اگتر همتة مراتتب تجلّتي را پشتتستر
بگذاريمت با زهر اصلياش روبهرو خواهيم شد.
 -25نيسوو و ك ن

ده و ني فا و ك تا ا مه

گن
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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
محدود و محجوب شده تا مرحلهاي كه در واقت از آن حقيقت خبري
نيات؟ و آيا معلوم شد يعني زته كته اناتان داراي دو زهتره استتت
يكي زهر قدسي والهي و يكي هم زهر اسف سافلي كته در تنتحّل
بهسوي اسف ساف ت از آن زهر اصلي نبريده و يدا نشده است.
نفس اناان بين روح كه مخلوق بيواسطة حق است
قرار دارد .يعني نه نور مح

استتت نته ظلمتت محت

و يام

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
يكديگر ميپيوندد و در مرتبة نفس اناتانيت نتوراني و ظلمتاني يكتي
ميشوند .پس به خودي خود نفس يا خيال اناان نه عالي است و نته
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
پيامبر خدا«صلوا اهلل عليهوآله» فرمود « :اَلنّتاسُ نِيتامٌ فَتاِذا متاتُوا
انْيَبِهُوا» يعني مردم هم اكنون كه در اين دنيا هاتند در خوابانتد و
زون مُردندت بيدار ميشوند .پس در حالت اوليه مردم در ي

بِيْنابِيْني

بهسر ميبرندت مگر اينكه با نور روحت ظلمت خود را از بين ببرند.
 -4اگر اناان خود را به كم

تتذكرا انبيتا از حكتم بتدن و

منحل اسف آزاد كندت در واقت خود واقعي خود را مي يابد و به اصت
خود كه همان مقام روح است نحدي

ميشودت به طوري كه حقايق
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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
انتهتتا اگتتر همتتت كنتتد بتتا ختتود آن ذا روبتتهروستتت و رمتتح و راز
تحكيههاي شرعي براي برطر كردن همين حجابهايي است كه بين
او و حقيقت اصلي او پرده شدهاست.
امامصادق(عليه الاالم) ميفرمايند:
«وَ اِنَّ روحَ الْمُؤْمِنِ لَاَشَدُّ اِتُصاالً بِروُحِاهللِ مِنْ اِتُصالِ شُتعاعِ
الشَّمْسِ بها»

26

« حقيقت اين است كه اتصال روح منمن به روح خدات شديدتر است
از اتصال شعا خورشيد به خورشيد».
با شناخت نفس و شتناخت وستعت آنت ستود و زيتان آن درستت
روشن ميشود و مدارج صعود آن معلوم ميگردد .قترآن در آيته 29
سوره بقره ميفرمايتد « :هُوَالَّتذي خَيَتقَ لَكُتمْ متا فِتياالَرْضِ
جَميعاً» يعني اي اناان! آنره در زمين خلق شده همه و همه را براي
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
خود بهكار بردت مانند كاتي استت كته تمتام كوشتش ختود را بتراي

 -26ف يف د 2
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شناخت و اصالح ابحار صر

كردهت ولي فرصتي براي استفاده از آن

نيافتهت در نتيجه همة عمر خود را بيهوده تلف كردهاست.
اناان از ديدگاه اسالم ايتن طتور نياتت كته داراي دو حقيقتت
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
بيشتر به اناان كام يا حقيقتاالناان نحدي

كردهاست.

عمده آن است كه اناان متويه باشد بتدن او حجتاب او نگترددت
كه گفت:
حجابِزهر يانت ميشود بارِتنم

خوشا دمي

كهازآنزهرهپردهبرفكنم
يعني زون تن خاكي حجابم شدهت زهر حق را نميبينمت بته اميتد

روزي كه با آزاد شدن از حكم تن با امتال روزه و ستاير رياضتا
شرعي -پرده را از آن زهره كنار زنم.
همرنانكه اناان طالب حق ناله سر ميدهد كه:
گفتمكهرويخوبت ازمازرا نهاناست

گفتا تو خودحجابيورنه

رخم عيانات
گفتم فراق تا كي؟گفتا كهتا توهاتتي
گفتمنَفَسهميناستتگفتاسخن همانات
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آري ما احااس خوديرت و منيرت در مقاب خدا داريم كه او ختود
را به يان ما نشان نميدهد .وقتي اگر متويه شديم هيچ زيتح در ايتن
ما نياتتت ويملگتي ملت

يهانت مل

ختدائيم و بنتد اوت و وقتتي

خود را به دريةختدمتگحاران تنتحلداديتم و از ختاك زيرپتاي ختود
متواضتترشديمت حجابهاي بين ما و خدا مانند دود به هوا متيرود و
خداي را رو در روي خود خواهيم ديد.
آري « :گفتم فراق تا كي؟ گفتا كه تا تو هاتي»
پس تحكيه حركت از خود و در خود به سوي خود استتت ولتي
به سوي خودبرترت و از حجاب خود نازل عبتور كتردنت تتا بتا ختداي
خود روبهرو شويم.
اناان در ابتدات خود را همين مرتبة نازله روح ميپنداردت ولي اگتر
حجاب بدن و تعلّقا بدني را كنار زدت بتا حقيقتت بتاالتري از ختود
روبهرو ميشود .يعني «خود نتازل»ت حجتاب «ختود عتالي» استت .بته
عبار ديگرت خود نازل كته محجتوب از حتق استتت حجتاب ختود
اصتتتتلي استتتتت كتتتته از حتتتتق محجتتتتوب نياتتتتت .زنانرتتتتته
لاانالغيب«رحمةاهللعليه» ميفرمايد:
ميانعاشقومعشوقهيچحائ نيات

توخودحجابخوديت حافظ

ازميانبرخيح
«والاالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»
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