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 مقدمه

ل جاوان باا سارعت    متمادی به ما نشان داد كه از طريق معرفت نفاس، نسا   هایی سالتجربه
شوند. همين استقبال موجاب شاد تاا شارحي كاه      بيشتر و با شوق فراوان وارد مباحث الهيات مي

داده بودند از نوار پيااده و پاس   « ده نكته از معرفت نفس»استاد طاهرزاده طي ده جلسه بر كتاب 
عزيزان قارار  در اختيار « خويشتن پنهان»از ويرايش و تكميل و تعميق توسط استاد، تحت عنوان 

 گيرد.
 شود:ی هرچه بهتر از اين كتاب موارد ذيل توصيه ميدر راستای استفاده

همراه با شرحي كه باه صاورت صاوت موجاود     « ده نكته از معرفت نفس»در ابتدا كتاب  -1
است، كار شود تا كليّت مطالب فرا گرفته شاود و ساپس در شارايطي كاه عزيازان الزم ديدناد       

« خويشتن پنهاان »تر بازخواني شود به كتاب عمق بيشتر و در ابعادی وسيعمطلب معرفت نفس با 
 تر در خود تجربه كنند.رجوع نمايند و با مباحثه و تكرار، موضوع را عميق

شناساي باه صاورت    شود، نفسمقصود از شناخت نفس ناطقه كه در اين كتاب دنبال مي -2
ضوری و شاهودی باه خاودِ پنهاان و باه      مفهومي يا فلسفي و اخالقي نيست بلكه توجهي است ح

ی همين جهت رويكرد اصالي كتااب عباور از علام حصاولي باه نفاس اسات و نظار باه تجرباه           
 خويشتن خويش دارد آن هم به علم حضوری.

االمكان به عنوان متن درسي توسط كساني كاه باه   كتاب با اين قصد تنظيم شده كه حتي -3
كساني كه خودشان تخصص كافي برای فهم اين  مباحث مسلط هستند، تدريس شود مگر برای

 نوع متون را دارند.



  

بحث خودشناسي وقتي حائز اهميات اسات كاه بادانيم مقصاد حقيقاي و نهاايي انساان،          -4
ميسّار  « وجاود »باشد و رجوع به حضرت حق بدون درک حضاوریِ  حضرت حق جلّ جالله مي

وجاود مطلاق باه روض حضاوری و     خويشتن، شرايط رجوع باه  « وجودِ»ی گردد و با تجربهنمي
 گردد.شهودی در جان انسان فراهم مي

ی وجودی عوالم هستي نظر كارد و  توان به جنبهی وجودی خود مياز طريق نظر به جنبه -5
شاود باا شاناخت نفاس،     رو گشت و در اين رابطه است كاه عارم ماي   آن عالم روبه« وجودِ»با 

تارين وجاود در عاالمِ    به عناوان حقيقاي   مراألامكان نظر به حقيقتِ وجودیِ حضرت صاحب
 گردد.امكان، فراهم مي

اندازد و انساان  جايي كه معرفت نفس، نظر انسان را به حقيقت وجودی خويش مياز آن -6
ها آزاد ماي كناد، باه خاودی خاود ياک ناوع سالوک و ساير از          ها و كثرتحجاب نسبت را از

ی معرفت نفس را مقدمه «هيعلاهللرضواا »م خمينيكثرت به وحدت است و در همين رابطه حضرت اما
 دانند.ورود به عرفان مي

كنااد، ظلمااات سااوبوكتيويته و نوميناليساام كااه هرگونااه حقيقتااي را در خااار  نفااي مااي  -7
تاوان از  از طرياق معرفاتِ نفاس ماي    « وجاود »ترين حجاب امروز عالم است و با نظار باه   بزرگ
 ها به صحنه آورد. را در زندگي انسانزمانه عبور كرد و سير الي اهلل حجاب
شاود و  از طريق معرفت نفس، مسير رجوع به حضرت حق گشاوده ماي  « وجود»با نظر به  -8

گاردد بلكاه ضارورت و    تنها امكان نظر به انساان كامال فاراهم ماي    در چنين مسيری است كه نه
جه در ظلمات آخرالزمان شود و در نتيبرای ما آشكار مي اهميت ارتباط وجودی با امام زمان

كنايم و از  ترين حقيقات رجاوع ماي   به جای گرفتارشدن در انواع توهمات و ماهيات، به حقيقي
 نگريم.منظر شناخت صحيح امام بر هر چيز مي

در تفساير شاريا الميازان، در     «هيوعلاهللرمحة»ای از ساخنان حضارت عالماه طباطباايي    خالصه -9
اول اضاافه شاده تاا جايگااه قرآناي معرفات نفاس نياز         ی خصوص معرفت نفس در ذيل جلساه 

 مشخص شود.
تارين موضاوعات   گروه فرهنگي الميزان افتخار دارد كه توانسته است يكاي از حسااس   -10

كاه قادمي در راه كااهش    مربوط به مباني اعتقادی را در اختيار ملت ايران قرار دهد، به امياد آن 
جا كه معظم له يكي از نقاط ضعا را عدم شته باشد، آنبردا« اهللحفظوه»ی مقام معظم رهبریدغدغه

طرح درست مباني اعتقادی، چه مباني اعتقادی مربوط به اسالم و چه آنچه مربوط به انقاالب و  »



  

تارين موضاوعات در مبااني    دانناد. زيارا ماا معتقاديم يكاي از اساساي      ماي « نظام جمهوری است
 ضوری و وجودی مطرح شود.اعتقادی، معرفت نفس است، البته وقتي به شكل ح





 

 ،جلسه اّول
 معرفت نفس گاهيجا

كند كه خودض منحصر به ايان جساد   هر انساني با اندک تأملي بر حاالت خود، تصديق مي
 ينفسا ق به وجود ييعني عالوه بر تصد«. ما بدانستيم، ما نَه اين تنيم»مادی نيست و خواهد گفت: 

كه پس از تر از بدنش است. جالب آنراحتي بفهمد كه روحش فراختواند بهمجرد، هركس مي
تنگ را بشكند و باه آن وجاهِ فراخناایِ خاود      طلبد تا اين قفسِآگاهي به اين نكته، راهي را مي

 دهد:دست يابد. اين است كه ناله سر مي
 تن قفس شكل اسات، تان شاد خاار جاان     

 

 خارجااااااان ب داخااااااالن وياااااادر فر
در عاالم حاضار اسات غفلات      ،ن تنيقت خود كه ماوراء ايب تن را نخورد و از حقيد فريبا 

 :خواهيد گفتخطاب به نفس ناطقه در آن صورت همراه با مولوی كرد. ن
 ای هاااازاران جبارئااااايل اَنااااادر بشاااااار 

 

 ای مساااايحایِ نهااااان در جااااوف خاااار  
چارا كاه صاورت آدماي، رهازن و      « د؟!بوتا كِي بايد گرفتار تن »هد كه دگِله سرميمولوی  

كاه سار را از   گذارد آدمي به واقعيت خود دسات ياباد، مگار ايان    حجابِ واقعيتِ اوست و نمي
 تن بيرون كشد و از ماوراء تن، خود را به نظاره بنشيند. یيقه

سابكي و  نداشاته باشاد زيارا     برآميختن جسم و روح، موجب شده كاه روح، مجاال پريادن   
 كه روح، اصل خود را فراموض كند و تابع جسم شود.روح است. مگر اينسبكبالي، شأن 



  

 برخورد غائبانه با خود
هاا غائباناه باا هام     هاا ماورد توجاه قارار نگيارد، انساان      حيات انسان یدر صحنه« روح»وقتي 

بينناد و در واقاع بيگانگااني هساتند كناار يكاديگر،       ديگر را نماي يك كنند و حقيقتِبرخورد مي
 ی حضارت كاه ماردم عصاا   های غيار واقعاي كاه نسابت باه هام دارناد، مثال آن        تحليل همراه با

ا دَمِ يا ات بود، غافل شادند و  يسراسر تحرک و ح ييكه اژدهارا ديدند و از باطن آن يموس
 يدناد ولا  يآماد، د يرون ما يا بود كه از دهان حضارت ب  را كه به ظاهر نَفَسي حيحضرت مس

 د:يگويم یلودند. مويحضرت را ند ييحايروح مس
 آدماااي همچاااون عصاااای موسِاااي اسااات

 

 آدماااي همچاااون فساااون عيسِاااي اسااات  
ولاي   باود كه ظاهرِ كارِ آن دو پيامبر بزرگ، يک چوب و يا ياک دَم و نَفَاس   يعني همچنان 
كارد،  زايي بود كه مارده زناده ماي   حيات یباطن كار آن دو يكي اژدهايي فعّال و ديگری نفخه

گر يم غائبانه با هماد يها نداشته باشارآميز دارد و اگر نظر به باطن انسانانسان نيز باطني بسيار اسر
كااه در  اوم. بااه هماين دلياال نبايااد از انساان ساااده گذشات و از وسااعت روح    يكنا يبرخاورد ماا 
 : یمولو یتن ظهور كرده غفلت كرد. به گفته یمحدوده

 خويشااااتن نشااااناخت مسااااكين آدمااااي 
 

 از فازوناااااي آماااااد و شاااااد در كمااااي 
 فروخاااااتيشاااااتن را آدماااااي ارزان خو 

 

 بااود اطلااس، خااويش را باار دلااق دوخاات 
كند و لذا عمل مي« بد»شناسد و با خود مي« بد»حقيقتاً مشكل آدمي همين است كه خود را  

گاران هام   يد يروحاان  یمتوجاه اساتعدادها  بلكه برد استعدادهای خود را از بين مي یتنها همهنه
 گران است.  يبا خود و د ن همان برخورد غائبانهيست و اين

شادن انساان جلاوگيری    انبيااء آمدناد تاا از ضاايع     هايي كه خود را بد شناختند، آنبرعكسِ
 كنند. يعني:

 دل بداناااد حاااال تُاااو آنچاااااه صاحااااب 
 

 تاااو ز حااااال خااااود ناااااداني ای عمااااو 
 شااااد در درو جااااوهر صاااادقت خفااااي 

 
 همچاااو طعااام روغااانم انااادر طعااام دو   

 ني بااااوَدآن دروغاااات ايااااان تاااان فاااا   
 

 راسااااتت آن جاااااااانِ ربّاااااااني بااااااود 
 هاااا ايااان دو ِ تاااان پياااادا و فااااضساااال 

 
 روغاااان جااااان اناااااادر او فاااااني و الض

 ایتاااا فارستااااد حاااق رساااولي، بنااااده    
 

 ایدو  را در خمااااااااره جنباااننااااااااده 
 



  

 تاااا بجنبانااااد باااه هنااااجار و باااه فااااان    
 

 «مَاان»تااا باادانم ماان؛ كااه پناااهان باااود     
تاوان باه جاوهر    شدن در دستورات منظمِ انبياء، ميهای شرعي و واردياضتيعني از طريق ر 

اصلِي وجود خود دست يافت و فهميد نظر را منحصار در تان كاردن، نظار بار ساراب اناداختن        
 دهد:است و لذا ندا سر مي

 ام از عالام خااک ماار  بااا  ملكااوتم نِيَ
 

 انااد از باادنم چنااد روزی قفسااي ساااخته  
 بَرِ دوست وزكه پروازكنم تارخوض آنای 

 

 بزناااام پاار و بااالي ساارِ كااويشباااه هااوای 
 كند:حس مي يو آن وقت است كه به خوب 

 هاااااجااااان گشاااااده سااااوی باااااال بااااال
 

 هاااااتاااان زده اناااادر زمااااين چنگااااال   
اسات   يروشن شود كاه آدماي، آفتااب پنهاان    « معرفت نفس»يا « شناسيانسان»بايد در بحث  

اگار   ياناد ولا  گاان پنهاان  همه معتقدند فرشاته  چهگر، چه در بدن بگنجدتر از آن بسيار گسترده
ابناد خواهناد گفات آدم از فرشاتگانم     ي ياو آگااه  ید و به ابعااد وجاود  نانسان را درست بشناس

 تر است. گفت:پنهان

 گَااار باااه ظااااهر آن پاااری پنهاااان باااوَد   
 

 تاااار از پريااااان باااااود  آدمااااي پنهااااان  
است فاوق ايان تان     يقتيحق« انسان»كند كه يرا متوجه م راحتي ماتدبّر در متون اسالمي، به  

 خاكي و نه تنها مولوی، كه همه فرياد برخواهيم آورد:

 ايااااامماااا بدانستيااااام، ماااا ناااه ايااان تااان
 

 زيياااااماز ورای تااااان باااه ياااازدان ماااي 
 آن راكااه ذات خااود شااناخت  ای خُنُااک 

 
 در رياااامِ سااارمدی قصاااری بسااااخت  

از آن  ساازد و ای ماي پنجاره  خاود وجود خود شاد از   ير اصلانسان متوجه گوه يآری؛ وقت 
شود. خوشاا باه حاال آن كاس كاه خاود را شاناخت! در آن        يزدان مأنوس ميبا حضرت طريق 

 فهمد كه:گردد و ميفروشد و متوجه يوسا وجودِ خود ميگر خود را ارزان نمييصورت د
 گاااوهری در ميااااان ايااان سااانگ اسااات 

 
 يوساااافي در ميااااان اياااان چاااااه اساااات 

 پَااسِ اياان كااوه قاارص خورشاايد اساات     
 

 زيااار ايااان ابااار زهاااره و مااااه اساااات     
زناد و عقال نظاری را چارا  عقال      و لذا بعد از معرفت به خود، دست در اصاالح خاود ماي    

معرفات باه نفاس،    »اناد:  ن اسااس گفتاه  يا شود كه بايد بشود. و بار ا دهد و آن ميعملي قرار مي
شديدتر باشد، كمالِ عبوديات بهتار محقاق    « نفس معرفت به»و هر چه « عبوديت است. یمقدمه

 شود.  يم



  

 جايگاه معرفت نفس در ارتباط با واقعيت 
كمي  -كه در مقدمه نكاتي عرم شدنيبا ا -« شناسينفس»اجازه بدهيد راجع به وسعت موضوعِ 

درست  هاپديدهبا  يرا در صورتيشود جايگاه اين بحث كجاست، ز كنيم تا مشخصبحث بيشتر
 درست روشن شود.   هاگاه آنيشود كه جايورد مبرخ

معارف كه يک بُعد عدمي دارد، موضوع معرفت نفس هم يک بُعد عادمي دارد   یمثل همه
ايااد كااه تحاات عنااوان م بااا موضااوع ارتباااط ناادارد. مالحظااه كااردهيقتاااً بااه طااور مسااتقيكاه حق 

 یزيا اثباات وجاود خادا چ   كنند در حالي كه داليلِ يداليل اثبات خدا را مطرح م« خداشناسي»
م. يكنا ماي دا يا اسماء و صفات خداوند معرفات پ كمک آن به خداشناسي است كه به آن ر از يغ

م كاه از  يدها از چه جهت مورد توجه قرار شود نفس انسان را  در معرفت نفس هم بايد مشخص
چاون   كنايم  يمعرفات نفاس تلقا   را شناسي رواند يوقت نباچيم. مثالً هياصل موضوع غافل نشو

ماورد   يانساان از منظار فلساف    يطاور وقتا  نيهما  1شناسي ندارد.معرفت نفس هيچ ربطي به روان
ماورد توجاه    یو شاهود  یحضاور  یاست كه انسان از منظار  ير از موقعيرد غيگيمطالعه قرار م

ان يا در م يم، اساتدالل يكنياستدالل م طور كه در فلسفه بر وجود نفساست. در معرف نفس آن
نفس نظار   یوجود یشود انسان خودض، خودض را احساس كند و به جنبهيم يعست بلكه سين
دارد. نفاس   يعادم  یجنباه  وت يا باه ماه نظار  آن، كه  يو انتزاع يمفهوم یشود و نه به جنبهيم

و  اسات  مان گره خوردهو با جان استوجودِ معلومِ نزد ما در آن است كه  يمعرفت نفس معرفت
 2.نظر به موضوع داريم ،علم حضوری ااصطالح ببه

ارتبااط جاان    ینيسات، بلكاه باه معناا    « يابياطالع»به معنای  در بحث معرفت نفس« معرفت»
ی كاه  «معرفات نفاس  »شااءاهلل باه ماا توفياق دهاد آن      خودض. خداوند إن« وجودِ»انسان است با 

وجاود   است برايمان پيش بيايد، در آن صاورت راه ارتبااط باا    يبسياری از معارف اله یمقدمه
 شود.  يعالم بر جانمان گشوده م قِيحقا

                                                 

ی باين جسام و روح را در موضاوعي    های جسم رابطهالعملشناسي يک علم تجربي است كه با بررسي عكسروان - 1

 .كندخاص دنبال مي

ن يا بحاث در ا  يكه در علام حصاول   يدر حال« وجودِ معلوم نزد عالم است»ن است كه يبحث در ا یدر علم حضور - 2

كه باا وجاودِ خاودِ معلاوم      یجان انسان با اتحاد یجه در علم حضوريدر نت« نزد عالم است ا صورت معلوميمفهوم »است كه 

چاون   ،شاود يمعلوم عالِم ما  مفهومبه  يدر علم حصولانسان  يشود وليمند و متأثر مآن بهره یوجود یكند از مرتبهيدا ميپ

 صورت علمي معلوم نزد عالم است. ست بلكهيوجودِ معلوم نزد عالِم ن



  

ت الزم را در خاود  يم، حساسا يروشن شد در مباحث معرفت نفس باه دنباال چاه هسات     يوقت
 م. گفت:  يده رها نكنياصل موضوع را ناد تام يكنيجاد ميا

 طالااااب هاااار چيااااز ای يااااار رشاااايد    
 

 جويااد، ندياادجااز همااان چياازی كااه مااي 
 ير معرفتا يهستيم، هر چيزی را كه در مسا  يبال چه موضوعاگر ندانيم در معرفت نفس به دن 

ت ماا باه موضاوعات    يم و حساسيخواستياست كه م یزين همان چيم ايكنيم گمان ميافتيخود 
 گويد: شود. مولوی ميياد ميز يفرع

 گااااااو را آری باااااه بغاااااداد ناگهاااااان  
 

 بگاااذرد از ايااان كاااران تاااا آن كاااران    
 هاااا و مااازه از هماااه خاااوب و خوشاااي   

 
 ناااااااد غيااااااار قشااااااار خربااااااازهاو نبي

ما نياز باياد از   بيند. نمي چيزی گاو غير پوست خربزه ،باشد یگريد یدر دنيا چيزهاچند هر  
و باه دنباال چيزهاای ديگار      مشيكنايم و بشناسا   نفسْ چيست كه ما باياد پيادايش  خود بپرسيم 

 ؟  نگرديم و از شناخت خود غافل شويم
را درسات شاروع    ی خاود تاا عزيازان مطالعاه    شاود  نده سعي داريم بابي را بازيدر مباحث آ

نكتاه   9را در ، ابتادا مقادماتي   شاود  شاروع  در ايان جلساه  كاه اصال بحاث    كنند. اما قبال از آن 
اهميات ايان مباحاث    »شاءاهلل روشن بشاود اوالً:  تا إن كنمعرم مياصل معرفت نفس  یدرباره

 «.  ست؟ين هست و چه چيزهايي یزيمعرفت نفس چه چ»و ثانياً: « چقدر است؟

 نفس؛ معرفت به معلوم زندهمعرفت -1
ای برياده از  ای اسات، اماا ناه تاازه    هاا منتظار گفاتِ تاازه    ها و زبانوقتي پذيرفتيم كه گوض
يكاي از آن  « معرفاتِ هساتي از طرياق معرفات نفاس     »شاويم روض  حكمت گذشته، متوجه ماي 

 ياز هماه چياز، حتا   خواهد هر كس به خودض نظركند، ولاي خاودی عااری    هاست كه ميزبان
 از بدن و زمان و مكان.  یعار

مان   ا فكار مان خاودِ   يمن است؟ آ خودِ ،من ا تنِياين، اولين حرف ماست؛ كه خودم كو؟ آ
 ياا د؛ يهسات « حسان »ماثالً  آياا  كنيد كاه  كه فكر من فكرِِ خودم است؟! شما فكر مياست؟ يا اين

در تاوان گفات: فكار شاما     يا ما يكند؟! آكه فكر مي يدهست ييا يک كس استخودتان  تانفكر
ی هسات كاه آن خاود يكاي از خصوصاياتش      «خاود »؟ ياا ياک   اسات خودتان، خودتاان  مورد 

نسابت باه   آياد؛ حجاابِ فكارِِ    د چه حجابي جلويتان ماي يجا مالحظه كنفكركردن است؟! همين
 گويد:يشود! تا جايي كه انسان از سر حيرت و تعجب متان مي«خود»خودتان كه مانع ديدن 



  

 ام!«مان »نشاان كاه   رناگ و باي  ه، چه باي و
 

 ام؟!«ماان»كِااي بدانااام مااارا چناااان كااه    
 یابد؟ خاودی عااری از هماه چياز، آر    يتواند خود را آن طور كه هست بيچه موقع انسان م 

 عاری از همه چيز. 
: باه راحتاي بگويياد    باشيد، شايد بتوانياد ملل جهان مطالعاتي داشته  یاگر در رابطه با انديشه

 نفاس  اسات  است كه توانساته  یابه اندازه -خ و در سراسر جهانيدر طول تار -ای قيت هر انديشهموف
هاا كاار   ، همه بر روی ايان بحاث  «مسيحيت ناب»ر تا يبگ« بودا»را درست كشا كند، از مكتب 

در « اُپانيشاادها »متاون  بودائياان در  ا يا ت و يحيدر مسا « آگوستينوس»اند، كرده و زحمت كشيده
باه   يتاوان گفات هار مكتبا    يمبه همين جهت اند و را مطرح كرده یامطالب ارزنده ،ورخاور د
و در  جلاو رفتاه   ،نگاذارد « خاود »را جاای  « ناخود»را درست بيابد و « خود» كه توانسته یااندازه
 ات نمانده است. يوَهم

ست كه شاعر  ا يكه به لطا الهي بايد در ما پيدا شود، همين حالت يترين حاالتيكي از عالي
 گويد:و ميمولوی متذكر آن است 

 ام«مان »نشاان، كاه   رناگ و باي  وه! چه باي 
 

 ام؟!«مااان»كِاااي بااادانم مااارا چناااان كاااه  
رنگ و يب است كه چه اندازه بيگويد: عج، مييمولوی با آن همه زحماتش در خودشناس 

را آنچناان كاه    شود روزی خاود كند آيا مير قابل شناخت. بعد آرزو مييجه غينشانم و در نتيب
  3هستم بشناسم؟

قات او  يشود كه تن انسان ربطي باه حق يروشن مدر جلسات آينده در مباحث معرفت نفس 
انساان ناه زن اسات و ناه مارد.       ی»نفس ناطقه»ها زن و تنها مَرد است و بعضي ندارد؛ بعضي تن

اد شاود كاه جسامش    خاود آز  د آنچنان از نظر باه تانِ  يانسان با«ِ من»ن است؛ كه ين حرف اياول
خواهد به يكه م ياض باشد هنگامتماماً نظر انسان به تن يمزاحم رؤيت خودض نشود. چون وقت

ا يا ن جسام و  يكند خاودض هما  يگمان مو رد يگيخودض نظر كند، جسمش در منظرض قرار م
باه  انسان  باشد. آنچنان جسم و متعلقات جسم مانع نظرِياض ما شهر و خانوادهي يليمدرک تحص

اگار   «ام؟!«مان »كي بدانم مارا چناان كاه    »تمام خواهد گفت:  یشود كه با آرزومنديم ضخود

                                                 

م تاا  يبشاو رنگاي انساان   باي وارد موضاوع  « انسان فقاط هسات  »شده است تحت عنوان  يبا خدا سع يدر كتاب آشت - 3

پاو    يفرهنگا  یهاا تيا آنگااه كاه فعال  »در كتااب  و انساان اسات    يست بلكه هسات يانسان ن تِيقت انسان ماهيمعلوم شود حق

 .است پرداخته شده نشاني انسانرنگي و بيبيان آمده به يبه م يرجوع به هست كه بحثِ يدر مباحث« شوديم



  

دسات  ای باه ارزناده م نتاايج  يهاا بنگار  گوناه حجااب  نيا از ا یا نفاس خاود را عاار   يا م مَن يبتوان
انسان از اصالت دادن باه  است كه طول بكشد. در آن حال كمي هرچند ممكن است  آوريد،مي
، بادون  «هسات »شود خودض فقط ، متوجه ميشودميرو روبه« وجود»كرده و با عبور « ماهيات»

ن قادم جهات   يتار يكه نظر بر چيستي يا ماهيت خود داشته باشاد و ايان اولاين قادم و اساسا     آن
  4باشد.ياطالع از معلوم مرده كه مفهوم خود م یبه جا ،ارتباط با معلوم زنده است

شاما، علام باه معلاومِ مارده       علامِ »گويد: ميوض عرفاني در راستای معرفي ربايزيد بَسطامي 
ن علام را  يسؤال كنيم: چطور ا« بايزيد»، اگر از جناب آقای «است. و علم ما، علم به معلوم زنده

ای؟ در جاواب خواهاد   افتهيای؟ در كدام كالس و درس و مدرسه به آن دست به دست آورده
دا يا در كتاب و درس و مدرسه پآن علم، يعني « يدرس مايبشُوی اوراق دفتر را اگر هم»گفت: 

حاالي كاه خاودِ     م دريشاو يشود، چون در كتاب و درس و مدرسه با مفهومِ وجود آشانا ما  ينم
مفهاوم   يم اسات ولا  يوم و عليو ق يح ،طور كه خودِ خداگذار است، همانوجود است كه تأثير

ات است نه مفهاوم  يوجودِ واقع« ندهمعلوم ز»د از يزيست. پس منظور بايم نيوم و عليو ق يخدا ح
شاده راه رجاوع    يسع یتا حدّ« شودهای فرهنگي پو  ميآنگاه كه فعاليت»ات. در كتاب يواقع
 شاءاهلل در جلسات آينده به اين موضوعات بپردازيم.  آماده شويد تا إن گشوده شود.« وجود»به 

خادا   يعلام باه معنا    يم، بيشتركناحساس  وجود خدا راها ما انسانمعموالً آن طور نيست كه 
راه ارتبااط باا    يكند ولا يوجودِ خدا آگاه ماز است كه ما را  یخدا در حدّ يعلمِ به معن ،ميدار

 یشما را باا تار   ، علم به معنای آب است وطور كه علم به تریِ آباست، همان یگريخدا راه د
در روضِ ارتبااط باا آب،   اسات.   یگار يآب راه د یكند، راه ارتباط با تار يو رطوبت مرتبط نم

سات.  يياک قطاره آب هام تار ن     یا به انادازه يک دريعلمِ به  يآب هم تر است ول یيک قطره
اسات   ير از وقتا يم غياست اگر ما متوجه نشويم وقتي علم به خدا دار یر از خداداريغ خداداني

م و فكار  يشاو ير ما م مبتال به غرويبدان يخود كاف یم و علمِ به خدا را برايكه با خدا مرتبط هست
خوب  ،به عنوان آدرسِ رجوع به خدا« خداداني» یهم در حدّ ما هستند. آر ياء الهيم اوليكنيم

ر ياند تا مسا مثل اين است كه آدرسي به شما داده« خدايي هست»د يستاگر داند است؛ شما يو مف
ز يا چ« اداریخاد »رسااند.  ماا را باه مقصاد نماي     ييد ولي آدرس به تنهاا يو مقصد خود را بشناس

 د دنبال كرد.يروض ديگری را با ،دن به آنيرس یگر و براياست و از جنس د یگريد
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 زنناادهااا گاار صااا  صاادهزاران گااوض 
 

 اناااادجملااااه مشااااتاقان چشاااام روشاااان 
قات و  يهاا باا حق  باه وجاود پدياده   و علم م با دانايي يد كه تصور كنيآيش ميپ ياشكال وقت 

د و اگر علم باه  يادا كردهيها علم پكه به وجود آناليايم. در حها مرتبط شدهي آنوجود ملكوت
العِلمُ، هُ،م  ههه»د همان است كه فرمودناد:  يها قلمداد كنارتباط با وجودِ آن یها را مساووجود آن

جاودِ  گاذارد باا و  يترين حجاب است و نما ق، بزرگيعلمِ به وجود حقا يعني 5«حجاب،هاالكبرال
 د.  يمرتبط شو حقايق

ن ياسات عا   يقتا ياسات و در ياک كلماه حق   « بصاير »و « ساميع »و « قادير »و  «حيّ» ،خداوند
رد از يقرار گ ياو در معرم پرتو انوار كمال اله جاناگر كسي به خدا نزديک بشود و «. كمال»

 ياباد ولا  ييدر خاود ما   یشتريرت بيات و بصيشود و احساس حيمند مبهره ياله یهيانوار كمال
 یشاتر يرتِ بيات و بصيسته است به حيطور كه شاآن يخدادان شود كه پس از بيست ساليچه م

م باا  ايا ايام و تاالض ننماوده   هبسنده كارد  يست كه به خدادانيا به جهت آن نيم؟ آيشوينائل نم
شاد، واقعااً    كساي كاه باه غناي مطلاق وصال       یم؟ آرياست مرتبط شو« غني مطلق»كه  ييخدا

ن كاه  ياز مسلمانان با ا يندارد. چرا بعضنيا نسبت به دحرص و طمع ديگر كند و احساس غنا مي
 ين اسات كاه راه اُناس باا غنا     يستند؟ جز ايا آزاد نياز حبّ دن يدهند وليرا انجام م ينيآداب د
، مان  «باده »گويناد:  الهاي! هماه ماي   »دارد: ياناد. آن مارد بازرگ عرضاه ما     دا نكردهيمطلق را پ

 گفت:«. بگير»گويم مي
 يااد از اوآاباار از دهقااان، كااه ژالااه مااي    

 

 آيااد از اودشاات از مجنااون كااه اللااه مااي 
 ن از زاهااديو بهشاات و حااور عاا   يطااوب 

 

 آياااد از اوماااا و دِلَكاااي، كاااه نالاااه ماااي 
را بباار   یاريرساند و بركات بسا ينفس ناطقه اگر درست جلو رود، انسان را به معلوم زنده م 

 آورد. گفت:  يم
 صااد انااداختي تياار و هاار صااد خطاساات  

 

 انااداز و راساات  اگاار هوشاامندی، يااک  
هام باه   آنم يم باه هماان انادازه باه مقصاد برسا      يم كه هر اندازه كه رفتيدا كنيد راهي را پيبا 

 ن همان است كه فرمود: يو امعلومي زنده 
 مينمااود مسااتانه یمردانااه یک حملااهياا

 

 ميديم و باااه معلاااوم رسااايديااااز علااام ره
 

                                                 

 .11، ص ةآداب الصال «هيعلاهللرضاا »ينيامام خم - 5



  

 يعنا يعرفت نفس ما با خودِ معلاوم  را در ميدن كار معرفت نفس است، زيرساز علم به معلوم
 م.  يمرتبط هست ینفس خودمان به علم حضور

 ت معرفتيغا ير به سويس
باا   یم راهِ ارتبااط وجاود  يريگيقرار م ير انوار الهيشتر تحت تأثيراهي كه ما هر چه برويم ب

ن رابطاه  يشاود و در هما  ين راه گشاوده ما  يا ق معرفات نفاس ا  ياست و از طر يخدا و اسماء اله
ُههه»فرمودند:  يرت علحض هاركس   6«هم نْهع رَف هنَفْس ه،هفَقَدِهانْتَه ىهإِلَىهغَاي ةِهكُمِّ هم عررِفَمةوه  هعِلْم

اسات،   ین ياک راه ديگار  يا افتاه و ا يدسات   يت هر علم و معرفتا يقتاً به نهايخود را بشناسد حق
ت اماام  حضار . «كه علام عشاق، در دفتار نباشاد    »اند: است كه در وصا آن فرموده يهمان راه
ی عمر مقيد به مسجد و مدرسه هستند در توجاه باه راهاي كاه باا      كه همهبا اين «هيعلاهللرضواا »خميني

 فرمايند:اسماء الهي مأنوس شوند مي
 م شااب و روزيااد بااه روييخانااه گشااايدر م

 

 زار شادم يا كه من از مساجد و از مدرساه ب  
 وع كنند.رج یعلم حضور یبه سو يمنظورشان آن است كه از علم حصول 

ياک كاار   ايان كاار   شاود  معلاوم ماي  « بزنياد خاود را ورق  »بزرگان آن اسات كاه    یهيتوص
آن در عاالم آگااه    یوجودِ خود و نحاوه  یاياز زوا شود تا انسانو موجب مياست  یارزشمند

طاور كاه اگار    نينگارد. هما  ی چنين بودني بر عالم و آدم بشود در آن صورت همواره از پنجره
ی حضاوری باا حقاايق    اگر رابطهكنيد، خدا زندگي يد بيتوانگر نميييدا كرديد دشما خدا را پ

از خادا   يهاا خادادان باود، ولا    شاود ساال  كاه ماي  ايد. در حاالي پيدا كنيد به چيز بزرگي رسيده
گار  ياگار او را پيادا كنايم د    ی، آراحساس نكردمند نشد و او را به عنوان محبوب دل خود بهره
شويم به جهات آن اسات كاه    مان خسته ميكه ما در عباداتكرد. اين زندگيتوان بدون او ينم

 م و در محضر حضرت حق حاضر نيستيم.  يكنيغائبانه خدا را عبادت م
 م كاه هماان  يم باا او ارتبااط پيادا كنا    يتاوان يآن م یجهيک نوع نظر به خدا هست كه در نتي
م منهكَما َههه»كناد كاه   يما  ين معرفا يدا را چناست و قرآن راهِ آن نوع ارتباط با خه«لقاءاهلل»مسير 

خواهاد باه لقااء    يهاركس ما   7«ي رْج، هلِقَاءهر بِّهِهفَلْي عرم ِّْهع م لًاهص الِحًاه  لَاهي،شْرِكرهبِعِب اد ةِهر بِّمهِهَََ مدًاهه

                                                 

 .232، ص الكلم درر و الحكم غرر تصنيا - 6

 .110 یهيكها، آ یسوره - 7



  

كاس  چيد عمل صالح انجام دهد و در عبادتِ پروردگار خاود ها  يل شود پس بايپروردگارض نا
اناد ايان آياه را    كه فرمودهنيخود مؤثر نداند. ا ير خدا را در زندگيو غ ک او قرار ندهديرا شر

 يد باه لقااء الها   يا د و باا ام يشاو  ين جهت است كاه متاذكر لقااء الها    يقبل از خواب بخوانيد به ا
ند منشأ مالقات با خدا كتاب و درس و مدرسه اسات  يگويد. در اين آيه نميدار شويببخوابيد و 

باه خادا معرفاي     يدن در عباادت الها  يا نورزو شارک  يا انجام اعماال شارع  ر يبلكه راه لقاء اله
را جاای خادا    یزيا چ يمنگاذار باه خداوناد باشاد و     هاتمام توجه ماندر امورات يعني، كنندمي
كاه ماا تصاور     ييزهاا ياز چ یاريشود روشان شاود بسا   يم يسع« معرفت نفس»د. در بحثِ بگير

روح و روان ما را باه خودشاان    يندارند ول يچ نقشين هستند، هيآفرما نقش يم در زندگيكنيم
  «هيعلتعايلاهللرضاا »ينيحضرت امام خم یدارند. به گفتهيقت بازمان ميكنند و از حقيمشغول م

 شااود رفااع حُجُااب  ياز جمااع كتااب نماا  
 

 در رفع حجاب كاوض ناه در جماع كتاب     
 

 ضرورت تغيير نگاه
اياد. هرچاه تايغش    تراشايد، شانيده  مردم را ميآن كارگری را كه در حمام سرِ  یحتماً قصه

كَند. به او گفتند: ياک رياال   آورد، و در نتيجه پوست سرمردم را ميشد، بيشتر فشار مييد منكُ
نكن. در جواب گفت: چرا يک ريال بدهم تياغ   هتكهطور تكبده يک تيغ بخر و سر مردم را اين

شاتر  يشاود، ب يادتر ميم زيدرت دست و بازوخورم، قخرم، ميدهم نان ميمي 8ده شاهي !بخرم؟
تغييار   ، پيشانهادِ درا عاوم كنا   تيغشكردند كه كه مردم به او پيشنهاد مي یزيآورم. چيفشار م

كه آن كارگر پيشه كرده بود؛ اصرار بار مانادن بار روض قبلاي اسات. باا        یكارولي روض بود، 
ان كار غلط را باا انارژی بيشاتر    همه او در عين عدم موفقيت، روض خود را عوم نكرد، هماين

 اورد.يخت بيشتر فشار بيريآورد لذا برنامه ميكم فشار مبه تيغ كرد ادامه داد. فكر مي
ناداد،  كنايم باياد اداماه دهايم، اگار نتيجاه       گوييم: ما همين كارهايي را كه مييک وقت مي
. اين ياک راه اسات، ياک راه    كنيممينداد، بيشتر تالض كنيم، اگر باز هم نتيجه بيشتر تالض مي

 م، كه:يهم اين است كه متوجه تذكر مولوی شو
 ماساااتن در انباااا دزد ماااوضِ ناااه گااار

 

 كجاسااات؟! ساااالهچااالعماااال ا گنااادمِ
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كاه تماام وقتات را    آن یاسات. لاذا باه جاا    های ما پيدا شدهفعاليت یموضِ دزدی در صحنه
 رون كن.يانبار ببيشتر در اين انبار بريزی، موض را از  و گندمِ يصرف كن
 شااااارّ ماااوض كااااان   دفاااع تاااو اول رو

 

 كاان كااوض گناادم آن، در جمااع از بعااد
و با چندين دليل خادا و معااد   درس دادی  اسالمي سال معارفچندگويد، اگر مي فوق مثال 

نه خودت به جايي رسيدی و ناه بقياه، راهاش ايان     ديدی  و نبوت و امامت را اثبات كردی ولي
ر خسته كناي و بيشاتر حارف بزناي، باياد روض و نگااه باه موضاوع را         نيست كه خودت را بيشت

 كني.  عوم 
مثل هماان اول   رويميم جلو چه هرحاصل نشد و  دلِ زندههای ديني، اگر ديديم در فعاليت

عاوم   را و نگاه راه بايد ماآيا  حاال است، بايد كمي فكر كنيم، نكند راه و روض ما غلط است،
 ؟ادامه دهيمرا به همان روض قبلي كار  طورهمين يا ،كنيم

م اماا احسااس بقااء و حياات     يكارد در مقابال حضارت حايّ قيّاوم ساجده      است بيست سال 
 خود حيّ قيوم. با م نه يكنيم يحيِّ قيّوم زندگ مفهومِ م! پس معلوم است بايكننمي

راه، : ياک  دارددو راه  یق معناو ياين مقدمات برای اين است كه روشن شود ارتباط با حقاا 
اسات كاه    يک راه هام راها  يست، مثل مفهوم خدا و ين یااست كه معلومِ ما، معلوم زنده يراه

دا كارد و ناه   يا ن راه را پيا توان ايق معرفت نفس ميشود كه از طريانسان با معلوم زنده مرتبط م
لَماهه»ناد:  يفرمايما  يحضارت علا   9.درست برقرار كرد یاعالم رابطه یتنها با خدا كه با همه

بت باه نفاس خاود جاهال مبااض      نس 10«ءتَجره ِّْهنَفْس ك هفَإِ َّهالْج اَُِِّهم عررِفَةَهنَفْسِهِهج اٌُِِّهبِكُِّ هشَير
ز جاهال اسات و آن را درسات نخواهاد     يا كس به شناخت خاود جاهال باشاد باه هار چ     زيرا هر

دتاان باه   باا خو  یاد بدون هر واسطهيتوانيد و ميشما خود شمائ شناخت. در معرفت نفس معلومِ
 د. گفت:  يمرتبط شو يروشن

 ین هاازاريچنااد يولاا یزيااک چيااتااو 
 

 یتااار نااادار ش روشااانيل از خاااويااادل
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نظر باه وجاودِ خودماان     یم و وارد واديخود را با خودمان درست برقرار كرد یرابطه يوقت
و بعاد   ختيمشانا خود را ماي  يمكردكرد كه فكر مي اقرار خواهيم م و نه نظر به مفهوم خود،يشد
 « ام؟!كِي بدانم مرا چنان كه من»: كنيمآرزو ميها تازه سال از

ش اسات كاه انساان باا خاودِ      ين باشد كه راهاي در پا  يد ايبا يكرد اصليدر معرفت نفس رو
يعناي  تارين واقعيات   ق نزدياک يا واقعيات، آن هام از طر   فهاوم واقعيت ارتباط پيدا كند و نه با م

 خودمان.  

  ينيحضور در عاَلِم انسان د -2
تواند با خاودض درسات ارتبااط    يكه نمروست و آن اينهروب يامر با مشكل یانسان در ابتدا

كند. حتي گاهي از عباادات  يعالم هم درست ارتباط برقرار نم یبرقرار كند، همچنان كه با بقيه
سات تاا   يدار عاالم مارتبط ن  يا قاتِ پا يو حق یوجاود  یشود، چون باا جنباه  ميخسته خودض هم 
كَُِّّهي  رموهُ،م  هه»د: يگويرد كه قرآن در وصا آن ميقرار گ يات انوار الهيرم تجلهمواره در مع

 در ايجاد و تجلي نويني است. گفت:خداوند همواره  11«فِيهشَأْ و
 خاادايي كااه تااو داریبياازارم از اياان كهنااه

 

 خاادایِ دگااری هساات هاار روز ماارا تااازه
 یک خادا يا ان تغييار دهياد هماواره باا     به جهان و انسا را گويد: اگر شما نتوانيد نگاهتان مي 

 ست كه جاان انساان را در طاراوت و نشااط نگاه     ين يين خدا آن خدايد و ايروئكهنه روبه يذهن
ماناد.  دارد و با وجود او ديگر چيزی به نام مشكلِ پركردن اوقات فراغات بارای انساان نماي    مي
شاان  ن سااعت يكه چناد شوند ست خيلي خوشحال ميين يشان همواره در تجليكه خدا ييهاآن

ز يا وتر عجاب چ ين كاامپ يا ا»گويند: ند. ميشد راحت ييند و از فشار تنهااپر كردهرا با كامپيوتر 
ن آدم وجاود خاودض   يا ا« كردم؟!پربركتي است، اگر نبود من اين دو، سه ساعت را چه كار مي

كناد، هام   های تكراری و كهنه وقت خود را پار ماي  است! اين بشر، با حرفدستش مانده  یرو
 بقيه را.   يكند و هم زندگيع ميخودض را ضا يزندگ

باا خادا را از    یحضاور  یشاود كاه انساان رابطاه    يدا ميجا پشدن از آنهايگرفتار روزمرّگ
هاا را تارک كناد.    چياز  كه بتواند آنشود بدون آنمين يز راضيچ چيجه از هيدست بدهد در نت

طانم. يش متمثل شد و گفت من شا ياتفاقاً شيطان براكرد، مي شيطان را لعنت شخصيگويند: مي
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هاا  ن بُردی، دائماً من را گرفتار انواع هوسيكند، وقت و عمر من را از بخدا لعنتت »به او گفت: 
لعنات و  طان را بمبااران  ين ساخنان، شا  يبا ا «ها را از دست دادمن فرصتيجه بهتريكردی و در نت

كارد، شايطان   يطاور دنباالش ما   نيت. اين طرف هم همكرد، شيطان هم برگشت و رفيمنفرين 
گفات:  « آياي؟! پس چرا به دنبالم ماي  یقدر به من لعنت كردتو كه اين»د: يبرگشت و از او پرس

اسات كاه    یبشار  یاين دقيقاً قصه«! توانم بدون اُنس با تو به سر ببرم.چون بي تو خمارم و نمي»
كناد و هام نگاران    يع ميپو  ضا یهايانواع سرگرمهم عمرض را با  ،شناسدياُنس با خدا را نم

كشاد، چاون   يهاا دسات نما   ين سارگرم يا كناد و هام از ا  يع ما ياست كه چرا عمر خود را ضاا 
د يا ها مشغول نكناد چاه كاار كناد. اينجاسات كاه تأك      ين سرگرميداند اگر عمر خود را با اينم
باشاد و عاالَم    یگار يس دديگری پيادا كناد كاه جانس آن راه، جان      راهشود اگر بشر بتواند يم

ن طور كه شرط توبه آن است كه انساان  يابد. هميين معضل نجات ميكند از اها را عوم انسان
فتاد و دوبااره باه    ياو كاارگر ب  یدا كند تا توباه يپ یديت جديد بر آن بگذارد كه شخصيبنا را با

 گناه رجوع نكند. گفت:  
 اسااات يآنچاااه در تاااو اصااال نافرماااان   

 

 اساااات  يو نااااادان  يگمراهاااا  یهياااا ما
 نفاس اسات و باس    ي؟ هسات يست دانا يچ 

 

 زان سااپس ييكااوض تااا زان، توبااه جااو   
 تسااات اصااال هاار جااارم و خطاااا  يهساات  

 

 ساات شااو تااا خااود نمانااد جااز خاادا      ين
 ساااتيتوباااه ن يو بسااات يكاااه بشكساااتآن 

 

 ساااتيتوباااه ن يبااارادر تاااا تاااو هسااات  یا
 شااااتنيتوباااه نَبْاااوَد جااااز شكسااات خو    

 

 نشاااكند! خاااود را شاااكن يتوباااه خاااواه
م انساان  تا عالَ روشن شود كه ین موضوع تا حدّيشده ا يسع 12«عالم انسان ديني»در كتاب  

ولاي   شانود هاا را ماي  نصايحت شاود.  يدرسات روشان نما    ينا يگاه دستورات ديعوم نشود جا
شاان عاوم شاد    مگر مشكل دارناد اگار عاالَ   يای كه با همدتواند به كار بندد. يک خانوادهنمي
تارک  آن را توانناد  يدهناد نما  يانجاام ما   یدانند كار بدين كه ميه با اكند وگرنيح اثر مينصا

چاون او هناوز    يد فرزناد خردساال خاود را دعاوا كنا     يا گفته بودناد نبا  ایكنند. به پدر خانواده
با  يوقتآقا هم ، آن یريگيمعكوس م یاجهيو عمالً نت یاش كردهيدهد چرا دعوايص نميتشخ

ادض باود كاه فرزناد خاود را     يا د ابتادا  يپساند يهاا را نما  كاه آن شد يرو ماعمال فرزندض روبه

                                                 

 از همين مؤلا - 12



  

ن ضرر و آن ين كار ايكردی و با اكرد كه باباجان! نبايد اين كار را مييحت كند، شروع مينص
اض بار او غلباه   يعات قبلا  يزد بعاد طب يهاا ما  ن جنس حارف يرسد، چند جمله از ايضرر به تو م

طاور كاردی؟ و بعاد    كناد، پدرساوخته! چارا ايان    نتت خدا لع :كرد به گفتنيكرد و شروع ميم
به او  يها آدم جديدی نشده بود فقط اطالعاتهين آقا با آن توصيكرد. چون ايكتک را شروع م

او سر  يعت قبليطب يول یريگيعكس م یجهيداده بودند كه اگر با فرزندت تند برخوردكني نت
  .و عالَم خود را تغيير نداده بود ش بوديجا

 يد چاه كسا  يمعشاوقش، او از پشات در پرسا    یرفت به درِِ خاناه  شخصيگويد: لوی ميمو
ک سال خود را اصاالح كارد   يش باز نكرد، رفت و يدر را به رو معشوقش«. من»؟ گفت: يهست
؟ يهسات  يد چه كسا ياز پشت در پرسباز معشوق او مالقات شود، سال بعد كه آمد،  یستهيتا شا

 «  تو»گفت: 
 درآ« ماان»، ای يمناا گفاات: اكنااون چااون

 

 در يااک ساارا« ماان»گنجااد دو چااون نمااي
را كاه   يگر باشند چاون آن عاالم  يتوانند در كنار همديزن و شوهرها نم يكه امروز حتنيا 

نظر به خدا،  یعالم كرده است و به جايبشر را ب ي،اند و فرهنگ غربد داشته باشند گم كردهيبا
 یاز خطاها يست تا به راحتيتباط با خدا فعّال و با نشاط نان است و شوقِ اريها در متينظر به من

 ينيان است نه خاودب يت در ميكه انسان با نور خدا مرتبط شود عبود يگر بگذرند. در عالَميهمد
م كه نه من نظر به خودم داشته باشم و نه شما نظار  يشو يم وارد عالَميتوانست ي. وقتيو خودپرست

كاه   ييخادا  ين با بنادگ يد و ايآيان ميها به ميگانگيم ياشته باشبه خودتان و همه نظر به خدا د
 يباشد، بندگيكه فكرها متوجه او م ييخدا يشود و نه با بندگيها متوجه او است محقق مقلب

 يخواست به كار بنادد ولا  ياست كه پدر آن فرزند خردسال م ييهاهيمثل توص یفكر یبا خدا
 نتوانست.  

توان چرخ جهان را به گاردض درآورد  های عادی و تكراری ميفوقتي متوجه شديم با حر
هاا را تغييار داد، بارای تغييار     كه بتوان جهان و عالَمِ انسانو گوض مستمعان را پر كرد، بدون آن

تاوان باه مباحاث    يها، بايد حرفي در ميان باشد كه وجه پايدار آنها را جهت دهد، ما عالَمِ انسان
 دوار بود.يها به آن امر عالم انسانييتغ یمعرفت نفس نظر كرد و برا



  

 هادار انسانينظر به َوجه پا
ق يااد و از طرياال دارياابااه خااوردن چلوكباااب تماوَجااه شااما وجهااي داريااد كااه مطااابق آن 

جاواب   ید و بارا يمندا رفيقي داريد كه به او عالقهيد. يدهيجواب آن وَجه خود را مچلوكباب 
 یزيا ب اسات چ يا د و عجيا دهيب ما يا ش ترتيخاوب بارا  خود ياک مهماانيِ خيلاي     یبه عالقه

د. يا رياو را هام باه دل بگ   ینهيد و ممكن است كيكنيبا او قطع رابطه م يگذرد كه به راحتينم
 یک غاذا يا از بادن او و دادن   ييرايبود كه با پذ یشما در حدّ تن و عواطا ماد یچون رابطه
ساتند  يدار نيپا يو عواطا وَهم یماد د و چون اموريد جواب آن عالقه را بدهيخواستيخوب م

كاه وَجاه ديگار    دارِ خاود  يا ها با وَجه پاكه اگر انسانيست. در حاليآن رابطه ن یبه ادامه یديام
كرد و عمالً به فرهناگ  يكردند شكل كار تماماً فرق ميگر ارتباط برقرار ميبا همدانسان است، 

  دادند.يها را مخاطب قرار مانسانكردند كه همواره وَجه پايدار يم يتأس امبرانيپ
تا دكتارايش   ها كشيدهفرزندض زحمت یكند كه برايد طرف گله ميكنيكه مالحظه ماين

شش سال است سرا  پدرض را نگرفته، به جهت آن است كه  كردهرا گرفته و حاال كه ازدوا  
مگار چاه كااری بارای     د يد پرسا يا دار فرزندض مشاغول كارد، با  يتمام توجه خود را به وجه ناپا

، يناپايادار او نظار داشات   و تمامااً باه وجاه     یبه وجه پايدارِِ او توجه ننمود يفرزندت كردی وقت
جاه حااال كاه فرزنادض رفتاه تماام آن       يدار نخواهاد ماناد و در نت  يا دار، پايا معلوم اسات كاه ناپا  

، كارد ه ماي توجا او  رپايادا  كه اگار باه وجاه    يرود. در صورتيها با رفتن او از دستش مزحمت
را اين يک اصل است كه اگر شما در برخاورد  يرفت. زهايش از دست نميكدام از زحمتهيچ

خاود   یهاا تاالض  یثمار يد هرگز با با يباش خود متوجه وجه پايدار ،رو آن با بقيهيبا خودتان و پ
ارياد  با همديگر ند یدار فرزندتان باشد عهديتمام توجهات به وجه ناپا يد. وقتيشويرو نمروبه

طور كاه عهاد ماا باا     دار ما است، همانيمربوط به وجه پا« و وفا عهد»د، يد بر آن بمانيكه بخواه
ن خود را فقط انباار پاول و غاذا ببيناد،     يكه والد یخدا در فطرت و سرشت ما قرار دارد. فرزند

 شيهاا گارا  باه آن  يک احساسااتِ ساطح  يا ها ارتباط حقيقي پيدا كند، در حادّ  تواند با آننمي
باه   يساطح  كند، روز مادر براسااس هماان احساسااتِ   ين ميها توهمواقع هم به آن يدارد، بعض
  او قائل باشد. یبرا يواقع يكه ارزشبدون اين دهده مييهدگُل مادرض 

 یهاا باشد و اگار انساان  يبا خودتان نگاه به وجه پايدارتان م يقياولين قدم جهت ارتباط حق
ت پيدا كنند به جهت آن بود كه فهميدند كدام عمل و كدام فكار  نجا يبزرگ توانستند از پوچ

ز را يا ه هماه چ يرا توانستند به وجه پايدار خود بنگرند و از آن زاويدرو  است و كدام راست، ز



  

از  یكه اناوار  یافراد»ند: يفرمايدر كتاب لقاءاهلل م «عليوهرمحةاهلل»اهلل ملكي تبريزیكنند. آيت يابيارز
د به فكر معرفت ياند بارا كنار زده يظلمان یهااز حجاب يده و برخيدل آنان تاب بر ياسرار هست

هاا كناار رفتاه و    ال و صاورت يا حجااب خ  يحتا  ي،ظلماان  یهاا حجااب  ینفس باشاند تاا هماه   
اساتادِ   ؛«عليهرمحةاهلل»يهمدان ينقلياهلل حستيآ 13«.كند يآنان تجل یماده و صورت برايشان بقتيحق
اگار انساان   »ناد:  يفرمايق معرفات نفاس ما   يخود از طر يدر روض سلوك یزيتبر ياهلل ملكتيآ
ه را يا عوالم عال یات به سويند راه ترقيصورت و حدّ ببجلي حقيقت خود را به نورانيت و بدون ت
كاه باه    یادر ناماه  يت اهلل ملكا يآ 14«افت.ير كند اثرض را حاضر خواهد يدا كرده، هر قدر سيپ

 یبارا »د: يا گوياستاد خود م يسد در شرح روض سلوكينويم يفهانن اصيخ محمد حسيحا  ش
 یالجملاه اساتعداد   يدند فا يفهميكه از حالش م يفرمود در مرگ فكر كن تا آن وقتيم یمبتد

در طول روز و شب  هم یچند روزبرای كردند، يالش ملتفت ميدا كرده، آن وقت به عالم خيپ
ناد خاودض اسات و از خاودض خاار       يبيكناد و ما  يال ميكه بفهمد هر چه خدر اين فكر كند 

قات عاالم مثاالش را    يد و حقيا ديكارد خاودض را در عاالم مثاال ما     ين را ملكه ميست، اگر اين
   15«ديفهميم

ناد در نفاس   يبيشود هرچه ما يدارد كه انسان متوجه م يگاهين جايمباحث معرفت نفس چن
د و باا  اشا تواناد اساتاد خاودض ب   يمن امر شود يمتوجه ا یحضور ياوست و اگر انسان به صورت

عقاب افتااد    يكه اگر از مقصاد خاود و اُناس باا معاان      یتعامل كند، به طوربه بهترين نحو خود 
 دار خود نظر دارد. يست چون همواره به وجه پاين يفهمد و فقط به ظاهر اعمال راضيم

م جادا  يتاوان ينما م كاه هرگاز از آن   يهسات  در دنيای اطراف ما پايدارترين پايدارها خودمان
م، خودماان  يخبار يگذرد با يمان مآنچه اطراف یم و از همهيكه خواب هست يموقع يم حتيباش
 : یمولو یها. به گفتهاليآن فكرها و خ یبا همه ،ميادهيم كه خوابيهست

 چاااون خياااالي آماااد و در تاااو نشسااات   
 

 گرياازی، بااا تااو هسااتهاار كجااا كااه مااي
 تاااااو نتااااااني زان خيالااااات وارهاااااي    

 

 ساااابي تااااا از آن بياااارون جهااااييااااا بخُ
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 خواهند از دست خودشاان راحات شاوند   يكنند كه من تصور خودكشي مييكه با ا یافراد
بااز   لاي شود ويشان قطع مخودشان با تن یبرند و رابطهمين يتن خود را از بها اينكه  اندغافل

را  يخودكشا  عاذابِ  كاه گنااه و  ، به عالوه ايناالتيآن افكار و خ یهم خودشان هستند با همه
دارها خودِ اوسات و هماواره اداماه دارد.    ين پايدارترياند، چون پاكرده تحميلهم بر روح خود 

 شود.  يدارها در رابطه با انسان پرداخته مين پايدارتريدر مباحث معرفت نفس به پا یآر
اماور   تاان باه  ش از آن كاه توجاه  ياگر با  ان،دار است مگر خودتيز ناپايكه همه چ يدر عالم

ت يد و اباد يا دار نكنيا اماور ناپا  یدار را فادا يقت پايعالم باشد به خودتان باشد و آن حق دارِيناپا
غلاط   یهاا ميرد و از تصميگيبه خود م یگريد يمعن يد زندگيخود را در منظر خود داشته باش

فاي در مياان   ز باياد حر يها نر انسانيدر تعامل با سا كنيمدر همين رابطه تأكيد مي .ديشويآزاد م
 .مخاطب قرار دهيمها باشد و آن وجه را باشد كه متذكر وَجه پايدار آن

 معرفت نفس طريق معرفت حق -3
انسان، راه  يعني« جهان صغير»معرفت به  شودميمتوجه انسان است كه  يمعرفت نفس؛ روش

فات حاق   باه معر  ی، تا از منظر علم حضاور است يكلّ هست يعني« جهان كبير»وصولِ معرفت به 
دارياد، ايان عاالَم هام     « تان »شما . ي مشغول شودحصولي به خدای ذهن يآگاهبا و نه هنايل آيد

« عقال »دارد. شاما  « عاالم مثاال  »و « عاالم بارزخ  »داريد، اين عالَم هام  « خيال»دارد. شما « ارم»
اط پيادا  ارتب« عالم ارم»خود با « تنِ»دارد. با « عالم عقل»يا « عالم جبروت»داريد، اين عالم هم 

خوابياد و خاواب   كنياد؛ هماين كاه ماي    ارتباط برقرار مي« عالم مثال»خود با « خيالِ»كنيد. با مي
د، يا ابينيد، باا عاالم مثاال مارتبط شاده     شود در خواب ميميبينيد و چيزهايي را كه بعداً واقع مي

طور باا  نيو هم 16ا داردشم «عالم مثالِ متصلِِ»عالم و « عالم مثالِ منفصلِِ»ها ريشه در دنيدخواب
دا كرد. پس اگار انساان خاود را درسات     يتوان ارتباط پيم يق كليعقل خود با عالم عقل و حقا

                                                 

اسات. در واقاع    يو عاالم جسامان   ين عالم عقليشود كه واسطه بياز وجود گفته م یابه مرتبه« لم مثالِ منفصلعا» - 16

وابساته باه    مثال متصال  .ا و وضع و... را دارندياز آثار ماده مانند كمّ و ك يستند اما برخين ین عالم اگرچه مادّيموجودات ا

شاود. رؤياهاا و   هم گفته مى« خيال متصل» و  -در مقابل مثال مطلق -« مقيد مثال » است كه به آن  انسان قواى ادراک بشرىِ

انسان شرط نيست؛ چراكه جدا و مستقل از انساان   قواى ادراكىِ« مثال منفصل»در  شوند.به اين عالم مربوط مى ها آنعجايبِ

اشباح جسمانى در اين مرتباه رخ   های مناسب و مشاهدة مجردات در صورتحقق دارد ، تجسم اعمال، ظهور معانى به صورت

ديد ياا عارفاانم ارواح انبياا و اولياا را باه      كلبى در اين عالم مى یهجبرئيل را به صورت دحي  كه پيامبر اكرمدهد؛ چنانمى

 كنند.صورت اشباح در اين عالم شهود مى



  

 یكناد چاون باا نفاس ناطقاه     ارتباط پيدا مي يبا عالم هست يبشناسد و درست جلو ببرد، به راحت
 وند داده است. يهم پرا به يهست یخود دو طرف حلقه

نه تنهاا   ي،حصول صورت ذهنبدون س ناطقه بدون دخالت مفهوم و مجرد نف قتِيشهود حق
ق عاالم  يباا تماام حقاا    يو قلبا  یبا خداوند است بلكه عامل ارتباط وجاود  یوجود عامل ارتباطِ

آن درسات   ینفاس و محاسابه   یاست كه مراقبه ين نگاهيب و ملكوت خواهد شد و در چنيغ
اد خدا به صاورت  يتر از ار با بركتيبس یضوراد خدا به صورت حيرد، همچنان كه يگيانجام م
و بار هماين اسااس    ن ناوع اسات   يا از ا روض اماماان معصاوم  فرهناگ و  باشاد و  يم يحصول

نم عباادت  يا را كاه نب  یپروردگاار  17«م اهكُنْت،هََعرب،مد،هر باماًهلَمُرهََر  ،ههه» :نديفرمايم اميرالمؤمنين
 كنم.ينم

 ي خداجانبهمعني حضور همه -4
كس خاود را شاناخت   هار  18«م نْهع رَف هنَفْس ه هفَقَدرهع رَف هر بَّمه،ه»فرمايند: مي نيناميرالمؤم

قتااً  يم تاا حق ين است كه چگونه خاود را بشناسا  يپروردگار خود را خواهد شناخت. حال سؤال ا
و حاضار   يعالم حا  یاو كه در همه یر همه جانبهيم و متوجه تدبيپروردگار خود را شناخته باش

د هار  يا توانيدهياد، ما  تان را كه تكاان ماي  طور كه شما دستنيهمبه عنوان مثال م؟ يشوب ،است
 آن ید و هماه يا را بااز كن  يكيد و يدارمه باز نگهيرا ن يكيد و يرا جداگانه حركت ده يانگشت

جانباه و  حضاوری هماه  دهاد مَانِ شاما    ين نشاان ما  يا او د يا دهيرا به منِ خود نسبت م حركات
مماهه» د:يا فرمايخدا آنچنان است كه قارآن ما   ین نحوه حضور برايدارد، ان تادر بدن ييجاهمه

كه خداوناد از آن آگااهي دارد و   آنافتد مگر نميفرو يک برگ  19«تَسرقُطُهمِنْه  ر قَةوهإِالَّهي عرلَم،ها
م يفهما يما  ،حضاور خاود در بادن    یبا شناخت خود و نحوهشود. انجام ميبه اذن حضرت رب 

شود كاه انساان احسااس    يآن م ين نگاهيچن یجهينت .ن استيرب العالم یبضهدر قا يچگونه دن
و تنها و منزوی. بيشاترين مشاكل   كند و نه منفکّ مي كند در آغوض پروردگار عالم زندگييم

اگار كساي تنهاا شاد، واقعااً دنياا        یكنند در اين دنيا تنهايناد. آر ميها اين است كه احساسآدم
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حضارت   یهير ساا يا قت آن است كاه هماه ز  يت ندارد، حقين واقعيا يلشود. وبرايش جهنم مي
  همه جانبه دارد. گفت: یم كه حضورين هستيرب العالم

 امهمچااو مااوری اناادر اياان عااالم خااوض  
 

 كشاامكااه فاازون از خااويش باااری مااي    
پروردگار و  تِيربوب یهير سايتواند در زياست كه متوجه است م يزبان حال انسان شعر اين 

 د. يرسيها نمبه آن ييبرسد كه به تنها يقاتيحضرت حق به توف یمددها
 ینايم، خاود را دريچاه   وقتي درست در خود سير كنيم، آری وقتي درست در خاود ساير ك  

ياباد. پاس در ايان راه،    تحقق مي« مَنم عَرَفَ نَفمسَه، فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»يابيم و معني ارتباط با خدا مي
خت تمامي حقيقت ماست و مانع درست نگريستن به خودمان است، باياد  هر چيزی كه مانع شنا
 كنار گذاشته شود.  

 محل ظهور اسماء الهي« انسان» -5
سات،  يانسان ن یبرا يا كامليتعرشود، كه در منطق گفته مي« حيوان ناطق»ا انسان به يتعر

است كه  يوانيان حد انسيخواهد بگويا نظر به ادراک و فهم انسان شده و مين تعريچون در ا
دهاد  ينشاان ما   ياء الها يا اول یرهيو سا  يكه شواهد قرآن. در حاليقدرت ادراک و فهم دارد

صاعود كناد. قارآن     العالمين باشاد، كه مظهر نمايش جمال حضرت ربّ يتا مقامتواند ميانسان 
را  دم آموخت و بعد هام او سماء را به آا یخداوند همه 20«  هع لَُّ هآد م هاالَسم اء هكُلَّه ا»فرمايد: مي

م داديم مالئكه را يای آدم! از آن اسمائي كه به تو تعل «ياهآد م،!هاَنْبِئْه،ُرهبِاَسرم ائِهُِر» ؛مأمور كرد كه
ماا در   يكرد كه زنادگ  يشود طوری زندگها خبر بده. پس ميها را به آنآگاه كن و اسماء آن

انسان جاان خاود را    تادارد  ين مقامينظر به چن باشد و شناخت نفس ينمايش اسماء الهاين دنيا 
 ق متوجه پروردگار خود شود.  ين طريبنگرد و از ا ياسماء اله یهمه یمجال

قت انسان اسات، آزاد كناد باا    يكه مانع نظر به حق ييهااگر كسي توانست خود را از حجاب
گفتاه   ين معنا يا ااسات و باه    ياساماء الها   یهماه  يشود كه مقاام تجلا  ياز خود آشنا م يقتيحق
ن اسااس  يا د، چون تماام حقاايق عاالَم در نازد خودتاان اسات و بار ا       يكنشود از خود شروع يم
عالئق  یكس خود را شناخت از همههر 21«م نْهع رَف هنَفْس ه،هتَج رَّد »ند: يفرمايم نيرالمؤمنيام
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 يرآن را انعكاسا اباد و قا  ييز را در نزد خود ميچ همهقتِيچون حق .شوديمجرد و جدا م ييايدن
تجلاي اساماء الهاي    در رابطه با  امام صادق ،كرده يند كه بر جانش تجليبياز همان اسماء م

خداوناد در   22«إ َّهاهللَهتَج لَّيهلِعِبادِ ِهفِيهكَالمِهِه  لكِنْهالهيعرلَم،  )الهيبرصمر   ه»در قرآن فرمودناد:  
قت آن است كه ديان،  يبينند. حقا نميدانند يها نميكالمش برای بندگان تجلي نموده ولكن آن

است كه تماام تارهاای وجاود ماا را باه تارنّم       ست، دين آمدهتارهای وجود ما یدانهدانه یقصه
معرفات  » بحاث  كناد و وادارد. انسان درواقع در دينداری، سمفونيِ كامالِ خاودض را اجارا ماي    

  ی:مولو یكند. به گفتهيقت مين حقيانسان را متوجه ا «نفس
 د او پااايش پااايشوَاباااد هااار چاااه بُااا  تاااا

 

 ساااماء خاااويش درس كااارد از علااام األ 
كه او را از خودض غافل كرده آزاد شود آنچه را  ييهاانسان از حجاب ين جهت وقتيبه هم 

 گويد:ی ميمولو .كنديق ميآورند تصديش ميامبران خدا برايپ
 خااويش را صااافى كاان از اوصاااف خااود 

 

 تااااا ببينااااى ذات پاااااک صاااااف خااااود
 ناااااااى انااااااادر دل علاااااااوم انبياااااااا بي 

 

 23عيااااد و اوسااااتا مُكتاااااب و بااااى بااااى
ک يا را از يا عت هسات. ز يو فهام شار   ين خودشناسيب يدو طرف یاتوان گفت رابطهيپس م 

اساماء   يگر جان انسان محل تجلا ياست و از طرف د ياسماء الهو مذكّر مظهر  «عتيشر»طرف 
متاذكر  قارآن  را يا ن گذاشات ز يللعاالم  ن جهت خداوند نام قرآن را ذكرٌيباشد. و به هميم ياله

لَقَدرهََنزَلْنَاهإِلَيركُُرهكِتَابًاهفِيهِهذِكْمرُكُُرهه»فرمايد: ست. قرآن مياست كه در جان انسان ه يقيهمان حقا
ما كتابي را سوی شما نازل كرديم كه در آن به ياد شما بوديم، آياا در آن تعقال    24«ََفَلَاهتَعرقِلُ  َ

 باه كماک  ود تاا  يق معرفت نفس به اين موضاوع حسااس شا   نسان از طراست ا يكافكنيد؟ نمي
 ن برگشاتِ يرا عا  ینادار ياباد و د يقت خاود دسات   يشتر به حقيهر چه ب يعت الهيدستورات شر

 ابد. يخود ب شتنِيشتر به خويچه بهر
تاا باا هرچاه بيشاتر     اسات،   ابعاد خود، مذكّر حقيقات درونايِ انساان    یدر همه يشريعت اله

ک شاود و آنچاه ماانع    يانسان به فطرت خود نزد ،ديفرماين ميكه د يد و اعماليقاكردن عقلبي
دوطرفااي بااين  ید. يااک رابطااههااا اساات از ميااان بااروراسااتين انسااان ارتباااط صااحيح بااا خااودِ
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ای اسات باين اجماال و    گفات رابطاه  تاوان  يما برقرار اسات كاه   « فهم شريعت»و « خودشناسي»
اسماء را دارا اسات   یفطرت خود به صورت اجمال همهقت، چون انسان در يک حقاز يل تفصي

شاود تاا   يمتاذكر هماان اساماء ما    « ذكار »به عنوان  ،باشديمالهي و قرآن كه حامل همان اسماء 
كه اين است معني اينت بخشد و يخود را فعل یبالقوه یهاد و جنبهيل آيانسان از اجمال به تفص

وجود دارد. مهام آن  « خودشناسي»و « به شريعت عمل»دوطرفي بين  یشود يک رابطهمي گفته
ماان از آن،  ، منظر خود را به شريعت تصحيح كنيم تا انتظاارات «معرفت نفس»است كه از طريق 

 برآورده شود.

 «ناخود»از « خود»ک يتفک -6
 يروشا  25شودين حكمت محسوب ميبرتر نيرالمؤمنير اميروض معرفت نفس كه به تعب

ماأنوس گاردد باه     يباا اساماء الها   بدن و با نظر به ذات خاود،   حجابِخواهد بدون ياست كه م
ک ي، اولين قدم جهت تفك«خودآگاهي حضوری»يا « معرفت نفس»توان گفت: ين جهت ميهم
تارين بالياي اسات كاه     اين بازرگ  و، نپندارد« خود»را « ناخود»انسان است تا « ناخود»از « خود»

اماروز   شتر ظهور كرده باه طاوری كاه بشارِ    يشه بي از همن باليوارد شده و امروز ا بر بشرهمواره 
انساان   قاتِ يكاه حق ماماً گرفتار ماهيات اسات در حاالي  ت زيرا ،ای با خود نداردهيچ رابطهتقريباً 

 اوست. « وجود»
در  يحتا  ،شناساد يرا ما  يسات يچ ، بيشاتر دفهما عمولي عموماً هستي را نماي م یهاذهن انسان

پرساند،  يخادا ما   يسات ين خاود از چ ياو هستند. كودكان از والاد  يستيمورد خدا هم به دنبال چ
ناد:  يست؟ اگار بگو يچخدا ار خوب! يد: بسيگويند: خدا هست. او ميبگو ي به كودک خودوقت
و او را به عناوان وجاود    بدون چيستي به خدا نظر كندتواند ينم« ندارد يستيزم! خدا كه چيعز»

كاه   یزيا ست؟ چون گرفتاار آن اسات كاه هار چ    يست چكه هپرسد اين، باألخره ميابديمطلق ب
باشاد.  « هسات »ک موجاود فقاط   يا شاود  ين كه ميتواند برسد به اياست، نم یزيک چيهست 

نظار باه هساتِ خاود دارد. خداوناد       «نشان كه منموه چه بي رنگ و بي» گفت: یآنجا كه مولو
 ،خادا بشاود   يعنا يستِ مطلق تواند متوجه هيخود م« هستِِ»مطلق است و انسان با نظر به  هستِِ

م كاه  يمخلوقاات نداشاته باشا    يهسات  یشود اگر نظر به جنباه يدر آن صورت است كه متوجه م
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اء سار  ياش یهايستيات و چيبا ماه ،ميق عالم ارتباط نداريهستند، با حقامطلق  ين ربط به هستيع
وجاود مااده باه    ز در ميا ت اسات؟ ياا   يا ک واقعيا خاود   یبه خاود « ميز»انصافاً آيا  م.يو كار دار

در  يولا  ،ز درسات شاده  يا م ميا هاا داده ا كه ما به آن چاوب  يصورت چوب در آمده و با شكل
ت خاار  از  يا ک واقعيا  «ز بودنيم» ها چيز ديگری نيست؟جود مادی چوبت جز همان ويواقع

شناساد و از  يز ما يا م باه عناوان م  يا اها دادهكه به چوبرا  ين نوع شكليذهن ما ا ،ستيذهن ما ن
د كه چاوب و سانگ و   يكنيد مالحظه مييايک قدم جلوتر بيداند. اگر يز ميها متمار چوبيسا
ت دارد يا قتااً آنچاه واقع  يو حق گرفتاه مااده قارار    یست كه در مرتباه ين یجز وجود یزيچ ،آب

باه صاورت   منتهاا  ان اسات  يا وجود در متنها  يعني ،وجود است به صورت چوب و سنگ و آب
ن صاورت كاه   يا ، باه ا «آب هسات » گويدمي اضيبق عادت ذهنچوب و سنگ و آب. انسان ط

شاتر متوجاه   يدقات ب  باا  يدهد وليرا به آن نسبت م يآب اصالت قائل است و بودن و هست یبرا
فات آياا ماا   ين توصيبا ا .به صورت چوب و آب و سنگ در آمده «يهست»ا يو  «وجود»شود يم

ی داريم كه به شكل چاوب و آب  «سته»ا ياند شده« هست»در خار ، چوب و آب داريم كه 
 مختلا كه:   یهادارد همان هستي است كه واقعيت دارد با صورت« واقعيت»؟ آنچه درآمده

 گاااااه ليلااااي و گهااااي مجنااااون شااااود 
 

 گااااه كاااوه قااااف و گاااه عنقاااا شاااود    
آياد، ياک جاا باه     درماي « آب»ک جا باه شاكل   يهای مختلا، است به جلوه« هست»يک  

 «.  مالئكه»شكل 
باه   شناساد، يخاود را نما  ِ «هستِ»با خود ندارد، چون  یارابطهامروز  شود بشرِيته مگف يوقت

قات  يتواناد متوجاه حق  يو نما  «وجاود »و نه به دهد ميها يستيل است كه اصالت را به چين دليا
ياا  « زن». بادن شاما   اضهای پيرامونبا پديده او یهافوق بدن و نسبتاست  یزيخود شود كه چ

تاان باه شاكل زن    «تان »ی هساتيد كاه   «هست»يا  یقت شما فقط هست، آريحق ياست ول« مرد»
ر يا قت شاما غ يد حقيمتوجه شد يمرد است. وقتتان به شكل «تن»ی هستيد كه «هست»است و يا 

باودن و فرزناد   راني يا اصافهاني در آن صورت ته ،كندفرق مي يليها است قضيه خن نسبتياز ا
قت شما فقاط  يسازند و حقيشما را م يستيها چنيشود و ايبودن همه مربوط به تن شما م يفالن
كنايم   دايپ ید هست خودمان را آن طورينازل شده از وجود مطلق. ما با یمنتها وجود ،«هست»



  

ن اسات  يم هما يد از معرفت نفس ببار يكه با یان بهرهيشتريم. بيگرداض نكه باز به دنبال چيستي
   26م.يشوم از هست خود متوجه هستِ خدا يكه بتوان

 معرفت به حقيقت جامع  -7
نفاس  »دار كه به شاناختِ حقيقاتِ جاامعِ واحادی باه ناام       معرفت نفس، معرفتي است جهت

كناد.  يعني خداوند را باز مي« جامع اَحدی حقيقتِ»شود و راه رسيدن به منجر مي« مجرد انساني
ند. در يآيدست مبه« اتجمع اطالع»ولي بايد متوجه بود اين معرفت، غير از علومي است كه با 

كند ولي از حقيقت خود و حقيقات عاالَم غافال    يكسب م یاديانسان اطالعات ز «يعلوم رسم»
كَيرمَ هه»فرمايناد:  ماي  ن رابطه اميرالماؤمنين يو در هم از همه چيز غافل استاست و در واقع 

كه به خودض حاليرا بشناسد در  تواند غير خودچگونه انسان ميه27«ي عررِف،هغَيررَ ،هم نْهي جره ُِّهنَفْس ه
با خود برقرار نكارد   یوجود یقت خود را نشناخت و رابطهيانسان حق يجاهل است؟! چون وقت

ن يببرد. به هم يپ چيزقت آنيبرقرار كند تا به حق یوجود یرابطه دتوانينم یگريد زِيچ چيبا ه
ها در دعوت قرآن به سانكنند چون در آن صورت انيد ميبر معرفت نفس تأك جهت امامان

 ن نظر كنند.  يتوانند به ملكوت آسمان و زميشوند و مير در آفاق موفق ميس
 یشد كه منشأ همه يحضوری با اسماء اله یوارد رابطه« معرفت نفس»وقتي انسان از طريق 

ند و در آن صورت احساس يک نحوه نزديكاي باا   يتواند مخلوقات را درست ببياند ممخلوقات
 ابد. ييدر خود مرا  نيمات معصومكل

 شك غير قابل يقتيحق -8
خاود را بنگارد كاه در واقاع      یكند تا انسان طوريمباحث معرفت نفس كمک معرم شد 

اض به حقيقات انسااني   ،مدرک و ثروتش و بودنمرد يا زنند و متوجه شود يرا بب« خود»حقيقت 
 ياند ولا ها خود را گم كردهكه انسان ش آمدهيار پيخودض فقط خودض است. بسربطي ندارد، 

ع جِبرت،هلِم نْهي نْشُد،هضَالَّتَه،ه  هقَدرهََضََِّّهنَفْس مه،هفَلَماههه»ند: يفرمايم ين رابطه عليدانند و در همينم
 خاود را  نفاس  كاه آن حاال  و را خاود  یشده گم كنديم طلب كه كسى از در تعجبم 28«ي طْلُب،ه ا
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داناد خاودض   يک طارف خاود را گام كارده و نما     يا د. پس از كننمى را طلب آن و كرده گم
ر از خاودض جساتجو   يا غ يتيا در شخصا گار خاود ر  يد يگار، از طرفا  يز ديخودض است و نه چ

كاردن  مفياد اسات، او بارای روشان     ن جهات يا كند از ايكه دكارت مطرح م یاتجربه .كنديم
د باه  يا توانيا ما يا كاه آ كناد  مي باز شانيرا با دانشجو يابض، بنسبت به خودانسان ن يقي موضوعِ

ت يا اياد، واقع جاا نشساته  كنيد ايان د؟ از كجا معلوم كه همين حاال كه فكر مييخودتان شک كن
د يشاو ماي دار يا د و چون ب، مثل خياالتي كه در خواب داريال باشديک خينداشته باشد و صرفاً 

تاان  يطاور كاه برا  نيهما  و هيچ واقعيت خارجي نداشاته اسات،  بوده  ها خيالی آنهمهد يفهميم
د تمامااً  يا اد و متوجه شاده يادار شدهيد و فردا صبح بيد سر كالس هستياواب ديدهش آمده خيپ

دكااارت د از همااان ناوع اساات.  يمن حاااال هام كااه ساار كاالس هساات  ياز كجاا هاا  ،خاواب بااوده 
ز يا ک چيا د بااز در  يا جا هم نسبت به اطاراف خاود شاک كن   نيرد اگر تا ايجه بگيخواست نتيم

باه وجاود آن شاک كارد و      توانند و نميكيهست كه شک م يكه كسن ايند و آيرشک ندا
ان ياز دانشاجو  يكي يول« كنم پس هستميمن شک م»جه گرفت كه يمعروف خود را نت یجمله
رو طاور در فكار فا   طوری خود را گم كرد كه مانده بود پس او كيسات؟! و هماين  ن بحث يدر ا

جاا  نيام و ممكن است نشستن من انجا نشستهيستم كه اين ياگر من كس ،اميرفت كه پس من ك
كاه سراسار    يفاردا در حاال   ،كارد ين طور فكر ما يهم ام؟، پس من كيباشد ير واقعيغو  ياليخ

« ام؟اساتاد! ببخشايد، مان كاي    »د: يخدمت استاد آماد و پرسا   ،ده بوديشب را فكر كرده و نخواب
استاد! از كجا »گفت: « ام؟من كي»رسد پكه مي يهست ي: تو آن كساو گفتدر جواب  دكارت

 یكند كه هماه يعزيزم! آن كه تصور م»استاد جواب داد: « باشد؟!ناالت يمعلوم كه همين هم خ
ن را گفات و رفات و بااز دانشاجو فكار كارد مان        ياستاد ا. «يياالت است، او همان تويها خاين
ام؟ فاردا آماد خادمت اساتاد و     يدار ماند كه مان كا  يبرا اسر شب رسبرای دومين بار ام؟ و يك

خاواهم بخاوابم از خاود    كه ماي ، همينامگفت: استاد! ببخشيد، من دو شب است به خواب نرفته
ن يتار قيا دق ،خواهد بخوابد؟ و استاد با كمال دقت و متانت مثال قبال  يام كه ميپرسم: من كيم

ن سؤال و جواب ساه روز  يو ا «ام؟يمن ك ييگويكه م يزم تو همانيعز»جواب را به او داد كه 
تكرار شد و باز استاد جواب استادانه خود را داد تا روشن كند هر اندازه هم كه انسان نسابت باه   

و در ايان يقاين دارد    كناد يز شک ميكه به همه چباز او همان كسي است  ،ز شک كنديمه چه
دار انسان است چيز شک دارد، زيرا يک وجه يقيني كه همان وجه پايكه كسي است كه به همه
كنند و باه اصال   يخود را گم ماز جهتي ديگر مواقع  يبعض هاانسانهمه با هركسي هست. با اين



  

ات يا روا ياسات كاه در بعضا    ين هماان يا تا آن را به كمال الزم برسانند، ل خود نظر ندارندياص
نْهلَمُرههم مه»ناد:  يفرمايدر مورد آن ما  نيشود و امام الموحدياد ميتحت عنوان جهل به نفس 

 را خاود  نفاس  هاركس  29«ي عررِفرهنَفْس ه،هب ع،د هع نْهس بِيِِّهالنَّج اةِه  هخَمب طَهفِميهالضَّملَاوِه  هالْج ه ماال هههه
هاا  نااداني  و گمراهاى  در را افتاد و خاود  يرساتگارى دور ما   راه و به آن جاهل باشاد از  نشناسد

كه ممكن است خاود را گام   ن آنيت مسئله از آن جهت است كه انسان در عياندازد. حساسيم
قت خود همراه است و به وجاود آن  ينفس خود جاهل شود، همواره با حق یكند و به استعدادها

ز يا كه اگر به همه چ ين معنياند به اگفته« يداننيقي»تواند شک كند. نفس ناطقه را يقت نميحق
 د.  يل خودتان هستكه خودتان در هر حانيد و آن ايد شک كنيتوانيز نميک چيد به يشک كن

 ،به معلومِ حضاوری و وجاودی  « نظر كردن»كه با  روشن شد معرفت نفس علمي است يوقت
م فارق زياادی   يشاو يمتوجه م ،كردن نسبت به نفس خودشود و نه با فكری انسان حاصل ميبرا

را در نگااه اول باا   يا از مفهاوم آن، ز « خباردار شادن  »به حقيقتِ چيزی و « نگاه كردن»است بين 
د يا هاا علام دار  دهيا ات پديماه لياتي كه دارد ولي در نگاه دوم بهتج ید با همهيروئهروب «جودو»

دی اسات باين   كاه فارق زياا   همچنان ند.كنيم يئ را معرفيش يستيزها، چيچ یهيكه منقطع از بق
بادون آن كاه    ،هاا كثارت  یدر مجموعاه  وحادت و باين سارگرداني    یها در آيينهديدن كثرت
 م.  يباالتر بنگر یيک وحدت حقيقيِ معنوی در مرتبهكثرات را در 

 معرفت به توحيد  يمعرفت نفس؛ مقدمه -9
 توحيد، در عوالم و ساحات هستي عبارت است از:

متحاوّل  ي ذاتا ی وحداني عالم مااده در داشاتن   حكايت از جنبهكه « توحيد عالَم ماده»الا: 
ها باه آن  ی كثرتو لذا همه دهدر ميخبی توحيدی جنبهاز آن « حركت جوهری»دارد و بحث 

های مختلا جوهر عالم ها صورتی وحداني يعني عين حركت، رجوع دارد و اين كثرتجنبه
 .  ماده هستند كه عين حركت است

قاوا و حركاات انساان ريشاه در نفاس جاامع و        یكند همهكه روشن مي« توحيد انسان»ب: 
 30ن است.گر آمجرد او دارد و بحث معرفت نفس حكايت
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ی توحيدی در هر انساني به نام نفس ناطقه هست، از جهتي ديگر يک عاين االنساان ياا    اگرچه از جهتي يک جنبه - 30

 ها است.ی انسانی توحيدی همهل هست كه جنبهانسان كام



  

كند وجود و تادبير عاالَم و آدم، در گارو ذات واحاد     كه روشن مي« توحيد عالم هستي» : 
 است.  « اهلل»يعني حضرت اَحدی 

تواناد  تا انسان معني توحيد حضوری و وجودی را با نظر به نفسِ مجرد خاود نشناساد، نماي   
خداوند را در  یگانهيضور تواند حبفهمد چگونه بايد به دنبال توحيد عالم هستي بگردد؟ و نمي

 ی حضارت حاق  باه تماشاا  « عاالَم كبيار  »در فهمد تا معني ديدن خدا را هم نمي يد، حتابيبعالم 
باا داناايي باه خادایِ مفهاومي،      انساان  ن عاالم در آغاوض خادا بياباد.     يدر انيز بنشيند و خود را 

كاه منجار باه اُناس باا       يعا خداشناساي واق پايان عالَم ماده عبور كند و به تواند از كثرات بينمي
وجاود و   یق معرفات نفاس متوجاه نحاوه    يا كه اگار از طر شود برسد. در حاليحضرت حق مي

در عاالم را درک  حضارت حاق    دِيحضور خداوند و توح يد معنم گردحضور مجردات در عال
 ابد. يد بنگرد تا بيچگونه بافهمد كند و ميمي

حضااور خااود در عااالم را درک كنااد از  یانسااان نتوانساات خااود را بشناسااد و نحااوه يوقتاا
خبار  باي كند يمحروم م یمعنو قِيشود و او را از اُنس با حقايجاد ميكه در درون او ا يانحرافات

ات يا از روا يبعضا از اين جهات اسات كاه     شود.از حقيقت مي خواهد بود و گرفتار فهمِ ناقصي
شاود خاود را   هاا تأكياد ماي   دارد و در آنوب نفاس  يا شناخت ع نظر به ،مربوط به معرفت نفس
 يعلا  در همين راستا حضرتد. يزيائل و جذب فضائل به مجاهده برخبشناسيد تا در دفع رذ

كس خاود را بشناساد در   هره31«م نْهج هَِِّهنَفْس ه،هََُرم لَه ا»هو  «م نْهع رَف هنَفْس ه،هج اُ د  »ند: يفرمايم
خاود جاهال    يروحاان  یساتعدادها كس نسبت باه خاود و ا  كند و هرمسير تعالي خود تالض مي

ن يا نظر به نفس ناطقاه از ا البته  .كنديخود تالض نم يكند و در جهت تعاليباشد، خود را رها م
ما شناخت نفاس اسات از    ين مباحث سعيدر ا ،است يمنظر مربوط به علم اخالق و عرفان عمل

نشناخت به هار   كس خود رافرمايند: هري متكفل اين بحث است كه مياتيو روا یجهت وجود
 جاهل است.   یزيچ

بساياری از   یي را دنباال كنايم كاه مقدماه    دهاد معرفات نفسا   شاءاهلل به ما توفياق  خداوند إن
ای از نظار  الهي خواهد بود. جهت توجه به گساتردگي موضاوع معرفات نفاس خالصاه     معارف 

زم ديدناد باه آن رجاوع    داريم تا چنانچه الرا خدمت عزيزان عرضه مي «هيوعلاهللرمحة»عالمه طباطبايي
 فرمايند.
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 «هيعلاهللرحمة»ييمعرفت نفس در منظر عالمه طباطبا

 یساوره  105 یهيا ل آيا در ماورد معرفات نفاس ذ    «عليوهاهللرمحة»ييطباطبا ینظر عالمه یخالصه
 ر است:  يمائده به قرار ز

 نماوده،  خاود  نفاس  باه  تنپارداخ  باه  امار  را ماؤمنين  «ع لَيركُُرهََنْفُس كُُر» یهيآ با كهاز اين -1
 زيارا  اسات،  ماؤمن  نفاس  هماان  فرموده امر آن سلوک به كه راهى كه شودمى فهميده خوبىبه

 از نشادن  جادا  ناه  اسات  راه خاودِ  نگهدارى معنايش مكن، گم را راه زنهار: شودمى گفته وقتى
 معلاوم  دهياد،  دسات  از را هايتاان نفاس  كاه  زنهاار : فرماياد ماى  كاه  هم جااين در پس راهروان.

   راهرو. نه هستند راه همان هانفس شودمي
 را خاود  نفاس  كنياد  مالزمت شما كه است اين مقصود تان،نفس باد شما بر: فرمود اگر پس

 راه رهاروان  از يكاى  نفاس  كاه اين جهت از نه است، شما هدايت راه شما نفس كهاين جهت از
 هادايت  راه حفظ به تحريک مقام رد را مؤمنين تعالى خداى اگر ديگر عبارت به است، هدايت

 را آن باياد  كاه  است طريقى همان مؤمن نفس شودمى معلوم كند،مى امر خود نفس مالزمت به
 شاود، ماي  پروردگاار  به منتهى كه است سيرى خط و طريق مؤمن نفس اين بر بنا نمايد، سلوک
 ماورد  یآياه  پاس  .رسااند ماى  ساعادتش  باه  را او كه است راهى اوست، هدايت راه مؤمن نفس
 :اناد پرداختاه  آن باه  اجماال  باه  زيارين  آياات  كه است كرده بيان روشن به طور را مطلبى بحث

  هههبِمماهتَعرم لُم  َههََيُّه اهالَّذِينَهآم نُ اهاتَّقُ اهاللَّه ه  هلْتَنْظُرْهنَفْسٌهماهقَدَّم ترهلِغَدٍه  هاتَّقُ اهاللَّه هإِ َّهاللَّه هخَبِيرٌيا»
حشاار،  یسااوره) «الَّممذِينَهنَس،مم اهاللَّممه هفَأَنْسمماُ،ُرهََنْفُس ممه،ُرهَُ لئِممك هُ،ممُ،هالْفاسِممقُ  َههتَكُ نُمم اهكَال
 كساى  هار  كه بايد و خدا، عذاب از بپرهيزيد! ايدآورده ايمان كه كسانى اى هان»(19و18یهيآ
باه   خادا،  عاذاب  از بپرهيزياد  و فرساتاده  پيش خود فرداى براى خود كه باشد پاداشى انتظار در

 فراماوض  را خادا  كاه  نباشايد  كساانى  مانناد  و كنياد مى كه آنچه از است خبر با خداوند درستى
 كاه  «.فاساقند  هماناا  ايشان برد، يادشان از را شاننفس فراموشيشان اين كيفر به خداوند و كردند
 اوسات  فارداى  توشاه  و سارمايه  كاه  را او صاالح  اعمال و گرفته نظر زير را نفس دهدمى دستور

 و حركات  در آناى  هار  نفس و است، فردايى و امروز ،نفس براى زيرا دهند، قرار مراقبت تتح
 ايان  كاه  است الزم انسان بر اين بر است. بنا سبحان خداى سيرض منتهاى و است مراتب طى در
 خاداى  چاون  نكناد،  فراموشاش  اىلحظاه  و باشاد  خاود  خداى به ياد همواره و داده ادامه را راه

 فراماوض  كاه  داناد ماى  زيارا  برد،ياد نمى از را هدف عاقل انسان و است، فهد و غايت سبحان
 فراماوض  را خاود  خاداى  كساى  اگر حساب اين روى. است راه بردن ياد از باعث هدف كردن



  

 ماياه  كاه  اىتوشاه  و زاد خاود  واپساين  روز باراى  نتيجاه  در و كارده  فراماوض  هام  را خود كند
 . است هالكت همان اين و است، نيندوخته باشد زندگيش
 زيارا  اسات،  انساان  نفس همان خداوند به سوى انسان طريق: شودمى استفاده آيات از گفتيم

 تطاوراتى  داراى كاه  اوسات  خاود  باشاد،  انساان  طرياق  كاه  نيسات  ديگارى  چيز انسان خود جز
 و جاوان  زماانى  كاودک،  روزى جناين،  روزى مختلاا،  اسات  مراحلاى  و درجات و گوناگون

 از پاس  و قيامات  در روزى و دهدمى حيات ادامه برزخ عالم در آن از پس و شودمى پير زمانى
 وجود بدو از انسان هر كه مسافتى آن است اين خالصه برد،مى بسر دوزخ در يا و بهشت در آن
 مقادس  سااحت  باه  قارب  «ر بِّك هالْم،نْتَهمىهه  هََ َّهإِلى»كريمه  آيه مقتضاى به كه سيرض انتهاى تا

 جاى هيچ به سير خط اين در كه است انسان همين و. پيمايدمى را مسافت آن ،است تعالى بارى
 با است توأم هاآن یهمه كهاين مگر پيمايدنمى را روشنى و تاريک راه هيچ و گذارد،نمى قدم

 ياا  بادنى  اعمالى با است توأم همچنين و ديگر، قلبى امور و اعتقادات از عبارتند كه قلبى اعمالى
 .اوست فرداى توشه بد چه و خوب چه اثرض كه اعمالى صالح، غير يا و صالح

ر مخلوقات، راه و هدف قارار داده اسات، هادف، هماان ذات     يانسان مانند سا یخداوند برا
 چياز  انساان  خاودِ  جز مقدس خداوند است و راه، همان نفس است. )انسانم خود، راه است( زيرا

 باشد.  انسان طريق كه نيست ديگرى
ت و يا سابحان غا  یپروردگاارض هماان نفاس اوسات و خادا      یبه سو يق آدميرپس ط -2

تماام شائون    يعنا ير اسات.  يا تغي، ثابت و الينيتكو يقتين راه، حقير اوست، ايس یهدف و منتها
ماهمِنْهد ابَّةوهإِلَّاهُ،  هآخِمذٌهه»د: يفرماياست. م ياله ينيت تكوير مخلوقات تحت تربيانسان مانند سا

 مگار  نيسات  اىجنبناده  ( هايچ 56 یهيا هاود، آ  یساوره )«صِراطٍهم،سرتَقِيُوه َّهر بِّيهع لىبِناصِي تِهاهإِ
 .است راست راه بر من پروردگار به درستى است، او گيرزمام خداوند كهاين

 نيست نظيرى و شبيه طريق، اين براى اصوال و نيست، اختيارى ديگر هاىراه مانند طريق اين
يماهه» یآياه  از كاه  همان طورى طريق اين بلكه كند، اختيار و انتخاب را دو آن از يكى كسى تا

انساان باه    یهاان ا (. »6 یهيانشقاق، آ یسوره)«ر بِّك هكَدرَاًهفَم،القِيهِهََيُّه اهالْإِنْسا ُهإِنَّك هكادِحٌهإِلى
خاود،   يساع  ی، پاس باه جازا   يشا يدن به پروردگاار خو يرس یبرا يكه تو كوشا و ساع يدرست
 نيسات،  آن پيماودن  جاز  اىچااره  و اضاطرارى،  اسات  شاود طريقاى  ماى  استفاده «ديسر يخواه

جهال   و علام  .دارناد  شاركت  آن در هماه  و هماه  غافل، و آگاه كافر، و مؤمن كه است طريقى
 باارزى  تااثير  انساان  عمال  در باه آن  داشتنتوجه لكن ندارد، دخالت آن نبود و بود در اشخاص



  

 خاود  سانخ  مطابق را نفس كه است عمل اوست، عمل همان انانس نفس مربى يگانه چون دارد.
 باود  آن باراى  صانع  و ايجااد  كاه  غاايتى  و االمر نفس و واقع با اگر كه است عمل آورد،مى بار

است. اخالص عمل مرباوط   سعيد نفسى كند استكمال عملى چنين با كه نفسى داشت سازگارى
 به معرفت نفس و متفرع بر آن است.

ت انساان  يا ا محروميا  یگرض رستگارياه، نفس معتدل انسان است و سر دن ريک سر اي -3
 است.

 تقاوا  بار  ياين دو مبن و است، آن آلودگى و نفس یتزكيه بر مبناى محروميت، و رستگارى
 جاناب  از انساان  و فطرياات اسات   از هاآن بدى و خوبى كه بد است و نيک عمل يعنى فجور و

  هنَفْسوه  هماهس م َّاُاهفَأَلْه م هماهفُج، ر ُماه  هههه» د:يفرماين آن ميياست كه در تب آنها به ملهم خداوند
سوگند به نفس و ( »10 یهيشمس، آ یسوره.)«تَقْ اُاهقَدرهََفْلَح هم نْهز كَّاُاه  هقَدرهخاب هم نْهد سَّاُا

ق يا ش را الهام كارد، باه تحق  يد، و پس از خلقت، فجور و تقواين موزون آفريكه آن را چنيكس
كه قدر نفاس را  بهره شد آنيكار و بانيق زيه كرد و به تحقيكه نفس را تزك يستگار شد كسر

 «.  نشناخت و از آن بهره بر نداشت
 اسات،  هادف  سابحان  خاداى  چاون  باشاد،  خاود  خاداى  به ياد همواره كه است الزم انسان
 را خاود  خاداى  كساى  اگار  حسااب  ايان  روى. است راه يادبردن از باعث هدف كردنفراموض
 یماياه  كاه  اىتوشاه  خود واپسينِ روز براى نتيجه در و كرده فراموض هم را خود كند فراموض
 روايتاى  در هام  اهلل رساول . اسات  هالكات  هماان  ايان  و اسات،  نيندوختاه  باشاد  اضزنادگي 
 ايان  و شاناخته.  را خود خداى شناخت را خود هركه« ربه عرف فقد نفسه عرف من» :اندفرموده
 انساان  زيرا است، نزديک اعتبار به و كندمى ثابت را آن تمام تدبّر و زياد دقت هك ای استنكته
 نادارد،  خاويش  زندگى سعادت جز همّى هيچ باشد داشته امتداد اىنقطه هر به زندگي مسير در
إِ ْه» :فرمايدمى باره اين در هم تعالى خداى. شود ديگران عايد به ظاهر كارهايش منافع چه اگر

د باه نفاس   يكن يكياگر ن( »7 یهيإسراء، آ یسوره.)«تُُرهَََرس نْتُُرهلِأَنْفُسِكُُره  هإِ ْهََس أْتُُرهفَلَهاَََرس نْ
 «.  دياد باز بر ضرر خود كردهيكن ید و اگر هم بدياكرده يكيخود ن

 ياا  و محاروم  آن یمالحظاه  باه  و آن یناحياه  از انساان  كاه  است مخلوقى همان نفس آرى
 ماردم  لكان  تكوين اسات،  مقتضاى با نموده مطابق بيان قرآن كه معنايى اين و د،شومى رستگار

 آن يااد  باه  كاه  لحظاه  هار  اسات  حقيقت اين متذكر كه يستند. كسين يكسان معنا اين درک در
 سااير  باا  او نسبت و دارد قرار موقفى چه در خويش خداى به نسبت كه شودمى متوجه و افتدمى



  

 غيارِ  كاه آن حال و خداست غير از منقطع كه يابدمى را خود نفس ،است نسبتى چه عالم اجزاى
 باه  مرباوط  و بساته  را خاود  نفاس  تاذكرض  از قبل هم متذكر همين و ندارد دركى چنين متذكر
 بار  پروردگاارض  جاز  را كسى كه است هايىحجاب برابرض در كه يابدمى نيز و يافت؛مى عالم
 اسات  هاحجاب آن رفع بر قادر او پروردگار تنها ت،نيس تأثير و احاطه و دسترسى هاحجاب آن
 .نيسات  بارايش  او جاز  مونسى كه دارد خلوتى خود پروردگار با كه يافتمى را خود نفس نيز و

 و عبوديات  ماوطن  باه  شارک  افاق  از نفاس  و شده عوم نفس شعور و ادراک كه است جااين
 و موهوماات  باه  اعتقاد و شرک شود، دستگيرض الهى عنايت اگر و نموده مهاجرت توحيد مقام

 حقايق درک و توحيد به ديگرى از پس يكى را خيالى استغناى و شيطانى تكبر و خدا از دورى
 .نمايدمى تبديل عبوديت و فقر و رحمانى تواضع و خدا به نزديكى و

ناافع اسات.    يشود به طور كل يم ميتقس يو انفس يآيات حق كه به دو قسم آفاق معرفت -4
 ساازد. خاداى  مى آشنا او افعال و صفات و اسماء و سبحان خداى به را آدمى به خودچون خود 

  هلَُرهي كَِْهبِرَبِّك هنَهلَه،ُرهََنَّه،هالْح قُّهََس نُرِيهُِرهآياتِناهفِيهالْآفاقِه  هفِيهََنْفُسِهُِرهَ تَّىهي تَب يَّ» :فرموده تعالى
ات يا م آيدها يشاان ما  نشاان  یباه زود ( »7 یهيحم سجده، آ یسوره.)«ءٍهشَهِيدٌكُِّ هشَيرهََنَّه،هع لى

كاه  نيا شاان ا يكاه روشان شاود برا   نيا م تاا ا يا ها داركه در نفس خود آن ياتيخود را و آ يآفاق
ز يا كه او بار هرچ نيت پروردگارت ايشدن حقانروشن یست برايا بس نيپروردگار حق است، آ
 «.حاضر و شاهد است
 اصاالح  از خاالى  عادتااً  نفاس  معرفات  چاون، اوال:  اسات  ربهتا  آفااقى  سير از معرفت انفسى

 گاوض  به نزديكى موقا يک از را آدمى ن معرفت،يا به اشتغال نيست و نفس اعمال و اوصاف
 باه  آدماى  وقتى و نيست، نزديكى اين به ندايش كه آفاقى آيات در سير رساند به خالفمى دل

 آنچاه  باه  التازام  باه  و شاده  فاساد  چاه آن اصاالحِ  به شد واقا آن درمان و خود روحى دردهاى
 و شاهودى،  نظارى  آن، وجاودى  اطوار و آن قواى و نفس در ا: نظريپردازد. ثانمى است صحيح

 باودن نسابت باه پروردگاارض را    ربط محض كرد، نفس در سير وقتى و ، است علمى حضورى
 و اطاوار  ىتماام  در چطاور  و دارد احتياا   خاويش  پروردگاار  باه  چگونه ند كهيب يابد و مي يم

 چاون  خاورد، ماى  بار  عجيباى  حقيقات  باه  گااه آن دارد، هايىنيازمندی اضزندگي شئون یهمه
 جمياع  و اسات،  .... ديگارى  و قادرت  و علام  و حياات  و وجود به مربوط و بسته نفسش بيندمى

 و وجاود  كماال  و جاالل  و جماال  در كه بيكران دريايى از ای استقطره نفسش افعال و صفات
 .است متناهى غير كماالت ساير و تقدر و حيات



  

 خاودض  از را او كاه  نيسات  چيازى  و شود،نمى انجام خودض در جز كارهايش انسانى نفس
 مساير  یدربااره  فطارى  ديگار  به عباارت  و اضطرارى، و قهرى سير جز او و سازد، جدا و بيرون
 بيگاناه  و جدا رددا اجتماع و اختالط آن با ظاهر حسب بر كه چيزى هر از او ندارد، كارى خود
 باا  كاه  چيازى  هار  به و نفس ظاهر و باطن به است محيط او چون خود، پروردگار از مگر است،
 باا  ظااهر  در چه اگر نفسش كه يابدمى در و كندمى مشاهده انسان حساب اين روى است، نفس
 چيازى  هار  از كاه  اينجاسات  اسات،  خلوت در خود پروردگار با دائما واقع در ليكن است مردم

 تنها و بردمى ياد از را چيزى هر و شود،مى متوجه خود خداى به سوى و شده منقطع و منصرف
 ايان  شاود، نماى  حجااب  خادايش  و او باين  چيزى ديگر حال اين در .است ذاكر خدايش ياد به

 ناام  اسات  سازاوار  و است، شده دانسته ممكن و ميسور آدميان براى كه معرفتى حق همان است
 . نهاد «شناختن خدا هب را خدا»را  آن

 ياا  و حدسايات  ياا  و قيااس  دادن ترتياب  از و اسات  آفااقى  ساير  آثاار  از كاه  فكرى معرفت
 نقاش  ذهان  در كاه  اسات  هاايى به صورت معرفت حقيقت در آيدمى به دست ديگرى مقدمات

 ذهان  در كاه  است آن از بزرگتر معبود خداى كه يدر حال ذهنى. ديگر صورتهاى است از بسته
 مخلاوقى  كه شود صورتى با مساوى و برابر مقدسش ذات يا و يابد احاطه وى بر ذهن و بگنجد،

   .«  هالهي،حِيطُ  َهبِهِهعِلْماً»است،  ساخته منقّش و آفريده خود نفس در را آن مخلوقاتش از
 معناا  ايان  و است، معرفت حقيقت و حقيقى معرفت اضنتيجه كه است انفسى سير تنها و تنها

 منافاات  اسات،  آفاقى معرفت از ترنافع نفس به معرفت :فرمودند كه رالمؤمنينامي فرمايش با
 باه ساوى   راه تنها نفرمودند و شمرده ترمهم ديگرى از را نفس به معرفت امام كهاين زيرا ندارد،
 ساطح  ماردم  یعاماه  كاه  باود  ايان  باراى  اسات،  انفساى  ساير  همانا پروردگار سوىبه و حقيقت
 از را خادا  ماردم  یعامه كنند. را درک دقيق معناى اين بتوانند كه نيست البا اندازه آن فكرشان
 ايان  اطهاارض  بيات  اهال  و اهلل رسول سنت و كريم قرآن شناسند ومى آفاقى طريق همين
 قباول  كارده  كساب  آفااقى  ساير  یناحياه  از را ايماانش  كاه  را كساى  ايماان  و پذيرفته را طريقه
 اند.نافع دو هر انفسى و ىآفاق سير یطريقه پس اند.نموده
 كساى  عاارف : فرمودناد  كاه  است شده روايت حضرت على از الغرر و الدرر كتاب در
 منازّهش  كناد ماى  دورض كاه  چيازى  هار  از و سازد، آزاد را او و بشناسد را خود نفس كه است
 تارين بازرگ : فرماود  نياز  و .كناد  آزادض شاهوات  بنادگىِ  و نفس هواى اسيرىِ از يعنى .بدارد

 نفاس  انسان براى هاحكمت ترينبزرگ: فرمود نيز خويش. و نفس به است انسان جهل ها،هلج



  

 از او شناساد ماى  را خاود  نفاس  بيشاتر  كاه  هاركس  ماردم  از: فرمود نيز و است. شناختن را خود
 عاارف  و عاالم  بيشتر خود خداى به كسى چنين كه است اين است. جهتش ترترسنده پروردگار

 یهيفاطر، آ ی)سوره«إِنَّماهي خْشَىهاللَّه همِنْهعِبادِ ِهالْع،لَماء،» :فرمود سبحان اىخد كهاين كما است
 خودشناساى  انساان  عقال  بهتارين : فرماود  نياز  و .«ترساند ماى  خداى از علما تنها بندگان، از(»28

 باود  خود نفس به نادان كه كسى و يافت، خردمندى شناخت را خود كه كسى اين بر بنا. اوست
 خاود  نفاس  هركه و نمود، نفس با مجاهده را شناخت، خود نفس هركه: فرمود نيز شد. و گمراه

 كرد.  رهايش و واگذاشت را آن را نشناخت
 كناد،  خلاوت  دل با و بيرون دل از را اغيار و بپردازد خود نفس یباره در سير به وقتى انسان

 پروردگاارض  معرفات  اعاث ب خاود  ايان  و پيونادد، ماى  متعاال  خداوناد  به و منقطع چيزى هر از
 آن در يسابب  هايچ  كه علمى و است، نشده واسطه چيزى حصولش در كه معرفتى البته شود،مى

 زند،مى كنار است بين در كه را هايىحجاب تمامى به تنهايى انقطاع چون است. نداشته مداخله
 و د،بار ماى  يااد  از را خاود  حاق،  كبريااى  و عظمات  سااحت  یمشااهده  با آدمى كه جاستاين

 ايان  باه  نفاس  سويداى در كه اينجاست .نهاد نام خدا به خدا معرفت را معرفت اين بايد بنابراين
 اوسات  مملوک و سبحان خداى به محتا  و فقير انسان، كه شودمى پيدا اذعان و تصديق مطلب

 ندارد. خود از استقاللى هيچ آن قبال در كه ملكى به

 خ بشريتوجه به نفس در تار

 یكلماه  گفتگوهاايش  خاالل  در انساان  زباان  بار  هماواره  دهد كهمى نشان شرىب تاريخ -1
 در ايان  خارجى حقايق از حقيقتى از حكايت كلمه اين با مسلماً و شدهمى جارى «خودم»، «من»

 باعاث  خود مادىِ جسمى و حوائج رفع هست پرداختن مداوم به كه چيزى است.كرده مى عالم
 كلماات  ايان  معنااى  كنناد  خياال  و ورزياده  غفلت آن امثال و مهكل اين واقعى معناى از كه شد

 هماان  «خاودم  -من» نَفس كه اندكردهمى گمان بسا چه نيز و. بس و است آنان مادى بدن همان
 و گذاشاته  روح را هاوا  آن ناام  جهات  هماين  از و اسات،  مخصاوص  هواى يا هوا همان و نَفَس
نفاس   اناد كارده  گماان  ياا  .بادن  و روح ماوع مج از است عبارت انسان كه اندكرده حكم چنين

 جماع  نطفه در كه اىاصليه اجزاى از است عبارت انسان نفس اياست.  خون همان «خودم -من»
 .است باقى بدن ساختمان در زندگى طول تمامى در شده، و



  

 آنها و ساخته غافل نفس حقيقت درک از را مردم عوام بدن، كار به سرگرمى اگر بنا بر اين
 از ناه  انساانند  ايان كاه   نظار  از ممتاز مردانى اين كه با ندارد منافات داشته وا خياالت چنين به را
 معنااى « خاودم  -من» یكلمه از ماديند شرايط هزاران به نيازمند و خاكى تنى داراى اين كه نظر

 حقيقتاى  نخسات  ما كه نيست بعيد هيچ چه نكنند. خطا هم درک آن در و كنند ادراک ديگرى
 باه  وقتى گاهآن بكنيم، درک برويم خطا اين كه بدون و اجمال به طور را خلقت عالم قحقاي از

 .شويم اشتباه دچار جاآن در كنيم بحث آن نفس هويت از و پرداخته آن تفصيلِ
 بااطنى  ياا  و ظاهرى محسوساتِ مانند كه هست علمى مطالب از بسيارى گفت بايد بنا بر اين

 و عاالم  انساانِ  چه بيند،مى العين رأى به را آنها انسان و است، مشاهده و درک قابل آدمى براى
 اهال  كاه  كساانى  و عاوام  اماا  پرداختاه  مطالب آن تفصيالت به علما كه تفاوت اين با جاهل چه

 را چيزهاايى  دل چشام  باا  هاآن مانند و دارند را خواص مدركات همين كهاين گو نيستند بحث
 از بحاث  و آن تفصايل  باه  باردن پاى  از لايكن  و كنناد، ىما  مشااهده  كردناد مى مشاهده آنان كه

 .عاجزند آن وجودى خصوصيات
 مشااهده  «خاودم  -من»به نام  خود از خار  غير حقيقتى خود وجود لحظات جميع در انسان

 آن كاه  دياد  خواهاد  يقيناا  بنماياد  يابدمى مشاهده اين در آنچه در تعمق و دقت اگر كه كندمى
 و تغييار  دساتخوض  جسامانى  اماور  مانناد  كاه  اسات  حقيقتى او ىِماد محسوسات خالف بر چيز

 ايان  غيار  حقيقات  آن كاه  ياباد مى نيز و نيست، مكان و زمان به اقتران پذيراى و انقسام معروم
 اوقاات  غالاب  كاه اين شهادت به اند.ماده احكام به محكوم اجزايش و اعضا كه است مادى بدن
 فراماوض  را خاود  بادن  كلى به طور بلكه داشته غفلت است اعضايى چنين داراى كه معنا اين از
 اعضاا  ايان  غير خودض كه است اين شاهد خود اين شود،نمى خبربى خود از همهاين با كند،مى

 يا و شدم ا غافليخبر  بى خود از گويدمى عنايات از بعضى اِعمال مقام در گاهى هم اگر است.
 عناياات  از اىپااره  اِعماال  باه منظاور   است هايى مجازگوئي حقيقت در اين بردم، ياد از را خود

 از غفلات  و نسايان  ايان  فاعال  كه كندمى اقرار تعبيرات همين در خودض وگرنه نفسانى مختلا
 از كاه  اوست نفس مشاعر و او نفس كهاين به كندمى حكم و« خودم» به نام است كسى خويش
 باه جااى   ناادانى  روى از هسات  كاه  چيازى  دارد. ياد به را ديگرى امور و ورزيده غفلت امورى
ياا  « مان »باه   را شادن فراماوض  نسابت  شادم،  غافال  مثال او دردهاى و خود بدن از بگويد كهاين
 خيالشاان  باه  بسايارى  كاه اين به نبايد نيز و كردم؛ فراموض را خودم: گويدمى و دهدمى« خودم»

 كاه  را آنچاه  كاه ايان  راىب نمود اعتنا خبرندبى خود ذات و خود از بيهوض، اشخاص كه رسيده



  

 آياا  آياد نماى  يادض كه است اين دارد اذعان و كندمى درک آمدنبه هوض از پس فرد بيهوض
 تاا  نباوده،  خود ياد به حال آن در كه آيدمى يادض كهاين نه نه؟ يا بوده خود ياد به اغما حال در

 معنااى  هماان  نظارض  باز بگويد را اين هم اگر پس بوده است. بيخود خود از كندكه ادعا بتواند
 فارق  معناا  دو ايان  باين  و افتااد.  كاار  از ظاهريم حواس و بودم غافل بدنم از يعنى است، سطحى
 خااطرات  از اىپااره  آيناد مى به هوض وقتى هابيهوض از بعضى اين كه بر عالوه است. واضحى
 يااد  به داريم ديا به خود خواب از ما كه رؤيايى به شبيه چيزى به صورت را خود بيهوشى حالت
 .دارند
 از خاالى  اسات  انساان  كاه  جهات  ايان  از انسان كه نيست شكى مطلب اين در تقدير هر به و
 ممثال  برابارض  در -كناد ماى  تعبيار « مان « باه  آن از كاه  - را او نفاس  حقيقات  كه نفسانى شعور چنين
 از كماى  و بگيارد  اناس  دارد سارا   خاود  در كاه  معناايى  آن باه  قادرى  اگر و نيست، سازد،مى

 ماا  آنچه صحت به تحقيقاً شود منصرف مادى هاىهدف و آرزوها و بدنى گوناگون هاىمشغله
 مااده  باا  سنخيت هيچ كه است امرى او نفس كه گفت خواهد و نمود، خواهد حكم داشتيم بيان
 اسات،  ماديات آثار و خواص غير آن اثر و نفس خاصيت بيندمى اين كه براى ندارد، ماديات و

 آرزوهااى  تحصايل  راه در خاود  همات  یهماه  صرف و روزانه مشاغل به اشتغال فانهمتاس ليكن
 دقتاى  آن در و گذاشته مهمل را امر اين كه داشته آن بر را او بدنى، حوايج رفع و مادى زندگى
 و عامياناه  یمشااهده  هماان  باه  و نكناد،  اذعاان  را روان و سااده  مطالب اين گونه و نبرد، به كار
 .مايدن اكتفاء اجمالى
 لبااس  و مساكن  و غاذا  قبيال  از مادى حوايج مصروف شانهمّ یهمه عادى افراد گرچه -2
 خاود  ذات زواياى در و نفس حقيقت یباره در كهاين مجال آنان براى افكار اين گونه و است،

 خاود  غيار  از را او آورده و هجاوم  او بار  يحاوادث  گااهى  لايكن  نگذاشته، باقى كنند كنجكاوى
 و شاديد  وحشاتِ  و تارس  نظيار  دهناده  تكاان  يحاوادث  اسات.  ساخته متوجه خود به و منصرف
 تاأثير  معناا  ايان  در كاه  هسات  هاا اين امثال و شديد اضطرار و مفرط محبت و العادهفوق مسرت

 در آورده، در اضاطراب  و هيجاان  باه  حادثاه  برابر در را آدمى شديد، ترس مثال. دارند سزايىبه
 تو گويى برگشته خود به بود خود غير با سرگرم و داشت غفلت ودخ از كنون تا كه نفس نتيجه

 یماياه  العااده فاوق  مسارت  همچناين  و دارد،ماى  نگاه  زوال و فناا  تارس  از را خاودض  خودض،
 مفارط  محبات  و اسات،  نفس به توجه باعث نيز بيخودى اين است، لذّت برابر در نفس شيفتگى

 هامّ  او جاز  شاده،  والاه  خاود  مطلوب و محبوب به نسبت انسان كه شودمى اين باعث نيز آن كه



  

 خود متوجه تنها و بريده چيزى هر از را آدمى یعالقه كه شديد اضطرار و باشد نداشته ديگرى
 باين  و آدماى  باين  و كارده  پار  را دل جاى همه شديد تأسا يا و مفرط محبت بسا چه سازد.مى

 آور تاساا  مطلاب  آن در ياا  محبوب مرتكز را مشاعرض تمامى و شود، حايل ظاهريش حواس
 ياا  و گذشاته  وقاايع  از را مختلفاى  اماور  بيدارى و خواب بين يا و خواب حال در نتيجتاً و سازد،

 بساا  چه و .كند احساس رسدنمى آن به ديگران حواس دست كه را خفايايى يا و آينده حوادث
 كارهاايى  شاود،  تاوأم  و همراه جازم اذعانى و محكم يقينى و كامل ايمانى با آدمى یاراده اگر
 نتاايجى  چناين  باه  را انساان  نتوانناد  عادى اسباب و باشند، عاجز آن از متعارف اشخاص كه كند

 .كنند هدايت
 از كاه  چيازى  هار  از نفس كهاين به دارند ازين وقوعشان در كه هستند امورى امور، گونهاين
 و شاود  متوجاه  ه خودب اىلحظه و شده منصرف جسمانى لذائذ از مخصوصا و است خار  خود
 ذلاک  ماع  اسات،  شامارى بى و مختلا انواع داراى اين كه با نفس رياضت باب در بينيممى لذا
 باه  كار اساس دادن پرهيز خود از خار  امور از را آن و نفس با مخالفت اجماال هاآن یهمه در

 او خاويش  واتشاه  و هاخواسته در نفس رفتن فرو اين كه براى مگر نيست اين و رود،مى شمار
 كناد، ماى  راهنماايى  خاود  از خاار   اماور  و شهوات به و ساخته منصرف خود به پرداختن از را

 تقسايم  شهوات آن در شود -خاود  اصالح -كار يک صرف بايد كه را نفس شگرف نيروى نتيجتا
 .كندمى شهواتش سرگرم و داشته باز خويش اصالح از را آن و نموده پراكنده و

 دعاوت  نفسانى آثار گونهاين به را آدمى كه عواملى كه نيست شک جاى مطلب اين در -3
هماان   شاود، مى ميسر كوتاه زمانى و موقت به طور افراد از بعضى براى كه همان طورى كندمى
 بساا  چاه  و دهاد  دسات  طاوالنى  زماانى  ياا  و مساتمر  به طاور  توفيق اين ديگرى افراد براى طور

 و ورزياده  زهاد  فاانى  و ماادى  لذائذ به نسبت كه رسيده جايى به كارشان زهد اهل از اشخاصى
 شاک  جاى نيز و. ندارند ديگرى هَمّ باطن، طريق سلوک به اشتغال و نفس به دادن رياضت جز

 و نقلياه  یادلاه  زيرا نيست، ما عصر هاىدرآورى من از و تازه كار نفس به اشتغال اين كه نيست
 بوده انسانيت یو الزمه بشريت سنن از عمل اين كهاين بر دارند داللت عقلى اعتبارات همچنين
 .است
 طارق  در كاه  اختالفى یهمه با آن، عجيب آثار حصول به منظور نفس معرفت به اشتغال -4
 شامار  باه  ارزشاى  پار  كارهااى  جزو بلكه داشته، روا  امم همه بين در كه بوده امرى هست، آن
 ايان . اناد كارده ماى  تحصايل  اوقاات  تارين سنفاي  صرف و قيمت ترينگران به را آن كه رفتهمى



  

 و ماذاهب  از آنچاه  در دقات  و عقلاى  اعتبار بلكه فهميد توانمى بشرى تاريخ از تنهانه را مطلب
 در ماا  اگار  كه معنا اين كند. بهمى ثابت را معنا اين نيز است ما دسترس در فعال كه قديمى اديان
 و گارى مجوساي  و گارى مااني  و پرساتى تارهسا  و باودايى  و برهمناى  مانناد  متداول اديان و ملل

 خاواهيم  بكنايم  سايرى  هاآن یهمه در و آوريم، به عمل دقتى اسالم و مسيحيت و گرىيهودى
 هااى نهضات  آن، آثاار  تحصايل  و نفس معرفت آوردن به دست يعنى مهم امر اين براى كه ديد

 صاورت  يک به نهضت و بترغ اين كهاين لو و است، بوده ملل اين یهمه در دارريشه و عميق
 هاا آن یهماه  كاه اين إالّ اند،بوده مختلا تقويم و تلقين كيفيت و اوصاف جهت از بلكه نبوده،
 توحيد در كهاين گو بوده قديم هند مذهب كه برهمانيت مثال. اندداشته را نفس یتزكيه دعوت

 خاود  مخصوصااً  و -ماردم  یهماه  كيش، همين ليكن است مخالا كتاب صاحب اديان با نبوت و

 .است كردهمى باطن تطهير و نفس یتزكيه به دعوت را -براهمه
 اهال  سااحران  مانناد  هستند، آورىشگفت اعمال داراى كه كسانى مرتاضين، یمختلفه فِرَقِ
 روحانيات  تساخير  و جان  تساخير  و ارواح تسخير داراى كه آنهايى و طلسمات اصحاب و سيميا

 چاه  گار  اناد پرداختاه  نفاوس  تسخير و احضار به كه آنان و د،هستن آن غير و كواكب و حروف
 تسالط  هماان  هاا آن نوع ینتيجه ليكن است، مخصوصى عجيب هاىرياضت كدامشان هر براى
 .است نفس بر

 نفاس  تهاذيب  هماناا  مخصوصه، اعمال صاحبان و مذاهب و اديان ارباب جميع نهايى هدف
 باا  كه احوالى و نكوهيده، اخالق از آن تطهير به اشتغال و نفسانى هواهاى ترک یوسيلهبه است
 .نيست سازگار و مناسب هدف
 ايان  از بيش رسيده ثبوت به هاطريقه و مذاهب ارباب سنن از آنچه: بگوييد است ممكن -5
 ايان  و شاوند  نيكاوترى  پاداض یآماده وسيله اين به اند تاورزيدهمى زهد دنيا در اينها كه نيست
 یكنيد. برامى بحث آن در شما كه است نفسى تربيت به اشتغال و النفس عرفتم یاز مساله غير
 سعادت كه است مخصوصى معرفت آن براى و هست كار در مجردى نفس كه ن مسألهيها اآن
 اختالفاى  یهمه با مرتام يک همچنين مطرح نبوده. است، معرفت آن در آن وجودى كمال و
 او باه  اساتاد  كاه  مقاامى  باه  رسايدن  یبارا  كشديم ضتىريا هست هاآن سنن و دستورات در كه

 از يعناى  اصال كه چيزى و ، اراده نفوذ مانند خود عمل ینتيجه بر شدنمسلط براى و داده وعده
 عاالوه  باشاد.  آن به راجع مطالب و نفس داستان نرسد به خاطرض آن آخر تا عمل به شروع اول
 طبيعاى  ماادى  امر يک جز را نفس كه كساني هستند برديد اسم كه هاهمين از بسيارى كهاين بر



  

 را نفاس  كاه  هساتند  بسايارى  كاه  چناان  دانناد، نماى  اصالى  اجزاى يا بخارى روح يا خون مانند
 كاه  دانناد مى آن بر قالبى را بدن حقيقت در و عنصرى بدن شكل هم و لطيا جسمى از عبارت

 كاه  مقادارى  آن اسات  ايان  است، حيات حامل بدن در كه اوست و كند،مى حلول بدن آن در
 و ادياان  جمياع  بگوياد  كساى  اسات  ممكن چطور حال اين با داد، نسبت اديان به را آن توانمى

 است؟ النفس معرفت مذهب و دين از هدفشان و غرم آسمانى غير و آسمانى مذاهب
 انصراف و نفس تربيت به منظور را اعمالى كه مواقفى جميع در م: انسانييگو يدر جواب م

 منصارف  و متوجاه  خاودض  به را نفس اين كه براى و مادى لذت در تفنن و خارجى امور از آن
 اسباب با كه را آن خواص و نفس آثار كه دهدمى انجام منظور اين به يا و دهد،مى انجام سازد،

 كاه  نيسات  ايان  جاز  غرضاش  هاا ايان  یهمه در كند، تحصيل آيدنمى به دست طبيعى عوامل و
 بادون  و مساتقال  كاه  بخواهاد  او از و ساخته مايوس خارجى اسباب و علل از را نفس خواهدمى

 .گيردنمى انجام هم مادى و عادى اسباب با حتى كه دهد انجام را كارى اسباب آن از استمداد
 كاه  كناد ماى  فكار  چنين -ابالى ال نه باشد، هرچه -خود دين در كه متدينى انسان يک اين بر بنا
 يعناى  نماياد،  اختياار  را حقيقاى  ساعادت  خود براى كه است اين انىانس واجب وظايا از يكى
 مانناد  اگار  و را، آخرتاى  طياب  زنادگى  آن اسات  عقاياد  جازو  معااد  كاه  اسات  دينى پيرو اگر
 فاقاد  و خيارات  یهماه  واجاد  كاه  را دنيوى سعيد زندگى است معاد منكر تناسخى و پرستىبت
 ساعادت را  چناين  و زنادگى  چناين  كاه  بيناد ماى  شاخص  اين آورد، دستبه باشد شرور یهمه
 را آدماى  هاا اين چون نمايد، تحصيل حيوانى تمتعات در بارى و بندبى و عياشى راه از تواندنمى
 در آزادى از اىاندازه تا و گفته ترک را نفس هواى بايد ناگزير پس رسانند،نمى مقصود آن به
 از سابب  چند يا و يک مجذوب ايدب ناچار و بردارد، دست كند آن را هوس نفس كه چيزى هر

 او باا  پيونادى  و جساته  تقارب  او نزد و شده است عادى مادى هاىسبب فوق ما كه هايىاسباب
 خاضاع  او اوامار  برابار  در كه دهدمى دست وقتى اتصال و تقرب اين كه بيندمى و سازد، برقرار
 بادنى  تاروک  و اعماال  با جز كه نفسانى و روحى است امرى خود خضوع و تسليم اين و باشد،

 مراسام  سااير  و نمااز  مانناد  ديان  عبادى دستورات همان تروک و افعال اين و. ماندنمى محفوظ
 برگشات  كاه  اسات،  معلاوم  و باشاد،  مراسام  آن باه  برگشاتش  كه است ديگرى چيز هر و دينى
 انساان  زيارا  اسات.  نفاس  امر به اشتغال نوع يک به مجاهدات و عبادات اين و مراسم اين یهمه
 تارک  ديان  از را حراماى  هيچ و دهدنمى انجام دين از را واجبى هيچ كه كندمى احساس فطرتا
 كاه  گذشات  هم سابقا. شود تربيت و منتفع راه اين از نفسش كه جهت همين براى مگر كندنمى



  

 خاالى  خاود  ذات حضاور  و نفاس  یمشاهده از وجودض لحظات از لحظه يک براى حتى انسان
 خطاا  دچار احيانا هم اگر و ندارد، خطا حضور و مشاهده اين در آدمى لمامس كه گفتيم و نيست
 .است فكرى بحث و علمى ینظريه حسب بر كه است تفسيرى طرز در خطايش شود

 هااى طريقاه  و سانن  در كاه  اختالفاى  یهمه با مذاهب و اديان كه شد روشن بيان اين با پس
 آن باه  متدينين خود اين كه چه ندارند، يگرىد مقصد نفس امر به اشتغال جز اجماال دارند خود
 باه  چاه  اگار  مجاهاده  و رياضات  اصاحاب  از نفر يک همچنين ندانند، يا بدانند را معنا اين اديان
 از بااز  ذلاک  ماع  باشاد  نداشاته  ايماان  هسات  نفساى  كهاين به راجع اصال و باشد نگرويده دينى

 باه  رسايدن  جاز  كشاد ماى  رياضات  آن باا  و كارده  انتخااب  خاود  براى كه مخصوصى رياضت
 تاروک  و اعماال  باه  مربوط هم نتيجه آن و ندارد، غرضى اندداده وعده آن به را او كه اىنتيجه
 اساباب  باين  كاه  ارتبااطى  يعناى  طبيعاى  ارتباط گونههيچ تروک و اعمال و آن بين چون نيست.
 كاه  مادى غير و ارادى است ارتباطى ارتباط، اين بلكه نيست، برقرار هست آن مسببات و طبيعى
 مرتاام  كاه  ماناد ماى  محفاوظ  وقتاى  كه اىاراده و شعور مرتام. یاراده و شعور به است قائم

 كاه  رياضاتى  حقيقات  پاس  نكناد.  تارک  است نتيجه و او نفس بين یرابطه كه را خود رياضت
 ینتيجاه  باه  رسايدن  باراى  اراده و شاعور  در آن تكميال  و نفاس  تايياد  از است عبارت شد ذكر

 بفهماد  كاه  شاود  حاصال  حاالتى  نفاس  براى كه است اين رياضت اثر ديگر عبارتى به مطلوب.
 اگار  كاه  شاود مى طورى نفس بود، تمام و صحيح رياضت وقتى دهد. انجام را مطلوب تواندمى

 مثال . خاصى شرايط با يا و كند اراده مطلق به طور يا حاال شود،مى كند حاصل اراده را مطلوب
 آيناه  در هام ک باه بلاو ( آن  يا پسار نزد  يعنا ي)مراهاق   مراهق غير ودكىك براى را روح كهاين

 يااران  از بعضاى  كاه  شاد  صاحبت  اهلل رساول  نازد  كاه  هام  روايتاى  برگشات . نماياد  احضار
 راه هم هوا روى بود بيشتر هاآن يقين اگر: فرمودند حضرت اندرفتهمى راه آب روى عيسى
 باه  كناد ماى  اشااره  روايت كنيدمى مالحظه كه طورى همان چون است، معنا همين به رفتند،مى

 ندانساتن  تاأثير  در مستقل و سبحان خداى به يقين مدار داير عادت خارق امور اين گونه اين كه
 .است مادى و عادى اسباب
 همان به شود بالغ انسان در كه درجه هر به الهى یمطلقه به قدرت اعتماد و ركون اين، بر بنا
 بحاث  ايان  یبااره  در كاالم  تارين جامع (.بفرماييد دقت) شوندمى منقاد و مرا برايش اشيا اندازه
 باشاد  قاوى  آن در نيت كه عملى از بدنى هيچ: فرمودند كه است صادق امام فرمايش همان



  

 تاواتر  باه  كاه  حديثى در نيز ( و14ح  205و ص  212 -210، ص 70نشد)بحاراألنوار،    ناتوان
  (743، ص 2،   سفينةالبحاردارند.) بستگى اهنيت به اعمال: فرمود شده نقل

 چنان مجاهدات و هارياضت آثار همچنين و عبادات و اعمال دينى، آثار كه شد روشن پس
 به اشتغال حقيقت در و شده قرار بر باطنى و معنوى روابط انسانى نفس بين و هاآن بين كه است
 كناد  گماان  كساى  اگر و است، نفس مرا به اشتغال باشد كه مقدار هر به رياضات و عبادات آن
 كاه  دنيويشاان  یغريباه  آثاار  ياا  و نعيم و جنت و ريحان و روح مانند عمل اين اخروى آثار كه
 در و نفوس ادراكات در تصرف مانند دهد نتيجه را آثار آن تواندنمى طبيعى اسباب از يکهيچ
 و آينده حوادث و الضمير فى ما بر اطالع همچنين و محرکبى تحريكات و هاآن ارادات انواع
 از ناه  هساتند  رياضاات  و اعمال اثر تنها غريبه امور از هااين امثال و ارواح و روحانيات به اتصال
 اساكلت  باين  ای اسات رابطاه  مساببى  و ساببى  یرابطه اين كه پندارد چنين خالصه و نفس، آثار

 خياال  ياا  و باشاد،  نفاس  بااطنى  شؤون و آثار از اين كه نه مذكور، نتايج و مزبور اعمال ظاهرى
 تصرف، و رابطه هيچ بدون بلكه نيست اىرابطه هم عمل بين و غريبه آثار اين بين حتى كه كند
 اثار  كاه اين بدون و پروردگار یاراده به صرفا يا شود،مى موجود اعمال آن دنبال آثار اين اتفاق
 گاول  را خاود  حقيقات  در كسى چنين شود،مى موجود اعمال آن دنبال باشد، اعمال اين خاص
 .است زده
 عرفاان  از است عبارت دين كه بگيرد نتيجه چنين گذشتهمطالب  از عزيز یخواننده مبادا -6

 هماان  از عباارت اسات   عرفاان  همان عرفاان اسات و   النفس معرفت يعنى تصور كند تصوف. و
 بياان  از باارت اسات  ع است آن دارعهده دين كه چيزى زيرا است، بزرگى اشتباه خود اين. دين
 مگار  آورد كا به تواننمى را سعادت اين و موهوم، نه حقيقى است سعادتى انسان براى كهاين
 .مادى تمتعات به نكردن قناعت و الطبيعه،مافوق برابر در خضوع یوسيلهبه

 آن باه  ماردم  كاه  شاوند ماى  بارده  به كار خاطر اين به باطل چه و حق چه باشند چه هر اديان
 آن، تهاذيب  و نفاس  اصالح كه سعادتى شوند، داده سوق سعادت به سوى و شده تربيت وسيله
 باا  مناساب  كاه  تهاذيبى  و اصاالح  البتاه  كناد، مى دعوت آن به سوى و داده نويد آن به را مردم

 كجا؟ عرفان از است عبارت دين كهاين یمساله و كجا اين باشد. مطلوب
 حياات  و انساانى  ساعادت  چاون  بپرستند، را نسبحا خداى مردم كه است اين دين از غرم

 ايان  چاون  و رساد، نماى  آن باه  پااک  نفساى  باه وسايله   جز آدمى كه حياتى است، هاآن یطيبه
 نماياد،  مندر  هم را آن تطهير و نفس اصالح خود دستورات جزو اين كه به بود محتا  دعوت



  

 دين یبرنامه جزو نفس ذيبته یمسأله رو اين از شود، سعادت مستعد ن دعوتيا به گرونده تا
 چاه  اگار  ايان  بر بنا خورد.مى به گوض معنا اين از اسمى هم گاهى دين احكام البالى از و شده
 معرفات  هماان  دين گفت تواننمى ليكن باشدمى مستلزم استلزام، نحو يک به را عرفان هم دين

 مقاصاد  اناواع  باه  رسايدن  باه منظاور   كاه  اىمجاهده و رياضت مختلا هاىطريقه است. النفس
 نحاوى  ياک  باه  بعضاى  به بعضى چه اگر اند،النفس معرفت غير نيز شودمى سلوک العادهخارق
 .باشند داشته ارتباط

 از كاه  اسات  امارى  باشاد،  كنايم  فرم كه طريقى هر به سلوكش چه اگر نفس عرفان آرى
 هساتند  انشعاباتى همه دارند كه تشتتى و اختالف یهمه با اديان كه چنان است، شده گرفته دين
 منشاعب  توحياد  ديان  از يعناى  گرفتاه  ريشاه  انساانيت  فطارت  از كاه  دارىريشه دين يک از كه
  اند.شده
 نااخلا  و خلاا  فرزندان باطل و حق اديان و اديان پدر توحيد دين گفت توانمى اين بر بنا
 به خواهدمى كه تاس قرار اين از نفس امر به دادنش اعتبار داستان فطرى دين اين و پدرند، اين
 نظارض  در كاه  را پروردگاار  معرفت يعنى كندمى دعوت آن به كه را انسانى سعادت وسيله اين

 نيسات،  اساتقاللى  نظر نفس عرفان یمساله به دين نظر يعني .آورد به وجود است نهايى مطلوب
 است. طريقى و آلى نظر بلكه
 باه  خاود  ديناى  مجاهادات  اللخا  در كاه  شاده  حكايات  ما ديندار صلحاى از بسيارى از -7

 غيار  باراى  هاا ايان  نظاير گاهى و انديافته دست غريبى و عجيب حوادث و العاده خارق كرامات
 نفساى  و صاادق  نيات  داراى شاخص  كاه  اسات  وقتى اين ليكن و افتد،مى اتفاق هم صالح اهل

 از خاود  هكا  حاالى  در بينناد، ماى  را ناديادنى  چيزهااى  هم اشخاص چنين كه باشد دنيا از منقطع
 دهناد، ماى  نسبت پروردگار خود به اىواسطه توسط بدون را امور آن و غافلند، آن قريب سبب
 نادياده  تاوان نماى  هام  را متوساط  اساباب  لايكن  اسات  صاحيح  معنا يک به چه اگر نيز اين البته

 .گرفت
 و آن امثااال و آب يااا و آينااه در را مااردى روح ارواح، احضااار اسااتادِ نفاار يااک بسااا چااه و

 پنادارد ماى  و كارده  احضاار  كودک يک نفس در تصرف یوسيله به است معمول كه طورىبه
 كاه  حضاار  سااير  كندمى خيال و بيند،مى را شده احضار شخص سر، چشم همين با كودک كه
 آن مانناد  نياز  آنهاا  رود كناار  اگار  كاه  اسات  حجاابى  شده احضار روح آن و آنها بين بينندنمى

 و اساارار او از و كاارده احضااار را اىزنااده انسااان روح بسااا چااه و .ديااد خواهنااد را او كااودک



  

 و كارهاا  انجاام  مشغول و بيدار روح صاحب خود كه حالى در اند،نموده استنطاق را هايشنهان
 و گرفتاه  قارار  اساتنطاق  ماورد  روحاش  اين كاه  داستان از اصال و است، بوده خود يوميه حوائج
 بساا  چاه  نياز  و .باوده  خبار بى كندمى فاض داشت تحفظ اربسي آن افشاى از كه را اسرارض دارد

 خواهناد ماى  خاود  كاه  را عملى حال همان در كرده خواب مغناطيسى خواب به وسيله را انسانى
 .است غافل مغناطيسى خواب در قبوالندنش و تلقين جريان از كه حالى در كنند،مى تلقينش

 و انساان  باه  شبيه روحيشان صورت كه دديدن را زيادى ارواح وقتى فن اين علماى از بعضى
 و تغييار  عاالم  كاه  هام،  طبيعت و خار  عالم در صورت اين بد ال كه پنداشتند است، حيوانى يا

 فارم  نفاس  بااره  در كاه  باود  اىفرضيه به دنبال فكرها اين یهمه دارد. البته وجود است تحول
 مادى مبدأ خواص از يا بدن براى مادى است مبدئى خودض نفس كه بود اين آن و بودند كرده

 بهتار  گفت آقايان اين به بايد كه اينجاست .است اراده و شعور روى از كارض كه است ديگرى
 تاا  ايناان  ولايكن  كرديد،مى شعور و حيات حقيقت و زندگى اصل یباره در فكرى كه بود اين

 .نمايند حل چيست شعور و زندگى و جان كه را الينحل مشكلِ اين اندنتوانسته كنون
 بادن  شاكل  به است لطيفى جسم روح: است گفته كه است كسى یفرضيه فرضيه، اين نظير
 باوده  ايان  فكار  اين منشا .است آن به شبيه آن هاىقيافه و هيات تمامى در كه صاحبش عنصرى

 صاورت  شابيه  رؤيااييش  صاورت  كاه  بيناد مى و بيندمى خواب در را خود آدمى است ديده كه
 در و بيادارى  در را خاود  نفساانى  صاورت  كاه  رياضات  صااحبان  بساا  چه بلكه است خارجيش

 باه  تماامى  شاباهت  روحيشاان  صاورت  كاه  اناد دياده  و دياده  مجسم خود برابر در و بدن خار 
 انساان  عنصرى بدن در كه است لطيفى جسم روح اندگفته رو اين از دارد. شان جسمى صورت
 كاه  اناد نفهمياده  و ميارد، مى بدن كند فارقتم بدن از وقتى نموده، حلول است زنده كه مادامى

 خاود  بادن  از شاخص  كاه  صورتى نظير است، انسان شعور به قائم و ذهنى صورتى صورت، اين
 بساا  چاه  و است، جدا بدنش از كه خارجى موجودات ساير صور نظير و كندمى درک و تصور
 هيات غير هيات به يا و يكى از بيش رياضت، ارباب از بعضى براى بدن از جداى صورت همين
 دارد ديگارى  فارد  ياک  نفاس  كاه  صاورتى  آن عاين  به را خود نفس بسا چه و كند، جلوه خود
 مرتاام  روح صاور  صاور،  ايان  نگويناد  نقاض  مورد چند اين در توانستند آقايان اين اگر ببيند،
 صاورت  باه  شبيه بيدارى در يا و خواب در مرتام كه واحدى صورت یدرباره توانندمى است
 .اوست روح صورت بگويند بيندمى خود



  

 در و اناد، آورده به دسات  نفس به مربوط معارف از اطالعاتى اينان كه است اين امر حقيقت
 اناد نشناخته هست كه طور آن را نفس حقيقت چون ليكن اند،كرده كسب هايىموفقيت راه اين
 بار  بناا  مطلب حق اند.دهش گمراهى و اشتباه دچار هم صحيح اطالعات همان یدرباره رو اين از

 یقاوه  هماان  كاه  نفاس  حقيقات  كاه  است اين كندمى هدايت آن به را ما تجربه، و برهان آنچه
 امارى  شد اشاره هم سابقا كه همان طور شودمى تعبير« من» یكلمه به آن از و است تعقل داراى
 اقساام  و اناواع  ناه عاميا تصور خالف بر و است، مادى امور با مغاير ذاتش یجوهره در كه است
 عاالم  در است مدركاتى كه جهت اين از همه تعقلش و خيالش و حس يعنى ادراكاتش و شعور
 كاه  آنچاه  بار خاالف   اسات،  واقعيات  و ثباوت  و تقارر  داراى خاود  وجاودى  ظارف  در و خود

 بلكاه  نيست احساس و ادراک حقيقت در كه شودمى ناميده عضوى احساسات و بدن ادراكات
 بادنى  حاواس  ساير و گوض و چشم يعنى مادى. هاىانفعال و فعل قبيل از يعىطب است خاصيتى
 شانيدن  و ديدن یوسيله بلكه شنودنمى گوض و بيندنمى چشم ندارند، شعور و درک هيچ يک

 از شاود مى مشهود مرتاضين و صلحا براى تنها كه امورى اين بر بنا سازد،مى آماده نفس براى را
 معاارف  ايان  و معلوماات  گوناه ايان  كاه  اسات  ايان  در بحث. نيست  خار هاآن نفوس یحيطه
 كاه  حوادثى تمامى به نفس كهاين و است؟ كجا نفس در محلش و گرفته؟ قرار نفس در چطور
 ايان  تماامى  پاس  اسات.  حائز را عليت سمت دارد او به را ارتباط ترينكم يا و اوست به مربوط
 آناان  مشايت  و اراده معلول همه هستند هاآن بر مسلط مجاهدات و رياضات اهل كه غريبه امور
 و اوست به مربوط كه حوادثى جميع در انسانى شعور پس است، شعور معلول هم اراده و است،
 .است مؤثر و دخيل دارد تماس آن به انسان كه امورى
 طائفاه  دو باه  الجملاه  فاى  دارناد  اشاتغال  نفاس  عرفاان  به كه را كسانى دارد جا اين بر بنا -8

 مساببات  و اساباب  یحيطاه  از كه را نفس یغريبه آثار خواهندمى كه آنهايى كنيم، اول: قسيمت
 خاود  اغرام ساير اعمال يا و معيشت براى راهى وسيله اين به و نموده احراز است خار  مادى
 جن تسخير و امور، بر موكلين و كواكب، روحانيات تسخير و طلسمات، اساتيد مانند كنند، پيدا
 كاار  كاه  هايىآن دوم: .دارند كار و سر افسون و دعا با كه آنان مانند همچنين و انسانى واحار و
 نياز  و نفاس  از خار  امور و مادى امور از كندندل یبه وسيله خواهندمى و دارند، نفس خود با

 و طبقاات  مانناد  كنناد،  غاور  آن در و آورناد،  در آن حقيقات  از سار  نفس به بستن دل به وسيله
 خاود  پايش  از را آن مسالمين  كاه  نيسات  مطاالبى  از هم تصوف و تصوف، مختلا هاىکمسل

 هماان طاورى   اصاوال  كاه  معنا اين به بلكه باشد. اسالم به مربوط اصوال يا و باشند، كرده اختراع



  

 راه نفاس،  عرفاان  به هم زهد كند،مى دعوت زهد به را انسان فطرى، دين شد گفته هم سابقا كه
 به خاود  خود ها،دل در آن گرفتن جاى و امت يک بين در دين يک شدن تقرمس پس نمايد،مى

 كاار  اين فكر اصوال و اختيار را نفس عرفان یطريقه كه سازدمى اين براى مهيا و آماده را مردم
 و عوامال  جمياع  واجاد  كاه  افارادى  از بعضى شودمى باعث و آورد،مى به وجود آنها بين در را

 باه  امات  ياک  باين  در طريقه اين شدن پيدا پس. نمايند اخذ را طريقه ناي هستند مقتضى شرايط
 اين باعث امت يک بين در به معتنا مدت يک در دينى روح مكث و استقرار بلكه نيست وراثت
 باا  ارتبااطى  هايچ گوناه   چاه  اگار  آيد به وجود ايشان بين در باطل يا صحيح طريقه اين كه است
 از طريقاه  ايان  آمادن  به وجود گفت نبايد پس ببرند. ارث به انآن از كه باشند، نداشته امم ساير
 .است يافته انتشار ديگرى قوم به قومى از سرايت و وراثت راه

 عرفان اهل يعنى اندنفس عرفان پى در كه را اىدسته دو آن از دوم یدسته دارد جا پس -9
 جهات  ايان  باراى  تنهاا  را طريقاه  ايان  هاا ايان  از اىطايفه :كنيم تقسيم طايفه دو به نيز را حقيقى
 اىبهاره  هام  نفس معارف از مختصرى از البته هستند، عالقمند طريقه اين به كه كنندمى سلوک
 از ايناان  زيرا دهد.نمى دست تمام و كامل به طور هيچ وقت آنان براى معرفت اين ليكن دارند،

 از جهات  هماين  زا ندارناد،  معرفات  ايان  از ديگارى  غارم  نفاس،  خاود  از غيار  كاه  آن جايى
 آثاار  و وجاود  در نفاس  زماام  و اسات  نفس حقيقى سبب كه تعالى خداى يعنى نفس آفريدگار
 نايال  الانفس  معرفات  باه  نتوانساتند  بايد كه طور آن رو اين از غافلند. اوست، به دست وجودض
 از كاه  حاالى  در كناد  پيادا  كامل و تام معرفت چيزى به بتواند كسى است ممكن چگونه شوند.
 نظار  از را معرفات  قسام  اين نيست سزاوار آيا باشد؟ غافل العلل علت مخصوصا و او هستى علل

 بناميم؟ كهانت است توأم نفس غريبه آثار و علوم با باز اين كه
 كنناد ماى  دنباال  نظر اين از را النفس معرفت یطريقه كه هست ديگرى یطايفه دسته اين از
 هماان  الانفس  معرفت یطريقه اين است، دگارشانپرور به معرفت یوسيله خود معرفت اين كه

 و پساندد، ماى  اىانادازه  تا را آن و نموده دعوت آن به را مردم هم دين كه است النفسى معرفت
 از آيتاى  را نفاس  كاه  بپاردازد  نظار  اين از خود نفس معرفت به انسان كه است همين طريقه اين

 را نفاس  خالصه داند،مى خود به گارضپرورد هاىآيه تريننزديک بلكه خود پروردگار آيات
باه   و «رَبِّاکَ الرججْعاى   إِنَّ إِلاى »شود مى منتهى سبحان پروردگار به سوى كه بداند راهى و وسيله
 .بازگشت است تو پروردگار به سوى درستى



  

 و فكارى  یمسااله  نفاس،  عرفاان  یمساله كه سازيممى نشان خاطر نيز را نكته اين پايان، در
 در كامال  و تاامّ  معرفات  تاوان نماى  عمال  راه از جز كه عملى است مقصدى بلكه ت،نيس نظرى
 كاه  نيسات  علمى اند،قديم مطرح كرده یكه فالسفه النفسى علم اما و آورد، دستبه آن یباره

 هاا تاازگى  هماين  در متاخرين كه تربيتى نفس علم همچنين و كند، تامين را غرم اين از چيزى
 در و قديم، سبک به اخالق فن از ای استشعبه حقيقت در نيز اند،نوشته نآ باره در هايىكتاب
 .ندارد اثرى مذكور غرم ايفاى



 

 دوم، جلسه
 حقيقِت انسان؛ ماوراء بدن

بايد با تمام جاديت  ترين ادراک برای هر انسان ادراک نفس اوست كه مبناييبا توجه به اين
 مبنايي نباشيد.  معرفت به نفس دنبال شود تا شما انسان بي

« نفاس ناطقاه  »انسان كاه در اصاطالح فلسافه باه آن     « منِ»شود روشن اول بناست  یدر نكته
حقيقات  انساان  « مانِ »نيز بنا اسات در نكاات بعادی روشان شاود      است و او  «تن»از غير گويند، 
 یشاود هماه  ی او. در ضمن معلاوم ماي  ی نفس ناطقهاست در قبضه یابزارانسان ِ «تن»اوست و 

  .استانسان « من»مربوط به ه هم ،دراكاتي كه داريم، مثل شنيدن، فكركردنا
از خاودض غيار   تواناد احسااس كناد    كه هركس ماي  شودمهم توجه  یاين نكته به بايدابتدا 

بيشاتری باه خار  دهاد موضاوعِ       باشد. هر اندازه انسان نسبت به ايان موضاوع توجاه   ميض اتن
كناد و  شود و با استحكام بيشاتر موضاوع را دنباال ماي    مغايرتِ تن از من بيشتر برايش جدّی مي

 دهد. قرار ی خودمبنای انديشهتواند آن را مي

 معرفت نفس؛ معرفتي تجربي
ما هايچ   ما در حقيقتِ «تن» نيستيم و« تن»با تمام وجود احساس كنيم كه ما اين اگر بخواهيم 

، بايد بتوانيم اين موضاوع را طاوری احسااس كنايم كاه مثال سااير اماور تجرباي          دخالتي ندارد
ما در اين بحاث تاا آخار ياک روض      روضبرايمان تجربه شود، بر همين اساس بايد عرم كنم 

ماورد   در روض تجربي، يک وقت موضاوعِ منتها  ،استداللي و انتزاعيو نه روض  است« تجربي»
اسات. در  ای غيار ماادی   پدياده  يک وقت موضوعِ مورد تجرباه،  ای مادی است وهپديد تجربه،



  

وقتي موضوعِ مورد تجربه مجرد باشد عمالً وجودِ معلوم نزد عالم حاضر است كاه  روض تجربي 
گويند، پس با اين تعريا تمام علوم حضوری در سلک تجربه، آن هام  ميعلم حضوری به آن 

هاای عرفااني عقاياد انساان يقيناي      شاود در روض گفتاه ماي  كه اينگيرند. تجربه دروني قرار مي
شود به جهت آن است كه موضوعات در روض عرفااني باه صاورت علام حضاوری، ماورد       مي

كناد،   پيادا  آگااهي « عالم غيب» فقط با فكرض از نمي خواهدعارفْ گيرند. چون توجه قرار مي
 ها را تجربه كند. آنكند از طريق قلبش با حقايق مأنوس شود و او تالض مي

الهاي  اوليااء  مطلاوب  كاه  را  «لقااءاهلل »اين است كه انسان معني معرفت نفس يكي از بركات 
راه ها معنای لقاء الهي را متوجاه شادند   د و چنانچه انسانفهممياست و يک عمل تجربي است، 

 نكناد  طاي  تاا راهارو راه را  هرچند موضوع طوری است كه شود. مي پيدارجوع به حق برايشان 
 گيرد. نتيجه نمي

و  كنايم  ارتبااط مساتقيم پيادا   با موضوعِ مورد تجرباه  اين است كه ما قاعده  يتجربعلوم  در
خاواهيم تجرباه   نماييم. مثل وقتاي كاه ماي    را برطرفبا موضوع ارتباط  بايد موانعِكار برای اين 

شاود  ا با آبِ خالص ميچيزهايي را كه مانع ارتباط م ،آيدآب در چند درجه به جوض ميكنيم 
كنيم كه گچ و نمک نداشاته باشاد و   كنيم و لذا آبي را انتخاب مياز محيطِ آزمايش خار  مي

باشد، تا فشاار زيااد ماانع     سطح درياآب مقطر باشد، آن هم در محلي كه فشار هوا در حدّ فشار 
ايات شاود   موضوع معرفت نفس نيز بايد هماين قواعاد رع  در ظهور خاصيت اصلي آب نگردد. 

كنايم، باياد شارايطي را باه وجاود بيااوريم كاه        درسات تجرباه   اگر خواساتيم خودماان را   يعني 
عالماان باه   اينجاسات كاه   در آن شرايط، خالص از هر مانعي مورد تجربه قرار گيارد.  مان «خود»

، زيرا در آن حالت نفس انسان بدون بدن كشندخواب را پيش ميی انسان در تجربه نفس ناطقه
ست، ولاي در بحثاي   بهتر اتجربه كنيم بسيار « مرگ»اگر بتوانيم خود را در البته نه است. در صح

بادون  انساان  كاه  اسات  اب، شارايطي  . خودنكنفرق نمي چندان« خواب»و « مرگ»كه ما داريم 
شاود  خوبي تجربه كند و در نتيجاه متوجاه ماي   تواند خود را بهرو است و ميبا خودض روبهبدن 

 ، باز خودِ اوست. «تن»همراه داشتن خودِ او بدون 
طاور كاه بعاداً روشان     چون همان، برای شناخت خود، مرگ بهتر از خواب استعرم شد 

گونه تعلقاي هام نسابت باه بادن      عالوه بر اين كه انسان بدون بدن است، هيچشود، در مرگ مي
انساان  د و خود ندارد و به همين جهت در درکِ خود به صورتي خاالص، بهتارين حالات را دار   

 جدايي از بادن  تمام شرايطِ همه در خواب همولي با اينتر است! زاللدر آن شرايط برای خود 



  

باه هماين انادازه باياد      تعلق به بدن را در خود دارد وكه نفسِ انسان هنوز مگر اين ستدر ميان ا
توانيم خاود را  ی خود نقش اين تعلق ناديده گرفته نشود. در هر حال ميمتوجه بود كه در تجربه

در خواب نيز تجربه كنيم آن هم بدون بدن و متوجه شويم بادن هايچ نقشاي در حقيقات انساان      
 ندارد. 
اوسات، و  « من يا نفاس »كه حقيقت او همان «. من»دارد و يک « تن»انسان يک  اول: ینكته

  است. 1ادراكات، مخصوص و مربوط به نفس یهمه
خاود را حاس    ي،انسان بدون هايچ برهاان و اساتدالل   ی اول متذكر اين مطلب است كه نكته

تار و  خصاوص ايان مساأله در خاواب روشان     هداند، با كند و دست و پايش را عين خود نميمي
مان در رختخواب است، خاود را در هماان   ما در خواب هنگامي كه بدن زيراتر است؛ محسوس

بينيم كه در بااغي هساتيم و   ب مييابيم و نه در رختخواب. مثالً خوابينيم ميجايي كه خواب مي
كنايم خودماان هماان گوشات و     و حاس نماي  كنايم  احسااس ماي   باا  آن ا در ر واقعاً هم خاود 

ماشايني   ،بينايم در خياباان  ها هستيم كه در رختخواب اسات. ياا وقتاي كاه خاواب ماي      استخوان
از ايان  دارياد  بينيد كنيم. خواب ميخواهد ما را زير بگيرد، خود را در وسط خيابان حس ميمي

پيدا شد كه شما را زير بگيرد، مرتبه يک ماشين رويد، يکطرف خيابان به آن طرف خيابان مي
شاويد  كه نزديک بود ماشين به شما بزند و بميريد، بيدار ماي اين از ترس رو.داخل پيادهپريد مي

در خيابان كسي  اول اين كه چهسؤال برايتان هست: م. حال چند االحمدهلل نمردهو خوشحال كه 
از احسااس  غير فكری شد كه از هيچ  ؟ عنايت بفرمائيد با توجه به تجربي بودن روض ما قراربود

مورد توجاه ماا اسات پاس      یترين پديدهبديهيم. چون احساس خودمان خودتان كمک نگيري
ريم. از خودتان بپرسيد؛ آن كسي كه خواب ديد ينبايد جز از خودمان از چيز ديگری كمک بگ

يافات، چاه    رختخوابو خود را در شد  بيدار و سپس رود داخل پيادهيدر خيابان است و بعد پر
تاان جاز ايان اسات     شويد، چه احساسي داريد؟ آيا احسااس ياز خواب بيدار م وقتيبود؟ كسي 

چاه  يد؟ در حاال حاضار   بارای هماين هام ترسايد    بوديد و  در خيابانتان خود يدكه: خواب ديد
هماين  ي كه در حال حاضار از خودتاان دارياد    احساسآيا همين داريد؟ د نسبت به خواحساسي 

 ديديد، نداشتيد؟  خودتان در خيابان موقعي كه خواب مياحساس را نسبت به 

                                                 

رود و در به يک معني به كار مي« روح»و « نفس»و « مَن»زبانان؛  عزيزان توجه داشته باشند كه در محاورات فارسي - 1

 است.  اين نوشتار نيز هر سه واژه به يک معني به كار رفته



  

اياد موضاوع را در حجااب نبرياد.     توجه داشته باشيد با ذهنياتي كه به خودتان تحميل كارده 
تاان  داريد؟ احساسنسبت به خود سي چه احسادرست به خودتان توجه كنيد كه در حال حاضر 

ايد، هساتيد و هايچ دليلاي ندارياد كاه      در حال حاضر در مكاني كه قرار گرفتهاين است كه جز 
كنياد خودتاان سار    سر كالس هساتيد كاامالً احسااس ماي    وقتي اين احساس را نفي كنيد؟ مثالً 

خاودم سار كاالس باودم،     گوييد: تان ميبيرون رفتيد به رفيقكه از كالس كالس هستيد و وقتي
طاور  ديدن هم همينو سپس خودم بيرون آمدم، هنگام خوابدادم  گوضبه سخنان معلم خودم 
و فعاالً چاه    گويياد مي هكنيد، چمي ديشب تعريا تان از خوابِفردا صبح كه برای رفيق است.

گويياد:  ميديديد در خيابان هستيد، از خودتان داريد؟ احساسي نسبت به هنگامي كه خواب مي
نزديک گوييد: خواب ديدم كه بودم. آيا جز اين است كه ميخيابان خواب ديدم كه خودم در 

و درست همان احساسي را كاه وقتاي در سار كاالس بودياد، نسابت باه         ؟به من بزند ماشينبود 
خودتان داشتيد، همان احساس را وقتي كه در خواب در خيابان بوديد، نسبت به خودتان دارياد  

رساند كه واقعاً خودتان همان هستيد كه در خواب در خيابان باود، بادون آن كاه بادن     ن ميو اي
 تان همراهتان باشد. گوشتي

آن بدني كه در رختخواب بود مسلّم خودِ شما نبود هر چند شديداً به بدن خود تعلاق دارياد   
تاوان  لي آيا ماي تان پيش نيامده خوشحال شديد وو وقتي بيدار شديد و ديديد خطری برای بدن

يا در خيابان بود؟  مقداری از منِ شماكنيد حساس اتوانيد گفت: بدنتان مقداری از شماست؟ مي
در خيابان باود و كاامالً خودتاان را در خياباان يافتياد؟ بار ايان         تانخود یكنيد همهاحساس مي
اً هاركس خاود   و تماما  نداردحقيقت او هيچ نقشي در انسان گرفت كه تنِ توان نتيجه اساس مي

 تواند احساس كند.  را بدون بدن مي
انساان دارد  ادراكاتي كه در است تن ابزار خواهيم نتيجه بگيريم بدن از آن جهت كه ما نمي

و شاما بادون    انسان دخالت ندارد در حقيقتِانسان تن بلكه حرف ما اين است كه  نقشي ندارد.
نقشاي در  آب  درجاه حارارتِ  نيم بگاوئيم  تاوا طور كه ماي بدن، خودتان، خودتان هستيد. همين

باشاد ياا    ی اسات، حاال ساي درجاه حارارت داشاته      «تر»حقيقت آب حقيقت آب ندارد، چون 
   .شودتفاوتي حاصل نميدر حقيقتِ تریِ آب  ،بيست درجه

، دسات مان   دست گوييم: باالخره اينميكه تنِ انسان، ابزار نفس انسان است در راستای آن
شاد،  قطاع  تاان  . اماا اگار دسات   مدهاي نسبت ماي خود « منِ»را به ها و آن استپای من پا، اين  و

 گرفات توان نتيجه راحتي ميبهپس  ،كم شدشما  «نمَ»كنيد يک كمي از نمي وقت احساسهيچ



  

دسات و  هايچ نقشاي در ايان كاه مان خاودم را       يي هستند در اختيار نفس ولاي  ابزارها هاكه اين
ی تان  هستم. در همين راساتا اگار هماه    من خودم خودم ،ست و پادو بدون د نندارپاهايم بدانم 

گاردد و اباداً انساان    انسان هم از نفس او جدا شاود هايچ چيازی از حقيقات انساان كاساته نماي       
ميارد  مي ماي آدشود كه وقتي ه است. بعداً روشن ميكم شداز نفس او چيزی كند احساس نمي

چيزهاايي كاه    كند وي ديگر به خوبي احساس ميو حقيقت خود را در عالم ميردبيند كه ميمي
 بيند.  آنجا ميديد نميدر اين دنيا با اين چشم 

 «تن»است، نه « من»ادراكات، مخصوص 
انساان،  « مانِ »كه روشن شد اعضاء بدن ابزارهايي است در اختيار نفاس ناطقاه ياا    پس از اين

حساس شما آن است كاه چشام شاما    آيا ا .را بيش از آنچه هستند دانستن ابزارها ينقش ا نبايد
، مثل شنيدن و ديدن و فكر خواهيم بگوييم تمام ادراكاتميبينيد؟ بيند يا شما با چشمتان ميمي

نفاس اسات، تماام    « ابازار »انساان  «ِ تن»و از آن جايي كه انسان است  كردن همه مربوط به نفسِ
و اين  بينمبا چشمم مي« من»قع باشند و در وااعضاءِ آن مثل چشم و گوض و مغز، ابزار نفس مي

ه با مان  تلسكوپ است؛ كه  باشد. چشم مثل در اصل رؤيت من نقش داشتهكه چشم  طور نيست
تلساكوپ در ديادن ساتاره نقاش ابازار را       طاور كاه  كنم، همانها را رصد ميآن ستاره یوسيله
 .  نقش را داراست هميندر ديدن اشياء چشم هم دارد، 

باه ايان معناا اسات كاه بيناايي و       ادراكات مخصوص نفس است؛  یهشود هموقتي گفته مي
باا ابازاری   شنود و گوض ميا ابزاری به نام در عالم ماده بانسان منتها اند شنوايي مخصوص نفس

بيند ولي در عالم برزخ، ديگر محدود به اين اعضاء نيست چون ذات خودض بينا به نام چشم مي
چشام دارياد و   در عالم خاواب، هام   ديدن، در هنگام خواب ايد كهمالحظه كردهو شنوا است. 

و ناه   كه چشم و گوضِ بدن در رختخواب استشنويد در حاليو هم گوض داريد و ميبينيد مي
 ی مولوی: شنود. به گفتهبيند و نه چيزی ميچيزی مي

 مَااااردْ خفتااااه، روحِ او چااااون آفتاااااب  
 

 وز فلااک تابااان و تاان در جامااه خااواب   
ساعي   -مين اسات كاه باا حقاايق ماأنوس شاو      يا چون قصاد ماا ا   -معرفت نفس وض در رعرم شد  

شده را به تجربيات خود ارجاع دهيم و به همين جهت بحث را بيشاتر  شود موضوعات مطرحمي
ساخنان  د باه  يا دارياد و  اسر كالس نشستهبريم. شايد برايتان پيش آمده باشد كه با مثال جلو مي
و در  «و خياال  رؤيا»عالم رويد در مي مرتبه، يکهستيداو يدن در حال دد و يدهاستاد گوض مي



  

هماه  رويد، اگر در اين حال استاد سخني بگوياد كاه   تصوراتي كه قبالً برايتان واقع شده فرو مي
پرسايد چاه گفات؟ معلاوم     آييد و ماي ی سايرين به خود ميبا شنيدن صدای خندهخندند، شما ب

شانيدن  مكانيسام  يد در حالي كه از نظر فيزيولوژی شنيدن، ااست كه شما حرف استاد را نشنيده
كه عبارت است از انتقال اموا  صوت به گوض و ارتعاشات گاوض ميااني و انتقاال تحريكاات     
عصبي به گوض داخلي، انجام شد ولي عمل شانيدن كاه يكاي از ادراكاات و مرباوط باه نفاس        

نفس انسان كه بايد باه كماک گاوض،    به عالم رؤيا رفتيد انسان است انجام نگرفت. چون وقتي 
كاه مكانيسام   نباود  باه جهات ايان    شنيد در صحنه نبود. نشنيدن سخن اساتاد  كلمات استاد را مي

صاحنه  در  كردمي استفادهابزار كسي كه از اين شنيدن انجام نشده بلكه به جهت آن بود كه آن 
شاما باه جاايي    ی ناطقهسِ فرس، چشمِ شما به معلم است ولي ند وقتي در كالسِ يا حاضر نبود.

در عين اين كه عمال بيناايِي چشام باا تطاابق عدساي و انعكااس         -غير از كالس و معلم توجه و نظر دارد 

ی حاضاران  حركتي انجام دهد كاه هماه  معلم  اگر -گيردتصويرِ معلم بر روی لكه زرد شبكيه انجام مي
باه آن  چاون نفاس شاما     «علم چه كرد؟!م»پرسيد: بقيه مي آييد و ازخندند، تازه شما به خود ميب

كه باه ساوی   بود، اين چشم با اينحاضر در جای ديگری  تربه عبارت دقيقو صحنه نظر نداشت 
باه  « چشام »بيند، ناه ايان كاه    انسان است كه با چشم مي« منِ»معلم بود، ولي نديد. يعني در واقع 

 ی انسان است.ناطقه به علت آن كه بينايي مربوط به نفسخودیِ خود بيننده باشد. 
وقتي چشم كسي خاراب شاد ماي تاوان چشام ساالمي باه او پيوناد زد و بيناايي او را باه او           

اساات. بااين نرفتااه ازی اوساات كااه مربااوط بااه نفااس ناطقااه «رؤياات»حقيقاات بازگردانااد، زياارا 
توانياد كاار را   با عاوم كاردن دورباين ماي    بشكند؛  شدن چشم مثل آن است كه دوربينخراب
 بيند، شماييد. كه مييد، چون آن كسي ادامه ده

ی اساتفاده از چشام و گاوض    هايي كه عرم شد مالحظه كرديد اگر شما در صحنهدر مثال
دهناد، پاس بااز باياد از     نباشيد، چشم و گوض به خودی خود عمل ديدن و شنيدن را انجام نمي

آياد باه راحتاي    مي گوض نشنيد؟ به نظرچشم نديد و نبود كه در كالس ي سكخود بپرسيم، چه 
انساان   «مان »كناد،  ماي  كه درکاند، آننفس ناطقه« ابزار»چشم و گوض  :نتيجه گرفتتوان مي

هار   .باه خاودی خاود دركاي ندارناد     انسان در صحنه نباشد، اين چشم و گوض «ِ من»است؛ اگر 
خاواهيم بگاوييم در عاالم    ماي بلكاه  آياد،  از چشام و گاوض كااری نماي    چند مدعي نيستيم كه 

ولاي در هار حاال     شانود گوض ماي و به كمک  دبيننفس انسان به كمک چشم مي ات،وسمحس
 ی ادراكات مخصوص نفس است. گفت:  همه



  

 پرتااو روح اساات، نطااق و چشاام و گااوض
 

 پرتاااو آتاااااش باااوَد در آب جااااااوض   
مثال چشام و گاوض،     ييابزارهاا البته از اين نكته نبايد غافل شاد كاه نفاس ناطقاه از طرياق       

كه در جلسات بعد با دقت بيشاتر باه آن پرداختاه     .دكندر عالم ماده محقّق ميرا  خودادراكات 
   شود.مي

 بيهوشي
ای اسات كاه در   يي كه گواه است تن انسان در حقيقت انسان دخالت ندارد نكتاه اهنمونهاز 

كاردن، داروياي را باه بادن     گاردد. چاون در عمال بيهاوض    هنگام بيهوض شدن انسان روشن مي
شاود و  نند تا نفس ناطقه از تدبير كامل بدن در زمان مشخص و محدودی منصارف  كتزريق مي

كند دردی احساس نكناد. از ايان   هايي كه جرّاح ايجاد ميها و برضدر نتيجه انسان در اثر زخم
شود احساس درد مثل هر ادراک ديگری، مربوط به نفس است. عمال بيهوشاي   طريق معلوم مي

كند بدن نيست وگرنه بايد در هنگام بيهوشاي، بادن دردِ   ا احساس ميكه درد ردهد آننشان مي
ناشي از جراحي را احساس كند ولي چون با تزريق داروی بيهوشي توجه كاملِ نفاسِ انساان باه    

 نمايد. گذرد احساس نميرا بر بدن مي اند، نفس انسان آنچهبدن را از بين برده
كناد، در  يتادبيرِ نفاس را مشاكل ما     یناه يكاه زم كنناد  ماي استفاده  یبرای بيهوشي از مواد

است به طاور موقات قطاع     ياز تن كه محل جرّاح يارتباط نفس را با قسمت حسّي موضعي نيزبي
ای باه  كنناد مااده  يما  يدهد. سعت نشان ياعضاء حساس يكنند تا نفس نتواند نسبت به جرّاحيم

 بشود، تا نفاس دوبااره  آرام از بدن دفع آرام ينه چندان طوالن يكنند كه پس از مدتبدن تزريق 
ی تدبيرِ بدن را بيابد و كار خود را ادامه دهد. البته كار بسيار حساسي است زيارا اگار دارو   زمينه

از حدّ معمول بيشتر تزريق شود ممكن است نفس بارای هميشاه از بادن منصارف شاود و بيماار       
در  كنناد زيارا نفاس ناطقاه    ا بيهوض نماي خورده رديگر به هوض نيايد، به همين جهت افراد سال

  2افراد سالخورده آمادگي بيشتری جهت انصراف كامل از بدن را دارد.

                                                 

د، چاون  يا انجاميها به مرگ ميهوشيب گيری ازكه درصد چشمكردند يهوض ميو امثال آن ب« اتر»شته با گاز در گذ - 2

 گشت.  يبه بدن بر نمديگر آمد كه يبه نفس فشار مبا استنشاق آن گاز آنچنان 



  

 تجرد نفس از نظر قرآن
كه عرم شد معرفت نفس يک معرفت حضوری است و انسان بايد موضاوع را در  همچنان

شود با اين رويكارد  خودض تجربه و احساس كند، اگر بعضاً موضوع از طريق استدالل تبيين مي
است كه باز از آن طريق شما را به نفس خود ارجاع دهيم و شما از طريق علام حضاوری آن را   

خاواهيم بگاوييم:   آوريم، نماي تجربه كنيد. همچنين وقتي از قرآن برای اثبات بحث شاهدی مي
از شما را به كنيم تا ببلكه طرحِ موضوع مي« چون قرآن اين موضوع را تأييد كرده شما بپذيريد»

 3«االَنْفُمس هَمينَهم  رتِممهاهههاَهللُهي تَمم  فَّيه»فرماياد:  قرآن مينفس خود ارجاع دهيم. به عنوان مثال؛ 
به معني گرفتن چيازی اسات   از نظر لغت « توفّي» د.گيرميتماماً ها را هنگام مرگ نفسخداوند 

تَم،متر هه  هالَّتيهلَمُره»گياريم،  ميها را ها و نفسجانتماماً فرمايد نه تنها در مرگ مي 4به طور تمام.
در شود كه اين مينتيجه گيريم. آن نفسي هم كه نمرده در خوابِ او، تماماً او را مي«هفيهم نامِها

در حاال  وقتاي  كاه  ايد كردهخودتان هم تجربهشوند. ها گرفته ميخواب و در مرگ تماماً انسان
تاان بارد ديگار در مياان آنهاا      اند همين كاه خاواب  ای اطراف شما نشستهعدهن هستيد و خوابيد

فرمايد: يابيد، اين به همين معنا است كه خداوند ميمي جای ديگرخود را تماماً در نيستيد، بلكه 
گيرد و لذا اين طور نيست كه هنگام خواب احساس كنياد  در هنگام خواب هم تماماً شما را مي

تان به حواسی از مقدارشما هستند حاضر است و كمي از روح شما در ميان افرادی كه اطراف 
ی در آياه قارآن   5ی هساتيد. ديگار  یاند بلكه كاامالً در صاحنه  كه پهلويتان نشستهباشد هايي نآ

تاو   د وگيرتو را مي یببين چگونه خداوند در خواب همهكن؛ : به خودت رجوعفرمايدفوق مي
فَي،مرسِك،هالَّتمميهقَضَميهع لَيره مماهههه»هفرمايد:ميآيه  هاداميابي. در ميكامالً در جای ديگری خود را 
  ه»گاردد.  برنميشود و گرفته مي جاری شود،برايش مرگ تا كه تقدير شده نفسي آن «هالْم  ر ،

                                                 

تَم،ترهفِيهم نَامِه اهفَي،مرسِك،هالَّتِيهقَضَىهع لَيره اهالْم م ر  هههاللَّه،هي تَ  فَّىهالْأَنفُس هَِينَهم  رتِه اه  الَّتِيهلَُر»تمام آيه عبارت اسات از:   - 3
 (42 یهيزمر، آ یسوره)«  ي،رْسُِِّهالْأُخْرَىهإِلَىهََج ِّوهم،س مًّىهإِ َّهفِيهذَلِك هلَآي ا ٍهل قَ رموهي تَفَكَّرُ  َ

 ،«اسرتَ فَيت،هَقّميهمِمنهفمال ههه» گويند:يا ميو « َتَوفَّيُت َحّقي ِمن فلان   »گويند: وقتي مي هست كه البيانمجمعدر  - 4
كناد و  ، تاوفّي و اساتيفاء را گارفتن كامال معناي ماي      «و.ف.ی»ی العرب در مادهلسانمن تماماً حقم را از فالني گرفتم.  يعني

 .  ئايدعهمنههشيت فّا ... است فا :هلُهه–ته:هاذاهاخذتههكلّههيتهالماوهمنهه هاست فيت فّگويد: مي

شاوند و خيااالتي را تحات تاأثير     ها در هنگام خواب از حااالت بادن خاود متاأثر ماي     شود كه انسان روشن ميبعداً - 5

شان حضور ها در محيط اطراف بدنسازند، ولي اين به معني آن نيست كه مقداری از نفس آنموقعيت متفاوت بدن خود مي

 دارد. 



  

مادتي  ولي آن نفسي كه به عناوان خاواب گرفتاه شاده بارای       «ي،رْسِمُِّهاالُخْريهاِليهاَج ِّوهم،س مايً
هاايي  اين موضوع برای گروهي كه اهل تفكرند نشاانه فرمايد: ميد. در آخر آيه گردبرميمعين 

 از حقيقت را در بر دارد.  
در رابطاه باا   ما فقط در حد شاهد آموزد ولي ای را به ما ميمورد بحث معارف ارزنده یهآي
 یفرماياد: خداوناد در مارگ، هماه    . زيارا ماي  كنيممي استفادهدادن به نفس ناطقه از آن اصالت
 یگياريم كاه هماه   گيرد. پس نتيجاه ماي  او چيزی نمي، در صورتي كه از بدنِ دگيررا ميانسان 
توان برهاان آورد كاه در منظار قارآن حقيقات انساان       از اين طريق مي. اوست بدناز غير انسان 

خادا هنگاام    «ي تَم  فَّيهاَالنْفُمس هههه،اللّ»فرمايد: ربطي به بدن او ندارد. چون در مورد خواب هم مي
كه از بدنتان چيزی كاسته شود، زيارا بادنتان را نگرفتاه و    بدون آن گيردميشما را تماماً ب خوا

 شما را گرفته، يعني شما غير از بدنتان هستيد.  
ی خاود  باياد از اراده  خوابياد كنيد؛ وقتي ماي به خودتان رجوعهم اگر  شخصيی در تجربه

ا بگيارد و شاما باه خاواب بروياد، اگار       آزاد شويد و خود را به دست خادا بدهياد تاا او شاما ر    
كنيد، هنوز بيدار هستيد و بيداری خود را اداماه  كه اراده ميهمينبخوابيد،  تاكنيد ارادهبخواهيد 

دهيد. مگر اين كاه دراز بكشايد و خاود را در اختياار آن سانت الهاي بگذارياد كاه شاما را          مي
دقيقااً وقتاي   شاويد ديشاب   متوجاه ماي  شاويد  فردا صبح بيادار ماي  برد. گيرد و به خواب ميمي

شاما را  ای خالي بوديد و جذب عالم خواب گشتيد، به ايان معناي كاه    از هر ارادهكه  يدخوابيد
ها خدا انسان «االَنْفُس ه،هي تَم  فَّياَللّ» فرمايد:بر همين اساس خدا ميو  خوابانندشما مياراده بدون 
ويم تاا خداوناد ماا را    م به رختخواب بار يكنيراده من حدّ است كه ايرد. نقش ما در هميگيرا م

توانيم از اين عالم به عالم ديگار منتقال شاويم. موضاوعِ نقاش خادا در       بگيرد ولي خودمان نمي
اسات ماثالً   اساتفاده  است كه در جاهای ديگار نياز قابال    بحث خوبي جذب نفس و خوابيدن ما 

امور هم تاا خاود    یخوابيم، در بقيهم نمياراده داري خودمانتا  يدنخوابمواقع طور كه در همين
 گيريم. را به دست خدا ندهيم و به او توكل نكنيم نتيجه نمي

 ؟«تن»خوابد يا مي« من»
آياا  شود؟ خوب است اين سؤال برايتان مطرح باشد كه در هنگام خواب چه چيزی واقع مي

رود و نادگي باه حاشايه ماي    ی فعاليات و ز به معني آن است كه از صحنهخوابد ميكه انسان اين
گردد؟ اگر متوجه باشايم ذات انساان مجارد    شود يا از عالمي به عالم ديگر منتقل ميعمل ميبي



  

طاور كاه آب باه    ای به حاشايه بارود، هماين   شود در مرحلهاست و مجرد فناپذير نيست پس نمي
عامال حياات    ای خشک باشد. نفس انسان كهشود در مرحلهعنوان ذاتي كه عين تری است نمي

 شاود از نظار  بدن است، خودض حيات محض است و تجلي حيات مطلق الهي است، پاس نماي  
شاود آب كاه تاری، جازء     حيات و هوشياری به حاشيه برود و چُرت بزند و يا بخوابد. مگر ماي 

رود؟ ذاتش است خشک شود تا بگوئيم حيات انسان كه جزء ذات نفس ناطقه است از باين ماي  
ی وجود دهاد ولاي چاون ذاتِ    بخار شود و به صورت بخار در هوا ادامه آری ممكن است آب
دهد خشک شود. حيات، ذاتي انساان اسات ولاي ذاتاي بادن نيسات، پاس        تری است معني نمي

وقات ناه   هايچ جهات انساان   هماين  شود انسان بدون بدن باشد و به حيات خود ادامه دهد. به مي
فرماياد:  ی خادايي اسات كاه قارآن در ماوردض ماي      انسان خليفاه زند. رت مينه چُ و خوابدمي
شاود  طاور كاه بعاداً روشان ماي     نيخوابد. هميزند و نه مينه چرت م 6«التَأخُذُ ،هسِنَةٌه  هالهنَ رمٌ»

ميارد. راساتي اگار در هنگاام     بيناد كاه ماي   بلكه مي ميردنمي -نابودشدن يبه معن -وقت هيچانسان 
د انسانِ خوابيده را صدا بزنيم و بيادار شاود، آياا جاز     خواب، روح خوابيده باشد پس هرگز نباي

دهناده كاه روح اسات، بيادار     زناد جاواب  اين است كه وقتي شما را كسي در خواب صادا ماي  
 شود؟  مي

باه ظااهر باين خاواب و     هنوز كه ايد، در حاليبعضاً برايتان پيش آمده كه وقتي تازه خوابيده
بيادار  هاا ساقوط كنياد،    لغزياد و نزدياک باود از پلاه    كاه پايتاان   د يبينميبيداری هستيد، خواب 

ک اسات  يا برخاورد كارد، نزد   یزيا تان باه چ يد پاينيبيم. يا خواب ديخوابدوباره مي و ديشومي
امر آن است كه چاون نفاس ناطقاه     نيد. علت ايخوابيم دوبارهد و يشويدار ميد، بين بخوريزم
برود بايد انقطاع و كَندني صورت بگيرد و خواهد از بدنِ خود منصرف شود و به عالم ديگر مي

كاردن  ی واهمه با صورت مأنوس خود، مثل لغزيادن ياا ساقوط   لرزی واقع شود. اين لرز در قوه
طاور كاه بارای انقطااع از     شود. همينی ما ايجاد ميی واهمهكند و آن صورت در قوهظهور مي

مشهور است كه وقتي كودكاان   بدن جهت خواب، فشاری و لرز در ميان است و در بين مادران
در موقاع مارگ كاه انقطااع     «. خواباد لرزض را كرد، ديگار ماي  »گويند: خوابانند ميخود را مي

شود كاه ديگار قلاب هام تحركاي      شديدتر است و تدبير نفسِ انسان در حدّی از بدن منقطع مي
ه در مثاال  نخواهد داشت، فشار شديدتر خواهد بود كه به فشار سكرات مشهور است. عرم بند
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فوق اين است كه مالحظه كنيد چگونه در ابتدای خواب در رختخاواب نيساتيد و خاود را روی    
باه ايان طارف و آن    و شاويد  ، تازه بيدار ميخوابيدمي وقتي يعناين ي ،ديلغزيميابيد و ها ميپله

بينياد باه جهات آن كاه     ماي  خاواب از آنچاه را در  بعضاي  هر چند ممكن است  رويد.طرف مي
بينياد در  ی آنچه را كه ماي طور كه در بيداری همهاند يادتان برود، همينهای مهمي نبودهحنهص

 هايي كه مهم و مهيج باشند. ماند مگر آن صحنهتان نميحافظه
كند بلكه رابطه و نسبت او با بدنش تغيير مي زندنه چرت مي و خوابدانسان نه ميعرم شد 

كنيم. اگر مَانِ انساان باه شاكلي از     عنوان خواب يا چرت احساس ميكه ما اين تغيير رابطه را به 
گاوئيم چارت   تن او فاصله بگيرد كه يک لحظه در اين عالم باشد و يک لحظه در آن عالم، مي

زدن، خواب هم ببيند يعني نفس انسان به عالم ديگاری ساير   زد، با اين كه ممكن است در چرت
كنيد و شود. مثل وقتي كه رانندگي ميين عالم حاضر ميگذرد كه باز در اكند ولي چيزی نمي

بينيد، در اين حال نفاس انساان موقتااً از بادن خاود      زنيد و خواب هم ميدر عين حال چرت مي
دقيقااً   زنياد لحظه كه چرت ميكه آن با اين اً برنگردد.كه سريعنبوده ولي آنچنان منصرف شده 

انسان به جهت تصوراتي كاه  نفمس با اين تفاوت كه  هستيد، خوابكامالً مثل آن وقتي است كه 
كه يک ساعتِ ديگر هواپيماا  وقتيمثل  باشد.به بدن خود ميبرگشتِ سريع ه آماددر خود دارد 

 سااعت ياک   از نايم كه بعاد  ند، همينبزنتان صداييد تا خوابكند، شما نيم ساعت ميمي حركت
طاور  ايان روزهای ديگر كه در مي شويد در حالي سريعاً بلند، «بلند شو»گويند: كلمه به شما مي
زدن را موضاوع چارت   ی برگشت نيست.تان آمادهشويد، چون در آن موقع روحسريع بلند نمي

عرم كردم تا معلوم شود در اصل موضوع فرقي با خواب ندارد و در هر حاال ا چاه در موقاع      
يادار اسات و باه هماين جهات      خواباد و هماواره ب  خواب و چه در موقع چرت ا نفس انسان نمي

گويناد. وقتاي بارای نفاسِ     ماي  -فرزند بيدار یيعني زنده - «حيِّ بن يَقظان»نفس انسان را اصطالحاً 
ی خاواب  فهميم در مرحلاه روشن شد كه حقيقت اوست، خواب و چرت معني ندارد، مي انسان

رچناد در هرحاال نفاس    ی چرت، انتقال نفس از اين دنيا به دنيای ديگر متفاوت است هبا مرحله
 شود.  انسان به عالَم ديگری منتقل مي

 كجاست؟« من»
انسان مجرد است و محدود باه  « منِ»ممكن است اين سؤال برای عزيزان مطرح شود كه اگر 
كند؟ در جواب به اين ساؤال باياد   مكان خاصي نيست، چرا انسان خود را در بدنش احساس مي



  

در جاايي حاس   شاويد، خودتاان را   تاان منصارف ماي   بادن  كاه از هم وقتي عنايت داشته باشيد، 
كه نفسِ انسان مكانمند نيست تا در مكان خاصي به آنجاست، بنابراين با اينكه نظرتان كنيد مي

معني نيست كه نفس در كند و اين بديناحساس ميآنجا در خود را  دبه هر جا نظركنباشد ولي 
ن بادون بادن، خاودض اسات و بادن در حقيقات       آنجا قرار دارد. وقتي روشن شد حقيقت انساا 

به علت آن است كه  تان هستيدكنيد در بدنحس ميكه انسان دخالت ندارد پس بايد بدانيد اين
، اياد كنيد در عالمِ مادهميداريد، حسنظر عالم ماده طور كه چون به به بدنتان نظر داريد، همين
به عاالم معنويات و غياب معطاوف كنياد،       های شرعي توجه خود رادر حالي كه اگر با رياضت

هاای معماولي و تمركزهاای    طاور كاه در رياضات   كنيد. هماين خود را در آن عالم احساس مي
كه در اين اطاق است ولي تمام توجاه خاود را باه اطااق     مربوط به آن نوع رياضت، طرف با اين

كناد در آن لحظاه در   ماي دهد و احساس افتد خبر مياندازد و از آنچه آنجا اتفاق ميكناری مي
هاا  دهند. ايان تر خبر ميها از صدها كيلومتر آن طرفطور كه مرتامآن اطاق قرار دارد، همين

برداری از نفاس  اند كه البته بهترين بهرهاز استعدادهای نفسِ مجردِ خود در اموری استفاده كرده
انساان  ولاي بااالخره اگار    ود نيست. نفس ناطقه استعداد آن را دارد كه با عالم ملكوت مرتبط ش

چهارصد كيلاومتری چاه خبار اسات، از     ببيند در  موضوع سوق داد تارا به اين  خود تمام وجود
خود را در چهارصد كيلومتری محلاي  های مناسبِ اين طلب را انجام داد، آن طرف هم رياضت

گاذرد  تر ميفرا در چهارصد كيلومتر آن طر جا هست و آنچهيابد كه اكنون بدن او در آنمي
 .  بينديم

 تان هماين  كنيد، نه باه ايان جهات اسات كاه شاما       ميتان حسكه خودتان را در تنپس اين
تاان باه تان    د، بلكه به اين جهت است كاه توجاه  قرار دار در تن هستيد و به اين جهت نفس شما

اس حسا اجاا  ن، دقيقاً خودتان را هماكنيدهر جا توجه به شود كه مياست. انصراف از تن، باعث
توان متوجه ايان  آيد بهتر ميبعداً پيش ميشاءاهلل إننماييد. با توجه به اين مقدمات و مباحثي كه 

بااالتر بيااورد، خاود را در عاالم بارزخ      دنياا   اگر كسي توانست خود را از كل عالمِنكته شد كه 
 هام  7«تيهقمائٌُِهاآل َهقيمام ه»: فرمايناد ماي  وجود مقادس پياامبر  در همين رابطه  .كندمي حس

كاه   مين ماا هسات  يامت بروند. ايست كه حضرت بعداً به قيطور ننيامت من قائم است. اياكنون ق
توجاه ماا از دنياا كناده      ايم و سپس به كمک حضرت عزرائيال توجه خود را به دنيا انداخته
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دساتگاهي  ياابيم. معرفات نفاس    افتد و خود را در آنجا ماي شود و به عالم برزخ و قيامت ميمي
كند كه نفس انسان چاون مجارد اسات و محادود باه مكاان       است كه ما را متوجه اين قاعده مي

اكنون خود را در برزخ و قيامت بياباد. دوساتاني كاه مايلناد فعاليات      تواند همخاصي نيست، مي
نسابت   شاان را خوب كاركنند، تصاورات  شناسيهای نفساگر بحثداشته باشند  فكری و ديني

طاور كاه   فهمناد هماين  و منظور آيات و روايات را بهتار ماي   شوددرست مي های دينيبه آموزه
 برای شما روشن شد. « قائم است نم اآلن قيامت»از  منظور حضرت

كه بادن او خوابياد و نفاس از    زند بلكه همينخوابد و نه چرت ميطور كه انسان نه ميهمين
طاور اسات كاه    ود، در مارگ هام هماين   شبدن منصرف شد، حركتش در عالم ديگر شروع مي

جايي كاه خاودض در   و از آن دگردي ديگر حاضر ميدر عالَمشود، چون نفس از بدن منصرف 
 برد. گردد، تمام افكار و خياالت خود را هم با خود ميآن عالم حاضر مي

 تدبير از راه دور
داوند تمامااً نفاس   ممكن است برای عزيزان اين سؤال پيدا شود كه اگر در هنگام خواب، خ

غاذا را   ماان معاده برقارار اسات و ياا    ماان  قلبحركات طبيعي پس چرا در خواب گيرد ما را مي
ای را كاه  طور نيست؟ تأكيد بنده آن است كه ابتدا نكتهايندر مرگ در حالي كه  كندمي هضم

فرمايياد  طاور كاه ماي   قرآن فرموده محكم نگه داريد تا چيزی بر نكات قبل اضافه نشاود. هماان  
گيرد. بايد به اين نتيجاه  قرآن تأكيد دارد عالوه بر مرگ، در خواب هم خداوند شما را تماماً مي

كه نفس ناطقه تمام و كماال گرفتاه شاده و در    امكان اين مطلب هست كه در عين اين كه رسيد
جاه  ی ارزشامندی اسات كاه متو   تواند بدن خود را تدبير كند و اين نكتهعالم ديگری است، مي

تواند از دور به چيزی توجه كند و در آن تصرف نماياد و ياا   باشيم انسان استعدادی دارد كه مي
كنناد  ای را كج ماي دهند و از دور ميلهها انجام ميآن را تدبير كند، كاری كه بعضي از مرتام

د قرار ی تشريعي خونمايند و توان تكويني نفس خود را در مسير ارادهو يا قطاری را متوقا مي
 دهند.  مي

هاای  ايد كه ذهنِ كودک با تمرين و تمركز طوالني، دست خاود را طاي مااه   مالحظه كرده
كشاد كاه دسات    آورد و شما شاهد هستيد چقدر طول ماي ی خود در ميمتوالي در اختيار اراده

 ی جنيني، چندين ماه طاول كشايد تاا   خود را مستقيماً به دهان خود برساند. همين عمل در دوره
ی خود را ايجاد كرد و در اختيار خود گرفت تا وقتي متولاد شاد   نفس انسان قلب و معده و ريه



  

راحتي تدبير كند. حال وقتي هم كه خواب است و هنوز باه  ها را به صورتي تكويني بهبتواند آن
تواند بادن را باه حساب ضارورت تادبير      نور حضرت عزرائيل تعلق او از بدنش كنده نشده، مي

 كند.  
ای را كج كند يا قطااری  كه يک انسان تمام فكر و ذهن خود را متمركز كند تا ميلهاينالبته 
توان با يک ترمز متوقا كرد، با تمركز متوقا كند، خسران بزرگي است چاون باياد   را كه مي

اض را تواناد انارژی  ماؤمن نماي  تمام روح و قلب خود را جهت اين امار باه ميادان آورد. انساان     
كناد.  راضاي  چون حاضر نيست قلب خود را جهت تمركز بر اين اماور،  كارها بكند صرف اين 

را عقاب بزناد و باا مالئكاه ارتبااط پيداكناد، دلاش        غياب  های عالم د پردهتوانموجودی كه مي
 هجنا اپاايين نيااورد باا     روحش راانسان تا  ، زيراكند ارتباط پيدااجنه با و آيد جادوگر بشود نمي

   8كند.نمي ارتباط پيدا
تواند در حدّ توان در آن تصرف نمايد، بادون  آری اگر روح بر روی چيزی تمركز كند مي

دست شما غير از نفس شاما   9محدود نمايد. آن كه الزم باشد خود را به حضور در محل خاصي
است، در دوران كودكي نفس شما سعي كارد آن را در اختياار خاود بگيارد. در ابتادا مالحظاه       

جايي كه نفس او نياز دارد دسات  تواند دست خود را تكان دهد ولي از آناد نميكرديد كه نوز
كند آن را تكان دهد ولي در اختيار او نيست، ناوزاد همچناان   گيرد، تالض ميكار ميخود را به

تاا بعاد از   كناد نفاس خاود را روی دساتش متمركاز كناد       با تمركز و توجه و استمرار سعي مي

                                                 

ن ياز هما « طان و جاادوگر يگااه جان و شا   يجا»در كتااب   مي توانياد  موضوعِ ارتباط با اجنه و آفات مربوط به آن را - 8

 د.  يمؤلا دنبال فرمائ

 عنايت داريد كه نفس ناطقه انسان از نظر تكويني به زمان و مكاان خاصاي محادود نيسات ولاي قارآن ماي فرماياد         - 9

داوند نفس های شما را در خواب و در مرگ مي گيرد. به اين معنا كه نفس انسان متوجه عالمي غير از عالم دنيا مي شاود.  خ

پس مي توان گفت نفس انسان از يک جهت در همه جا حاضر است و از جهتي ديگر در جايي است كه به آن جا نظر دارد 

معطوف شود و چه از طريق رياضت هايي كه انسان توجه نفس را به بدن حال چه از طريق خداوند نظرِ نفس به عالمي ديگر 

خود ضعيا كند تا بتواند به آن جايي كه اراده مي كند نظر نمايد. از آن جايي كه نفس ناطقه انساني در ذات خاود در هماه   

ور هماه جاايي خاود    جا حاضر است چنين استعدادی را در خود داردكه اگر آماادگي الزم را در خاود ايجااد كارد از حضا     

استفاده كند و نظر به جايي خاص، دورتر از نظر خود بيندازد. در اين حال با رياضت هايي كه انجام داده از تكوينِ عامِ خود 

استفاده كرده و با اراده های جزيي و شخصي، وجهي از آن حضور را برای خود انتخاب نموده است. اين كه چگوناه انساان   

ر شخصي و جزيي استفاده مي كند و به اصطالح تشريع خود را به تكاوين مارتبط ماي نماياد در نكتاه      از تكوين خود در امو

 پنجم بيشتر تبيين مي گردد.



  

آن را باه  خواهاد  كه ماي بياورد. حاال مثالً وقتي تواند دستش را باالازه ميپنج ماه ت، چهارحدود 
وقتاي قاشاق دساتش    به همين جهت كاودک  گذارد! مي روی گوشش خود نزديک كند، دهان
در حاال حاضار باه    شاما  كاه  را كارهاا  كناد! ايان   اض ميرا در بينيبخورد، غذا غذا  تا گيردمي

اياد تاا حااال ايان قاشاق باا ياک اراده        رتاضي كردهسال م سه ،دودهيد، صورت عادی انجام مي
ی شما است، ولاي در دوران كاودكي   و دست شما كامالً در اختيار اراده آيدمي تاندهان اخلد

و اياد تاا ايان ابازار را تدبيركنياد      ايد، وقت بسيار گذاشتهبيكار بوده و ايدكار ديگری نداشتهكه 
در هنگاام   10هاا را تادبير نمايياد.   ی خاود آن و باا اراده  ياد دست و پا را دست و پای خودتان كن

جاايي كاه نفاس ناطقاه چناين      خواب اين تدبير توسط نفس ناطقه تاا حادّی اداماه دارد و از آن   
مثال دسات و پاا     ييطور كاه بار ابزارهاا   همان -توانايي را دارد تا بدون ابزار بر چيزی اِعمال اراده كند 

رود و نفس شاما تمركازِ الزم را   نگام خواب اين استعداد از بين نميه -دهديرا انجام م ین كاريچن
 -چون تعلق او به بدنش هنوز هسات  -كه به عالم ديگری توحه داردی شما دارد با اينبر قلب و معده

آن « سفر باه مااوراء  »فيلم چرخاند. در های آن را مينما عقربهطور كه با تمركز روی قطبهمان
نما را هام  قطب ، خودِنمای قطبچرخاندن عقربهكرد كه به جای مركز ميخانم روسي آنقدر ت

عماده آن اسات كاه متوجاه باشايم      . بود چرخاند! باالخره عمرض را روی اين كارها گذاشتهمي
ی خاود را در آن اِعماال   شود نفس انسان جدای از چيزی باشاد و باا تمركاز روی آن، اراده   مي

ی تشاريعي  اختيار گيارد و در اماور جزياي كاه مرباوط باه اراده       كند و توان تكويني خود را در
 است از آن استفاده نمايد.

در رابطه با تدبير بدن در هنگام خواب، موضوع از اين قرار است كه چون نفس ناطقاه ياک   
كه در عالم ديگری قرار دارد، حقيقت مجرد است و محدود به مكان خاصي نيست، در عين آن

 نسبت به بدنش از بين نرفته، همان تعلق جهت تدبير بدنش كافي است و لاذا  چون تعلق او تماماً
فرماياد: در  كاه قارآن ماي   شاود يكاي ايان   روی ما است روشان ماي  جايگاه دو موضوع كه روبه

ای از كه ما در خواب با نحوهگيرد و ديگر اينها را ميخواب هم مثل مرگ خداوند تماماً نفس
كه خداوناد فرماوده در   رو نيستيم در حاليتيم كه در مرگ با آن روبهرو هسفعاليت حياتي روبه

فرماياد:  كه در آخار آياه ماي   رسد اينگيرد. به نظر ميها را ميخواب هم مثل مرگ تماماً نفس
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باه جهات آن اسات كاه بتاوانيم ايان موضاوع را درسات          11«ذلِك هلَآيا ٍهلِقَ رموهي تَفَكَّرُ  َهيإ َّهف»
هاای حيااتي   چگوناه فعاليات   گيارد، هم تمامااً ماي   در خواب ها راداوند نفسدريابيم كه اگر خ

 شود.  ها همچنان باقي است، چون با دقت در اين امر معارف ارزشمندی نصيب انسان ميآن
در هر عالمي حاضار گاردد و از دور تصارفاتي    تواند كه مياين است يكي از خواص نفس 

ايد كه بعضي از بزرگاانِ سالوکِ معناوی    ايد و يا شنيدهدهدر امور داشته باشد. حتماً مالحظه كر
اند از جاهای ديگر با خبر هستند و حتاي كارهاايي را   ای نشستهچگونه در عين اين كه در گوشه

گفتناد  ماي  «هيوعلاهللرمحة»دهند. دوستان نزديک به حضرت آيت اهلل بهاءالدينيجاها صورت ميدر آن
شاود،  ماي گام  آن آقاا  مأموريات عيناک   حاين  در  ،بودند يتي دادهمأموركه آقا به يكي از رفقا 

، ديدم زدمو با ناراحتي كنار ساحل قدم مي بود شدهتعريا كرده بود در حالي كه كار متوقا 
ی اض شاماره هاست! رفاتم آن را برداشاتم، ديادم شامار     ساحل افتادههای روی شنيک عينک 
فرموده بودند ما آن كساي را  كردم، تعريايه را و قضآمدم خدمت آقا . بعد استعينک خودم 

كنيم. چون نفس انسان ايان اساتعداد را دارد كاه در عاين     دهيم مواظبت هم ميميمأموريت كه 
ها نيز يک نحوه حضور خاص پيدا كند و اموری آن كه جسماً در محلي قرار دارد در بقيه مكان

رود ولاي  دبير بدن توسط نفس از ميان ماي توان گفت در هنگام مرگ، ترا تدبير نمايد. پس مي
 در خواب چنين نيست، هر چند در هر دو حال نفسِ انسان تماماً گرفته شده باشد.

 موانع ارتباط با خود
صِرف رؤيا، به هر شكلي كه باشد حاكي از آن است كاه ماا هماواره خودماان باا خودماان       

كناد  ن كسي كه خود را احساس ميم و چيزی جز آكنيميخود را احساس ،بدونِ بدنهستيم و 
كه احسااسِ خودماان از   ی بسيار حساسي است، چون بعضي مواقع به جای ايننيستيم و اين نكته

كاه هماان احسااسِ    خودمان را، خودمان بدانيم به دنبال تصاوری از خودماان هساتيم، در حاالي    
گل، از بس درخات  رفتيم جن»گفت: خودمان از خودمان، خودمان هستيم، مثل كسي نباشيم كه 

بارای  او تصاوری از جنگال   ها جنگل بود، اما درختكه همان در حالي«! بود، جنگل را نديديم
 رويش بود ببيند. گفت:  شد تا جنگلي كه روبهبود كه مانع مي خود ساخته
 شيشاه طلاب كان   مي، ميِ بيبي یاز شيشه

 

 كاانحااق را ز دلِ خااالي از انديشااه طلااب 
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با خدا مارتبط شاويم، تصاوراتي از خاود     گذارد ما هايي هست كه نميهانديشطور كه همين
هاايي  شود خودمان را درست احساس كنيم. بايد تالض كرد خود را از انديشهداريم كه مانع مي

كه نسبت به خود داريم پاک كنيم تا بتوانيم خود را احسااس كنايم. باه هماين جهات ماا ساعي        
ماا  ا نادهيم بلكاه توجاه خودتاان را باه خودتاان بينادازيم.        كنيم اطالعاتي از خودتان باه شام  مي
خودتان هستيد. به دنباال چياز ديگاری    ، همان دديديآنچه كنيد، نگاهبه خودتان خواهيم شما مي

طاور كاه در   يق خودتان را بيابيد، با خودتان خودتان را احساس كنيد، همينرنباشيد كه از آن ط
از جنگال   اندر ذهنتا بينيد، جنگل است، چارا  بوهي كه ميرابطه با ديدن جنگل همين درختانِ ان

كه ماهيان به دنبال درياا  روی خود ببينيد؟ مثل اينجنگل را در روبهگذارد د كه نايچيزی ساخته
 كنند. گفت:  كه در دريا زندگي ميباشند در حالي

 ر از آبيااااااااده غيااااااااان نديااااااااماه
 

 پاارس، پرسااان زهاام كااه آب كجااا اساات 
اريد در وسط دريا بگويد: دريا كو؟ همان خيالي كاه از درياا سااخته و باه     كه مرويا مثل آن 

 دنبال آن است كه آن را پيدا كند، مانع ديدن دريا است. به قول مولوی: 

 بحااار كاااو دياااچاااون گهااار در بحااار گو
 

 او واريااااچااااون صاااادف د اليااااوآن خ
 شاااوديگفاااتن آن كاااو، حجاااابش مااا    

 

 شاااااوديابااااارِ تاااااابِ آفتاااااابش مااااا  
 چشااام بااادض بناااد چشااام اوسااات هااام  

 

 ن رفااااع ساااادّ او گشااااته ساااادض  يعاااا
 بنااااد گااااوض او شااااده هاااام هااااوض او 

 

 ماااادهوض او یهااااوض بااااا حااااق دار، ا
باشايد، چگوناه در خاواب از خودتاان     شما همان هستيد كه در خواب و بيداری خودتان مي 

اين احساس را داريد كه خودتان، خودتان هستيد. پس همواره با خودتان هستيد، چاه باا بادن و    
 ن بدن. چه بدو

وقتي هركس بدون بدن خودض، خودض است و از طرفاي زن و مردباودن مرباوط باه بادن      
باودن نسابتي   اصفهاني يا تهراناي است، پس حقيقت هر انساني نه زن است و نه مرد، همچنان كه 

بودن اطالعاات و اعتبااراتي اسات در رابطاه باا      ساواد بيبودن و باسواداست مربوط به تن، حتي 
و مرباوط باه    عقياده اسات  بودن كه  كافرو  مؤمنكه با تن همراه است، برعكسِ زندگي دنيايي 

 يا نفس ناطقه است.قلب 



  

 اولين قدم
بادون هار ناوع    ، يمببين« خود»خود را با بتوانيم است كه به سوی معرفت نفس آن اولين قدم 

خودماان  هاای ذهناي باه    ايم بلكه از طريق واساطه نديدهوقت خود را هيچی ذهني وگرنه واسطه
در ايان صاورت، خودماان را     -ميكنا يق دود باه وجاود آتاش فكار ما     يكه از طرمثل آن -ايم فكر كرده

هاا وقتاي   اناد. عارب  گارديم كاه غيار خودماان    ايم و به دنباال خودماان در چيزهاايي ماي    نديده
ن هُبنّقاه  چاو  «اََرم قُهمِنْهُ،ب نَّقَةفُال ٌه»هگويناد: خواهند بگويند يک نفر خيلي احمق است، ميمي

هاای كوچاک و بازرگ    ها و استخواناز انواع مهرهگلوبندی لذا كند بود خودض را گم ترسيده
بناد را باه   به گردنش انداخته بود كه اگر شک كرد خودض، خودض اسات ياا ناه، ببيناد گاردن     

بند را از گردن او باز كرد ردنگگردن دارد يا نه. يک شب وقتي خوابيده بود برادرض يواشكي 
گردنبناد باه گاردن    شاد دياد: عجاب!     كاه بيادار  صبح « بنّقههُ» به گردن خودض آويزان كرد. و

باه ايان    ام؟!برادر! تو من هساتي، پاس مان كاي     ؟ياهاَخي!هاَنْت هاَنَاه  هم نْهاَنَاگفت: برادرض است. 
 «قَمةهاََرم قُهمِنْهُ،ب نَّ»: گويندخيلي احمق است، مي يخواهند بگويند كسها وقتي ميجهت عرب

چون خيلي طرف بايد احمق باشد كه به احساسي كه نسبت به خود دارد آگاه نباشد، زيرا چنين 
كند، چون به برادرض گفت: حااال كاه تاو مان     هم باشد خود را گم نمي« بنّقههُ»آدمي اگر مثل 

 ين آدما يام. چنا يپاس مان كا   گويد: يابد كه ميام؟ معلوم است خود را ميهستي، پس من كي
كند كه اگار گلوبنادض   ی را گم مي«خود»اض را؛ يقيو نه خودِ حق كردهاض را گم يهنخودِ ذ
او را گام  كند ممكن اسات  تصور ميشناسد كه ی را مي«من»باشد خودض است. چون  را داشته

شاود تاا خاود را    گيريم كه ما آن نيساتيم و هماان ماانع ماي    چيزی را جای خود مياكثر ما  .كند
پنادارد و  ی خاودض ماي  بناد را نشاانه  ارتباط برقرار كنيم، حاال هُبنّقاه آن گاردن  ببينيم و با خود 

 اند. شان را گم كردهها خودِ واقعي، ايندانندها خانه و پول و مدرک را خودشان ميبعضي
ی خود بسپاريد، ساعي ماا آن باود    اميدوارم سعي نكنيد از مطالب اين جلسه چيزی به حافظه

ماي  يي را كه مانع نظر به خودتان باود ك هاپردهشما ندهيم بلكه سعي كنيد  كه هيچ اطالعاتي به
به خودتان درست بنگريد، نگاهي بدون چشمِ سر به خودتان، نگاهي بدون  دتا بتوانيبزنيد عقب 

 بدن و مدرک و ثروت. 
 .موفق بگرداند كه نصيب اولياء كرده نوع خودشناسيدر آن ی ما را شاءاهلل همهإن وندخدا



 

 سوم،جلسه 
 فوق زمان و مکان ينفس انسان

آن دارد و لاذا هار    يبه نام نفس ناطقاه و چگاونگ   يقتيمباحث معرفت نفس تماماً نظر به حق
ن ياي موجاب تب  كند بلكاه يد مييقبلِ خود را تأ یتنها نكتهگيرد نهميكه مورد بحث قرار  یانكته

 یجاا باه نكتاه   ني. در اكندفراهم مي یبعد یطرح نكته یبرا اینهيگردد و زميشتر آن نكته ميب
 گويد:پردازيم كه مياز مباحث معرف نفس ميدوم 

خصوص در رؤيای صادقه، در عين اين كه بدن و جسامِ ماا   در موقع خواب ديدن و رؤيا، به
هاا در عاالم   شويم كه بعاداً هماان صاحنه   ايي حاضر ميهدر رختخواب است، خودِ ما در صحنه

 شويم.  هايي واقعي حاضر ميگردند. يعني ما بدون اين جسم و بدن، در صحنهماده حادث مي
در فرهنگ خاود باه آن توجاه كارده و هار       ياست كه هر قوم و ملت یارؤيای صادقه تجربه

 يشخص یز با توجه به تجربهيما ناست. رو شده خود با آن روبه يهای شخصز با تجربهيي نانسان
د يا كس باتجربي كه هر موضوعات یهيم، مثل بقيكنيزان بحث خود را دنبال ميهر كدام از عز

كاه   يكسا  مقابل شاما سابز اسات. شاما از    خودض تجربه كند. مثالً اگر بنده عرم كردم ديوار 
ی اسات كاه باياد    زيا چماورد بحاث    ا نه، چون موضوعِيد درست است يپرسينم تان استپهلوي

است كه به خودِ افراد مربوط است و  يدرون یهاز از تجربهيمعرفت نفس ن خودتان تجربه كنيد.



  

آن را در نازد خاود   د خاودض  يا دهايم مخاطاب ماا با   ماي  ن جهات وقتاي بحاث را شارح    يبه هم
 1م.يزنيكردن مثال مو بر اين اساس است كه به جای استداللكند تصديق

 صادقه پيام بزرگ رؤياي
كاه در خاواب   به طوری  ،يابددر خود مي انساناست كه  يياهتجربهاز جمله رؤيای صادقه 

 یبارا بيند و چون ايان تجرباه مكارراً    و بعداً در بيداری آن حادثه را مي رو شدهای روبهبا حادثه
در  يمانرا ز یاحادثهخصوص كه بعضاً تواند موضوع را اتفاقي بداند، بهيد نميآيش ميپ انسان

ر يتحت تاأث  شود گفتم خار  واقع نشده، بنابراين نميعالحادثه هنوز در  ند كه آنيبيخواب م
 .  آن حادثه را در خواب ديده استاالت گذشته يخ

 خواب ديدهدر روست قبالً كه فعالً با آن روبهرا ای كند خودِ حادثهيق ميكامالً تصد انسان
 «ام!ديدهلحظه را قبالً  خدايا! من اين»د يكنياحساس مداری در بين طور است كه ياست! بعضاً ا
ولاي   ديارو شدههن صحنه در خواب روبيد با ايدانيتان آشنا است نميكه صحنه براو در عين اين

در خاواب باا آن   قابالً  د شاوي ماي  اگر دقت بفرماييد و موضوعِ رؤيای صادقه را بشناسيد، متوجه
تار  د راحات يا باه خار  ده   یشاتر يت بين ماوارد حساسا  يا انادازه در ا  هر .ديارو شدههصحنه روب

د باا آن صاحنه   يا كنيكاه احسااس ما    یاباا صاحنه   يد و وقتير كنيد حاالت خود را تفسيتوانيم
 ايد. حنه را قبالً در خواب ديدهآن ص گرديديزودتر متوجه مشويد رو ميروبهد يآشنائ

شود كاه قابالً خاار  از زماان و مكاانِ      يم روهروبهايي با صحنه انسانكه در هر صورت اين
فوق اين مكان و اين زمان در  انسان یدهد كه نفس ناطقهينشان م ،شده روروبه هاآنبا  ،خاص

د كاه ماا   يا آيش ما يماا پا   یصاادقه بارا   یايق رؤين تجربه از طريااست. آن صحنه حاضر بوده 
خبار از آن   يم و ايان يي حاضار شاو  هاا خااص در صاحنه   م فوق اين مكاان و ايان زماانِ   يتوانيم
م خاود را  يتاوان يما  و بار آن اسااس  ر از جنس زمان و مكان ياست غ یزيدهد كه جنس ما چيم

ن زماان و  يا چاون آزاد از ا  .ميباشا   خااص بدون آن كه متوقا به زماان و مكاانِ   ،مياحساس كن
 ييهاا صاحنه ر د يحتا  ،ميا ام خودماان را احسااس كارده   يئا ورهن صحنه روبيكه فعالً با ا يمكان

                                                 

قات  ين حقيخواهد ماؤمن ين است كه ميد هميگويسخن م يخيتار یهاشتر با مثال و طرح حادثهيكه قرآن براز اين - 1

گيرناد كاه چارا    به ماا اشاكال ماي   ها عجيب اين است كه بعضي قت باشند.ين كه فقط متوجه مفهوم حقيرا احساس كنند نه ا

هاا حقاايق را   كه ما معتقديم برای ورود به عاالم ديناي باياد قلاب انساان     نويسيد، در حاليها را به صورت نوشتاری نميكتاب

  ها آگاه گردد.كه فقط از وجود آناحساس كند نه اين



  

نداشاته اسات.    يم آن صحنه هنوز تحقق خارجيادهيم كه در آن زمان كه خواب دياحاضر بوده
كال آماوزض و پارورض اساتان      یدم باه اداره يا در خواب د 1360ش آمد كه سال يبنده پ یبرا

از خاواب   60در همان ساال  يآن صحنه را در بيداری ديدم، وقت 1364 ام و در سالاصفهان رفته
كه آن اداره كل  يابد در حالييدم چگونه تحقق ميشب ديكه د يار شدم در فكر بودم خوابديب

 يكارد. ولا  يشناختم فرق ما يكه م يدم با آن اداره كليآموزض و پرورض كه بنده در خواب د
 یمسائول دفتار طاور    ،كل آماوزض و پارورض اساتان رفاتم     یبنده به اداره 1364در سال  يوقت
كاه  در خواب ديده بودم و همين 1360در سال شد كه  یاه آن صحنهيكه شب ر دادييط را تغيشرا

كاه اگار خاواب عباارت     ياد خواب چهار سال قبل افتادم. در حاال يرو شدم به با آن صحنه روبه
طاور در  اتاق ماديركل را آن  60د بنده در سال يايم، باتصوراتي كه قبالً با آن آشنا بوده باشد از
 .  ولي اين طور نبود شناختميز قبل مدم كه ايديخواب م
عباارت اسات از حضاور در     هصاادق  یايا را عارم كاردم تاا روشان شاود رؤ      ی فوقنمونه
تكرار تحت تأثير است كه  ييهار از خوابيشود و آن غيهای واقعي كه در آينده واقع مصحنه

 یرژهرا هاا  خاواب  یهماه  شناساان از روان ينجاست كاه بعضا  يمشكل ا .خياالت گذشته است
هاا از ايان   خواب یكه همهدهد يصادقه نشان م یاهايكه رؤدانند در حاليگذشته ميخاطرات 

است فوق بدن و باه   يقتيحق انسان ،ک روشن شديشماره  یطور كه در نكتهنوع نيستند و همان
منادی  منادی و زماان  مكان یهاتيهايي حاضر بشود كه محدودتواند در صحنهن جهت مييهم
 باشد. مخصوص تن است را نداشته كه 

آنچاه در   يندارد، ولا  ينقش انسان قتِيدر حق انسان يک روشن شد بدنِ یشماره یدر نكته
هاايي  ، در صاحنه «بدن»بدون اين  انسانكه نفس شود اين است رابطه با رؤيای صادقه روشن مي

در هناوز  بلكه  ها را نديدهآنكه نه تنها هنوز با چشمِ سرِ خود  ييهاشود، صحنهحاضر مي يواقع
هاای  د نفس وقتي از بدن خار  شد ديگار محادوديت  وشميواقع نشده و معلوم هم م خار  عالَ

تواناد در  ن است كه نفاس، بادون بادن ماي    يام بزرگ رؤيای صادقه ايزماني و مكاني ندارد و پ
 هصاادق  یاين رؤن جهت هم به آياست و به هم« واقعي»ها هايي حاضر شود كه آن صحنهصحنه

  ند.يگويم
آنچه  یطور كه همههمانده فراموض كند، يدر خواب درا آنچه  انسانهر چند ممكن است 

ولي به اين معني نيست كه نفاس انساان در    ماند.بيند به خاطرض نميطول روز ميبيداری در در 
  سر ببرد.هنگام خواب بيكار باشد و در هيچستان به



  

 م بادن يشاو يكه متوجه مآيد اين است دست ميحث رؤيای صادقه بهب ازكه  يمهم یجهينت
ناطقاه و   دادن به نفاسِ مولوی در رابطه با غفلت از اصالتاست.  ادراكات ما را محدود كرده ما

 د: يگويشدن به بدن ممشغول
 اضمااااار  باااار باااااال پَااااران و ساياااااه   

 

 وَضدَوَد بااار خااااک پااااَرّان مااار    ماااي
عاالم  در ن و يدر زما  نفاس او ر يتحت تاأث او ت است و بدن يم معنا در فعالدر عال انساناصلِ  

  ت مشغول است.يماده به فعال
 ابلهااااااي صياااااااد آن ساااااايه شاااااااود 

 

 ماياااه شااااوددود چنااادان كاااه بااايمااااي
بدن را مقصاد و مقصاود خاود قارار دهاد       انسان، قتِيدن به حقيرس یبخواهد برا ياگر كس 

 رسد.يز نميچ چيماند و به هيام مناكای كرده و يک كار ابلهانه
 مااار  هواسااات یخبااار كاااين ساااايهباااي

 

 اياان سااايه كجاساات؟!كااه اصاال  خبااربااي
ب و معناا  يا است كه در عاالم غ  ایاز نفس ناطقه یاهيصورت و ساانسان داند بدن يچون نم 

 مستقر است.
 شااد عماار رفاات  تااركِش عماارض تهااي  

 

 از دويااااادن در شااااكار ساياااااه تَفاااات  
ت كردن جان اسا كه برای باروررا هايي فرصت ید را همين بدن بپندارد، همهي خواگر كس 

ی چاون باا هماه    واقعي از اين جهاان رخات برخواهاد بسات     یدهد و بدون سرمايهاز دست مي
 . تالض به دنبال سايه بوده است

 ایهمچاااو صااايادی كاااه گيااارد ساااايه   
 

 ایساااااايه او را كاااااي باااااود سااااارمايه 
 ساااخت مرغاااي گرفتاااه ماااارد  یساااايه 

 

 مااار  حياااران گشاااته بااااالی درخااات!   
به بدنش باشد، عالوه بار ايان كاه هايچ      انسانمر  روح است و اگر تمام توجه  یبدن، سايه 

 است.ماند، به روح خود نيز جفاكرده و رشد الزم را برايش فراهم ننمودهای برای او نميسرمايه

 رؤيا
در ماورد اناواع    ير آياد الزم اسات كما   صادقه برای اين كه مسأله از ابهام د یايبا طرح رؤ
را طلاب   یگار يگااه د ياسات كاه جا   يبحاث مبساوط  « رؤيا» م وگرنه اصلِ بحثِيرؤيا بحث كن

در حادّ   ،آياد برای دوساتان پايش ماي    يسؤاالت« رؤيای صادقه»چون با طرح بحث  يكند وليم



  

معرفاتِ بيشاتر    جهتای باشد م به اميد آن كه دريچهيپردازيجواب به آن سؤاالت به موضوع م
 نفس.به 

را يا د زيكنيزمان را درک نم گذشتِ ،د كه در هنگام خوابيت فرمائيابتدا خوب است عنا
مجارد از مااده اسات، در     و نفاس ناطقاه   ديا بريسار ما  ی خود به، با نفس ناطقهدر هنگام خواب

ا به ين به دور خود و يزم كه با گردض ياَعم از زمان عَرَض -باشد يمربوط به عالم ماده م «زمان»كه حالي

و  -شاود  يجاد ميعالم ماده ا یعالم ماده كه در اثر حركتِ جوهر يا زمان ذاتيد و يآيد به دست ميدور خورش
از  وجاود نادارد.   «زماان »بارد  يسر می خود بههت كه انسان با نفس ناطقهن جقيامت نيز به ايدر 

رت عُزَيار اسات كاه قارآن در رابطاه باا آن       داستان حضا  ،امتيزماني در برزخ و قهای بينمونه
ََ رهكَالَّذِيهم رَّهع لَىهقَرْي ةوه  ُِي هخَا ِي ةٌهع لَىهع،رُ شِه اهقَاوَهََنَّى هي،حريِميهُ ممَذِ ِهاللّمه،هب عرمد هههه» :فرماياد مي

ةَهع اموهأي  رمًاهََ رهب عرض هي  رموهقَاوَهب ِّهلَّبِثْت همِهةَهع اموهثَُُّهب ع ثَه،هقَاوَهكَُرهلَبِثْت هقَاوَهلَبِثْت،أم  رتِه اهفَأَم اتَه،هاللّه،همِ
العِظَمامِهههفَانظُرْهإِلَىهطَع امِك ه  شَرَابِك هلَُرهي تَس نَّهره  انظُرْهإِلَىهَِم ارِك ه  لِنَجرع لَك هآي ةًهل لنَّاسِه  انظُرْهإِلَى

آن حضارت  ه2«هلَه،هقَاوَهََعرلَُ،هََ َّهاللّه هع لَىهكُِّ هشَيرءٍهقَدِيرٌكَيرَ هنُنشِزُُ اهثَُُّهنَكْس، ُ اهلَحرمًاهفَلَمَّاهتَب يَّنَ
ی مردگان بارروی  هااستخوانها همه خراب شده بود و گويا ای افتاد كه خانهعبورشان به منطقه

كند؟ پس خداوند او را به مادت  ها را خدای متعال زنده ميخاک افتاده بود. گفت: چگونه اين
جا ماندی؟ گفت: يک روز يا و سپس زنده نمود و به او گفت: چه مدت در اينصد سال ميراند 

جا ماندی، حال بنگر به طعام و شرابت كه تغيير بعضي از روز. خداوند فرمود: ولي صد سال اين
باارای مااردم قاارار باادهم و باااز بنگاار بااه  يآيتاا انه وو بايااد تااو را نشاا تانكاارده و بنگاار بااه اال 

 هاا آندهيم و سپس گوشت را به كنيم و پيوند ميرا بلند مي هاآنه چگونه ی اال  كهااستخوان
دانستم كاه خادا بار هماه چياز قاادر       پوشانيم. پس وقتي مسئله برای او روشن شد، گفت: ميمي

 است.
اولياه  گذشته باود باه هماان صاورت      هاآنكه صد سال از خداوند طعام و شراب او را با اين

، ميراناد تاا   باود بيشتر  كميرا كه نسبت به طعام و شراب امكان ماندنش اال  او  ليحفظ نمود و
 یببرد و عيناً مشاهده كند كه مسائله پي تمام وجودبا  كردن،حفظ و او به قدرت حق در ميراندن

باودن آن در مقابال قادرت خداوناد هايچ نقشاي       بودن و كوتااه زمان و بود و نبود آن و طوالني
 ندارد.
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خداوناد او را صاد    «فَاَماتَه،هاهللُهمِأَةَهعاموهثَُُّهب ع ثَه،»فرماياد:  آيه است كه مياز مهم اين قسمت 
سال ميراند و سپس زنده نمود، حاكي از آن است كه روح او بر اساس محاسبات عالم دنيا صاد  

شاود  سال در عالم ديگر يعني در برزخ يا فوق برزخ بوده است. با اين حال وقتي از او سؤال ماي 
دنيا كه صدسال گذشته اسات،   ای؟ بر خالف واقعيتِجا مكث نمودهچقدر در اين «هلَبِثْت ؟كَُر»

بلكاه صاد    «ب ِّْهلَبِثْت همِأَةَهعماموه»فرمايد: گويد: يک روز يا قسمتي از يک روز. و خداوند ميمي
 ای.جا ماندهسال است در اين

ساس محاسبات دنيايي صد ساال در  كه بر احال سؤال اين است كه چرا اين پيامبر خدا با اين
ام؟ گويد: يک روز يا كمتر از آن مكث كردهبرزخ يا عالم فوق برزخ بوده است، در جواب مي

و  تاا او حاس كناد   گذشاته  شود در عالم برزخ، يا فوق آن، زمان نماي جا است كه معلوم مياين
فاوق زماان را    كاه عاوالمِ  خداوند با اين واقعه اين سرّ را برای بشاريت روشان فرماود و فهماناد     

در  .باشاد و اساساً فوق زمان، قابل انطباق به زمان نمي های زماني محاسبه نمودبا مقياس شودنمي
و در عالم بعد از مارگ باا    یخواست به او بفهماند كه مكث تو در عوالم معنوميخداوند واقع 

اهال دنياا    ر اسااس محاساباتِ  خواهي كه بگيری نيست و اما اگر ميمحاسبات زماني قابل اندازه
 صد سال است.آن ، بدان مدت ایبودهبعد از مرگ  بداني چه مدتي در عالمِ

كردناد،   رجاوع  -ييايا خاار  از بادن دن   - ر باه خودشاان  يا زحضارت عُ مالحظه كنيد كه چون 
سار  ی خود بهآن شرايط با نفس ناطقهرا در يافتند زدر آن مدت در خود ني« گذران»احساسي از 

در هنگام خواب  انسان ین حالت برايو نه با بدن خود، و هم -سات يدر آن ن« گذران»كه  -بردند يم
م و يا اهاا خاواب باوده   ساعت يم و گاهيستيد. ما هنگام خواب متوجه گذران زمان نيآيش ميپ

ماان از جملاه   راماون يپ ينشده و اگار قرائنا   يشتر طيم چند لحظه بيكنياحساس م یداريهنگام ب
م شاد. درسات   يشده نخاواه  يط هوا نباشد متوجه مقدار زمانِِ يا روشنيو  يكيمثالً تار ايساعت 

و وقات   دناد يساال خواب  309ب باه  يها قراصحاب كها اتفاق افتاد و آن یكه برا یان واقعهيع
 م.يديا نصا روز خوابيک روز يگفتند كه  یداريب

 رؤيا يچگونگ
باا عاالم خاار     باه نحاوی   ا يا ق رؤيا س ناطقه از طررا از آن جهت كه نف ايابتدا بايد انوع رؤ

م. رؤياها يصادقه بپرداز یايگاه رؤيكنيم و سپس به تبيين جابه طور مختصر بيان ،شوديمرتبط م
از حوادث واقعيِ آيناده و ياا گذشاته    دارند، به اين معني كه يا با عالَم خار   نسبتي كه از جهت



  

 ناد. دارند و يا ارتباط ند؛ يا با عالم خار  ارتباط دارنندار، دو قِسم بيشتر و يا نه ندنكمي حكايت
رؤيا امری است ادراكي كاه  ، «هيوعلاهللرمحة»از جمله عالمه طباطبايي ن علميا شمندانِياند یبنا به گفته

   .است خيال در آن مؤثر یقوه
باه  كناد،  ی خيال دائماً مشغول به كار اسات و در خاواب و در بياداری صاورتگری ماي     قوه

دستگاه عكاساي نفاس ناطقاه اسات، در بياداری، معااني كلاي و        « خيال»توان گفت: عبارتي مي
كند و در خواب نيز نفس ناطقه در موطن جزيي را بر طبق صُوَر اشياء خارجي إنشاء و ايجاد مي

 دهد.ی خيال، معاني را صورت ميقوه
ز ياا تحات تاأثير عوامال     اكثر رؤياها تحت تأثير تخايالت نفسااني اسات و ايان تخايالت نيا      

خارجي محيط بر بدن، مثل سرما و گرما هستند و ياا تحات تاأثير عوامال داخلاي طبيعاي مانناد        
باشند و يا تحت تأثير عوامل داخلي اخالقي مثل حساد و كيناه   پُربودن معده و انحراف مزا  مي

عوامال ماذكور را    ی عمالِ ها، نفسِ انساني همان كيفيتِ تأثير و نحوههستند. در اين نوع خواب
ای ها حقيقت ديگری غير از اين ندارند. از اين رو عدهكند و اين خوابدر خودض حكايت مي
هاايي كاه از ناوع رؤياهاای صاادقه هساتند و از       كاه خاواب  اند. در حاليمنكر حقيقت رؤيا شده

ضاي از  كناد كاه بع  ، اثباات ماي  سات يهاا ن انكار آندارند كه هيچ راهي برای حقايقي پرده برمي
 رؤياها دارای حقيقت هستند.

يک از رؤياها خالي از علت نيست به توان گفت: هيچبا توجه به نكات فوق به طور كلي مي
هاا را رؤياا   شود و ما آناين معنا كه ادراكاتِ گوناگوني كه در خواب عارم بر نفس انسان مي

ظهورشان در خيال شده است.  ها در نفس وهايي دارند كه باعث پيدايش آن رؤياناميم علتمي
هاست. كند كه اصول و اسباب اين رؤياهايي ميعلت نآوجود اين ادراكات حكايت از تجسم 

 ايا رؤتاوان گفات: بارای هار رؤياايي تعبياری هسات كاه باه علات آن           با توجه به ايان امار ماي   
 .گرددبرمي

هاا  ی آنه ريشاه ی رؤياهايي است كه نه اساباب خاارجي طبيعاي دارناد و نا     بحث ما درباره
 يخارجاسباب مزاجي و يا مستند به اسباب داخلي و اخالقي است، ولي در عين حال با حوادث 

 نناده نخسات باا   يبها نفسِ شخص خوابكه در آن يياهايهم ارتباط دارند. رؤ ينيق تكويو حقا
نفاس و   كند، سپس ارتبااط ديگاری مياان   ارتباط پيدا مي -عت استيكه فوق عالم طب -سبب حادثه 

 شود.خود حادثه در عالم ماده برقرار مي



  

تواناد  باشند كه نفس ناطقه ميبايد متذكر شد كه مافوق عالم طبيعت، عوالم مثال و عقل مي
ها نيز ارتباط برقرار كند، وجود عالم مثال فوق عالم طبيعت است و وجود عالم عقال فاوق   با آن

بيعت نقش عليت و سببيت دارند. نفس آدماي باه   عالم مثال است و اين دو عالم نسبت به عالم ط
جهت تجردض سنخيتي با عالم مثال و عقل دارد لذا وقتي به خواب رفت طبعاً از اماور طبيعاي و   

ای از حقاايقِ آن  شاود و در نتيجاه پااره   خارجي منقطع شده و متوجه عالم مثال و عالم عقل ماي 
 .كندعالم را به مقدار استعداد و امكان، مشاهده مي

اگر نفس ناطقه به جهت رشدی كه كرده است امكاان درک مجاردات عقلياه را پيادا كناد      
نمايد وگرنه آن حقايق را به نحوِ حكايات خياالي   طور كه هست درک ميحقايق كائنات را آن

گوييم: گاهي نفس كند. لذا ميها مأنوس است درک ميهای جزيي و مادی كه با آنو صورت
  3كند.يابد و علل حوادث را به صورت جزيي مشاهده ميال ارتقاء ميانسان فقط به عالم مث

 ؤثر در رؤياعوامل م
عاالم خاار  در   های مارتبط باا   صورتخيال تحت تأثير شديد عالَم خار  باشد،  یاگر قوه

عاالم   ازشاود كاه   يما  هاايي باا صاورت  متناساب   انسان یاهايكند و صورت رؤرؤيا دخالت مي
 مثل عداوت و عجب و تكبّار و حارص   ،كه صفات روحيِ شخصمچنانخار  در خود دارد، ه

صافات روحاي در    یداريا در ب طاور هماان  ناد، گذارخياالت او تاأثير ماي  خواب در در  ،و طمع
ش صاادق  يهاا خواهاد خاواب  ماي  انساان اند: اگر ن مبنا فرمودهي. بر هممؤثر است انسانخياالت 

 باشد بايد خودض صادق باشد. 
 ياا  يا تشانگ يا  يا گرسانگ يا  ينفساني تحت تأثير عوامل طبيعي مثل خستگ تخيالت كهوقتي

خاود   را در خاواب در  يشاود تاا نفاس انساان تصاورات     يما ن عوامل موجب باشد، اي مِعده یپُر
 هاوای اگار  مثالً . رفته استات به خواب ين خصوصيهمتوجه به او با  یچون نفس ناطقه ،بسازد
ر آفتااب ساوزان   يا كند در زمكن است در خواب احساس م، باشدده است گرم يكه خواب ياطاق

 روروباه آزار دهناده   یهاا باا حادثاه  در خاواب  اسات   ينيبادب  انساان ا اگر يمشغول كار است و 
كند كه با خاود  را در خودض حكايت مي يهمان تأثيرات انسانتوان گفت: نفس يلذا م ،شوديم

                                                 

سان علل حوادث را به صورت جزيي مشااهده ماي كناد نباياد موجاب      اين كه عرم مي شود بعضي مواقع نفس ان - 3

شود كه فكر كنيم اگر نفس ناطقه رشد كامل كرد و توانست مجردات عقليه را درک كند از درک حقاايق باه نحاو جزياي     

 محروم است. زيرا نفس انسان در عين حضور در مرتبه عقلي، در مرتبه خيالي نيز حاضر است.



  

د. باه  يرو هسات روبه رفتهخواب  بهو  داشتهی كه خياالت را بر«خود» دارد يعني شما در خواب، با
 :یمولو یگفته

 اليااااهساااات از خ يرا فربهاااا يآدماااا
 

 االتش باااود صااااحب جماااال  ياااگااار خ
 يد ناخوشااااااايااااااااالتش نماياااااااور خ 

 

 يگااااذارد همچااااو مااااوم از آتشاااايماااا
توان گفت هر رؤيايي نظر به حقيقت ندارد هر چند هار رؤياايي تعبياری دارد كاه بعضااً      يم 

 د. باشميه عوامل طبيعي و يا عوامل اخالقي تعبير آن مربوط ب
خاواب را عباور دهاد و باه     شاده در  های دياده صورتتواند خواب مي یكنندهتعبير اي معبِّر
ناد و ياا   ندار يكاه ماا باه ازاء خاارج     ياست درون یامور هاآنا منشأ ي ، حالبرساند انسرمنشأش
د. حضاارت نشااوينااده واقااع ماايد و در آنااشااه در خااار  دارياساات كااه ر هااا امااوریمنشااأ آن
كاه   يز مصر در خواب ديد به سرمنشاأض عبوردادناد و از قحطا   يكه عزرا صورتي  يوسا
در  كساي طور كه ممكان اسات   نيهم داشت خبر دادند. شيدر پهای آينده در سالمصر كشور 

ناد و  يطرف بب یند كه به او حمله كرده و معبّر سرمنشأ آن را نفس امّارهيرا بب يخود سگ یايرؤ
   .است دان دادهياض مبه نفس امّاره :به او تذكر دهد

باه   ، آن صاورت كنناد يجااد ما  يرا ا يصاورت انسان ال يكه در خدر عين آن از رؤياها يبعض
آن حادثاه   يبا يک طارف باا سابب غ   ينفس ناطقه از زيرا د با حوادث خارجي ارتباط دار ینحو

ساازد و  يما  يبا يآن سابب غ  یمعنا اسبِمن يصورت انسانال يگر خيشود و از طرف ديمرتبط م
 روروباه  يد: در خواب با آب زاللا يگويشود و مثالً ميم روروبهدر خواب با آن صورت  انسان

در د اسات  يا صاورت علامِ توح   ،كه آن آب يام. در حالدهيآن ند يزاللبه  يشدم كه هرگز آب
طرف با سبب غيباي و معناوی   و نفس ناطقه از يک  پاک است ييايدن یهازهيكه از انگخيال او 

آن آب كه علم توحيد است مرتبط شده و از طارف ديگار خياال او صاورتي مناسابِ آن معناا       
 ايجاد كرده كه همان صورت آب است.

د و نفس ناطقه توانسته قبل از وقاوع  ند رؤياهايي كه با حوادث خارجي ارتباط دارياگر بپرس
د، نا ريگيماا قارار ما    تتحات تاأثير خيااال    ، آياشدمرتبط با هاآن يبيبا سبب غ ها در خار ،آن

م و هار روز در  يهسات هماراه  االت خاود  يا همواره با خها انسانرا ما ي. زیم داد، آريجواب خواه
م. اگار در بااا  و صاحرايي رفتيااد و باا چشاام خااود    يافاازائياالت خاود ماا يااخااود بار خ  يزنادگ 
در هنگاام  ماناد و  يما  يشاما بااق   اليا ها در خييبايصورت آن ز ،ديمشاهده كردرا هايي زيبايي

كنيد و كنيد، در خواب هم همين كار را ميميزندگي هاآنبا ی خوض بيداری به عنوان خاطره



  

 يالتاان بااق  يدر خهاا  آن و صاورت ناد  يبيرا ما  ييزهاا يرود و چيما  ييشما به جاا  ینفس ناطقه
در  يبا يغ یهاا ت باا سابب  االت حاصل ارتباط نفس ناطقه اسياز آن خ يخواهد ماند، منتها بعض

االت يا ر خيواهمه از حالت معنا به حالت صورت در آمده و با ساا  یكه در موطن قوهعالم عقل 
هاای  است و بعضي از خياالت، حاصلِ صفات انساان اسات و ريشاه در سابب     ب شدهيشما ترك

 . غيبي خار  نفس ندارند
رو شاده و  در خواب با آن روبهنچه شخص ی بين آكه از رابطه را نام بردههايي قرآن خواب

نسابت باه ذباح فرزندشاان در      بين عالَم خار  حكايت دارد. مثل خاواب حضارت اباراهيم   
يوساا و ياا    یساوره  4 یهيا در آ و يا رؤيای حضرت يوسا 4صافات یسوره 105 یهيآ

و يا رؤيای پادشاه  5يوسا یسوره 36 یهيدر آ زنداني حضرت يوسارؤيای دو رفيق هم
 27 یهيا در رابطه با فاتح مكاه در آ   خدايوسا و يا رؤيای رسول یسوره 43 یهير در آمص

 است كه با عالَم خار  رابطه دارد و صِرف خياالت نيست.  يياهايها رؤتمامي اين 6فتح یسوره
دهناد تاا اگار    هايي هست كاه خبار از آيناده ماي    كند خوابيات فوق روشن ميقرآن در آ

د ناصالت داراز رؤياها  يم بعضيم عرم كنييا اصالً اصالت دارد يا نه؟ بتواند: آيا رؤيكسي پرس
م، باه اعتباار آن كاه قارآن از زباان      يگاوئ يحق ما  یاهاي، رؤهااين نوع رؤين جهت ما به ايو به ا

  ر فَع هََب   يرهِهع لَىهالْع رْشِه  خَمرُّ اْهلَمه،هس،مجَّدًاهههه»كناد  ين وصا ميرا چن هاآن وساحضرت ي

                                                 

صاورتِ پياام   عمال،  برناد. متوجاه شادند ايان     ر خواب ديدند كه دارناد فرزندشاان را سارمي   د حضرت ابراهيم -4

 واقعيت خارجي كشا كردند. رو شدند وبين آن صورتي كه در خواب با آن روبهرا ای حضرت حق است و رابطه

خورناد.  ماي  ي را كاه روی سارم باود   هااي انهاا نا  دم كاال  يا آمد به حضرت عرم كرد: در خواب د هاآن يكي از - 5

كناد  در اين آيات اشااره ماي  خورند. قرآن ها مغز سرت را ميزند و بعد كال يآوحضرت هم تعبيركردند كه تو را به دار مي

افتاد خبار   اتفااق ماي  در آيناده   كاه ای واقعاه  كند، ازميی كه طرف در خواب تجربهاحادثه طريقتواند از شخصي كه ميبه 

 دهد.  

آمدناد و  ماي  بل از وقوع در خواب ديدند و باه اصاحاب خبار دادناد، اصاحاب هام هار روز       فتح مكه را حضرت ق - 6

آن رؤيايي است  ،دادند نه زمان آن را. مثال ديگررا نشان« فتح مكه»فرمودند: به من يحضرت م «پس چي شد؟»پرسيدند مي

عقب رفتن به ايان معناسات كاه ديان ماردم      بعق رود.عقب ميها سوارند و منبر عقبكه پيغمبر ديدند كه بر منبرشان بوزينه

حضارت   دين چيزی نيسات. شان از آيند كه در قلباض و افرادی در ميدانِ تبليغ دين ميگردد به همان صورت جاهليبرمي

هاا و  كاوثری هسات مااوراء ايان صاورت     نازل شد، به اين معنا كه  كوثر جهت تسلي رسول خدای ناراحت شدند، سوره

  م ماهج ع لْنَماههه»فرمايد: مي كه قرآن به رسول خدااين سوره قوت قلبي برای حضرت بود. آنچه مهم است اين ،گردهاعقب
م مگار باه   يشاود قارار ناداد   يرا كه در خواب نشانت داديم و واقع ما  یايعني ما آن واقعه «الرُّؤي اهالَّتِيهََر يرنَاك هإِالَّهفِتْنَةًهل لنَّاسِ

  مردم. یعنوان امتحان برا



  

و  عقاوب يبعاد از آن كاه    7«قَاوَهي اهََب تِهُ ذَاهتَأْ ِيُِّهر،ؤْي اي همِنهقَبرُِّهقَمدرهج ع لَه ماهر بِّميهَ ق ماهههه  
من كه خداوند  یايل رؤين است تأويپدر ا یوسا گفت ايوسا به او سجده كردند يبرادران 

  آن را حق قرار داد.

 اي حقيرؤراز 
فوق باا عاالم ماا   در اثر ارتبااط  در هنگام خواب از آنچه نفس ناطقه  ستارؤيای حق عبارت

شاود كاه   يما  روروبهای ا نفس ناطقه با سبب غيبيِ حادثهيشود، حال يم روروبهعالم ماده با آن 
ا باا  يا ناد، و  يگو «هصاادق  یايرؤ»گردد كه به آن خاص محقَّق مي «نظرف مكان و زما»بعداً در 

هاای  جهات پياام  آورد كاه باه   يد ما يپد انسان انجدر  یمعنو يشود كه معانيم روروبه يقتيحق
هاای  ، هرچناد ممكان اسات آن پياام    ناد يگويما  يرحمان یايآن رؤمعنوی كه به همراه دارد به 

اض ظهور كند مثل خاواب حضارت   ی معنویی خيال نيز به صورتي مناسبِ جنبهمعنوی در قوه
   .در مورد ذبح حضرت اسماعيل ابراهيم

د كه آنچه در عالم ماده به صاورت  يت داشته باشيد عنايو علت آن با هصادق یايدر مورد رؤ
در عاالم مجاردات باه صاورت جاامع از ابتادا        ،شاود يل و در زمان و مكان خاص واقع ما يتفص

ن مبناا  يخلاق كارده و بار هما    را عاالم   یک اراده هماه يا را خداوناد باا   يا ، زاسات  موجود باوده 
مرتباه كاه مرباوط باه عاالم      دفعاي و ياک  جااد  يا يعني« اَمْر» 8«  هماهاَمررُناهإاله اَِد ةٌ»د: يفرمايم

جااد.  يک ايا سات مگار   ين یزيجاد ما چيكه: ا است ه عبارت از آنيآ يمجردات است و لذا معن
خر هسات و تاا   و تاأ تقادم   ،ت عاالم مااده اراده كارده اسات    ها جوند ظهور آنچه خدا یبرا ولي

كه اماروز ظهاور   مثالً برای اينشود. ياهر نمظ یبعد یابد مرحلهيظهور نچيز  ی اوّلي آنمرحله
را در هماان   مان و شاما  خداوناد   .رفت تا امروز ظهور كناد يكرد و ميروز ظهور ميد ديكند با
د يا پاس ابتادا با   ،فرزند پادرم هساتم   مناما  ه استكرد كرد، اراده عالم را اراده یكه همه يوقت

هاا قبال از ظهاور    حادثه یپس همهخلق بشوم.  ظهور كنم ونيز رو آن من يپدرم را خلق كند تا پ
باا  تواناد در خاواب   ميبه صورت جامع در عالم مجردات موجودند و نفس ناطقه  ،در عالم ماده

كه بعاداً   يمطابق صورت - آن حالتِ جامعدر نتيجه شود و رو روبه هاوجود مجرد و جامع آن حادثه

كه آن حادثاه  انسان قبل از آنكند، و شخص تجلي  آنال يدر خ -گردديدر عالم ماده ظاهر و خلق م
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رون از ذهن واقاع  يكه بعداً در ب يالبته به همان صورت - دخيال خود بياب در ،مشاهده كندعالم ماده را در 

 و اين است راز رؤياهای صادقه.  -شوديم
 سااني انكاه  ، چون قبل از اينديآيان ميجبر به م اگر كسي اشكال كند با فرم مطلب فوق،

مااده واقاع شاده و او     فوقِی خود انجام دهد آن كاار در عاالم ماا   اراده را با یدر عالم ماده كار
جاواب خاواهيم داد   مجبور است آن كار را مطابق آنچه در عالم مجردات واقع شده انجام دهد. 

 درشاود  يما  روروباه  یاحادثاه  يبا يدر خواب با سبب غ انسان يوقت اين اشكال وارد نيست زيرا
گردد. يم روروبهشود، يكه آن حادثه واقع م يبه همان صورتبا آن حادثه، اختياراً  عالم بيداری

ام، ممكان اسات   جاا نشساته  نيا اار و انتخاب خود، يطور كه بنده در حال حاضر با اختنيمثالً هم
در ن صاحنه را  يا روز ايا كاه شاما د  نيا د. ايده باشيدر خواب د ،ن صحنهيروز در ايشما بنده را د

نجاا  يار خاود ا يا م بلكه من باا اخت يايجا بنيام به اشود تا من مجبور بودهيل نميد دليادهيخواب د
طور كه شاما  م همانو مسلّ« دييآيجا منيدانسته شما به ايم وندروز خدايد» كهنيام. مثل اآمده

طور كاه  قع دارد هماندانسته، چون خداوند علم به وايد، او مايهجا آمدنيار خود ايامروز با اخت
كناد.  يمجبور باه آن انتخااب نما   ما را ، و علم خدا به اختيار و انتخاب ما شونديمها واقع حادثه
كاه بناده    يتا يمختار هستم و لذا در خواب هم باا هماان واقع   دیبنده آن است كه موجو تِيواقع

 دهم.  يام مارم آن كار را انجين اختيد كه فردا با هميشويرو مروبهبا من هستم، 
ياک  تواناد باا وجاود عقلايِ     يكه دارد ما  ید نفس ناطقه به علت تجرديپس مالحظه فرمود

ل كناد و  ال خاود متمثّا  يرا در موطن خ يوجود عقلآن سپس  ،كندحادثه در خواب ارتباط پيدا 
كه در عاالَم مااده حاادث     يصورتبه همان در آورد،  يخارج يصورت جزئ مناسبِ يبه صورت

 ند: يفرمايم« مسائل نفس ونِيع»در كتاب  «اهللحفظه»يمه حسن زاده آملشود. عالمي



  

باا مبااني برزخاي ياا عقلايِ چيازی        یدارياگر نفس در حالت ب يحتبا توجه به مطلب فوق، 
 .ديآيش مينده چه پيكند آ ينيبپيشتواند رو شد ميروبه

بدون صورت و  ياست، در موطن عقل معان یو ماد يلو مثا يمراتب عقل ینفس ناطقه دارا
صاورت   يوقتا  دنيا اب دوبدون مااده قارار دارد و خا    ماده قرار دارند و در موطن مثال صورتِ

و در ماوطن ماادی از بادن باه      گردد روروبه يمثال هایرد كه نفس ناطقه بتواند با صورتيگيم
 .  كندعنوان ابزاری جهت استكمال روح استفاده مي

 هايزان حقانيت خوابم
كناد معلاوم   ای از حقايق آن عالَم را به مقدار اساتعدادض دريافات ماي   چون نفس ناطقه پاره

 را كاه باا آن   آنچاه  یتواناد هماه  يرا ناه ما  يشود. ز روروبهند يبيناً با آنچه در خواب ميست عين
و ناه   كنيد ااد را دريافت نميی مطالب استكه شما سر كالس همها مثل وقتيافت كند يشود دريم روروبه
و االت يا چاون خ  ماناد. ير خيااالت و وَهمياات مصاون ماي    كناد از تاأث  يافات ما  يدررا كه آنچه 

خيلاي آزادتار عمال     -شادن حاواس  باه دليال از صاحنه خاار      - هنگاام خاواب  وَهميات در نفس در 
ه وَهميااتش بار آن   نچا از عالم معنا گرفته باا آ  انسانن آنچه ين جهت معبِّر بايد بيد، به همكننمي

ن يرا معا خاواب  ر كناد و جهات وقاوع آن    يا د تا بتواند خواب را درست تعبافزوده تفكيک نماي
   است. یادهيچيار مشكل و پيبس ن كارِياكه  دينما

حقاايق عاالَم غياب را در     باود ماي گرفتار وَهميّاات و آرزوهاا ن   اگر نفس ناطقه كامل بود و
 يخاارج  ال با صورت مناسابِ يو در موطن خ فتاييم يطور كه هست به صورت كلخواب آن

قبل از پيغمبر شادن تماام آنچاه     يحت بر همين اساس وجود مقدس پيامبر ،دشرو ميروبهآن 
 معصومينی ائمه یطور كه همههمان .ديدندقبل در خواب مي آمد شبِكه فردا پيش ميرا 

 ين معنا يا دخالات نادارد و باه ا    اتهميوَ هاآنت ي؛ چون در شخصبودهشان عين حقيقت خواب
 ،عاالم  قِيارتبااط باا حقاا    دركامل نبود، ناه  انسان ولي اگر نفس  احتيا  به تعبير ندارد.خوابشان 



  

شاود  حاصال ماي  كه  يال صورتيطن خود و نه در مكنكلي را به طور صحيح دريافت مي يمعان
باا   ،ل از ارتباط با معاني عاليهصورت حاص در نتيجه خواهد بود،ات مبرّا يآرزوها و وَهم از تأثير
   شود.يم طمأنوس است مخلو هاآنبا انسان های جزيي كه صورت

مأنوس است منحصر  هاآنبا ناطقه كه نفس  يجزئ یهابا صورت ياليالبته انطباق صورت خ
ق را انجاام  يا ن تطبيا تواناد ا يت نفس ناطقه آن است كاه ما  يست بلكه خاصيناقص ن یهابه نفس

را در خاواب   «هيعلاهللرضواا »ينا يشتر است. مثالً شما حضرت اماام خم يب يين توانايخواب ا دهد و در
سات  اياد، در شان را خاواب دياده  يشويد كه اند. خوشحال ميدهيم یبينيد كه به شما تذكرمي

معلم معنوی  شان برای شما صورتِ مأنوسِيكه ا ييجااز آن يدارد ول يخوشحال یجااست كه 
التاان  يكناد و در ماوطن خ   يغيبي و معنوی در خواب بر نفس ناطقه شما تجل ینور يهستند وقت

ن جهات اگار سارا     يبه هم ،شما با آن مأنوس است شود كه ذهنِابد به صورتي ظاهرمييظهور 
شما را در خواب ديدم آيا شاما باه خاواب مان     وقتي من د: يبرويد و بپرس «هيعلاهللرضواا »حضرت امام

 یال شاما آن معناا  يا اناد بلكاه خ  كنند، چون حضرت امام به سرا  شاما نياماده  يد؟ انكار ميآمد
افات  يدراماام  آن معنا را به صاورت صاوت    یخود در آورد و محتوا را به صورت مأنوسِ يبيغ

مأمور است كاه   ياله انسانغير آن است كه يک وقت يک  مورد كه عرم شد البته اين 9نمود.
 كند.   یريو از شما دستگبه سرا  شما بيايد از طريق خواب 

افت نفس ناطقه از عاالم  يبا در يكه تناسب يجاد صورت مأنوسيال و ايدر هر حال از نقش خ
خود در كتااب   يكه از حالت برزخ ياهلل قوچاني در گزارشد غافل بود. آيتيمجردات دارد نبا

ناد:  يگويما  ،شاود يفرستاده م ياميشان از عالم باال پيا یكه برا ييجادهند آنياحت غرب ميس
و بخواهاد منكار آن    ،جاا تلفان هسات   آندر يک نفر ممكن است بپرسد مگار  «! زدتلفن زنگ»

گزارض واقعي  کيشان يكه گزارض ا يشان نسبت دهد، در حاليگزارض شود و آن را به وَهم ا
ن گزارشاات مطاابق   يا اناد، ا ات رُمان نوشتهيات و آيمطابق روا است. نبايد تصور شود كه ايشان

را  يشاود و احاواالت  اگر شخص در آن صحنه حاضار  كه  یاست به طور يقاعده و قانون خاص
من »ند: يفرمايم گويد. ايشان در ابتدای گزارض خوداظهار كند جز اين نمي بخواهدد يابكه مي
عالم بارزخ رفتناد و صاورت تماام      به واقعاً هم مردند، مگر مردن شاخ و دم دارد؟! يعني« مُردم.
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از آن  انساان هاايي هسات كاه    افتناد و بعاد هام برگشاتند. ماردن     يت شخصايتيِ خاود را   احاواال 
باه   ياميا وقتاي در آن عاالم پ  در آن برگشت نادارد.   انسانهايي هم هست كه گردد، مردنبرمي

كناد كاه   يال او مطابق صورت مأنوس او جلوه ما يام در خيدهند، آن پيم مرحوم آقای قوچاني
شاان تلفان باوده، اماروز ممكان      يا یبارا رای دادن پيام از راه دور، صورت مأنوس بدر آن زمان 

 نترنت باشد. ياايميل و ا يهمراه  است صورت تلفنِ
در  «معناا » ،سات يمطرح ن «صورت»د در آن حال يكنيافت ميام را از موطن عقل دريپ يگاه

ياباد در  ناا ماي  ، عموماً آنچاه انساان در عاالم مع   شوديمآن پيام متذكر  انسانان است و شعور يم
ال يا خ یعموم مردم به جهت غلبه يول كندموطن خيال نيز به صورتي مناسبِ آن معنا تجلي مي

« خدا چه شكلي است؟»پرسند: كنند، حتي در مورد خدا هم ميميزندگي هابر عقل، با صورت
ه اسات و  ها سراسر خوابشان با صورت همرانيا باشند. بدون شكل داشته توانند خدایِچون نمي

در « عظمات »وقتي باا معناي    يد. حتننيبيخواب ماند، هايي كه با معاني كلي مأنوساز آنشتر يب
ن كه در آن عالَم يشود، با اايجاد مي« كوه»صورت  انعاً در خيالشيد سرنشومي روآن عالم روبه

در هر حال  اند.دادهرا در خود رشد ن ياما استعداد اُنس با معان اندشده روروبه« عظمت»معنای با 
باه تجلاي ناور    مفتخار  ی او كاه نفاس ناطقاه   از ايان ک موده اسات  همان صورت كوه برای او ي

گيرد، چون به خود مي« روباه»صورت  در خيال انسان« مكر»عظمت شده يا اين كه عموماً معنيِ 
طور نيد ايد «روباه»كس در خواب صورت هرد متوجه بود يبا البتهشناسد. مي« روباه»مكر را به 

بارای او  « روبااه »، ممكن اسات  است شده روروبه« مكر»معني و با ا یست كه حتماً نفس ناطقهين
شاده و نفاس او    روروباه او باا آن معناا   ی نفس ناطقهبدهد و  یگريد یمعنا خودضدر فرهنگ 

 شخصاي . ممكان اسات   اسات  جااد و اباداع كارده   يالش ايمطابق آن معنا صورت روباه را در خ
شاد،   باه او القاا  « مكار »حاال اگار در خاواب معنايِ      باشد كه خيلي شارالتان اسات  داشته يقيرف

 يت اهلل قاضااياااهلل محماادتقي آمُلااي از شاااگردان آ  نااد. آياات يبيقش را ماايخااواب آن رفاا 
گارفتم و باردم    دساتش را باالخره شد گويند: در خواب با شيطان دعوايم مي «همايعلاهللرمحوة»يطباطبائ

بيادار شادم ديادم دسات خاودم را       ی كاه در دساتم ايجااد شاد    گاازگرفتم، از درد  در دهانم و
ات كاه هماان شايطانِ درونات     ند: خواستند به من بفهمانند تو با نفس امارهيفرمايام! مگازگرفته

ر يگر در خواب با شيطان درگيند: يک بار ديگويكني. ماست، درگيری، بايد خودت را درمان
كاه باه    یكورض كنم. از فشار تاكردم و فشار دادم فرو چشمانش  رد م راناانگشتاز  دو تاشدم، 

خاواهي  ماي  اگار  يعنا يديدم: انگشتانم در چشمان خودم اسات!   ،بيدار شدمچشمان خودم آمد 



  

كني. آدم بتواند تاا اينجاا برساد كاه باا      كني، اول بايد خودت را درستشيطان را از خودت دفع
 هايي به او بدهند، خودض يک مقامي است. ن پياماض درگير باشد و چنينفس اماره

ق يا ار حسااس و دق يها بسال بايد در تعبير خوابيجاد خيبا توجه به نقش صورت مأنوس در ا
باا خاواب شاخص     شاخص های مأنوس گاهي خواب يک بود، چون به جهت اختالف صورت

عمومااً ماردم   كاه   طورنيمتفاوت است. هم یدو معنا یكه يک صورت دارد دارابا اينديگری 
را « جهال »، و «نور»را به صورت « علم»، و «تا »را به صورت « افتخار»معني های خود در خواب
كساان  ي يافراد به صاورت  یهمه ین را برايتوان ايهمه نمولي با اين دنبينمي« ظلمت»به صورت 

و عاورت   نقل شده مردی در خواب ديد در دساتش مُهاری اسات كاه باا آن، دهاان       م داد.يتعم
زودی ماؤذن  ر آن را پرسايد، در جاواب گفات: تاو باه     يا سايرين تعب كند! از ابان مردم را مهر مي

اگر آن شخص از قبال ماؤذن    يكنند ولميشوی و در ماه رمضان مردم با صدای تو امساک مي
 .ييگويگفت تو زودتر از وقت اذان ميد معبّر به او ميديرا م ين خوابيبود و چن

 خواب چپ
 هاايي ال خاود صاورت  يا شاود در خ يدر خواب با آن مرتبط م انساني از يک معني كه گاه

باه معناي   « ثاروت » یطور كه گاهي در بيداری باا شانيدن واژه  نيسازد. همرا ميمعنا عكس آن 
 يصاورت  ،ثروت يشدن با معنروروبهن شد، با يشود، حال اگر در خواب چنمنتقل مي« فقرا فقرِ»

شاود  يكاه باه او ما    ين هنر معبّر است كه با الهاماات يشود و ايجاد ميا انسانال يمطابق فقر در خ
  تواند آن خواب را به عكس خودض برگرداند.يم

ی بارای نفاس ناطقاه   ، حرف درستي نيسات  «ها چپ استخواب زن»: گويندكه ميپس اين
اشاد.  ده اسات داشاته ب  يا عكس آنچه د يصورتخوابش نظر به در ن امكان هست كه يا يكسهر

د به آرامشي يشد روروبهزياد  با سرعت یداريدر ب يشما هم اگر از سرعتِ زياد بدتان بيايد وقت
ال يا كاه خ  ييجاا طور است و از آندر خواب هم همين ،شويدمنتقل مي هست یروادهيكه در پ

سارعت منتقال شاديد صاورتي از آن ناوع       ین كاه باه معناا   يتر است هما در هنگام خواب فعّال
 د.يكنيد در خود ابداع ميمسجد در حركت هست یكه به سو وی رارپياده

صاورت   شود و در آن حال باه رو ميموضوع روبه در رؤياهايي كه نفس ناطقه با اصلِحتي 
اين طور نيست كه بتوان به راحتي بين اصل موضوع و صاورت  د، گردمناسبِ آن معنا منتقل مي

كاردن كثافات   مالحظه كرد در حال جماع انسان اگر طوری كه بهخيالي آن ارتباط برقرار كرد، 



  

دادن دهند، در عين آگااهي دنيا را به او نشان مي آوردن مال زيادِدستبه است، در واقع صورتِ
كاه بادنش ورم   شاود باا ايان   رو ماي به او كه مال دنيا سرگين و كثافات اسات. و ياا وقتاي روباه     

دادن به او كاه  رو شده است، در عين آگاهيهآوردن مال زياد روبدستبه است، با صورتِكرده
كه اگر در خواب ديد در زندان اسات، در  مال زياد چرک و آلودگي است. همچنان آگاه باشد

زنادان   ،دادن به او كاه ايان شاهرت   رو شده، در عين آگاهياض روبهيابيشهرت واقع با صورتِ
اض گاذرانيِ دنياايي  خاوض كه اگر دياد در زنجيار اسات، باا صاورت خوشاي و       است. همچنان

 زنجيار اسات.   وگرفتااری  گاذراني،  ناوع خاوض  دادن به او كه آن رو شده، در عين آگاهيروبه
مالحظه مي فرماييد كه اين نوع رؤيا در عين آن كه شبيه رؤياهاای چاپ نيسات صاورت نازلاه      

ون در حاال  توان به رؤيا اعتماد كارد، چا نمياصل آنها نيز نمي باشد به همين جهت بايد گفت: 
دهاد و  ها را تغيير ماي قدر جَوَالن دارد كه با ميل خود صورتنفس آن یخواب؛ صورت خياليه

 كند.از جايگاه خود خار  مي

 ايانوع رؤ
است كه در خاار  واقاع    ين صورتيات، عيوَهم صريح و بدون تصرفِانسان گاهي خواب 

شاد و قارآن در ماورد آن     يوحد و در خواب به او يد يكه مادر موس يمثل خواب ،شوديم
  هالههََ ْهََررضِعيهِهفَإِذاهخِفْتِهع لَيرهِهفَأَلْقيهِهفِيهالْي ُِّه  هالهتَخمافيههَُمِّهم، سىه  هََ رَ يرناهإِلى»د: يا فرمايم

رديم كاه  الهام ك]در خواب[ ما به مادر موسى  10«إِنَّاهر ادُّ  ،هإِلَيركِه  هجاعِلُ  ،همِنَهالْم،رْس لينهتَحرزَني
بيفكن؛ و نترس و غمگين مبااض، كاه    او را شير ده؛ و هنگامى كه بر او ترسيدى، وى را در دريا

 دهيم!گردانيم، و او را از رسوالن قرار مىما او را به تو بازمى
كه با معناايي  ها مُتُمَثِّل معنايي است كه نفس ناطقه در عين آنعرم شد گاهي مواقع خواب

ممكن اسات  كند و گاهي خيال خود صورتي جزئي مطابق آن معنا ابداع ميشود، در مرتبط مي
شاده  صورت اباداع  كند،معاني به خيال خود اِعمال مي حين نزولدر  انسانكه نفس  يبا تصرفات

صاورت كادام   آن  یتوان فهمياد مبناا  كه نشود آنچنان با تصورات شخص مخلوط توسط خيال 
د در اين حالت باه  كن کيگر تفكياالت ديرا از انبوه خد آن است و برای معبّر امكان نداشته باش

 گويند. يپراكنده م یاهايا رؤي« اضغاث احالم»اين رؤياها 
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 رؤياهايي كه تذكردهنده است
موضاوع و   اها، رؤياهايي است كه نفس ناطقه با اصلِياز جمله رؤچنانچه مالحظه فرموديد؛ 

كناد  يدر خود احساس ما را  يبيغ قتِيسب با آن حقمنا يمعانشود و ي امور مرتبط ميبيغ يمبان
خياال او صاورتي    كاه در ايان حاال ممكان اسات     شاود  يمنتقل ما  يا علمي یمعنو یو به شعور

ن يا ايرد. يگيم يدر خواب تذكرات يک روحانيسازد، مثل همان كه از زبان مناسب آن معاني ب
مال دنيا را به او نشان  یآورعجم صفتِكردن كثافت است كه صورتِ ند در حال جمعيبيكه م
ا كثافات  يا دن 11«هاهكالبب،طالِه  هنياهجيفةٌالدا»ند: يفرمايم اند و در همين رابطه رسول خداداده

ن عمال را  يا يمعن د. چون نفس مبارک رسول خدانباشيم اناست و طالب و مشتاق آن سگ
الش يا در خ يشود و آن معنا ا مرتبط يدن آوریجمع يهم كه در خواب با معن يشناسد و كسيم

دهناد  يق به او آگاهي مين طريشود و از ايم روروبهد با صورت جمع كردن كثافت ينما يتجل
 ا سرگين و كثافت است.  يكه مال دن

 یاسات بارا   یک ناوع تاذكّر معناو   بسياری از رؤياها يد يتوان فهميبا توجه به نكات فوق م
بيناد كاه   خواب مي. مثالً طرف در است شده يبيغ یارتباط با مباد یكه روحشان آماده يكسان
 شاود، ، آب پيادا نماي  پيادا كناد   يكناد تاا آبا   يتالض ما  هش آلوده به كثافت است و هر چدست
ن ناوع  يا آلوده شده و هنوز هم جبران نكرده است.خواهند او را متذكر كنند او به مال حرام يم

دهناد. تاا   ذكر ماي ن صورت به او تيو به ا داندياست كه مال حرام را بد م ينفس یها براخواب
بار ايان مبناا گفتاه     ناد  يهاا را بب ن ناوع خاواب  يتواند ايدا نكند نميجرد پای از تنفس انسان نحوه

اسات كاه در قالاب     یتاذكر معناو  به خودی خود برای انسان يک نوع اها ياز رؤ يبعض شودمي
كاه   ييجاا از آنشاود  از تأكيد ماي ب يول ،دنرسيم ویاست به  مأنوس او یكه برا يهايصورت

تاوان باه رؤياا    دارد نماي  هاای انحرافاي بساياری   خيال انسان بسيار فعّال است و پرض ،در خواب
 اعتماد كارد. 

لَماهي حرمزَ ْههه»آورده كه حضرت فرمودند:  از قول پيامبر خدا« العقولتحا»صاحب كتاب 
اگر رؤيا از كسي برداشته  12«ه،هإِذَاهر س خَهفِيهالْعِلُِْهر،فِع ترهع نْه،هالرُّؤْي اَََ د،كُُرهََ ْهتُرْفَع هع نْه،هالرُّؤْي اهفَإِنَّ

 چاون  .شاود شد، نبايد نگران باشد؛ زيرا وقتي كسي راسخ در علم شود، رؤياا از او برداشاته ماي   
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ال يا در خ ،عاالم عقال   ن خيال كه با نزديكي نفاس ناطقاه باه   هستند در موط ييهااها صورتيرؤ
شااءاهلل  حاال اگار إن   اسات،  ب شاده يا ات و آرزوها تركيموارد با وَهم یاريو در بس كرده يتجل

ال يا خ یتر به مرتباه ر كرد و كميرو شد و در آن مرتبه سشما با خودِ حقيقت روبه ینفس ناطقه
ن برداشات  يت چنا يا ن روايا . از اشاود ماي  دن از شاما برداشاته  يا دبه اين معنا خوابتوجه نمود، 

در موقاع  ا نيست ممكان اسات دليال بار ايان باشاد كاه        بر ضعنديدن دليل شود كه خوابيم
م كاه  يحكا  هاای انساان شاود، مثال   يرو مشتر با خودِ حقيقت روبهيب انسان ینفس ناطقهخواب، 

در علم راسخ شاد   يست كه نفس ناطقه وقتيور نطها توجه دارند. البته اينتر به معاني و سنتشيب
ولي باه   ،اليخبر غلبه بر عقل است و نه در چنين مواردی د بلكه وش ينفكلّي بهال او يخ یمرتبه

خاواب  هام   اءيا اء و اولين جهت انبيد، به همگيروقتش به خيال هم نظر دارد و از آن بهره مي
 انساان اناد اگار   ن راساتا دساتور داده  يپاک و خالص است و در هما  هاآن یاهايرؤ ينند وليبيم

 را طهاارتِ يا شاود ز يپراكناده آزاد ما   یاهاا يا وضو بخواباد از رؤ دائم در حال طهارت باشد و ب
هَصدقكُهرؤياً»ناد:  يفرماين رابطه ميدر هم رسول خدا .گردديجسم موجب طهارت باطن م

در  انساان د. وقتاي  نگوتر باشتتر است كه راسصادق انشياياز شما رؤ انيكس 13«َصدقكُهَديثاً
 شاود تاا  يموجاب ما  امر ن يكند و همير ميس ير واقعيصادق نباشد روحش در جهات غ يزندگ

در  انساان طاور كاه اگار ذهان     نيهما  .رديبگ يز جهت انحرافياو ن خيالي یهاصورت در خواب
الش از كنتارلش خاار    يا ک كننده باشد به همان اندازه خيتحر یهار صورتيتحت تأث یداريب
 یهاا اب او را از صورتخو يواه االتِين خقتي در چنين حالتي به خواب رفت هماشود و ويم

 كند. يپر م پراكنده
نسابت باه    انساان فرماياد: اگار   ماي « دارالساالم »كتااب   چهارم نوری در جلد مرحوم محدث

خوراكش مواظبت داشته باشد و دقت كند كه چاه چياز بخاورد و چاه مقادار بخاورد، روح او       
وَالن شايطان در  ب جَيابد. وگرنه برعكس: پرخوری، موجرا مي هاانقدرت سير در اكناف آسم

 شود.  ، در خواب و بيداری ميقلب و خيال انسان
و هرگز چشامان خاود را    14«ماهم تَّعرناهبِهِهََزر اجاًهمِنْه،ُرهالهتَم،دَّ َّهع يرنَيرك هإِلى»د: يفرمايقرآن م
 یهاا جهات تجرباه   از راه يكا ي. ايام، مايفكن  داده كفارهايى از هاى مادّى، كه به گروهبه نعمت
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ماان از آن ناوع   تاا ذهان   امكانات اهل دنيا خيره نشويمت كه به دنيا و ن اسيهای نوراني اخواب
باه ساوی پروردگارماان    ا يا د. عبادات برای اين است كه جهت جاان ماا از دن  نگردها پر صورت

 د.يكنحق منتقل مي يائي، داريد قلب را به كبر«اهللُ اكبر»گوييد: مي يوقت سوق پيدا كند لذا

 هگانسه ياهايرؤ
الرُّؤْياهثَالثٌ:همِنْهاهاَُا يُِّهالشَّيرطا هلِي حرزُ َهبِهاهابرنَهاد م ه  همِنْهماهمماههه»ند: يفرمايم رسول خدا

ا سه يرؤ 15«ةِي ه،ُُّهبِهِهالرَّج،ُِّهفيهي قْظَتِهِهفَي را ،هفيهم نامِهِ ه  همِنْهاهج،زْءٌهمِنْهسِتَّةوه  هاَررب عينَهج،زْءًهمِنَهالنُّب، َّ
ا از آن يا كند تا فرزنادان آدم را نگاران كناد، و    ا القائاتي است كه شيطان القاء ميياست؛  گونه
رو هاا روباه  ماورد توجاه قارار داده در خاواب باا آن      یدارياست كه هرچه انسان در ب يياهايرؤ
 از چهل و شش جزءِ نبوت است.   ياست كه جزئ يياهايا رؤيشود و يم

 هاا آناالت يا تواند خيم هاانسان يگبه جهت آمادطان ياست كه ش ینوع اول طور یاهايرؤ
وس كناد، در  يماأ  يراه بنادگ  یرا از اداماه  هاا آنخود قارار دهاد تاا     یهار وسوسهيرا تحت تأث

باود  د متوجاه  يبا .ديشو روروبهخالف شرع  يكند تا در خواب با اعمالياالت شما تصرف ميخ
نگران كردن  یطان برايكه ش -اها ين نوع رؤيخود را با انبايد و نا كرد عتاها اين نوع رؤيبه انبايد  كه

 .ارزيابي كنيم -جاد كردهيما ا
كاه  -اهاا را  يبعد از آن كاه ناوع دوم از رؤ   د حضرت رسول اكرميچنانچه مالحظه فرمود

از  يمناوع ساو  شاوند،  متاذكر ماي   -ميا اها توجاه كارده  به آن یداريجاد شده كه در بيا یر اموريتحت تأث
ی همانناد نفاس ناطقاه   تواناد  يكنند كه از جنس نبوت است و نفس ناطقه مياها را مطرح ميرؤ

 یاهاا يرؤ. ق عاالم شاود  ياز حقاا  يقيمتوجاه حقاا   ،عاالم  بِيا غ يبا ارتباط باا مباان  پيامبران خدا، 
جاايي  از آن .دنن قسم قرار داريدر ا شود،رو ميروبه يبا حقايق عقلها در آن انسانكه  يرحمان
ط يق باشاد شارا  ياگر نفس ناطقه مستعد اُنس باا حقاا   ،ستيدان نيدر م انساندر خواب حسّ  كه

خاود را از   توانناد نظارِ  يما  یداريا طاور كاه عرفاا در ب   نيهما  ،فاراهم اسات  خوبي چنين اُنسي به
كاه در   ييتاا آنجاا    معنوی سوق دهند،قِيحقا یمحسوسات منصرف كنند و قلب خود را به سو

مناد  ز بهاره يا ال خاود ن يا در خ يات آن معاان يا شاوند و از تجل يمرتبط ما  یق معنويحقابا  یداريب
هست كه فرمودند: باه قبرساتان   « آقا جمال گلپايگاني»اهلل گردند. در شرح حال مرحوم آيتيم
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هنوز باه طارف دنياا     هانيا هایدست يعنيرون است. يهايي باز قبرها دست يرفتم ديدم از بعض
خواهناد از  خاالي اسات و ماي    هارتِ حقيقيِ اين واقعيت است كه دستان آنوص ، ايناستدراز 

چشم خود را « هيوعلاهللرمحة»يگانيت اهلل آقا جمال گلپاين به جهت آن است كه آيبگيرند. ا یدنيا چيز
باا  در بياداری نياز   او  یمنصرف كرده و لذا نفس ناطقه ،ا دادهيكه خداوند به اهل دن یاز مظاهر

 .  است آن عالم مرتبط گشته یهياليم و صورت خق عاليحقا
فَك رْهي اهم،فَضَُِّّهفِيهالْأََرلَامِهكَيرَ هد بَّرَهالْمأَمررَهفِيه ماهفَم مزَ  هههه»فرمايند: به مفضّل مي صادقامام

ه  هلَ رهكَانَترهكُلُّه ماهتَكْمذِب،هلَمُرههههُاهلَ رهكَانَترهكُلُّه اهتَصرد،قُهلَكَا َهالنَّاس،هكُلُّه،ُرهََنْبِي اء ص ادِقَه اهبِكَاذِبِه اهفَآ 
م صرملَح ةوههي كُنْهفِيه اهم نْفَع ةٌهب ِّْهكَانَترهفَضْلًاهلَاهم عرنَىهلَه،هفَص ار  رهتَصرد،قُهَََري اناًهفَي نْتَفِع،هبِه اهالنَّماس،هفِميههه

مُفَضَّال در   یا 16«اهي عرتَمِد هع لَيره ماهكُمَِّّهالِاعرتِم مادهههي هرتَدِيهلَه اهََ رهم ضَرَّةوهي تَح ذَّر،همِنْه اه  هتَكْذِب،هكَثِيراًهلِئَلَّ
هاا  كارگرفته و راست و درو  آنها تدبير بهمورد رؤيا فكر كن كه چگونه خداوند در مورد آن

رؤياها راست بود، مردم همه پيامبر بودند و اگر همه درو  باود،   یرا به هم درآميخته؛ اگر همه
 يصادق باشد و مردم از آن در مصالحت  ين مقرر فرموده كه گاهيس چنای نبود، پدر رؤيا فايده

ند، يد از آن حذر كنند، دفع نمايرا كه با یده ببرند و ضرريابند، فايت يآن هدا ید به سويكه با
 ها اعتماد كامل نكنند.  باشند تا مردم بر آنيها درو  ماز خواب یاريو بس

و باه   احتياط با رؤياهای خاود برخاورد كنايم   ا دقت و د بيبا فهميد كهتوان يت مين رواياز ا
 .  ي اهميت ندهيمهر خواب و هر تعبير خواب

إِ َّهر،ؤْي اهالْم،ؤْمِنِهتُرِفُّهب ميرنَهه»داريم كه:  از قول رسول خدا محمد باقر در فرمايش امام
سِهِهََ رهي،ع بِّرَُ اهلَه،همِثْلُمه،هفَمإِذَاهع،بِّمرَ رهلَزِم متِهههههالسَّم اءِه  هالْأَررضِهع لَىهر َْسِهص اَِبِه اهَ تَّىهي،ع بِّرَُ اهلِنَفْ

رؤيای مؤمن بين زمين و آسمان بار سار صااحبش    17«الْأَررض هفَلَاهتَقُصُّ اهر،ؤْي اكُُرهإِلَّاهع لَىهم نْهي عرقِِّ
كه خودض آن را برای خود تعبير كند، يا ديگری برای او تعبير نمايد. پاس  در پرواز است تا آن

انساان   یشاود پاس خاواب خاود را جاز بارا      آيد و قطعاي ماي  آنگاه كه تعبير كرد، به زمين مي
حسان  دانناد.  ير خواب را مهم ما يد چگونه حضرت نقش تعبييد. مالحظه فرمايخردمند نقل نكن

زناى در خاواب    شنيدم كه فرمود: در زماان پياامبر اكارم    گويد: از ابوالحسنمى بن جَهْم
رسيد و خواب خاود را باه پياامبر عارم      اض شكسته، پس خدمت پيامبر نهاديد كه ستون خ
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رسد. شوهر او كه در سافر باود   فرمود: شوهرت با خوبى و خوشى از سفر سر مى پيامبر كرد.
بيامد. بار ديگر شوهر او باه سافر رفات و آن زن دوبااره باه       ندگفته بود گونه كه پيامبرهمان

رسايد و خاوابش را عارم     اسات. بااز خادمت پياامبر     اض شكستهنهاخواب ديد كه ستون خ
رسد، و شوهر او همان گوناه  خوبى و خوشى از سفر سر مى هكرد. پيامبر به او فرمود: شوهرت ب

كه پيامبر گفته بود از سفر بيامد. شوهر او براى بار سوم به سافر رفات و آن زن در خاواب دياد     
و شاوم باازگ   بااف و يمنفا  یود را براى مرداض شكسته، ولى او اين بار خواب خنهاكه ستون خ

رسايد و   رد. اين خبر به گوض پياامبر بدسرشت به او گفت شوهرت خواهد مُ ، و آن مردِكرد
 18؟: چرا اين مرد، خواب آن زن را تعبيرى نيكو نكردندفرمود شانيا

ه هما «! كنم؟يمن چند سالِ ديگر حكومت م»د: يدربار پرس یاز معبِّرها يعباس یمهد یروز
پرساد باه چاه    د، ماي يكنيسال ديگر شما حكومت مسي: قربان! گفت هاآندرماندند تا يكي از 

بينياد  اقوت قرمز در خاواب ماي  ي يكه امشب شما سدهد به دليل اينجواب ميگويي؟ دليل مي
ک سال حكومات شاما اسات. اتفاقااً آن شاب      يل يد و هر كدام دليكه در حال شمردن آن هست

؟ گفات: باه او   يدند از كجا گفتا ياز معبّر پرسسايرين بيند! قرمز در خواب مياقوت ي يفه سيخل
اقوت قرماز گشات و   يا  ين او هم با ذهن خود باه دنباال سا   ين ببيچننيكردم كه در خواب ا القا
 «بيناي اقوت قرمز خاواب ماي  ي يتو س»ن تصوّر را به او داد كه يال او آن را ساخت. آن معبّر ايخ

 19جااد كارد.  يال خاود آن را ا يهم اين تصور را با خود به خواب برد و در خفه يخل ینفس ناطقه
د با يادهيكه د يكرد. چون ممكن است خوابتكيه يليروی خواب خبر توان ن جهت نمييبه هم

 است.  تان ساختهكه خياالت باشدصورتي  و باشدواقعيت ارتباط نداشته 

 نقش عقايد در رؤيا
 لاي بينايم و را به صورتي ماي  ایبسياری موارد ما در خواب حادثه عنايت داشته باشيد كه در

بيناد در  شود كه احتيا  به تعبير دارد. مثالً طرف خواب ميديگر ظاهر مي يدر بيداری به صورت
كناد تاو باا رفقاای     كند باه او گوشازد ماي   زند، وقتي معبِّر خواب او را تعبير ميقبرستان قدم مي

اری. چون در خواب با صورت حقيقي رفقايش كه از حيات واقعاي  جاهل و كافر رفت و آمد د
دارای مراتاب مختلاا اسات، ياک      انسانشود. زيرا رو ميمحرومند، روبه -كه همان ايمان است -

                                                 

 .335، ص  8الكافي،   -18

 .147، ص ين و روانشناسيدا از نظر يمحمد رضا رضوان طلب، رؤ -19



  

ی خياال ياا وجاود    ی او مرتباه يک مرتبه و ی جسم مادی و حسّ اوستمرتبه از وجود او مرتبه
رو اض باا آن رفقاا روباه   ی وجود مثالياز منظر مرتبه ردآن ف باشد، كه در آن خوابمثالي او مي

ی خاصّي از مراتب وجاودی خاود   را قبرستان ديده، چون ما در هر عالمي در مرتبه هاآنشده و 
 هستيم.

باا   انساان ی باين عقاياد   مفيد است رابطاه  هاآنرؤيا و چگونگي  معنيِ آنچه در موضوع فهمِ
اگار عقاياد و    كس با چگونگي رؤياهای او هماهنگي دارد.است. عقايد و افكار هر رؤياهای او

افكار صاحب رؤيا در باب دين، عقايد و افكار حق باشد، رؤيای او در اين بااب جاز در ماوارد    
استثنايي، حق و منطبق با حق خواهد بود، و اگر عقايد او در بااب ديان، باطال و بارخالف حاق      

اطل و بر خالف حق خواهد بود، و چنانچه عقاياد و  باشد، رؤيای او هم جز در موارد استثنايي، ب
افكار او در دين از حق و باطل آميخته باشد، رؤيای او نيز در اين بااب از حاق و باطال آميختاه     

 خواهد بود.
باشاند و  ماي از همان عقايد های صحيحي كه عقايدض حق است، رؤياهای او حكايت يكس

 در ساحت برزخي خود نابينا اسات و از ديادن درساتِ   واقع لذا اگر در خواب ديد نابينا شده، به
دهند كه بداند فعالً در موضاوعي  خودِ او را به خودض نشان ميدر آن رؤيا حقايق ناتوان شده و 

دهناد تاا هادايت    گمراه است و يا بعداً به گمراهي خواهد افتاد. و از اين طريق او را هشدار ماي 
َصرمد قَكُُرهرؤيماًهَصرمد قَكُُرهههه»فرمودناد:   خادا در همين رابطاه رساول   و عرم شد كه  20شود.
 .هستند شما راستگوترين تر است كهراست انهايشي از شما خوابانكس 21«َديثاً
كه عقايد و افكار او در باب دين، عقايد باطلي است، معموالً آنچاه در بااب رؤياا در     يكس

ت، چاون در بياداری   های ناصحيح و بر خالف حق اسبيند حكايتخصوص خود و ديگران مي
و لاذا در آن سااحت هام باا بااطن حقيقاي موضاوعات         هديدهم حقيقت موضوعات را غلط مي

 شود.  رو نميروبه
هام آميختاه باشاد، معماوالً آنچاه در      حق و باطلِ به ،كه عقايد و افكار او در باب دين يكس

 اهد بود.هم آميخته خوبيند، حق و باطلِ بهباب رؤيا در خصوص خود و ديگران مي
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طور كه در ماورد  ی دوم هستند و در باب دين، عقايد باطلي دارند، همانكساني كه از دسته
نياز باطال    هاا آنهای دين عقايدشان باطال اسات، رؤياهاای    دنيايي و دستورات و وعده زندگيِ

اسات،   الارّاحمين گويند خدا ارحمجای توبه از گناه، ميكنند و بهراحتي گناه ميها بهاست. اين
هاای خاود را باا    زدن به هاوس همين قضاوتِ باطل را در موضوعات ديگرِ دين نيز دارند و دامن

بر خالف قارآن   - دهند. اين افراد در رؤياهای خود مطابق همين افكارِ غلطتوجيه شرعي ادامه مي

هاای  بيناي طور كاه در حاال بياداری باا خاوض     ها همانبينند. اينخواب مي -و بيانات معصاومين 
هاای  شاوند. باه عباارتي خاواب    رو ماي كنند، با رؤياهايي از همين سانخ روباه  كاذب زندگي مي
كند مشمول عفو و مغفارت الهاي قارار    بينند كه حكايت ميهای مختلفي را ميخوض و صورت

 22اند.توجه نموده هاآنبه  اند و حضرات معصومينگرفته
هاای  ها و ساخن خوض، وقتي با قضاوتهای حال حساب كنيد اين رؤياهای خوب و خواب

كناد و چاه   پاا ماي  خبران از اهل ايمان باه باطلي كه عرم شد جمع شود، چه غوغايي در بين بي
يي كاه ساعي   هاا آنآن اين است كه ديگار بارای اهال ايماان و      خسراني به همراه دارد، حدّاقلِّ

 قائل نيستند. دينداری كنند، رجحاني ،كنند از طريق عقايد صحيح و آداب شرعيمي
دانستند، پس قيد به دستورات شرعي را بد نميی بيهاانسانافراد فوق همان طور كه در دنيا 

كه اين رؤياها مصانوع  بينند، غافل از اينرا در خواب در وضع خوب مي هاآننيز  هاآناز فوت 
 ذهن خود آنان است. 

لَاثَةٌ هر،ؤْي اهب،شْرَىهمِنَهاللَّهِ ه  هر،ؤْي ماهمِمَّماهههالرُّؤْي اهثَ»فرمايناد:  گر مييد يتيدر روا رسول خدا
ثْهبِمهِه  ههي،ح دِّثُهبِهِهالرَّج،ُِّهنَفْس ه، ه  هر،ؤْي اهمِنْهتَحرزِينِهالشَّيرطَا ِ.هفَإِذَاهر ََىهَََ د،كُُرهم اهي كْرَ ،هفَلَماهي،ح مدِّهه

كاه  رؤياايي  خادا، و  از طارف   اسات  ایماوده  ايي كهرؤي :استنوع خواب سه  23«لْي قُُره  هلْي،ص ِّ 
، و چاون يكاى از شاما خاواب     اسات  از شايطان كاه  آور غم ييو رؤيا سازد،يشخص خودض م

الرُّؤْي اه»و نيز از آن حضرت داريم كه  .برخيزد و نماز گزارد  ،كسى نگويده ديد ب كنندهناراحت

                                                 

را ديد رؤيای او صادق است؛ چاون   ام معصومكه در روايت داريم هركس خواب امعنايت داشته باشيد اين - 22

قبالً صورت اماام را دياده باشاد، وگرناه      انسانظاهر شود، در صورتي است كه  تواند به صورت امام يا پيامبرشيطان نمي

 هاا ادعاای پياامبری كردناد و ماّدعي شادند پياامبرِ خدايناد، در        ی كذّاباز طريق مسيلمه هاناهمان طور كه در بيداری شيط

 و امام است. شود پيامبرشود و مدعي ميامام ظاهر مي و پيامبرعنوانِ  خواب هم شيطان به
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 24«  هالَّذِيهي،ح دِّثُهبِهِهالْانسا هنَفْس ه،هفَي رَا ،هفِيهم نَامِمهِهثَلَاثَةٌ هب،شْرَىهمِنَهاللَّهِ ه  هتَحرزِينٌهمِنَهالشَّيرطَا ِ.ه
 طارف  از رؤياايي كاه موجاب ايجااد حازن اسات      خدا، طرف از  ایموده ،گونه استخواب سه
 است و نظر به خار  ندارد. حديث با نفس رؤيايي كه شيطان، و 

چيزی  انساندانند كه مي يكي از اقسام رؤيا را عبارت از اين در دو روايت فوق حضرت
گوياد و در درون او هسات، هماان را باه هنگاام      باه خاود ماي    ،خود در باطنِ ،را كه در بيداری

 بيند.  خواب در رؤيا مي
رفاتن اسات،   عنايت فرمايند؛ موضوعِ به دنبال خاواب به آن آنچه الزم است در آخر عزيزان 

شاود كاه   ب ماي ببينيد، همين امر موج خوابدر امورات خود بخواهيد خودتان به اين معني كه 
شود كه دائم خاواب ببينياد و بخواهياد آن    بسازيد و خالصه كار شما اين مي برای خود، خواب

 ديدن نباشيم.اند به خواب خود اعتماد نكنيد تا دنبالِ خوابكنيد. به ما فرموده تعبيررا 
دياد  مي يهای حسنه و خوببشود، خوا ی امام كاظمكه شيعهعبداهلل قبل از اينبنحسن

كلاي از  ديدند، ولي وقتي شيعه شد ايان رؤياهاا باه   های خوبي ميو ديگران نيز برای وی خواب
را در رؤياا   وی قطع شد، شبانگاهي كه به خواب رفته بود در عالم خاواب حضارت صاادق   

إِ َّهالْم،مؤْمِنَهإِذَاههالهتَغْتََُّهفَمه» حضرت به او گفتناد  25شكايت كرد. ايشانبه  خواب نديدن ديد و از
غمگين مبااض! زيارا كاه ماؤمن چاون در ايماانش راساخ         26«ر س خَهفِيهالْإِيم ا ِهر،فِع هع نْه،هالرُّؤْي ا...

ز شاود و ا طرياق ايماان، متوجاه وجاود حقاايق ماي       بيند. چون انسان ازگردد، ديگر خواب نمي
در خيال آن حقايق صورت  و لذا در اين حالفوق صورت است  ،ی وجودی حقايقجنبهطرفي 

مگار در ماوارد    رو شاود. او در خواب باا صاورت خياالي موضاوعات روباه      تاكند نمياو جلوه 
خاص كه نفس در عين حضور در مرتبه حقايق، نظری به بعاد خياالي خاود دارد و صاورت آن     

عماولي  حقايق را در خيال خود مشاهده مي كند كه البته اين غير از حالتي است كه انسان های م
 در خواب مي بينند و با صورت های خيالي به سر مي برند.
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 هاي تعبير خواب كتاب
 تعبيركنيم چيست؟   های تعبير خوابايمان را با كتابهكه خوابايندر نظر شما  سؤال:

طاور كاه   نيهما  يد ولا يا رين امار الهاام بگ  يا مطمائن در ا  یهااشكال ندارد از كتاب جواب:
مأنوسِ شما و  د و صورتِنار نقش دارير خواب بسيافكار افراد در تعب د احوال ويمالحظه فرمود

داريام   كند. روايت از حضرت صاادق يشما متفاوت م یرا براخواب ر يات شما تعبيا خلقي
مسااجد خاود را از    27« ج ن ب، اهم س اجِد كُُ،هالش رَاء ه  هالْب يرمع ه  هالْم ج مانِينَه  هالصِّمبري اههه»ند: يفرمايكه م

فضای معنویِ اين افراد، خريد و فروض و ديوانگان و كودكان دور بداريد. چون با اين كارها و 
، در ه نمااز بايساتند  كاه با  ي قبال از ايان  حلّا  یمرحوم عالمهنقل است كه رود. مسجد از بين مي

 را باه  اميرالماؤمنين  ايشان .دادندرا به مسجد راه نميو كودكان ايستادند ميمسجد ی آستانه
باه  هاا  كنند. دوباره فردا مثل روز قبل مانع ورود بچاه يم يد كه او را از آن كار نهنبينخواب مي
دوبااره   ،كنناد يم يند كه او را از آن كار نهيبيخواب م درشود و دوباره حضرت را يممسجد 

ا به شود، شب سوم باز حضرت ريمبه مسجد ها دهد و مانع ورود بچهيفردا به كار خود ادامه م
م خاواب باه   در همان عالَ يحلّ یعالمه .كننديم يند كه او را با عتاب از آن كار نهيبيخواب م

ن كار را نكنم من كار خاودم را  يد كه من ايكند اگر صد بار ديگر هم بفرمائيحضرت عرم م
را باه   ی خردسالهاد بچهياهای شما را داريم كه فرمودهدهم چون ما در بيداری روايتيادامه م

حضارت خوششاان    كنايم. يست، ما كار خودمان را ماي جد راه ندهيم، و چون خواب معتبر نامس
را بر  يو از آن به بعد لقب محقق حلّ يتو به واقع محقق هست «اَنت هم،ح ق قٌ»ند: يفرمايد و ميآيم

 گذاردند.  يحلّ یعالمه
معاروف   «يمحقاق حلّا  »به « يحلّ یعالمه»كه را  يهمين خوابرا بايد د: چيئبگوممكن است 

شاود  نكنيم، پس باه هماين خاواب هام نماي      اگر بناست به هيچ خوابي اعتماد ؟ميمعتبر بدانشد 
صاحت آن   و شاواهد  د كه بعضي رؤياها مرتبط با واقعيات اسات  يت داشته باشيكرد، عنا اعتماد

تاوان تاا   يما  پيادا كارد   یشاواهد  هاا آنهايي كه امكان دارد در تأييد در خودض هست. خواب
د خواب را برای خود جزء زنادگي قارار داد و براسااس آن    يدر هر حال نبا يرفت وليپذ یحدّ
 م گرفت. يتصم

                                                 

 .410 ص ،2   ،الخصالشيخ صدوق،  - 27



  

ي حلّا  یفهمد كه خاواب اسات، و چارا عالماه    در خواب است، نمي انسان يچرا وقت سؤال:
اب اسات  ي بفهماد كاه در خاو   حلّا  یمثال عالماه   يا وقتي كاه آدما  يفهميد كه خواب است؟ آ

 ا به ارادة خودض بيدار بشود؟ يخود كارهايي بكند و  یاند در خواب به ارادهتومي
كاه در عاالم    یاريا سات و آن ناوع اخت  روروبهفقط با ملكات خود  انساندر خواب  جواب:

داناد باه خاواب    ياض كاه ما  يعلما  یهم براساس ملكه يحلّ یدارد آنجا ندارد و عالمه یداريب
فهماد كاه خاواب    ينما  انساان د در خاواب  يفرمائيكه م. ولي اينكنديد اعتماد كرد عمل مينبا

تاوانيم علامِ   مي ميدارخود مواقع ما علم به علم  يبعضطور كه همانت ندارد چون ياست، عموم
 م.يداشته باش به خوابِ خود هم

بيند، نفسش در خواب و در آن عاالَم  قبل گفتيد: آن كسي كه خواب مي یجلسهدر  سؤال:
 يهاايي كاه در خيااالت تجلا    د در خاواب باا صاورت   يفرمائيدر اين جلسه م ،است حاضر شده
االت يا شود و فقط خيا نفس ما در خواب در آن عالم حاضر نميد. آيشويم روروبهكرده است 

 كرده؟  يب تجلياست كه از عالم غ يياهر صورتيتحت تأث ما
سات كاه   ا يمراتب یدارا سشود، اما نفرو مينفسش روبهكس در خواب با آری هر جواب:

ال او يا خ شاود و رو ميروبه خارجي نفس ناطقه با حقايق مجردِ يكي از مراتب آن خيال اوست.
شما هماين كاار    یداريكند. مگر در بيابداع م حقايق مناسب آن ييهاصورت هاآنر يتحت تأث
كاه از   ييهاا افات يدراساس بر  بينيد نفس شمان حاال كه شما داريد من را مييكنيد؟! همرا نمي

كناد. شاما در خاواب در    ارجي من ابداع ماي خ وجودِ مناسبِ يشما صورت الِيخ خار  دارد در
كاه عقال    یباه طاور   ،ديا ريگيات آن عالم قرار مير واقعيد و تحت تأثداري روضعالَمي ديگر ح

ن د آيدار شاد يا گار و چاون ب  يد یال شاما طاور  يشود و خيمند مک طور از آن عالم بهرهيشما 
ماناد وگرناه باه    يتان ما مهم بود در حافظهتان يد كه اگر برايآوريهمراه م به ات را با خوديتجرب

مشهودات عالم خاواب را   ،شوديمنتقل م یدارياز عالم خواب به عالم ب يوقت انسان يعيطور طب
وارد  یداريا از عاالم ب  يوقتا  هكا  . همان طاور كند مگر مسائل خاص و قابل توجه رايفراموض م

م يسات يماان ن یداريا م و متوجه حااالت ب ياد نداريدر  یدارياز عالم ب یزيم چيشويعالم خواب م
كاه اغلاب   نيا علات ا  .اناد با او همراه يعوم شده و تنها ملكات نفسان انسانرا موطن و عالم يز

هاا  ن مسئله است كه عالم آنيستند همين قادر به پاسخ نيكلَمردم بعد از مرگ در هنگام سئوال مَ
ابند و تنها آن ييافته بودند در آن موطن نمي يا به علم حصوليآنچه را در دن یر كرده و همهييتغ

در جان خود دارناد و باا سالوک و توجاه      یتوانند پاسخ دهند كه به علم حضوريرا م يسؤاالت



  

و ماداومت در   ياند و هماراه معرفات نااب قلبا    خاص و حضور قلب در عبادات به دست آورده
  اند.ا ، به دست آوردهيعت و سلب توجه از دنيكر و تأدب به آداب شرذكر و ف

 در خواب« حقيقت»معني 
 يعني چه؟  « شويمرو ميدر رؤيای رحماني با حقيقت اشياء روبه»د: يفرمائياين كه م سؤال:

هار   چاون دانايم  را حقيقت خودماان نماي  « تن»ما «. من»داريد و يک « تن»شما يک جواب: 
، «حقاايق » منظاور از ماناد.  ماا ماي  »ِ مان »اماا   ،ميشاو يشود و بعد هم از آن جدا مروز عوم مي

در رؤياای رحمااني باا    »شاود  يكاه گفتاه ما   ايندارند. يپا يكه همگ است های عالم بقاءواقعيت
 یشاود كاه جنباه   يما  روروباه  ياتيا باا واقع  ماا  يعني نفس ناطقه« شويمرو ميحقيقت اشياء روبه

 يبا مقام عقلا  يرحمان یايا در مقام صورت، در رؤيدر مقام معنا و  و ما ،دندار يو باطن يملكوت
 .  شويمرو ميروبهق يحقا

 بينيم، از چه جنسي است؟  هايي كه در خواب ميصورت سؤال:
نفاس   جانس سات، از  يندارای جانس  جانس دارناد    یبه آن معنا كه موجودات مااد  جواب:

باشد كه در جلسات چهاارم  ياض ميض همان هستايستي، چ«فقط هست»كه عرم شد  اندناطقه
ع را در وموضا  ماي توانياد  تار  قيا باه آن پرداختاه شاده و از آن دق    «با خدا يآشت»تا هشتم كتاب 

 د.يدنبال بفرمائ« شوديپو  م يفرهنگ یهاتيگاه كه فعالآن»كتاب 



 

 ،چهارمجلسه 
 «من»تن؛ محل ظهور حاالت 

 مقدس يهاها و مکانراز زمان
و موجودِ مجرد محدود باه زماان و مكاان خاصاي      مجرّد است انسانروشن شد كه حقيقت 

تواناد در تماام عاوالمِ وجاود     نيست، به همين جهت در صورتي كه ماوانعي در مياان نباشاد ماي    
باه حقيقات خاودض    خود را كام كناد    حاضر شود. هر اندازه انسان موانع حضورِ حقيقتِ مجرد

حقيقات  باودن  يابد. هماراه شود و به همان اندازه خود را بيشتر در عوالم معنوی ميتر مينزديک
شاود تاا از عاوالم معناوی محجاوب      و نظر صرف انسان به بدنش موجب مي بدندر كنار انسان 
شاود تاا انساان باه     موجب ماي . يكي از عواملي كه خود را درست درک نكند و نورانيت دگرد

است، از طريق روزه توجه و نظر نفاس ناطقاه از بادن كاساته     « روزه»حقيقت خود نزديک شود 
كناد. حاافظ   آيد، همين كه به خود آمد خود را در عوالم معنوی احساس ماي شود و به خود مي

 فرمايد:اين نكته را خوب فهميده كه مي

 غباار تانم   شاود يجاان ما   یحجاب چهاره 
 

 كه از آن چهره پرده بار فكانم   يخوشا دم
وقتي ايان اصال روشان     .باشدميخودض حقيقت با انسان واقع مانع ارتباط  چون غبار تن در 

مان را فرو بنشانيم، در شارايط  تا غبار بين خودمان با حقيقت شد، بايد حكومت بدن را كم كنيم
 شود.  خاص و با اعمال خاص اين كار راحت و بهتر محقق مي



  

هاا و  اعمال خاص، گرسنگي و روزه و كام حرفاي اسات و شارايط خااص، مكاان      از جمله 
اناد. مااه رجاب و مااه رمضاان      ها شاده متذكر آن هايي است كه اسالم و امامان معصومزمان
طور كاه  دار با سرعت بيشتری به نتيجه برسد، همانكنند تا روزهاند و كمک ميهای خاصزمان

اُنسِ روح با عالم معنا بهتار فاراهم    یزمينه حرم معصومين هايي مثل مسجدالحرام ودر مكان
ر ج ب، هشَهررٌهع ظِميٌُهي،ضَماعَِ،هاهللُهفِيمهِهههه»فرمايند: در مورد ماه رجب مي شود. حضرت باقرمي

رجب، ماه بسيار ارزشمندی است، اعمال نيک در آن چند برابر  «الح س نَا ِه  هي مرح، هفِيهِهالسَّيِّئَا ِ
 شود.  ها در آن محو ميدهد و بدینتيجه مي
های متفاوت هستند، در مباحث معرفات نفاس قابال    های مختلا دارای ظرفيتكه مكاناين

تبيين است. به اين صورت كه تن شما به طور كلي محل و مظهر قوای نفس شما اسات ولاي در   
هاا  رياق آن محال  های تن، قوای نفس بهتر نمايان است و شما از طعين حال در بعضي از قسمت

قدر كه در رويارويي با افاراد از طرياق   ی افراد مرتبط شويد. مثالً آنتوانيد با نفس ناطقهبهتر مي
او كا دست توانيد متوجه احواالت او شويد با نظر به های طرفِ مقابل مينظر به چهره و چشم

جانس مااده اسات و هام كاا      كاه هام چهاره از    با اين -شويد او متوجه احواالت او نمييا كا پای و 

پاس نباياد    وجاود اسات  مراتاب  رفتاه ياک مرتباه از    هام ماده رویتوان گفت: چون نمي -دست
هاای  های مختلا در نماياندن حقايق غيبي متفاوت باشند! بر همين اساس بعضاي از مكاان  مكان

ی يناه گردناد و زم باشند كه مظهر خاصي از عاالم معناا ماي   بودن، طوری ميمادی، در عين ماده
سانگ  از جانس  مساجدالحرام  ها بهتر فراهم است. ها برای انسانارتباط با عالم معنا در آن مكان
خاصاي   قابليات  دارای ايان مكاان  كنياد  كامالً احساس ميرويد، است، اما وقتي شما به مكه مي

مااه   يزماان شارايط  مكااني باا    اگار آن شارايطِ  حاال   1ها به عالم غيب اسات، جهت انتقال انسان
 شود!!  العاده ميفوق ی حج تمتع فراهم گردد، نتيجهو زمينه بشود الحجه تركيبیذ

هاای مختلاا ظهاورات    هاا و مكاان  عالم ماده مظهر عالم غيب است و عالم غياب در زماان  
طور كه بدن انسان مظهر روح مجرد اوست و اعضاء مختلا بدن باه جهات   متفاوت دارد، همين

اساتعداد متفااوت دارناد و ايان قادر كاه انساان در چشام خاود،           ظهورِ احواالت و قوای نفس،

                                                 

المعمور، عرض اسات و لاذا باا    المعمور است و باطن بيتالحرام، بيتاند كه باطن غيبي بيتروايات متذكر اين نكته - 1

شااود و اگاار مسااتعد باشااد بااه عاارض سااير   المعمااور منتقاال مااي اهلل الحاارام روح انسااان بااه مقااام غيبااي بياات  نظاار بااه بياات 
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دهاد.  نماياند در ديگر اعضاء به آن انادازه نفاس خاود را نشاان نماي     احواالت نفس خود را مي
هاا  هايي كه بيش از بيسات ساال ندياده باودم و ظااهر آن     برای بنده پيش آمده است همكالسي

ها را شناختم، چون نفس انسان در چشام ظهاور   آن كلي تغيير كرده بود، با نگاه در چشمانشانبه
 بيشتری دارد. 

پرساتانِ  های كفارِ بات  ز نشانهها مهم است كه در قرآن يكي اها و مكانآنقدر موضوع زمان
   2كند.های حرام معرفي ميحجاز را تغيير ماه

هص مام ههم منْه»د: نفرمايمي در راستای ظرفيت انتقال به عالم غيب در ماه رجب، رسول خدا
ياک روز در مااه رجاب روزه     كساي اگار   3«ي  رماًهمِنْهر ج بوهتَب اع د  رهع نْه،هالنَّار،هم سِيرَةَهمِائَةِهس نَةو

 مقام حرص كه منجر باه  يعن. يشودمي از او دور، آتش رفتنيک سال راه یكند به اندازهداری 
نفاس انساان باه     ماه رجب یزهنشيند. چون با روگردد در او فرو مينزديكي به آتش قيامت مي
كناد،  در او رشاد ماي  غياب  حقايق عاالم  شعور درک گردد و تر ميحقيقتِ مجرد خود نزديک

فرمايناد:  كند. و در اداماه ماي  داری، حكومت تن بر نفس ناطقه را ضعيا ميزيرا انسان با روزه
بهشات   داز آن ماه را روزه بادار  گر كسي سه روزا «  هم نْهص ام هثَالثَةَهاَيَّاموهمِنْه، ه  ج ب ترهلَه،هالج نَّةُ»

موجودی است ماادی  « بدن»شود. چون با حق وارد مي« بقاءِ»يعني در مقام شود. بر او واجب مي
در سات؛  ه« بقااء »عد هست؛ ولي در بهشت، عد و بَعد و بَمند است، در زمان هميشه بَماده زمانو 

كناد، باا مقاام     بادن را كام   مندِومت زماناگر كسي حك« بعدض چي؟»گويد: نميآن جا كسي 
عناي  م« گذر زماان »ديگر كند كه كند؛ احساس مييک حالت بقاء پيدامي و شودآشنا مي« بقاء»

ر ج ب،هنَهررٌهفِيهالج نَّةِ هاَشَدُّهب ي اضاًهمِنَهاللَّب نِه  هاََرلَميهمِمنَههه»فرمايناد:  مي دهد. حضرت باقرنمي
از كاه  بهشات  سات در  رجب نهاری ا  4«ماًهمِنْهر ج ب  هس قَا ،هاهللُهمِنْهذلِك هالنَّهررِالع س ِِّ.هم نْهص ام هي  ر

يعناي از  « شاير اسات  سافيدتر از  »است، « علم»مقام « شير»تر است. و از عسل شيرين شير سفيدتر
شاويد.  مند ماي گونه كدورتي از جهل در آن نيست، بهرهترين علوم كه هيچترين و نورانيعالي

در اين دنياا  نهر كند. صورت آن است كه دل را شيدای عالم معنا مي« یشور معنو»مقام « عسل»
داری در جاان خاود احيااء كناد، رجاب      ماه رجب است ولي برای كسي كه آن مااه را باا روزه  
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جاانش باه آن   ای كه رجباي بشاود،   كس به اندازهنهری است در بهشت با آن خصوصيات و هر
تاوان  توان به اين شعورها رسيد، با رعايت ماه رجب مينميكتاب  با درس وشود. ميل نهر متص

شاما اآلن باا تماام    دانيد عمل كنياد.  را ميد آنچه يتا بتوانبه علمِ نوراني و دل شيدا دست يافت، 
ممكان  آورد، اماا  ماي برايتان جامع  رفع حجاب است و علمِدانيد نماز شب موجب ميوجودتان 

بتواناد از  انساان  كه ولي آن شور و شيدايي علمش هست، ما نباشد، انجام آن نماز در  شوراست 
گرماا  تر است يعني آن نهر از عسل شيرينگويند: ميبخورد نيست، گرم و نرم تكان  رختخوابِ

 اندازد. خاصي به جان انسان مي و شور
هايي كه ، فرصتا اصالت داردم تجرد ینفس شديد و معلوم شد جنبهكه متوجه تجرد حال 

و باا  تجردتان برايتان شايرين باشاد    یدهد از دست ندهيد تا حضور در جنبهآن جنبه را رشد مي
 یگاردد. وقتاي جنباه   ماي تار  غذاخوردن برايتان شايرين ی تجردتان، گرسنگي، از توجه به جنبه

الهي به جهت محبّتي كه به ماا  اولياء مادی ما مورد توجه باشد غذاخوردن برايمان شيرين است. 
كردناد. خداوناد   اند ما هم راه بيفتيم توصيه به گرسنگي و كم حرفاي ماي  خواستهو مياند تهداش

خواساته باه شاما    خداوناد ماي   5«ي،رِيد،هاهللُهبِكُُ،هالي،سرمرَه»فرمايد: ی ماه رمضان ميدر رابطه با روزه
ما را به ما ی حقيقي راهي نيست كه جنبهتر از اين راحتي برسد كه چنين دستوری را داده. آسان

 بدهند. 
باه ماا نشاان بدهاد     بهتار  تجارد ماا را   بايد از هر شرايطي كه تجرد ماست. ی جنبهحقيقت ما 
طور كاه مالحظاه فرمودياد بعضاي از     بهتری نائل شويم همانرؤيت شاءاهلل به تا إن استقبال كنيم

طاور كاه صاورت    نها جهت انتقال ما به عالم غيب، استعداد بيشتری دارند، هماا ها و مكانزمان
 انسان جهت انتقال انسان به احواالت نفس ناطقه استعداد بهتری دارد. 

 ناطقه نفس يبدن در قبضه
هسات كاه ايان بحاث     انتظاار  هاا،  ترين معلاوم در بحث معرفت نفس به جهت توجه به يقيني

اگار   موضوعات را بر مبنای آن شاكل دهايم.   یبقيهگردد تا  ها«استحكام انديشه»بتواند موجب 
توان بر اساس آن قواعد، هازاران مسائله   كه ميمثل قواعد رياضي در شناخت نفس موفق شويم 

كناد. باياد بتاوانيم    را حل كرد، بسياری از معارف ديني حالت يقيني حضوری برايمان پيادا ماي  
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ايان موضاوعات   ، وقتاي  كنايم شود در خود تجرباه موضوعاتي را كه در معرفت نفس مطرح مي
ای به سوی عالم مجردات باز نماود. ساخن   ها پنجرهاز آنتوان دائماً ملكه شد ميما  برایكامالً 

 :ما در اين جلسه عبارت از اين است كه

عني است كه اگر منِ شما اراده كند تا دست خاود را بااال   به اين م« ی من استتن در قبضه»
دهد، اين حالت در مورد هر قسمت از بدن مثال  ببرد، دست شما هيچ مقاومتي از خود نشان نمي

حركات دهام باه    كنم هار قسامتي از بادنم را     دهااركه بنده كند لذا همينسر و گردن صدق مي
نوع ارتباط بين تن و نفسِ انساان باه معناي آن اسات      توانم اين كار را انجام دهم. اينراحتي مي

در حقيقاتِ انساان دخالات نادارد     قبالً نيز بحث شد كه تان انساان    6ی من است.كه تن در قبضه
وجودِ نفس نقشي ندارد چون تن برای نفس ابزار است. البته اگر نفس ، در «تن»يعني بود و نبودِ 

تارين شاكل خواهاد باود. ماا      ک ابازار، باه كامال   در تعادل كامل باشد بدن او هام باه عناوان يا    
در حقيقات  بلكه بحث بار سار آن اسات كاه تان       «تن در كمال انسان دخالتي ندارد»گوئيم نمي

حارارت آب  ، چاه  اسات  آببارای  حرارت . نقش تن برای نفس مثل نقش انسان دخالتي ندارد
 -كه حقيقت آب است-آب  در تریِها ه، اين حرارتچه هشتاد درج ،گراد باشدسانتي یدو درجه

  دهد.نمي اين حقيقت را تغيير بيرونيعوامل و  است« تری»حقيقت آب، چون خالت ندارد. د
طور كاه تان   شود و هماناز حاالت نفس متأثر مي استی نفس در قبضهتن كه آنبه جهت 
ا ظااهر  ی نفس است و شما اگر اراده كنيد ظرفي را بردارياد آن اراده در دسات شام   مظهر اراده

كند. منِ انسان كند، تن شما حاالت نفس شما را ظاهر ميشود و دست شما ظرف را بلند ميمي
در درون كاه وقتاي احاواالتي    داناد  و تن را از خود مي كندعمالِ حكومت ميآنچنان بر تن او اِ

آثاار غضاب در   شاويد  غضابناک  شاما  شاود. اگار   ظاهر مي د، آن احواالت در تنرك پيداخود 
شود در صورتي كه غضب حالتي است نفساني و مربوط به نفس شماست. با شما ظاهر ميجسم 
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اين كه تن انسان در حقيقت انسان دخالت ندارد اما به جهت ناوعي اتحااد كاه باين نفاس و تان       
 گردد.هست، حاالت نفسِ انسان بر تن انسان ظاهر مي

اناد  ن و نفس دو ذات متفاوتی ارزشمندی است كه متوجه باشيم در عين آن كه تاين نكته
باا  « اتحاد انضامامي »نفس ناطقه تن را به عنوان ابزار در اختيار گرفته و نوعي اتحاد تحت عنوان 

توانيد اين نكته را در خود تجربه كنيد كه در عين دوگانگي بين نفس و تان،  آن دارد و شما مي
د. از ايان طرياق باابي در    گارد شاود، آثاار آن در تان شاما ظااهر ماي      اگر نفسِ شما غضابناک  

گوناه  تواناد ايان  ی عالم مجردات با عاالم مااده ماي   شود كه پس رابطهی شما گشوده ميانديشه
ای اهلل نظر مثبت به ما داشته باشند در زمين و امور ماادی باه گوناه   ئكةباشد و اگر عالم معنا و مال

عمال كنايم كاه     گردناد و اگار طاوری   كنند كاه موجاب بركاات در زنادگي ماا ماي      ظهور مي
محاروم   ملكوتيان به حكم الهي از ما غضبناک شوند باه هماان انادازه زماين از بركاات مالئكاه      

ب و ملكاوت  يا باه عاالم غ   يتاوجه ين با يدرن هما زدگي دنيای مبحران يشد. علت اصلخواهد 
و  يمختلاا انساان   یهاا ا و باروز بحاران  يا دن يبركتا يبا  يتاوجه ين با يا ا يعيطب یجهياست و نت

  7است. يطيمحستيز
خاود   یدر قبضاه  را «مااده »د نا توانمي« مجرد»اتِ شود، اوالً: موجوديروشن م اين جلسهدر 
بركاات  اسات كاه    معناا به اين قرارگرفتن عالم ماده توسط عالم مجردات قبضه در  :د، ثانياًنبگير

و گاردد  طاور كاه حااالت نفاس بار تان ظااهر ماي        شود، همانعالم معنا بر عالم ماده جاری مي
 تواند اين رابطه را در خود تجربه كند. هركس مي
و ايان مرباوط باه     گاذارد بر تن اثر ماي  تانحاالت روحييابيد كه ی خود ميدر تجربهشما 

ساقوط كردياد و   از كاوه  كاه ماثالً   بينياد  خاواب ماي  وقتي نيست كه بيدار هساتيد، حتاي وقتاي    
ساقوط   ت از ارتفااعي خيلاي بلناد   و ديگر نزديک اسا  خوريدميپائين غلط طور به طرف همين
تاان  بادن كنياد  احساس مياما فردا صبح يابيد، و خود را در رختخواب ميشويد بيدار مي ،يدكن
 ولاي  -ديا ريگينما  یزيده است به چيند يبيد كه بدن شما آسيارفتهيالبته چون پذ -ايد و خسته كندمي درد

مراجعه كنياد و پزشاک هام    به پزشک يد شومجبور ميكند كه درد ميها ماهيچهگاهي اينقدر 
كاه در  يابياد. در حاالي  كنياد و بهباود ماي   و شما مصرف مي كندتجويز ميای پماد ماهيچهيک 
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كردنِ بدن شما واقع شد ولاي چاون نفاس ناطقاه     ی شما صورتِ از كوه سقوطخيال نفس ناطقه
 كند. ر بدن سرايت ميی آن است، حاالت نفس بيک نحوه اتحادی با بدن دارد و بدن در قبضه

نفاس  افتاد! چاون   های قلبي در خواب اتفاق ماي سكتهگويند بيش از نود درصد پزشكان مي
و قلابِ گوشاتيِ    شودرو ميغيرقابل تصور روبهو العاده فوقای هروح در خواب با صحنناطقه يا 
نشاان  تجرباه   اين 8شود.دهد و از حالت طبيعي خار  ميعكس العمل نشان مي ،سينه یدر قفسه

 هايچ ارتبااطي نداشاته   ايان دو  روح از تن، به معنای اين نيست كه حقيقت بودنِ متفاوتدهد مي
   .دنباش

او مرتباه  شما بزن و او بزن، شما بزن و او بزن، ياک كنيد، مي دعوابا كسي گاهي در خواب 
تاان هام   ! قلاب اياد بينيد چه عرقي كردهپريد، مياز خواب مي ،زنديک مشت محكم به شما مي

و  اياد شما اكثراً فيزيولوژی خواندهنيم. فكركپديده اين  یروتپد! خوب است كمي شدت ميبه
هاا  شود تحرک زياد و فعاليت بيش از حد ماهيچاه شديد ميقلب حركات كه دانيد علت اينمي

باياد  طرفاي   د و ازنا دار ی بيشاتر غاذا اكسايون و  زياد نياز باه  در اثر دويدنِ  هاماهيچه است. مثالً
حركتِ بيشاتر تاا   كند به مي ، قلب شروعنمايند دفعبا سرعتِ بيشتری گازكربنيکِ توليدشده را 

بطن چاپ  است تصفيه كند و به كمک گازكربنيک حامل كه را خوني  ،دهليز راستبه كمک 
شاي  كه بدنِ شاما تال بدون آن ،در خوابنمايد در صورتي كه ها پمپاژ به ماهيچهرا مواد غذايي 

اناد و فقاط مَانِ شاما يعناي نفاس       كامالً در حال استراحت بوده هاماهيچهكه داشته باشد و با اين
آياد  كرد، ولي قلب شما كه عضوی از بدن شماست به تپش در ميی شما بود كه دعوا ميناطقه

اری وقتي بدنِ در حالت بيدتمام عملياتي كه شود. و قلب و فعاليت آن از حالت عادی بيشتر مي
دهاد، بارايش پايش    آيد، در دعوايي كه نفس در خواب انجام ميدر يک دعوا برايش پيش مي

كناد و راز ايان مسائله چيازی     سرايت مي «تن»، بر «من»حكمِ آيد. اين به جهت آن است كه مي
كه نفس ناطقه بدن را به عنوان ابزار به صورت تكويني برای خود انتخاب كرده و نيست جز اين
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هار   9كناد. ی خود دارد، در نتيجه احواالت نفس بر بدن سرايت ميكل داده و در قبضهآن را ش
 چند:

 تاان بُااوَد چااون غااالف و جااانم شمشااير    
 

 كنااااد ناااه غاااالف كاااار، شمشياااار ماااي 
ی در نكتهاست. « يا نفس ناطقه من»ما مربوط به ادراكات  یروشن شد همهقبلي در مباحث  

« يا نفاس  من»واقع  ، بلكه درما مخصوص نفس است راكاتادی تنها همهشود نهسوم روشن مي
ن رابطاه اماام   يدهد. در هميت ميكند و احواالت خود را بر تن سراه بر تن حكومت مياست ك
بادن در انجاام اعماال، احسااس      10«ماهضَع،َ هب د  ٌهع مااهقَ ِي ترهع لَيرهِهالن يَّةُ» فرمايند:مي صادق

هراندازه  يعنيكه نيت و شناخت انسان به آن اعمال قوی باشد. كند وقتي خستگي و ضعا نمي
هاای تان   ن بيشتر است و مقاومتروح و نفسِ انسان قدرت و نفوذ داشته باشد حكومت آن بر ت

  مانعي برای روح نخواهد بود. -اضیوجودِ ماد یبه اقتضا -
تواناد در  و ماي باودن بسايار مهام اسات     در عين ساده« سرايت حاالت نفس بر بدن»موضوعِ 

يا نفاس   من»كه گذاری كند كه در عين اينی ما پايهای را در انديشهكنار مطالب گذشته قاعده
اين جادايي و دوگاانگي طاوری نيسات كاه مانِ انساان نقشاي در تان           ،است« تن»از غير « ناطقه

وانياد باا   تجا اين بحث گسترض دارد كه مينداشته باشد و احواالت آن در تن ظاهر نشود، تا آن
 اصالح نفس از افراط و تفريط، تن خود را در تعادل قرار دهيد.  

سعي بفرمائيد با دقت هرچه بيشتر و با تجربيات شخصاي، مالحظاه كنياد     با توجه به امر فوق
هاا  اكثر قريب به اتفاق بيمااری توان جسم را در سالمت نگه داشت. چه اندازه با كنترل روح مي
شاود و ساپس   ی پذيرض آن بيماری ميود كه ابتدا روحِ انسان آمادهشبه اين صورت شروع مي
شاود و ياا ابتادا روح از تعاادل خاود خاار        دهد و جسم ماريض ماي  آن را به جسم سرايت مي

كناد و آثاار آن عادم تادبير آن اسات كاه عضاوی از        شود و بدنِ خود را درست تدبير نماي مي
 مه دهد.  تواند به حركت طبيعي خود ادااعضاء بدن نمي

هاا نيساتند   هاا ميكاروب  اند كه معتقدند هرگز علات بيمااری  امروزه پزشكاني به صحنه آمده
ها نيز به خودی خاود از  اند و هنگامي كه بيماری پايان پذيرد آنها معلول بيماریبلكه ميكروب
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اری از ها است، زيرا بساي ی روحي انسانروند. آنچه نقش اصلي را در بيماری دارد زمينهبين مي
ه در بدنِ افرادِ بيمار هست، در بدن افراد سالم نياز وجاود دارناد ولاي در بادن      هايي كميكروب

در  1928در ساال  « ام. بدو. بيلي»ها نيست. آقای دكتر ی تأثير ميكروبافراد سالم شرايط آماده
ت نشده حاضرم قاطعانه بگويم كه اوالً: حتي يک مورد هم ثاب»گويد: مجمع ضد مايه كوبي مي

كه ميكروب علت اصلي بيماری باشد. ثانياً: در هيچ موردی سِرمي پيدا نشاده كاه در درماان ياا     
ی پروفسور پيتنكو برای آن كه فرضيه 11«جلوگيری از بيماری موفقيت كامل حاصل كرده باشد

ميكروبي را مورد بحث قرار دهد، محتوای يک لوله آزمايشِ پار از ميكاروب وَباا را كاه بارای      
ها در ايجااد بيمااری   هنگ سرباز كافي بود، بلعيد و هيچ اتفاقي رخ نداد و گفت: ميكروب يک

رساند كه اگار  اين تجربيات مي 12هيچ نقشي ندارند، موضوع مربوط به استعداد افراد است.« وبا»
تواند باه خاوبي بادن خاود را در راساتای      ی بين نفس و بدن درست برقرار شود، نفس ميرابطه

 ه به آن بدن نياز دارد تدبير كند.  اهدافي ك

 بعد از مرگ هابدن يحفظ بعضراز 
هاا  ها بر بدن را باه آن كه اگر عزم نفس انسان قوی باشد امكان تأثير ميكروبدر رابطه با اين

هاا  توان علت نپوسيدن بعضي از بادن توانند بر بدن تأثير بگذارند، ميها نميدهد و ميكروبنمي
پوساد آنچناان گرفتاار    هايي كاه بدنشاان در قبار نماي    يين كرد، چون روح آنرا بعد از مرگ تب

كلي از دست بدهند، زيرا اندک تاوجهي باه بادن كاافي     گناهانشان نيست كه توجه به بدن را به
هاا  طور كاه در حاال حاضار بااكتری    ها نتوانند بر بدن اين افراد غلبه كنند. هميناست تا باكتری

هاا غلباه دارد.   روح شما، بر فعاليات بااكتری   قدرت حياتِبپوسانند، چون توانند بدن شما را نمي
توانناد بادن   هايي كه در محيط هساتند و در حاال حاضار نماي    انسان مُرد همان باكتریوقتي كه 

انسان بر بدن ها مندِ آن باكتریحيات انسان را تحت تأثير خود قرار دهند، با مرگِ انسان فعاليت
بادن ماا را   هاا  بااكتری كاه در حاال حاضار    نمايند ولي علت آنرا تجزيه ميو بدن كند غلبه مي

قادر  كنند آن است كه بدن ما توساط نفاس ناطقاه در حياات اسات و آن حياات آن      تجزيه نمي
انساان  اگار بادن   شود، ولاي  ها بر بدن ما ها و تأثير آنی حيات باكتریقدرت دارد كه مانع غلبه

هاا بعاد از مارگ ماؤثر     ی بدنتنها در تجزيهافتد و نهمؤثر مي هات آن باكتریضعيا شود، حيا
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د و توجاه  يا به جهت غفلت از توح - خواهد بود حتي در هنگام زندگي دنيايي اگر حيات نفس ناطقه

در بادن ماا    هاا بيمااری ها بر بادن، اناواع   با تأثير آن تر شودايها ضعیات باكترياز ح -به كثرات
 شود.ظاهر مي

 هاتفاوت مرگ
 انگرفتار گناهانشا هايي كه وقتي مردند يک دسته انسان اند:ميرند، سه دستههايي كه ميآدم
بعضاي  شوند باه هماين جهات    ميمنفکّ  انكامالً از بدنشند و نيست انبدنش متوجهاصالً هستند و 
اال توانند توجه كنناد، حا  نمي دهديبدنشان را تكان مكه حين تلقين،  كنندهتلقينبه حتي اموات 

چيزی از اين د! اين بيچاره بخوانن تلقينخواهند خواری مثل محمد رضا هرچه ميخون برای شاه
«هنُمكهيك ه  هالْاِسرالم،هدِياللُّههر بُّك ه  هم،ح مَّدٌهنَبِإفه ُ هه إفْه ُر»فهمد. شما به او بفرمائياد:  ها نميحرف

مگار   فكر نكردهدين اسالم و  ربوبيتِ ربّ و نبوتِ حضرت محمدآن كسي كه يک عمر به 
 چيزی در جان خود دارد كه با تلقين يادض بيايد و نظر به پروردگارض بيندازد؟  

هاا  آنكاه در قبار باه     در هماان حادّ  ، كنندن ين را حسلقتكه  كار نيستندگنهقدر آنای هدست
يساتند و در  و متوجاه بدنشاان ن   هان خود هستندطرف گرفتار گناولي از آن دنفهمد مينيتلقين ك

 هاا شاروع  بااكتری ها هيچ توجهي به بدنشان نادارد  اند و چون روح آنتنهايي برزخ در وحشت
  ی بدن.تجزيهكنند به مي

دارد كاه كااری از كااری بازشاان نماي     شاان وساعت يافتاه    نفس ناطقاه  قدری سوم آندسته
جاوٌهالهتُلْهميهُِرهتِجمار ةٌه  هههرِ»فرمايد: ها ميچنين بودند. قرآن در وصا آندنيا طور كه در همين

 13«صمار،ههالهب يرعٌهع نْهذِكْرِهاللَّهِه  هإِقامِهالصَّالةِه  هإيتاءِهالزَّكاةِهي خافُ  َهي  رماًهتَتَقَلَّب،هفيمهِهالْقُلُم ب،ه  هالْأَبرهه
اى آنان را از ياد خادا و برپاداشاتن نمااز و اداى زكاات غافال      مردانى كه نه تجارت و نه معامله

ی هاا جنباه  اين شود.ها زير و رو مىها و چشمترسند كه در آن، دلها از روزى مىكند؛ آننمى
 ناد يبيرا ما  یزيا كاه در هماان زماان كاه چ    ی شاما  تجردشان قوت يافته و لذا مثل نفاس ناطقاه  

تواند در همان لحظه صدايي را نيز بشنود، به طاوری كاه وقتاي در حاال ديادن بناده هساتيد        مي
 يدهسات  مجارد از نظر نفاس،  چون «. ل ببينمت، بعد صدايت را بشنومصبركن من او»گوييد: نمي

و باا  قاوی شاد   ای نفاسِ ناطقاه   تجارد اگار   ،داردنماي  تان را كاری از كااری بااز  در نتيجه نفس
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با مرگِ بدن به عالم برزخ منتقل كه ايندر عين  14خود را از نظر به كثرات آزاد كردها نمازشب
معنوی خود مأنوس است، نفس او به صورت تكويني نيم نگاهي هام باه بادنش    شده و با اعمالِ 

هاا قادرت غلباه بار بادن او را      دارد و همان تجلي مختصرِ نفس در بدن كافي است كاه بااكتری  
 نداشته باشند.  

كااه حضاارت  را  را شااكافت و آن دسااتمالي « حاارّ»قباار  یل صاافوياسااماعوقتااي شاااه  
گويااد، خااون جاااری شااد! تاااريخ مااي باااز كاارد،بودنااد  حاارّ بسااته بااه پيشاااني سيدالشااهداء

هام   راديگار   نصاا و  آماد  بناد  و خونبست « حرّ»اسماعيل نصا دستمال را دوباره به سر شاه
 برای خودض برداشت.  
ای فايدهمراقب بدنش باشد كه نپوسد چه نفسِ انسانِ متوفّي كه كنيد: اين ممكن است سؤال

انسااني كاه در عاالم بارزخ،     چناين  ای برای او نداشته باشد چاون  برای او دارد؟ شايد هيچ فايده
منور به اعمال الهي است با همان اعمال مأنوس است ولي بحث بر سر اين است كاه نفاس او باه    

كاه او اراده كناد تاا بادن خاود را حفاظ كناد،        صورت تكويني چنين توانايي را دارد، بدون آن
 حركت قلب شما را در اختيار دارد.  ی شما طور كه نفس شما بدون ارادههمان

 ميريم؟يبينيم كه مچرا خواب نمي
شاود كاه تصاور    رو ماي ی وحشتناكي روبهوقتي با حادثهخواب هنگام در انسان چرا  سؤال:

 شود؟ كند خواهد مُرد، بيدار ميمي
ميارد و  انساان نماي  وقات  هايچ كاه  در اين موضوع حاكم است و آن اينيک قاعده  جواب:

نفاس  جداشدن »مردن به معنای ميرد و نسان آن است كه هميشه زنده است، تن انسان مياجنس 
ط يآن شارا  رو شاود، باا مارگِ   روباه  -یبه هر نحو -مرگ خود و لذا هر وقت كه با  است« از تن
  ابد.ييدار ميد زنده و بيط جديشود و خود را در شرايرو مروبه

شويد باه نشائه   مرتبه متوجه ميميريد، يکدنيايي مياز زندگي شما با توجه به امر فوق وقتي 
يابيد. هماين قاعاده را در   ايد و خود را در عالَم ديگری زنده و بيدار ميو عالم ديگر منتقل شده

ی شاما  ميريد، نفس ناطقهكنيد داريد ميكه تصور ميكنيد، به طوری كه همينخواب تجربه مي
خواهياد در  ياباد. هماين كاه ماي    دنيا و خود را بيدار ماي  شود بهكه هميشه زنده است، منتقل مي
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گردياد و از ايان طرياق    خواب از آن ساحت، با مردن تمام شويد، به ساحت ديگری منتقل ماي 
. و تماام  گار يد یاباه نشائه  نفاس انساان اسات    انتقال مرگ شود كه يمراز مرگ برايتان روشن 

كناد باه   منتقل ميرا طور است كه شما همين -یردايا ا مرگ در بياعم از مرگِ در خواب و  -ها مرگ
بينياد. وقتاي هام كاه     ای ديگر زنده و بيدار ميای ديگر و در اثر آن مرگ، خود را در نشئهنشئه

يابد،! منتهاا اطاراف خاود را    ی برزخ بيدار و زنده ميانسان به واقع مرد، ناگهان خود را در نشئه
ي قُ لُ  َهيماه  يرلَتَنماهمماهههه» فرمايد:اران در آن نشئه ميبيند. قرآن در وصا گناهكطور ديگری مي

لِهذَاهالْكِتابِهالهي،غادِر،هص غيرَةًه  هالهكَبيرَةًهإِالَّهَََرصاُاه  ه  ج د، اهماهع مِلُ اهَاضِراًه  هالهي ظْلِمُ،هر بُّمك ههه
ترساان و   شاوند، يرو ما بينى كه از آنچاه در آن نشائه باا آن روباه    پس گنهكاران را مى 15«َََ دا

گويند: اى واى بر ما! اين چه كتابى است كه هايچ عمال كوچاک و بزرگاى را     هراسانند؛ و مى
اعماال   یكاه هماه  كه آن را به شمار آورده است؟! و ايان در حاالى اسات   فرونگذاشته مگر اين
 جاود مقادس پياامبر   كناد. و بينند؛ و پروردگارت به هايچ كاس ساتم نماى    خود را حاضر مى

وقتاي مردناد، تاازه    اند مردم در حال حاضر در خواب 16«لنَّاس،هنِي امٌهفَإِذَاهم اتُ اهانْتَب ه، اا»فرمودند: 
عالم اطرافشان طوری شده كاه نسابت باه دنياا برايشاان      د بيننمي و دشونبيدار ميشوند. بيدار مي

ياد:  فرماماي يک نحوه بيداری است. به همين جهت قرآن در رابطه با قيامت به شخص گناهكار 
حقيقتا تو از اين عاالم   17«غَفْلَةوهمِنْهُذاهفَكَشَفْناهع نْك هغِطاء ك هفَب ص رُك هالْي  رم هَ ديدٌهلَقَدرهكُنْت هفي»

هاا را در  زديم و حاال چون چشمت تيزبين شده ايان عقب تو از مقابل پرده را در غفلت بودی ما 
 ها اطراف تو بود. دنيا هم اينكه در بيني ولي در دنيا نديدی در حالياطراف خود مي

شويد را ميريد بيدار ميكه ميای كه در خواب به سرا  شما آمد و فهميديد همينتجربهاين 
و همين طاور  شويد وقتي مرديد، بيدار ميتوانيد به هر مردني تعميم دهيد و بدانيد در دنيا هم مي
ايد، پاس از  شما بودند و متوجه نبوده افرادی اطرافبينيد شويد، ميوقتي از خواب بيدار ميكه 

كنيد چه حقايقي اطاراف شاما   مرگ هم چون بيدار شديد و خود را در برزخ يافتيد مالحظه مي
بينيد كه چگونه فعّاالنه با شما مرتبط بودند و حاال به صاورت  بود و متوجه نبوديد، مالئكه را مي

ک و اعماال  يا اعم از اعماال ن  -يابيد ود را مينكير و منكر برايتان ظاهر شدند و نيز صورت اعمال خ
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  هاقْتَرَب هالْ  عرد،هالْح قُّهفَمإِذاهُِمي هشاخِص مةٌهََبرصمار،ههههه»فرمايد: قرآن در توصيا اين نكته مي 18 -بد
د؛ شاو حقّ نزديک ماى  یو وعده 19«غَفْلَةوهمِنْهُذاهب ِّْهكُنَّاهظالِمينَهالَّذينَهكَفَرُ اهياه  يرلَناهقَدرهكُنَّاهفي

گويند: اى واى بر ما كاه از  ماند؛ مىهاى كافران از وحشت از حركت بازمىدر آن هنگام چشم
   اين)جريان( در غفلت بوديم؛ بلكه ما ستمكار بوديم!

 پيوند اعضاء
 شاود. اگار دسات   كام نماي  او  «منِ»شود، انسان قطع  اگر يک دست»ا فرموديد: شم :سؤال

ه از مَن او چيزی كم شده، حال سؤال اين اسات. آياا   كند كاحساس نمي شودديگرض هم قطع 
اگر دست كس ديگری را به بادن بناده پيوناد بزنناد هايچ احساساي از آن فارد باه بناده منتقال           

تر آيا اگر ياک روزی پايش   ای بين نفس و بدن هست، از اين دقيقشود، در حالي كه رابطهنمي
بزنند، آيا اين انسانِ جديد مثل صاحب مغاز   آيد كه مغز يک انسان را به بدن انساني ديگر پيوند

 كند يا مثل صاحب بدن؟فكر مي
كنيم يكي در رابطه با قسمت اول سؤال و ديگر در رابطه باا  جواب را دو قسمت مي جواب:

در موضوع پيوند اعضاء در حدّ پيوند دست، معلوم شد كه دست من باه عناوان    قسمت دومِ آن.
ت كه با عوم شدن آن دست، نفس انسان هم تغيير كند. چاون  عضوی از بدن بنده آنچنان نيس

آورد و دسات ماي  دست ابزاری است كه نفس به كمک آن حوائجي را كه اراده كرده است، به
های نفس ناطقه. اگر دست انسان از بدنش جادا شاود ديگار    چيزی نيست جز محل اِعمال اراده

تاوان بارای آن قائال شاد، چاون      ماي ن« دسات »چيزی نيست جز يک تكه گوشت، هويتي به نام 
كناد. اگار   های خود را بر آن اِعمال ماي ای است كه ارادهدست بودنِ آن در رابطه با نفس ناطقه

 دست به بدن بنده متصل باشد يک عضو زنده است.  
های نفس است ممكن است نفس شما از دست شاما  جايي كه دست، ابزار اِعمال ارادهاز آن

رده و آن را برای كارهای سخت شكل داده باشد، حال اگر آن دسات را  خيلي خوب استفاده ك
كناد كاه شاما باا آن      تواند همان كارهاايي را اراده به بدن انسان ديگری پيوند بزنند، آن فرد مي

                                                 

چگوناه اعماال انساان باه صاورت      د و يا آيو منكار سارا  انساان ما     تحقيق در اين موضوع كه چگونه نكيار جهت  -18
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كاه چاون دسات    داديد و آن دست توان انجام آن را پيادا كارده باود. در حاالي    دست انجام مي
ی بار آن إعماال كناد و حااال در نتيجاه      توانستها را نمين ارادهاض را پرورض نداده بود آقبلي

گوياد باا پيوناد دساتِ جدياد      هايي جديد بر دسات جدياد، باه صاورت ظااهر ماي      إعمال اراده
تواناد  گوياد، چاون در حاال حاضار ماي     راهاه هام نماي   ام هم عوم شده است. البته باي روحيه
كند و دست قبلي به جهات نداشاتن   آورده مي ها را برهايي بكند كه دست جديد آن ارادهاراده

 كرد. پرورض الزم برآورده نمي
ی هاركس و  ای باين نفاس ناطقاه   عين موضوع فوق در پيوند قلب مطرح است، چون رابطاه 

كه اگر نفس او بترسد ياا غضابناک شاود    باشد، به طوریاض برقرار ميقلب گوشتي درون سينه
دهاد و بار هماان اسااس     حواالت از خود نشاان ماي  اض عكس العملي مناسب آن اقلب گوشتي

گيرد. بنابراين شكل قلب آن انساني كه همواره مضطرب بوده با شكل قلب انساني كاه  شكل مي
كند و اگر قلب انساني را كه اهل آرامش بوده است به بادن  اهل آرامش و محبت است فرق مي

با آراماش زنادگي كناد قلاب جدياد       انساني پيوند بزنيم كه اهل آرامش نبوده، چنانچه بخواهد
گاذرد كاه   ی خوبي برای او خواهد بود و اگر بخواهد مثل قبل زنادگي كناد چيازی نماي    زمينه

 دهد. ی رقّت و آرامش خود را از دست ميقلب جديد زمينه
فرمائيد اگر مغزِ ياک انساان را بار بادن انسااني ديگار       اما در مورد قسمت دوم سؤال كه مي

يت انسان جديد مربوط به صاحب مغز است و يا صاحب بادن؟ عنايات داشاته    پيوند بزنند شخص
سازد و علت باشيد شخصيت هركس مربوط به نفس اوست و آن نفس بدني مناسب خود را مي

پذيرد دسات و  آيد چون نفسِ انسان ميكه در پيوند دست و يا پيوند قلب مشكلي پيش نمياين
كند، چون نفس ناطقه در چنين شرايطي كاامالً  تدبير مييا قلب جديد جزء بدنش باشد و آن را 

وجاود آياد   پذيرد. حال اگر بدني بهدر صحنه است و به صورت تكويني آن دست و قلب را مي
ی صاحب بدن هيچ كدام نتوانناد آن را بپذيرناد و   ی صاحب مغز و يا نفس ناطقهكه نفس ناطقه

ی بر فرم آن بدن طوری باشد كه نفس ناطقاه  شوند و اگرآن را تدبير كنند از آن منصرف مي
آياد، شخصايتِ   صاحب مغز بتواند آن بدِن جدياد را تادبير كناد شخصايتي كاه در صاحنه ماي       

ی صاحب بدن بتواناد  صاحب مغز است و بر عكس، اگر بدن جديد طوری باشد كه نفس ناطقه
مايد، شخصيتي كه در صحنه آن را بپذيرد و تدبير كند و بتواند حوائج خود را با آن بدن دنبال ن

آيد شخصيتِ صاحب بدن است. ولي اصل فرم قابل تأمل است زيرا از آنجاايي كاه نفاس    مي
سازد، اگر بدن جديد آنقدر تغيير كند كاه هايچ   ی جنيني بدني مناسب خود را ميناطقه از دوره



  

تواناد آن بادن را   ای با آن نفس ناطقه نداشته باشد، پس از اندكي تأمل كه متوجه شد نميرابطه
ميماون ديگاری   بدن سرِ يک ميموني را به شود. چندين سال پيش تدبير كند از آن منصرف مي

زيادی در اين رابطاه راه انداختناد كاه آياا شخصايت ميماوِن جدياد، آن         تبليغاتو  زدند پيوند
 ميموني است كه سرض را به بدن ديگری پيوند زدند و يا شخصيت آن ميموني است كه بادنش 

زدناد، ميماون    پيوناد « ب»باه ميماون    سرض رارا كه « الا»مثالً ميمون را به آن سر پيوند زدند. 
را نفاس حياواني    موضاوعِ داد كاه  هاا نشاان ماي   ايان ؟! «ب»است يا ميمون « الا»ميمون جديد 
، خاود گرفات  آن نفاس، بادن   را كاه  بدني هر اند كه نقش اصلي مربوط به نفس است، هنشناخت

كند، البته چيزی نگذشت كه ميمون جديد مُارد و باي   خودض بدن را تدبير ميمطابق شخصيت 
 -ها نتوانسته باود بادن جدياد را    كدام از ميمونسرو صدا موضوع را ختم كردند زيرا نفسِ هيچ

  20تدبير كند. -گر بوديمون ديمون و بدن ميک ميكه شامل سر 
اگار انساان در علام راساخ     »ايناد:  فرممي پيامبر خدای گذشته فرموديد: در جلسه سؤال:

 اند؟ ديدهخواب مي ندتراز همه راسخدر علم كه  اسالم ، چرا پيامبر«بيند.شد، خواب نمي
است كه خيال انسان به خودی خاود  هايي خوابمورد اشاره مربوط به  روايتِسياق  جواب:

هاای سااختگي   صاورت  ی خيال باا ی تحريكات قوهباشد و انسان در محدودهها فعّال ميدر آن
هاا خياال اسات، هار وقات نفاس       جايي كه يكي از ابعاد وجودی انساان رو شود. ولي از آنروبه

ها صورتي متناسابِ  مبارک اولياء الهي با حقايق معنوی عالم مرتبط شود به طور طبيعي نفس آن
ولاي   كند كه تجلاي آن حقيقاتِ معناوی اسات در ماوطن خياال.      شان ابداع ميآن معنا در خيال
افتند، اند راه ميهايي كه ديدهبينند و به دنبال خوابها هستند كه دائماً خواب ميبعضي از انسان

 ها برای راسخين در علم نيست.  اين نوع خواب ديدن
خاود باه    یاند و براساس آرزوهاشكل داده ييايكه در امور دن يبراساس خياالت یمردم عاد

شاوند. اگار   يرو ما مجسام روباه   ياتياالت به شكل واقعيخ روند و در خواب با همانيخواب م
هاا را  مارتبط شاد ايان ناوع خاواب      يدر هست یق و معقوالت و سنن جاريانسان با حقا یانديشه

اسات تاا    ياء الها يا ت اولينفاک شخصا  يندارد وگرنه آن خوابي كه عين حقيقات اسات جازء ال   
هي برقَهمِنْهم،ب ش رَا ِهالنُّب،م َّةِهإِلَّماهالرُّؤْي ماهالصَّمالِح ةُهههههََلَاهإِنَّه،هلَُر»ند: يفرمايم كه رسول خدا ييجاآن
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 وان است.  يه همان نوع حيار شبيبس يوانيهر ح كه بدن نوعِيدارد در حال يسازد كه صرفاً با بدن خودض هماهنگيم



  

كاه   ييهانمانده مگر همان موده یزيهاى نبوّت چبا ختم نبوت از موده «ي رَاُ اهالْم،سرلُِ،هََ رهتُرَىهلَه،
لَماهه»: ز فرمودندينند. و نيكه مسلمانى ببيند يا برايش بب ييهاد، خوابيآيش ميصالح پ یايدر رؤ

نبوتى پس از مان   «نُب، َّةَهب عردِيهإِلَّاهالْم،ب ش رَا ،هقِيَِّهي اهر س، وَهاللَّهِه  هم اهالْم،ب ش رَا ،هقَاوَهالرُّؤْي اهالصَّالِح ةُ
صالح. همچنان كه  یايدند: يا رسول اهلل مبشّرات چيست؟ فرمودند: رؤينيست جز مبشرات. پرس

صالح بشاارت و   یايرؤ 21«ةُهب،شْرَىهمِنَهاللَّهِه  هُِي هج،زْءٌهمِنْهََجرزَاءِهالنُّب، َّةِالرُّؤْي اهالصَّالِح » فرمودند:
 است از اجزاء نبوت.   يياست از طرف خدا و آن جز یاموده

چارا باه    باشيمداشته زكلي به همه چي یتوانيم احاطهبا توجه به اين كه در خواب نمي سؤال:
 بدهيم؟   هاب بخواتعبير 

 توفياقِ  دهيد مگر به كمک معبِّری كه خداوناد باه او  ن به خواب و تعبير آن خيلي بها جواب:
ساخن شاما   چنين معبّری ابتادا  . شود به قلبش القاداده باشد و حقيقت آن خواب تعبير خواب را 

ولي با ايان هماه انساان     22كند معاني را به قلبش القاتا خداوند  ماندمنتظر ميو سپس  شنودرا مي
ديدن باشد و بعد به دنبال يک معّبار بگاردد تاا خاوابش را تعبيار كناد، ساعي        طالب خوابنبايد 

بفرمائيد متوجه سنن جاری در عالم باشيد و براساس آن سنن زندگي خاود را تنظايم كنياد و ناه     
هايي كه به دنبال آن هستيد كه ببينياد زنادگي كنياد. راساخين در علام بايش از       براساس خواب

   كنند.ها نظر ميهای خود داشته باشند به صورت معقول آنرت خيالي خوابكه نظر به صوآن

 ارتباط نفس ناطقه با عقل و قلب و خيال يچگونگ
 هست؟  چه ارتباطي بين عقل و قلب و خيال و وَهم سؤال:

اميدوارم بتوانم اين سؤال را طوری جواب بدهم كه شما بتوانياد مطلاب را در خاود     جواب:
و « بادن »باشايد، حاال خودتاان    كنيد. متوجه هستيد كه شاما فقاط خودتاان ماي    تجزيه و تحليل 

و يا در ماورد   را بلندكردم گوييد: اين سنگعنوان يک نفمس ميبه داريد يعني « خيال»و « عقل»
سانگ را بلناد كردياد و باه      تاان دسات  یاين موضوع فكر كردم. به اين صورت كاه باه وسايله   
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را علام  يم زير كنيشما را تعب یهام خوابيد بتوانيد از بنده و امثال بنده انتظار داشته باشياست كه نبا هن رابطيدر هم - 22

اسات كاه خداوناد     ير خاواب مخصاوص كساان   يا طور كه عرم شد تعبنير خواب است. همير از تعبيخواب غ يبه چگونگ

در رابطاه باا    و به همين جهات حضارت يوساا    .كنديد را به قلب او القاء مينيبيكه شما در خواب م يآن صورت يمعن

 بود كه پروردگارم به من آموخت. ييزهايها چنيا «ير باهيذلِكُماهمِمااهع لَّم ن»تعبير خواب دو رفيق زنداني فرمودند: 



  

در پاس   .دياد نموی خيالتاان چيازی را تخيّال    ی قاوه باه وسايله   تفكر كرديد و تانعقل یوسيله
اين اعمال را با استعداد و قوايي كه داشاتيد انجاام دادياد. يعناي     ايد كه «شما»ی اين حاالت همه

گوئياد قلابم متوجاه    ی اين قوا و استعدادها را دارد، حتي آنجاا كاه ماي   يک نفس است كه همه
ی شما توانست باا آن حقيقات ماأنوس شاود و     نفس ناطقهچنين امری شد به اين معني است كه 

ی ايان حااالت نفاس شاما در     حجاب بين نفس ناطقه و آن حقيقت مرتفاع شاده، پاس در هماه    
 صحنه است و عقل و قلب و خيال چيزی جز استعدادها و قوای نفس نيستند.  

ته از يكاي از  دهيد عمالً نفس ناطقاه توانسا  ی خود معاني را صورت ميی واهمهبا قوهوقتي 
تواناد  ای اسات كاه ماي   اند قاوه ی واهمه فرمودهاستعدادهايش استفاده كند چون در تعريا قوه

ی دهياد. قاوه  كه معني درندگي را به صورت گارگ نسابت ماي   د، مثل آنده معاني را صورت
و معااني معناوی    كناد ماي كااملي   در بهشت رشاد ی بسيار ارزشمندی است، اين قوه واهمه قوه

عقيده توحيدی اين دنيا را باه  مثالً نمايد. و رفتار اين دنيايي را به صورت مالئكه ظاهر مي اعمال
ََنَماهر َْي،مك ههه» گوياد: تاو كيساتي؟ ماي   د: يپرسا ميكند، از آن فرشته ای نمايان ميصورت فرشته

د چگوناه  يا كن . مالحظهیآن بودی نيكويي هستم كه تو بر من عقيده 23«الْح س نُهالَّذِيهكُنْت هع لَيرهِ
 یاواهمه در برزخ به صورت فرشاته  یاست به كمک قوه یک موضوع معنويشما كه  یدهيعق

اسات كاه در علام     ير از آن وَهما يا واهمه غ ین قوهياست. ا یديتوح يدر آمده كه حامل معان
های غير واقعاي در ذهان و خيالماان    گوئيم در اثر وَهم صورتشود و ميآن بحث مي اخالق از

 آمد.  پديد
ارزض توجه به جواب اين سؤال به اين جهت است كه باياد مواظاب باشايد عقال و خياال و      
وَهم را چيزی جدای از نفس ناطقه ندانيد، به خودتاان رجاوع كنياد كاه آياا عقال و وَهام غيار         

 خودتان است؟ 
 نسبت« مغز»به  دهيدبه نفس ناطقه نسبت ميآنچه كه شما  یچه اشكال دارد كه همه سؤال:

تواند با ديگاران و  بدهيم؟ مثالً بگوييم: مغز در اثر فرستادن و دريافت اموا  الكترومغناطيس مي
 همااين راههااای موجااود در اتاااق ديگاار را از  يااا حتااي بااا اشااياء ارتباااط پيداكنااد و صااورت   

نما را نيز باه  قطب خودِدادن حركتنما و حتي قطب یدادن عقربهبدهد، يا مثالً حركتصتشخي
 كنيم.  ين صورت توجيههم
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با توجه به اين كه عرم شد: بحث معرفت نفاس ياک بحاث تجرباي اسات و باياد        جواب:
كنياد مغاز هام    ماي كنيد كه مغزيد يا شما احسااس ميآيا شما احساسموضوع را در خود بيابيد. 

غناطيس؟ دهيد يا به اموا  الكترو مفرمائيد به خودتان نسبت ميآيا آن اعمالي را كه ميداريد؟! 
توانياد  آياا ماي  د يدار« مغز»د يكنمي احساس ،ديدار« دست»د يكنمي احساسطور كه همانشما 
ايد كسي هست كاه باا دسات خاود     های دست را به خودض نسبت دهيد يا متوجهی فعاليتهمه

را باه آن نسابت   « مغاز »فعاليت ي باشد كه سكدهد؟ در مورد مغز هم بايد اين كارها را انجام مي
 دهيم.  

يعناي   «بين مُدرِک و مُدرَک مغايرت هسات »و در دستگاه علم حصولي: ها به قول فيلسوف
غير خودِ ساعت است و چون انسان بدن خود را و از ، دكنمي كه اين ساعت را درکآن كسي 

غيار از بادن او    -با شعور یبه عنوان موجود -كند، پس بايد نفس انسان جمله مغز خود را درک مي
 24غز او باشد.و م

از خاود   نادهيم؟  را به مغاز نسابت  ها اين فعاليت یپرسد: چرا ما همهبنابراين وقتي كسي مي
گوياد مغازم   و ماي  دهاد ماي  نسابت خاود  به مغز ها را بايد بپرسد چه كسي است كه اين فعاليت

مااوراء   یدباه عناوان موجاو    -كه بداند خاود را  فهميد و مغزم اراده كرد؟ اين فرد در واقع بدون آن

 پذيرفته است.  -بدن و مغز
فيلسوفان در رابطه با اثبات وجود نفس ناطقه به عنوان يک حقيقات مجارد و توجاه باه ايان      

فرمايناد: وقتاي كاوه بلنادی ماثالً      وجودی است غير از حاسّ و مغاز، ماي    كنندهنكته كه ادراک
سيصدمتری  كوهِورت آن كنيد، صبينيد و بعد آن را در ذهن خود مجسم ميسيصد متری را مي

؟ آيا واقعاً تصويری از كوه سيصد متاری نازد خاود دارياد؟     ايدرا در كجا مجسم و تصور كرده
كه آن كاوه بلناد   گوئيد سيصد متر است، مگر آناگر آن كوه سيصد متر نيست پس از كجا مي

تواند در مغز را به همان بلندی كه در بيرون هست در نزد خود داشته باشيد و چنين صورتي نمي
انسان قرار گيرد و در نتيجه بايد نفسِ مجردی باشد كه ظرفيت حضور صاورتي باه بلنادی كاوه     

                                                 

ز جهات ديگار باه    موجودی است مجرد و لذا از يک جهت موجود است و ا در مباحث معرفت نفس، نفس ناطقه - 24

ی علام حضاوری آن باه خاودض نيسات برهاان       صورتي حضوری به خود علم دارد و اگر كسي متوجه وجود نفس و نحاوه 
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ی انسان قرار گيرد تا انساان باا   بيروني را داشته باشد و صورت مجرد كوه بيروني در نفس ناطقه
 درک آن صورت بتواند بزرگي كوه بيروني را تصديق كند. 

ی چشام ماا   روني را در همان حدّی كه تصويرض بر روی شابكيه اگر كسي بگويد ما كوه بي
شاويم. در جاواب   ها متوجاه بزرگاي آن ماي   كنيم ولي با مقايسه با ساير پديدهافتد درک ميمي
ای كه در بيرون هسات  ها تصوری از آن كوه به همان اندازهگوئيم آيا باألخره پس از مقايسهمي

صاوری از آن كاوه ناداريم كاه عماالً ادراک خاود را از       نزد خود داريم ياا ناه؟ اگار بگاوييم ت    
ای كاه  ايم و اگر بگوييم آری تصوری از آن كوه به همان اندازههای خارجي انكار كردهپديده

شاود آن تصاوير در كجاا قارار دارد، آياا جاز ايان        در بيرون هست در نزد خود داريم سؤال مي
يک صورت، هزاران صاورت را در خاود    ی مجردی باشد كه به جایاست كه بايد نفس ناطقه

 جای دهد و ظرفيتش كم نشود؟ 

 «معرفت نفس»و در « اخالق»نفس ناطقه در علم 
هاا  اناد و بعضاي  هاا بخيال  ی افارادی هسات كاه بعضاي    چه تفاوتي باين نفاس ناطقاه    سؤال:
 سخاوتمند؟
هاای  باين بحاث   توجه باشايم باياد  اين است كه مدر  اين سؤالدادن به ارزض جواب جواب:

شاويد و  غضابناک ماي  گااهي  مالحظه فرموديد كه . نيمكهای وجودی تفكيکاخالقي با بحث
ای كه بعضي مواقع غضابناک اسات هماان نفساي اسات كاه در سااير        درست همان نفس ناطقه

موارد غضبناک نيست و در اين دو حالات در واقعيات نفاس ناطقاه تغيياری حاصال نشاد و در        
يد نيامد هرچند از نظر اخالقي ممكن است آن غضاب ماذموم   واقعيت و وجود نفس تغييری پد

كناد زيارا مساائل    باشد و از ارزض انسان بكاهد ولي تغييری در واقعيت نفس ناطقاه ايجااد نماي   
ی جدا هستند و بايد دقت كرد تا اين دو با همديگر مخلاوط  وجودی و مسائل اخالقي دو مقوله

نفاس از موضاوعات اخالقاي و ارزشاي اسات در      بودن و ساخاوتمندبودن  نشوند، بحث از بخيل
كنايم و از نفاس ناطقاه از آن    كه در مباحث معرفت نفس از موضوعات وجودی بحث ميحالي

 شود نه از آن جهت كه بايد باشد و يا نبايد باشد. جهت كه هست بحث مي
 بيايد بوده است؟ قبل از اين كه به دنيا ی هركس آيا نفس ناطقه سؤال:

كاه مفصَّال آن را    كاالم اسات  خوب فلسفه و عرفاان و  های يكي از بحثسؤال ين ا جواب:
جا الزم است عزيزان متوجه باشند حضاور ماا در   گيری كرد. آنچه در اينعلوم پيبايد در همان



  

ايام منتهاا باه    علم خدا است كه از اين جهت قبل از آن كه ما باه دنياا بياائيم در علام خادا باوده      
خاانم و  آقاا و فاطماه  اكبرآقاا و حسان  رت خارجي. جنابعالي به عنوان صورت علمي و نه به صو

باه  اياد.  شاده از بادن مادرتاان شاروع   به عنوان اشخاصي مشخص و با بدني مشاخص،   خانمولتب
های موجود در رحم مادرتان آماده شد تا روح انسااني در آن  طوری كه در چهار ماهگي سلول
المنَّفْس،هجِسممانياةُههه»فرمايد: صدرا در همين رابطه ميكرد. مال دميده شود و شروع به رشدكردن

ی انسان در بستر ماده و جسمِ موجود در رحم مادر، يعني نفس ناطقه «الح،د ثِه  هر َانيَّةُهالب قاءِ
حادث شد ولي از آن جهت كه موجودی است مجرد پس از انصاراف از جسام همچناان بااقي     

  25خواهد ماند.
شود و يا تان او باه مشاكل    ی او ديوانه ميشود آيا نفس ناطقهانه ميوقتي انساني ديو سؤال:

 افتد؟مي
  هنَفْسوه  همماهس م ااُا هفَاَلْه م هماهفُج ر ُماه  ههههه»فرماياد:  قرآن در وصا نفس ناطقه مي جواب:

آنچه موجب تعادل آن شده، پس فجور و تقوای آن را باه آن الهاام   سوگند به نفس و  26«تَقْ اُا
آياد كاه نفاس در ذات خاود متعاادل اسات و در عاين حاال فجاور و          اين آيه برماي كرديم. از 

فهمد چه چيازی فجاور اسات و چاه چيازی      شناسد و مياند، ميتقوايش را كه به آن الهام كرده
 برای آن تقوا است.  

تواناد درسات ساخن بگوياد و اگار      همين طور كه اگر انساني به شدت غضبناک شاد نماي  
خواهد در تواند درست اظهار كند و زبان او آن طور كه ميفكر را نميدرست هم فكر كند آن 

هاا و اعضائشاان برقارار باشاد از     ای را كه بايد باين نفاس آن  اختيار او نيست، ديوانگان نيز رابطه
دهند. حال عامل اختالل اين رابطاه ياا ياک تصاور وَهماي اسات كاه در ماورد افارادِ          دست مي

شاود انساان از مغاز خاود درسات      ي خارجي است كه موجب ميغضبناک چنين است و يا عامل
استفاده نكند و سخناني بگويد و يا حركاتي انجام دهد كه معقول نيسات و حتاي خاودِ شاخص     

تواند غير آمده نميديوانه از اين سخنان و حركاتش ناراحت شود ولي باز به جهت اختاللِ پيش
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تواند حق و باطل بودن ی فوق ميكه طبق آيه از همان سخنان و حركات را انجام دهد در حالي
 امور را تشخيص دهد و لذا در ذات خود در تعادل است.  

تاوانيم آنچاه را در فكار خاود داريام      ی ما پيش آمده كه اگار خساته شاويم نماي    برای همه
كنيم ولاي باه جهات خساتگي بادنمان آنچاه فكار        درست ارائه دهيم، با اين كه درست فكر مي

خاواهيم  ماي  ای را كاه كناد. بساياری اوقاات نكتاه    گوئيم كامالً تطبياق نماي  آنچه ميكنيم با مي
فهمايم  گوئيم و ميميناقص  م، تازه همان نصفه را همييم بگويتوانينصا آن را هم نمبگوييم، 

ا باه  يا  -ايم، اين به جهت آن است كه اگر نفس ناطقه به هر دليليايم را نگفتهكه آنچه فكر كرده

نتواند از بدن خود اساتفاده كناد، حركاات و گفتاار      27-اتيا به جهت وَهميالت در بدن و جهت اختال
هاا دارو تجاويز   . به همين جهت هم در درمان بسياری از دياوانگي شودنامتعادلي از او صادر مي

 شود تا جسم در حالتي قرار گيرد كه روح بتواند آن جسم را به طور صحيح تدبير كند.مي
كنند خورند، چون اراده ميايد كه بعضي از ديوانگان چگونه حرص ميه كردهحتماً مالحظ

شان قارار  شان در كنترلكند و الفاظها همراهي نميشان با آنمطلبي را بگويند ولي نظام عصبي
توانند ارتباط الزم را از طريق نظام عصبي با اعضاءِ ديگر بدن خود برقرار كنند. گيرد و نمينمي

تواناد آن را درسات بپاذيرد و باه     ها نماي كند ولي نظام عصبي آنا چيزی را اراده ميهنفس آن
كنند كاه چارا   مي شوند و شروع به فحاشيهای حنجره فرمان دهد، در نتيجه عصباني ميماهيچه
 ها چيست؟فهميم منظور آنما نمي

قسامتي از   توانناد نشاان دهناد كاه ماثالً اگار      متخصصان اعصاب بر اسااس تجربياتشاان ماي   
تواناد،  ی يک انسان را تحريک كنند هر چقدر كه آن فرد بخواهد مستقيم راه برود نماي مخچه
دهد كه آن فارد باه صاورت    ها فرمان ميی عصبي، طوری به ماهيچهی او از طريق سلسلهمخچه

ی او ساالم اسات ولاي نظاام عصابي او طاوری       كاه نفاس ناطقاه   كند. با اينانحرافي حركت مي
هاا  تواند فرمان نفس ناطقه را درسات بگيارد و باه ماهيچاه    كه نمي -دهيب ديا آسي -شده تحريک 

 منتقل كند. 
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شود كاه نفاس   كس به آن معني ديوانه نميبندی بگوئيم هيچپس شايد بتوانيم در يک جمع
الضامير  ی او ديوانه شود بلكه ديوانگي به جهت آن است كاه انساان شارايط ظهاور ماافي     ناطقه

  در عمل و يا سخن از دست داده است.خود را 
اسات. فرماايش شاما     ديوانه شدهشناسيد كه چون ترسيده بفرمائيد: كسي را ميممكن است 

افتد آيا جاز ايان اسات    تان به طپش ميو قلبترسيد مياست كه شما مثل وقتي اين قبول است؛ 
قلبي، قلب انساان دچاار   ی طور كه در سكتهكه فعالً قلب است كه گرفتار اين طپش شده، همان

گردد؟ آن شخص هم كاه در اثار   ی بين نفس انسان و آن قلب مختل ميشود و رابطهآسيب مي
ی باين نفاس او و مغازض مختال شاده و آن ابازار را كاه نيااز دارد تاا          ترس ديواناه شاده رابطاه   

دسات داده  الضمير خود را در سخنان خود اظهار كند و يا حركات خود را تنظيم نمايد، از مافي
اناد! چاون در آن   ها در بعضي موارد عاقلكنيد بعضي از ديوانهاست. به همين جهت مالحظه مي

گويناد:  ها را اظهار كند مختل نيسات باه ايان افاراد ماي     الضمير آنموارد ابزاری كه بتواند ما في
مثال   اناد قال هاايي عا در ياک دوره  و اناد هايي مجنون و ديوانه؛ در يک دوره«اَدواری یديوانه»

 . كند و در بعضي مواقع طبيعي استی ما غير طبيعي كار ميكه بعضي مواقع معدهاين
خواهيم تأكيد كنيم كه نفس ناطقه به جهت ساوء اخاالق   البته عنايت داشته باشيد كه ما نمي

خواهيم بگوئيم نفس در ذات خود متعاادل آفرياده شاده ولاي     شود بلكه مياز تعادل خار  نمي
شود تا نفس نتواند از ذاتِ متعادل خود استفاده كند؟ اگار بگاوئيم نفاس    هميات منجر نميآيا وَ

ناطقه در هنگام غضب از تعادل خار  شده و ذات انسان تغيير كرده، چگونه وقتاي غضاب فارو    
نشست و انسان به تعادل برگشت را توجيه كنيم؟ مگار آن كاه بپاذيريم تعاادلِ ذاتاي انساان در       

محفوظ است و غضب عارم نفس شده، در ديوانگي هم بايد همين حالت را حالت غضب نيز 
برای نفس بپذيريم. اگر بپذيريم كسي در اثر غامِ بسايار ديواناه شاده و عماالً روح او از تعاادل       
خار  شده، بايد اين نكته را فراموض نكنيم كه اوالً: چون ايان شاخص احتماال درماان بارايش      

پيش خود داشته باشد كه بتواند به آن برگاردد. ثانيااً: اگار غام     هست پس بايد ذات متعادلي در 
گردد كه به نحوی مربوط به تان  ها به اموری برمييابي كنيم به تعلقات روح آنها را ريشهانسان
هاا را پدياد آورده و ايان در    های مربوط به تان، ايان غام   ها است و نظر به تن و نظر به نسبتآن

ها در جايگاه خود در تعادل كامل است، كاافي اسات باه    ع ذات آنحالي است كه در همان موق
هاا كاه منجار باه دياوانگي      ی آن غام جای نظر به متعلقات دنيايي به ذات خود نظر كنند تا هماه 

وقتي به مردمي برخورد كردند كاه   ها شد، فرو ريزد. در همين رابطه است كه رسول خداآن



  

او مجناون نيسات، بيماار اسات، مجناون      « ما هذا بِمَجنون»د: پنداشتند فرمودنانساني را ديوانه مي
پس در ديوانگي نسابت   28دهد.های خود را حركت ميرفتن شانهانسان متكبری است كه در راه

 تواند به سالمت برگردد.هم خورده و با تغيير آن نسبت ميروح انسان با بدنش به

 نظر به باطن حوادِث آينده در خواب
عين واقعيات اسات.    ی معصومينائمهنبيّ اكرم و  خوابِفرمائيد ميرفي شما از طسؤال: 

 بودناد  كارده  مشااهده در خاواب  كردياد كاه   نقال  رساول اكارم  از طرف ديگر از حضارت  
اميه بعد از حضارت  كه بنيرود، حاكي از اينعقب ميها از منبرشان باال رفته و منبر عقبميمون

اناد و ديان را باه عقاب     ه از دين فقط در حدّ تقلياد بهاره بارده   كآيند در حاليبه جای ايشان مي
از واقعيت آينده ديدناد   صورتي كه پيغمبر كنند، مگرگردانند و به جاهليت نزديک ميبرمي

ها ايان كاار را نكردناد. چارا     در عالم خار  ميمونكه عين واقعيتي بود كه اتفاق افتاد؟ در حالي
 ؟كه عين واقعيت نبود، اينميمون ديدندرا به صورت اميه خود بنيدر خواب  پيغمبر

 عين واقعيت اسات، رساول خادا    جايي كه خواب اولياء معصوميناز آناتفاقاً  جواب:
اميه را به صورت ميمون در خواب ديدند تاا حقيقات ياک واقعاه را باه حضارت نشاان داده        بني

آن چيزی باود كاه بناي امياه در      باشند و نه صورت ظاهری آن واقعه را. واقعيت موضوع غير از
خواندند و برای گشايش اسالم در ساير بالد جهااد  نماز مي نماياندند. بني اميه در ظاهرظاهر مي

تار و عقال انساان    كردند ولي واقعيت امر چيز ديگاری باود و هار انادازه نفاس انساان پااک       مي
كه اولياء الهي در دنياا نياز از   تر است. همين طور تر باشد ديدن حقيقتِ امور برايش زاللنوراني

شوند با اين كه در خاواب نيساتند ولاي روحشاان     ظاهرِ يک چيز سريعاً به حقيقت آن منتقل مي
شود تا نتوانند به اصل واقعيات پاي   ها و چيزها حجاب آن نميآنقدر پاک است كه ظاهر حادثه

 ببرند.
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 پنجم،جلسه 
 تر استبدون بدن زندهانسان، 

 نفس به  اهميت معرفت
عزيزان بعد از كار بر روی موضوعِ معرفت نفس چند بار روی آن شنهاد بنده اين است كه يپ
كاه  را ای العادهفوق كه در اين مباحث ناظر به خودتان هستيد معارفتا با توجه به اين دكننبحث

از  يكا ي. در كنياد و خودتان را در خودتاان پيادا    ديابيببتوانيد در خود آمد باورتان نميدر ابتدا 
حضرت  بوديم، يكي از رفقا از «اهللحفظوه»زادهاهلل حسنرجب همراه با دوستان خدمت آيت یهاماه

آقاا تاأملي فرمودناد و    برداری بيشتر از ماه رجب كرد، جهت بهرهيک دستورالعمل آقا تقاضای 
واقاع   ماا در ايان جلساات در    «.، برويد خودتاان را ورق بزنياد  خودتان را بخوانيد برويد»گفتند: 

 شاءاهلل معرفتي ارزشمند نسبت به خود پيدا كنيم.  خواهيم خود را ورق بزنيم تا إنمي
ی عاوالمِ وجاود   از طريق خاود باه هماه   تواند بخواند ميخود را درست توانست انسان وقتي 

تماام   باه زيبااييِ  بارای او  مبهم بود از مسائل معرفتي كه برای انسان  و در نتيجه بسياری كند سير
در ند، با كتاب الهي كاه  درست ورق بزخود را ی نفس صحيفهاگر كسي توانست شود. ميحل 

دائماً در آن  وندخداچون  كند.ارتباط برقرار مينگارد، بر آن ميلوح محفوظ است و قلم اعلي 
و شاما دوبااره    نويساد دوبااره ماي  باز  ،خوانيدميبه جان خود آن را با نظر شما  و نويسدلوح مي

برناد.  شناسند و از آن بهاره ماي  ای است كه اهل سلوک مي«هقلبيواردات »خوانيد. اين همان مي
اهلل پاي در پاي بار    ئكةكه چگونه ماال ند ياباهل سلوک همواره بر لوح جان خود نظر دارند و مي



  

باياد آن را در  « ای اسات اض چاه صاحيفه  و صاحيفه ماش چاه قلماي    قل»كاه  نويسند، ايان آن مي
   كنيد. خودتان تجربه

 انسان فقط هست 
فقاط   د. اگر خودتان را درست ببينيد كاه يد كه شما هستيبرسابتدا بايد بتوانيد به اين احساس 

آشاتي باا خادا از    »ای اسات كاه در كتااب    هستيد راه شناختِ خود گشوده شده است. اين نكته
مورد بحث قرار گرفت و اصل و اساس معرفت نفس هماين اسات.   « ق آشتي با خود راستينطري

كه زن باشد يا مرد باشد. طبق مباحث گذشته مالحظه كردياد كاه   بدون آن ،«هست»فقط انسان 
ی شاما كاه   هيچ چيز خاصي نيست، مثل نفس ناطقاه شود چيزی در اين دنيا باشد كه ميچگونه 
كدام در حقيقت وجاود شاما تاأثير    و نه مردبودن و نه باسوادبودن هيچ بودن؛ نه زن«هست»فقط 

 نداشاته را كاه فعاالً دارياد     یاگر اين افكاار ندارد تا چنين صفاتي شما را موجوديت داده باشد. 
تان هستيد بلكاه حقيقات   از بدنخودتان چيزی غير تنها نه. هستيد باشيد، باز هم خودتان خودتان

توانياد بگوئياد خودتاان فكرتاان هساتيد، زيارا       ی شاما اسات. نماي   ناطقهشما همان هستِ نفس 
رسيد كه از حجااب ايان افكاار هام     د، حتي در سير و سلوک به جايي ميفكر هم داري انخودت

شاويد. باه   شويد و بهتر از موقعي كه با فكرتان به خودتان نظر داشتيد، با خود مرتبط ميآزاد مي
 ی مولوی:گفته

 و مسااااتقبل بااااود  يفكاااارت از ماضاااا 
 

 ن دو رساات مشااكل حاال بااوديااچااون از ا
كناد و از حضاور در محضار حاق     عموماً انسان وقتي نظر به گذشته و آيناده دارد، فكار ماي    

قرار گرفت در مقام نظر به گذشته و آينده نيست كه فكار  « حال»شود، ولي وقتي در محروم مي
در آخار عمار    «عليوهرمحةاهلل»رمودناد: عالماه طباطباائي   فمي «اهللحفظوه»زادهاهلل حسنآيت 1.به سرا  او آيد

ا را كه ما است فكری منظور « ذره فكر را هم نداشتيم، چقدر خوب بود!اگر اين يک»گفتند: مي
خودتاان  »كاه  كناد و ايان غيار از نظار باه خاود اسات، ايان        از حضور در محضر حق محروم مي

   .«باشيد خودتان فكرتان»اين است كه از غير « هستيد خودتان
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 «خاودِ »را خاود   «بادنِ »شاود كاه   حقيقاي خاودض ماي   مزاحم درک انسان  بدنِاز آن جهت 
، مان بگياري ما خوداسات  ان ما غيار خود را كاه  چيزی طور كه اگر اض تصور كند و همانحقيقي
شود، اگر بدنِ خود را هم خودمان تصور كرديم، حجاابِ  ميان مخودارتباط با حقيقت حجاب 

ساير باه ساوی عاوالم بااالتر      مازاحم  « انساان  بادن »خواهد شد و از اين جهت  ارتباط با خودمان
است تاا انساان باا خاودِ حقيقاي خاود ارتبااط        اين بدنم مزاحم شود. حال كه مالحظه كرديد مي

و فقااط هسااتيد، باادون هرگونااه  تااان هسااتيد«باادن»خودتااان باايشااود ماايمعلااوم برقاارار كنااد، 
 تان باشد. دنبودن و مردبوخصوصياتي كه مربوط به زن

خاود را  انساان  است كاه  آن مزاحم در هر حال و اين بدن بدن، خودض است هركس بدون 
كناد و ماانع   نياز ايجااد ماي   « فكار »درست احساس كند، همين مزاحمت برای ارتباط با خاود را  

شاءاهلل شما در مسير كماالِ خاود باه    شود تا انسان خود را به صورت كامل احساس نمايد. إنمي
شاويد و  طور كه از بدن خود آزاد ميرسيد كه متوجه مزاحمت فكر خواهيد شد هماني ميجاي

 اندازيد. ی خود نظر ميماوراء بدن، به نفس ناطقه
كنيد نهايت انقطاع از هر چياز، غيار خاودض را نصايب     از خدا تقاضا ميدر مناجات شعبانيه 
خادايا نهايات    «كيمهمماوَهاننْقِطماعهإلههكَهيلِمههُ برهياله»كنياد:  كه تقاضا ميشما بكند. بعد از آن

هقلم بِهالْهبصمار،هَ تَّيهتَخْمرِقَهاَه»گويياد:  انقطاع از غير و نظر به خودت را به من مرحمت كن، مي
ی را نيز پااره كناد و   نور یهاحجابهای دل، چشمكه  ييجاتا آنانقطاع از خود  «َ،ج،ب هالنُّ رِ

چاون  ، است عقل «حجب نور» منظور از: ودندفرممي اساتيد بزرگ .به عزّ قدس تو متصل گردد
ای كاه  باشد. و در تفسير آيهی ما در محضر حق ميواسطهدر آن منزل، عقل هم مانع حضورِ بي

نعلاين  ه2«فَاخْلَعرهنَعرلَيرك هإِنَّك هبِمالْ ادِهالْم،قَمدَّسِهطُم ىًههه»فرمايد: مي خداوند به حضرت موسي
عقال  »در آن مقاام،  فرمايناد: نعلاين   ميقدس طور هستي. عرفا خود را خار  كن، تو در وادی م

فرمايند: ای موسي! در اين مقام ماوراء عقل، به است. و حضرت حق مي 3«عقل عملي»و  «نظری
كه باه خادای برهاان صاديقين و ياا      بدون آن خدايا!گويد: ميانسان  حق نظر كن. مثل وقتي كه

ِ مفاهيم را پشت سر گذاشت ير قرب الهي بايد حجابخدای برهان نظم نظر داشته باشيد. در مس
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آن  يعقلا  ميبدون نظر به مفااه  كنديكه با نظر به حق عمل م رسديم يبلكه سالک به مقام شود،يبرداشته نم يهرگز از كس

 عمل.



  

ی فهام تكااليا، رهاا كارد و باا حقيقات       ی فهم حقايق و وسايله و نعلين عقل را به عنوان وسيله
 مرتبط شد و با تمام وجود به بندگي او پرداخت.  

هساتيم و از   خودماان فقاط  زباان شاويم كاه خودماان،     هام  ديگرجاا توانساتيم باا هما    تا ايان 
كاه خاود را در    ييهاا 4«هُبَنَّّقَاه »، اند آزاد شاويم ها گرفتار آن«قهنَّبَهُ»هايي كه ای انديشههحجاب

اند و يا در خانه و پاول  كردهخود گلوبند كه هايي استخوانكنند، يا در چيزهای ديگری پيدا مي
د ماا باه   باشد و نه علم و قادرتِ ماا، خاو   كه نه بدن و خانه و ثروت، خودِ ما ميو بدن. در حالي

 آيند.حساب مي

 نظر به خود، آزاد از مفهوم 
راه  -ميكه به آن فكار نماود  نينه ا -وقتي خود را درست احساس كرديم و فقط احساس كرديم 

: پرساد ماي در شارايطي اسات كاه    كسي كاه هناوز   شود. ی خود و شناخت آن شروع ميمطالعه
باياد باه جاايي    ياباد،  جا خود را نماي هنوز به جايي نظر دارد كه هرگز در آن «؟ستخود ما چي»

مان  »پرساد:  كساي كاه ماي   جاوابِ ساؤال   «. خودِ مان كيساتم  » د كهيايش نيتا اين سؤال پد يرس
 ايان ساؤال را نداشاته   كاه  طوری او را باه او نشاان دهايم    بايد بخش نيست، هرگز نتيجه «ام؟كي

شاود تصاور   معلوم ماي باشد؟! مثل كسي كه از كيفيت و چگونگي خدا سؤال كند، از آن سؤال 
او از خدا غلط است و چنين كسي تا معرفت خود را نسبت به خدا درست نكند، هر اندازه جلاو  

رسد، بايد معرفت خود را تصحيح كند تا چنين سؤالي نداشته باشد. حضارت  برود به چيزی نمي
مورد خداوناد فكار كناد     هركس در 5«م نْهفَكَّرَهفِيهاللَّهِهكَيرَ هكَا َهُ لَك»فرمايند: مي صادق

پرساد خادا چگوناه    شود. چون تصورض از خداوند غلط اسات ماي  كه چگونه است هالک مي
رو شود كه چنين سؤالي برايش پيش نيايد كه بگويد كيفيت خادا  است. بايد طوری با خدا روبه

و  گيارد ی همان تصوری كه دارد جاواب را ماي  چيست. وگرنه هر جوابي به او بدهيد در حوزه
با كيفيتي خاص. در هماين   بعد از جواب شما، هنوز هم قبول دارد كه خدا يک چيزی استلذا 

 گويد: رابطه مولوی مي
 «ای دم هساااتي از آن»هااار چاااه گاااويي: 

 

 ای ديگااار بااار آن بساااتي بااادان    پااارده
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 صااحبت مااا جملگااي قياال اساات و قااال   
 

 خاون باه خاون شساتن محاال آماد محااال      
 رو شاد كاه بادون كماک از مفهاوم     روباه  د طاوری باا خاود   در رابطه با معرفت نفس نيز باي 

از خودتان آن چيز چيزی كه دست بگذاريد، ، خود را با خود شناخت. چون اوالً: بر هر ديگری
خواهياد خاود   ثانياً: آن چيز غير شما است، چگونه از غيرِ خود ميتر نيست. روشنبرای خودتان 

گار  يشاد كاه د  خواهياد  رو روبهخود قدر خوب با آنرا بشناسيد؟ وقتي خود را به خود شناختيد 
 .فقط به خود نظر داريد. «ام؟كي من» د: كهيآيش نميتان پياين سؤال برا

 تر استانسان، بدون بدن زنده
 كه:ی معرفت نفس، عبارت است از اينی چهارم از ده نكتهمتن اصلي نكته

كند؛ كه گفتاه  مي قبل مطرحنكات  یبر پايهرا  ی چهارم، ادعای خودهكه نكتداريد  عنايت
نفاس اسات و   ربوط به ادراكات م یهباشد، بلكه همتواند ادراک داشته شد: نفسْ بدون بدن مي

هماين  كناد.  كند و حوادث آينده را نيز رؤيت ماي شنود و فكر ميبيند و ميانسان بدون بدن مي
كاه انساان بادون بادن     دهاد  مي نشان -درو  ببيند یهاحتي اگر خواب -بيند بدون بدن ميانسان كه 

ببينيد. مهم نيست كه آياا  مياين درخت را در بيداری طور كه شما يک نوع ادراک دارد، همين
دارد يا ناه، مهام ايان اسات     بينيد با آن درخت خارجي تطبيق بعداً اين درختي كه در خواب مي

راک دارد، حتاي اگار   توان فهمياد انساان بادون بادن اد    ای در خواب، ميكه با ديدن هر پديده
 اين يک نكته.   ،استمنهای بدن « ادراکِ»با  ما در رابطهبحث ادراک او مطابق خار  نباشد. 

دارد و  د، دسات بينا چشام دارد و ماي   -با ايان كاه بادنش در رختخاواب اسات      -در خواب انسان 
ات ، پاس حيا  زناد د و حرف ماي شنود، دهان دارد، گوض دارد و ميگيرچيزها را در خواب مي
 ن نيست. بدانسان مربوط به اين 

 تنها از ادراک حاوادث بااز  ، نه«نبد»بدون ی انسان جاست كه نفس ناطقهی ظريا ايننكته
چاه از آن نظار كاه    كناد.  ماي  حاوادث را درک و اعضای بدن بهتر از بدنم بعضاً ماند، بلكه نمي

خاود حاوادث را قبال از     كند و چه از آن نظار كاه  باطن بعضي از حوادث و اعمال را درک مي



  

شود كه هناوز چشام سار    رو مينمايد و با حوادثي روبهوقوع در زمان و مكان خاص، درک مي
ی اين نكات مطالبي باود كاه در مباحاث گذشاته ماورد بررساي قارار        ها را نديده است. همهآن

انساان   تار باودن نفاس   گرفت، آنچه در اين نكته بايد بر نكات قبلي اضافه شاود، موضاوعِ زناده   
 است وقتي كه از بدن آزاد باشد. 

بااز خاودض اسات و     بدون بادن و هركس  در حقيقت انسان دخالت ندارد «بدن»روشن شد 
احسااس   -كنايم ماي كاه بادون ايان بادن خاود را احسااس      -ماثالً در خاواب   شود. ای از او كم نميذرّه
 ايم. كم شدهنسبت به موقع بيداری  ایكنيم ذرهنمي

گاوئيم ماا بادون بادن،     شاويم وقتاي ماي   ق را كمي وسعت دهيم متوجه ماي اگر موضوع فو
گوئيد: بادن نقشاي در حياات    هستيم، چون مي« حيات»خودمان هستيم، به اين معني است كه ما 

بودنِ پس از مرگ تنها معنای زندهاست و اين نكته نه« حيات»انسان ندارد، پس انسان بدون بدن 
فهماند وقتي حقيقت انسان همان حياات اسات، انساان بادون     مي كند بلكهرا به خوبي روشن مي

 رو خواهد شد.  بدن با حقيقت خود يعني با حيات روبه
و در  فكركناد  و بشانود  و باشد؛ ببيناد  داشته« ادراک»كه « زنده»د: گوينها به كسي ميانسان

بادون  انساان   هستيموقتي متوجه ادراک ندارد.  و فهمدكه نمي« مرده»د: نگويمقابل به كسي مي
نتيجه به اين آرام تر است. آرامبدنش زندهبدون  شودميمعلوم  است پسادراكش شديدتر  بدن

هر چند كه بدن است. ، يعني حيات او حقيقتِ وجودیِ انسانظهور كه بدن، مانعِ  رسيد خواهيم
 در استكمال انسان مؤثر است. 

ايم اين حالت توانستهبه اين معناست كه ما  تر است،گوييم: انسان بدون بدنش زندهوقتي مي
نفاس انساان بادون    در رؤياای صاادقه   تجربه كنيم، چاون   در رؤيای صادقه و رؤيای رحمانيرا 

تر گردد و فعّالرو ميروبهنشده در دنيا واقع كه هنوز ای با حادثه ،زمان و مكانبدنش و آزاد از 
نسابت باه وقتاي    ی رحماني هارؤيا ت. و انسان دررو اساز وقتي كه در دنيا است با حوادث روبه

تنهاا آيناده   باشد، چون در خواب ناه تر ميكه بيدار است بدون بدن در كشا حقايقِ عالم موفق
تر بودن كند. معني زندهو اعمال و اخالق خود را درک ميآينده حوادث د، بلكه باطن بينرا مي

در ادراک واقعيات از حالت معمولي بهتار عمال    تر باشد وجز اين نيست كه انسان حياتش فعّال
كند به طوری كه هم حوادث آينده را ادراک كند و هم بواطن عالم را بيابد و انسان در خاواب  

ی الزم طور كه اگر شما در بيداری هام تزكياه  گيرد. همينو بدون بدن در چنين حالتي قرار مي
تار  ديد در درک ظرائا عالمِ وجاود موفاق  را انجام داديد و حاكميت اميال بدني را ضعيا كر



  

لغاو را تحمال كنياد، چاون نفاس       توانيد امور دنيايي و پو  و يا سخنانخواهيد بود و ديگر نمي
شناسد، اگر مواناع درک حقيقات ضاعيا شاود و انساان از      ی شما حقيقت را تا حدّی ميناطقه

ی رؤياای  كاه در تجرباه  طاور  تواند جذب غير حقيقات شاود. هماان   ها آزاد گردد، نميحجاب
شاود حاكميات   صادقه معلوم شد ايان بادن مازاحم ادراک بعضاي از وقاايع اسات، معلاوم ماي        

 22ی در آياه قرآن باشد و در همين راستا های بدن نيز مزاحم اُنس با حقايق معنوی عالم ميميل
هاا برداشاته   هاا از چشام  پارده  -ن رفات يت بادن از با  يا حاكم - وقتي فرمايد: در قيامتميی ق سوره
 . شد يدخواه د، شما بيناتروشمي

تواند تجربه كند، آزاد بودن نفس او از زمان و مكان اسات  ای ميآنچه هركسي با هر عقيده
تار دسات   تر است و به حقيقتِ حيات راحات تواند نتيجه بگيرد كه بدون بدن زندهو پيرو آن مي

 يابد. مي

 دتريات شدياز بدن و ح يشواهدي بر آزاد
هتُمرَدَّههََ ْهي س،مرُّك ههََهي،غَسَّمُِّههُ،  ه  هلِرُ َِهِهلَي،قَاوُهالْم،ؤْمِنَهإِ َّ»ت هست كه يروا ز امام سجادا
مؤمن را دارناد غسال    يوقت 6«الْغَُِّه  هالْخُسررَا ِه  هبِالْب لَاءِهََصرنَع،هم اهفَي قُ وُهفِيهِهكُنْت هالَّذِيهالْج س دِهإِلَى
د: چاه  يگوي، م«؟یخواهي به جسد خود برگردی كه در آن بودمي»ند: پرسدهند مالئكه ميمي
ن يا ن خود است و ايخواهم بال و خسران و غم را؟ يعني انسان در آن حال ناظر بر غسل و تلقيم

ناد.  يبيتر است و مالئكة اهلل را در اطاراف خاود ما   ن بدن زندهيدهد كه انسان با ترک اينشان م
ان يا بااالی تاابوت نااظر جر    یابرند روحش مانناد پرناده  يقبر م یسورا به  يوقتي شخصِ متوفّ

يعني واقعاً روح باه شاكل پرناده در    « مثل پرنده»ند: يفرمايكه منياند اها فكركردهاست. بعضي
كه منظور آن است كه روح او آزاد از مكاان و زماان، بار جساد خاود توجاه        يد، در حاليآيم

اض به مالقات خاانواده  يا متوفّيكه آنيدر مورد ا كاظم يوسدارد. اسحاق بن عمار از امام م
هفِميههقَاوَ»پرسد: چند وقت به چند وقات؟  ي. میند: آريفرمايكند و حضرت ميد سؤال ميآيم

هطَائِروهص، ر ةِهفِيهقَاوَهي أْتِيهُِرهص، ر ةوهََيِّهفِيهفَقُلْت،هم نْزِلَتِهِ.هقَدررِهع لَىهالسَّنَةِهفِيه  هالشَّهررِهفِيه  هالْج،مرع ةِ
باه   ساال،  ياک  ياا  مااه يک يا جمعه يک در: فرمود 7«ع لَيرهُِرهي،شْرِف،ه  هج،د،رُُِِرهع لَىهي سرقُطُهلَطِيٍَ
 لطيفاى  یپرناده  صورت در: فرمود آيد؟ نزدشان صورتى چه در: گفتم دارد. كه مقامى یاندازه
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ياک از  باال ايان هساتند كاه كادام     جمعاه باه دن   یهاا هاا در شاب  نشيند. بعضاي  شانيديوارها بر
د يا ت تأكيا كاه خاودِ روا  يوار خانه است صورت آن ميّت است در حاال يهايي كه باالی دپرنده

ت از مجردبودن آن و اشراف آن بر اهل خاناه دارد و  يا، كه حكايلط یادارد به صورت پرنده
 يآزاد است. حت ينمكا یهاتي، چون پرنده از محدودند به صورت پرندهيفرماين جهت ميبه ا
 برناد يكه او را باه طارف قبار ما     يباشد در حال یاگر انسان گناهكار يند: شخص متوفّيفرمايم

دنياا باا شاما باازى نكناد       !اى اهال و فرزنادانم   ،زناد يمروحش بر فراز جسد قرار گيرد و صدا 
ىهنَعرشِمهِهر فْمرَف هر، َ،مه،ههههإِذَاهَ،مَِِّهالْم يِّت،هع لَ»ند: يفرمايم . رسول خداكرد چنانچه با من بازی

ج م عرتُه،همِنْهَِل مهِههه-لَاهتَلْع ب نَّهبِكُُ،هالدُّنْي اهكَم اهلَعِب ترهبِيه-  هُ،  هي،نَادِيهي اهََُرلِيه  ه ،لْدِيه-فَ رقَهالنَّعرشِ
 تيچون م «هفَاَرذَر، اهمِنْهمِثِِّْهم اهنَزَو  هالْم هرنَأُهلَه،ه  هالتَّبِع ا ،هع لَيَّه-  همِنْهغَيررِهَِل هِه  هخَلَّفْتُه،هلِغَيررِي

دنيا با شما  !اى اهل و فرزندانم ،را در تابوت گذارند روحش بر فراز جسد قرار گيرد و صدا زند
كرد،گارد آوردم آن را از حاالل و حارام و باراى غيار خاودم        بازى نكند چنانچه باا مان باازی   

باه   ترسيد از آن چه كاه بار مان فارود آماد.     ب .گذاشتم براى او گواراست ولى گناهش براى من
قلاب   یت بر رويد، چون سخنانِ مياموات برو یع جنازهيياند به تشن جهت به ما دستور دادهيهم

د پس چرا ما يكند. ممكن است بپرسيپاک م يازدگيما را از دن یهاميگذارد و تصمير ميما تأث
د يگذارد، باينم ير قلبيد تأثين گوض بشنوياد؟! اگر با ين گوض بشنويد با ايم؟ مگر بايشنوينم

شاود و  يتاان عاوم ما   د عازم يكاه بشانو  « دل»كناد. باا   يت بار قلاب ماا القااء ما     يدل بشنود و م
 دن باشد. يشن یدارد كه قلب چقدر آماده يد. بستگيريگيم یديجد یهاميتصم

 يبيدارگ يا رم
اَلنّماس،هنِيمامٌفهفَماِذاهم ماتُ اههههه»ناد:  فرمايهست كه مي مبنايي از رسول خداالعاده روايت فوق

مثل وقتي ما خواب هستيم و از اطاراف  شوند. مردند بيدار مي، وقتي اندمردم در خواب 8«انْتَب ه، ا
اكنون هم در عالم غيب در اطراف ما خبرهاسات، هماين كاه مارديم متوجاه      خبريم، همخود بي

كه در هنگاام خاواب واقعااً از اطاراف خاود       كردتجربهتوان به خوبي مياين را شويم. ها ميآن
خباريم و  هاا باي  خبريم با اين كه به واقع در اطراف ما اموراتي در حال وقوع است و ما از آنبي

شدن از آن امور با بيداری ما از خواب همراه است. هماين حالات را اگار وساعت دهايم و      آگاه
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كنايم، عاالم   ه عاالم بارزخ احسااس ماي    موقعيت خود را نسبت به عالم برزخ بسنجيم، با ورود با 
تر است، وقتاي از دنياا وارد عاالم بارزخ شاديم تاازه بيادار        تر و جدّیبرزخ نسبت به دنيا واقعي

 شويم كه دنيا نسبت به اينجا يک خواب بود. گفت:  مي

 مااان آب شااادم، ساااراب ديااادم خاااود را
 

 خاااود را دمياااگشاااتم حبااااب د  ايااادر
 دميااااشااادم غفلااات خاااود را د    آگااااه  

 
 ر شاادم، بااه خااواب دياادم خااود را   بياادا

شود نسابت باه حالات قبالِ     گيرد متوجه ميی باالتری از شعور قرار ميانسان در مرتبهوقتي  
تار اسات.   خود بيدار شده است. اين همان معنايي است كه قبالً عرم شد: انسان بدون بدن زنده

قتاي اسات كاه در خاواب از     شود، مثل ومجرد خود بيشتر نزديک ميی وقتي انسان مُرد به جنبه
شاود. در واقاع باا مارگ بيادارتر      تار ماي  ی مجرد خود نزدياک گيرد و به جنبهبدنش فاصله مي

باه ماا دسات    ايان احسااس   در اين صاورت اسات كاه     .شودمان شديدتر ميادراكاتايم و شده
بيادار  و حااال   گوييد: مان خاواب باودم   ميطور كه وقتي ، همينايمكه قبالً خواب بودهدهد مي

دسات  شدم، احساس بيداری به جهت آن است كه هوشياری جديدی بارای درک واقعياات باه   
 ايد. آورده

كنايم، باا ورود باه عاالم     پيدا ميشويم بيدار ميدر اين دنيا از خواب عين احساسي كه وقتي 
يم يااب به نهايت بيداری ممكن نسبت به دنيا دست ماي با اين تفاوت كه دهد برزخ به ما دست مي

 ماان بيادار  يم نسبت باه خاواب  شوميوقتي بيدار رود. در دنيا های دنيايي كنار ميو تمام حجاب
هاا برطارف شاد،    ی حجااب شاويم، وقتاي هماه   ايم ولي با مُردن نسبت به كلّ دنيا بيدار ميشده
 به اين معني است.« تريمبدون بدن زنده»شود مي كه گفتهشود. اينی بيداری واقع ميهمه

 ميريميم که مينيبيم
 ،شاود ماي قطاع  تاان  وقتاي دسات  ، ميردبيند كه ميميميرد بلكه عرم شد نه تنها انسان نمي

كه نفس شما احساس نمايد از حقيقاتش چيازی كاساته    ، بدون آنشدقطع تان بينيد كه دستمي
را ، اگر دست ديگرتان هام قطاع شاود هماين احسااس      شد قطعتان بينيد كه دستميشده، ولي 

ی ابزارِ نفس هام از آن  داريد. زيرا در مباحث قبل روشن شد بدن تماماً ابزار است پس اگر همه
بينايم كاه از ايان    از ما جدا شود ماي مان تن لِّپس اگر كُشود. جدا شود چيزی از آن كاسته نمي

ون بينايم كاه مُارديم و چا    جهت مرديم و ديگر عاملي برای حضور در اين دنيا نداريم، آری مي



  

دادن تن برای نفس واقع شاد، و باا   ايم بلكه مُردن به معني از دستبينيم كه مرديم پس نمردهمي
 بينيم كه مُرديم. مي -نه تن را -كنيم همان چشمي كه خود را به علم حضوری نظاره مي

بارای  « تاوفّي »طاور كاه عارم شاد     به معني تماام و كماال گارفتن، هماان    « يتوفّ»اصطالح 
شادن و از  باه معناي تلاا   « فاوت »ی رساايي اسات و باا    قيقت مرگ و خاواب واژه دادن حنشان
  لَ رهتَرَىهإِذْهفَزِع، اهفَلَاهفَ ر  ه  َُخِذُ اهمِمنهه»فرمايد: كند. بر همين مبنا خداوند ميرفتن فرق ميبين

كاه  كنناد در حاالي  ديديد آنگاه كه كافران در قبضِ روح خود فزع ميكاض مي 9«مَّكَا وهقَرِيبو
فرماياد:  شوند. ماي روند بلكه از مكاني نزديک گرفته ميها نيست و از دست نميفوتي برای آن

و از مكاني نزدياک   «اُخِذُ اهمِنْهم كا وهقَرِيبو  ه» گيرد تا كسي نابود شود بلكهفوتي صورت نمي
هاا  ی انساان و نفس ناطقه ای بين حضرت عزرائيلشوند. نزديک است چون فاصلهگرفته مي

 «مُارد »گاوييم آن فارد   وقتاي ماي  سير است، توفّي و رحلت يا « مرگ»نيست. بهترين تعبير برای 
طاور  بايد متوجه باشيم اين به معني توفّي يا رحلت است و نه به معني نابودی و فوت. زيرا هماان 

لَم بلكاه فقاط از عاالَمي باه عاا      زناد نه چرت ماي و خوابد نه مي ،ميردشد، انسان نه ميعرمكه 
ی انساان  نفاس ناطقاه  در اختياار  بدن  ابزار به اين معنا است كه ديگر« مرگ»كند. ديگر سير مي

ما را باه معاارف   « شونداز مكان نزديكي گرفته مي»فرمايد: دقّت در تعبيری كه قرآن مي .نيست
   م.يكنتأمل اهلل ئكةانسان و مال یناطقهی نفس كند تا نسبت به رابطهارزشمندی راهنمايي مي

توانيم تا بدن داريم نميخواهد بود و رسيم كه بدن مزاحم ادراک ما به جايي ميعرم شد 
ها كاه فعاالً گرفتاار آن هساتيم،     ترين حجاببيابيم، ساده بعضي از حقايقي را كه در عالم هست

حجاب زمان يا حجاب گذشته و آينده است كه فعالً ما گرفتاار آن هساتيم و باا ايان كاه نفاس       
قرار گيرد، به جهات تعلقاي   « حال»تواند مافوق گذشته و آينده، در ی ما مجرد است و ميقهناط

تواناد مااوراء زماان، از آنچاه در     محروم است و نمي« حال»كه نفس به بدن دارد، از حضور در 
شود آگاه گردد و در آينده و گذشته حاضر گردد، اين باه جهات آن اسات كاه     آينده واقع مي

ست تا ما حقيقت خود را درست ادراک كنيم. حال اگر از بدن فاصله بگياريم ولاو   مانع ا« بدن»
ياابيم. در  گيريم، خود را در حوادث آينده حاضار ماي  در حدّی كه در خواب از بدن فاصله مي

اءك هلَقَدرهكُنت هفِيهغَفْلَةوهمِّنْهُ ذَاهفَكَشَفْنَاهع نك هغِطَ»هگويند:های دنيازده ميقيامت خطاب به انسان
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بردی، پاس ماا   سر ميدر غفلت به -یا بوديكه در دن يموقع -تو از اين عالم  10«فَب ص رُك هالْي  رم هَ دِيدٌ
ات تيز و بينا شد. اهال دنياا چاون از دنياا و بادنِ دنياايي       يم و چشمدها را از چشم تو كنار زپرده

عنايات بفرمائياد كاه قارآن     هاا غافال بودناد.    شوند كاه از آن رو ميآزاد شدند با چيزهايي روبه
ها واقعيت داشت ولي چاون مشاغول دنياا و بادن     فرمايد تو از اين عالم غافل بودی، يعني اينمي

كه در خاود تجرباه   جهت آناين آيه شاهد خوبي است ها را بيابي. توانستي آنخود بودی، نمي
بادن نياز هسات،    كنيد: چگونه اگر حجاب بدن را تقليل دهيد به حقيقت خود كاه منشاأ حياات    

تر خواهيد بود. اين حياات را خودتاان در نازد    شويد و به اين معني بدون بدن زندهتر مينزديک
دست آورياد، چاون انساان خاودض را باا      كه بخواهيد با فكر بهكنيد، بدون آنخود احساس مي

طاور كاه   كنياد. هماين  كند و قبل از درک هر چيز خودتان را احسااس ماي  خودض احساس مي
بينيد، ولاي ناور را   بينيد و به كمک نور مرا ميبينيد قبل از ديدن من، نور را ميتي بدن مرا ميوق

بينياد. باه هماين شاكل خاود را متاذكر       بينيد، ناور را باا خاودض ماي    به كمک چيز ديگری نمي
شويد ولي به همان صورت كه متوجه نور نيستيد، متوجه نيساتيد كاه خودتاان را باا خودتاان      مي

شويد ولي اگر باه شاما تاذكر دهناد كاه      كنيد. از بس نور روشن است متوجه آن نميدرک مي
كنياد.  شويد و تصديق ميتواني اين ديوار را ببيني! متذكر ميمتوجه باض به جهت وجود نور مي

شود تا خود را تصاديق كنايم.   روض معرفت نفس هم به همين صورت است كه به ما متذكر مي
شاود و چشامِ تاو تياز و بيناا      در قيامت پرده از جلو چشامت برداشاته ماي    فرمايد:وقتي قرآن مي

كنايم كاه علات غفلات از حقاايقِ آخرتاي،       دهد تا به خود بياييم و تصاديق  گردد، تذكر ميمي
چون باه ناور الهاي از آن     ايم. رسول خداحجابي است كه بين خود و آن حقايق ايجاد كرده

 رو گشتند. با بهشت و جهنّم روبه حجاب آزاد شدند در سفر معراجي خود
شود انساان باه خاود آياد و آن را تصاديق كناد،       ی فوق تذكر است و موجب ميتنها آيهنه

كناد تاا آن حقاايق را در درون خاود بياباد.      بلكه كُلّ قرآن تذكر است و انساان را دعاوت ماي   
دن را ضعيا كنياد  ، كافي است حاكميت حجابِ بكه بعداً بيايد فرمايد قيامت چيزی نيستمي

ی خود را در عاوالم غياب بيابياد. وقتاي آياه      رو شويد و به همان اندازه نفس ناطقهتا با آن روبه
اكناون  شاود هام  ياابي، معلاوم ماي   فرمايد پرده و غطااء را كاه برطارف كنايم قيامات را ماي      مي

، بااط برقارار كنايم   هاا ارت توانيم با آنكه ميبينيم در حاليهايي در عالم هست كه ما نميواقعيت
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كميات حجااِب بادن را رقياق كارده و باا حاكميات احكاام         توان باا روزه، حا در ابتدای امر مي
ی معنوی خاود رجاوع كنايم كاه در عاوالم غياب       شريعت و رعايت حرام و حالل الهي به جنبه
رويد عمالً حكم خدا را بر جان و تن خود حااكم  حاضر است، وقتي شما به ركوع و سجده مي

هايي كه مانع حضور شما در عالم غيب است و هر چقادر  كنيد، اين يعني انصراف از حجابمي
كنياد و از  اين عبادات با حضورِ بيشتر انجام گيرد از يک طارف حاكميات بادن را ضاعيا ماي     

شود كه بخشيد. نتيجه آن ميطرف ديگر حضور نفس ناطقه را در عالمِ غيب و قيامت شدت مي
شاود كاه   كند و متذكر حقايقي ماي اندازه خود را در عالم غيب احساس مينفس ناطقه به همان 
آمد تا آن حقايق جلوه كنند و با حضاور  رسيد، چون بايد قلب به صحنه ميهرگز به فكر او نمي

حجااب بادن كناار رفات و     وقتاي  شاود.  ی قبول آن تجليات مينفس در آن عوالم، نفس آماده
ديگر حجابي بين انسان  -امتيچه در عالم برزخ، چه در عالم ق -دانسان مرد و در عالم غيب حاضر ش

ها طول بكشد تا انسان در مقامات عاالم قيامات   و حقايق غيبي نيست. هر چند ممكن است مدت
مستقر شود ولي در هر حال در آن عالم حقايق را در منظر خود دارد، باه هماين جهات هماه در     

م، تُم اهقَبرمَِّههه»اناد:  باه ماا فرماوده    11بينناد. را مي مهو ائ ابتدای قبض روح، مقام رسول خدا
هايتاان بميارد، خودتاان بميرياد، و خاود را از حاكميات امياال        كاه بادن  قبال از آن  12«تَم، تُ اَ ْ

آخارت خاود را   هماين حااال   جسماني آزاد كنيد و در ذيل حاكميتِ اوامر الهي قرار گيرياد تاا   
چناين عارم كارد:     به حقايق را به رساول خادا   دنشيبن مالک كه راز رسثةببينيد، مثل حار

درهع زَفَترهنَفْسِيهع نِهالدُّنْي اهفَأَسره رَ رهلَيرلِيه  هََظْم أَ رهُ   اجِرِيه  هكَأَن يهََنْظُرُهإِلَىهع مرْشِهر بِّميه  هقَمههه»
الْج نَّةِه  هكَأَن يهََسرم ع،هع،  اء هََُرِِّهالنَّارِهفِميهه ،ضِع هلِلْحِس ابِه  هكَأَن يهََنْظُرُهإِلَىهََُرِِّهالْج نَّةِهي تَزَا  ر،  َهفِيه

 گويا و گيرممى روزه را روزها و هستم، بيدار را هاشب و ام،كشيده كنار دنيا از را خود 13«النَّار
 باا  بهشات  اهال  كنممى مشاهده و اندشده حاضر حساب براى خدا عرض كنار در مردم نگرممى
 گفت: .شنوممى خود گوض با را دوزخيان هاىناله و ريادف كنندمى آمد و رفت هم

 عارفااااان در يااااک دَم دو عيااااد كننااااد 
 

 عنكبوتاااااان مگاااااس قَدياااااد كنناااااد  
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چون  عيد رؤيت بهشت،رؤيت حق، هم عيد عارفان همين حاال دو عيد دارند؛ هم گويد مي
   كنند.نسبت به آزادشدن از حاكميت اميالِ بدني و قبول احكام الهي مجاهده مي

كناد و  خطااب باه شاخص ماي    ه«فَكَشَفْناهع نْمك هغِطائَمك هه»: فرماياد دقت بفرماييد؛ وقتي مي
تاو را  »گوياد:  ، ماي «كنايم جهان را عاوم ماي  »گويد: نميگويد پرده را از جلو تو برداشتم. مي

هام  حااال  حجااب هماين   آن اگار  پس زنيم؛ پرده را از جلوی چشم تو كنارمي«. كنيمعوم مي
در هماين   وجاود مقادس پياامبر   شاود.  برای ما ظاهر مي قيامت حاال حقايقِ ين كنار رود، هم

ُه»فرمايند: ميرابطه  هماين حااال قيامات مان برپاا اسات. معلاوم اسات كاه           14«اآل َهقيامتيهقمائ
ند، همچناان كاه   ارفته هاجاتا آنحضرت ناظر بر قيامت خود هستند و همين حاال با رفع حجاب 

 مان  چشام  پايش  از پارده  اگار  15«لَ رهكُشَِ هالْغِطَاء،هم اهازرد در ،هي قِينماه»ند: افرموده اميرالمؤمنين
طور نيسات كاه واقعياتِ غياب و قيامات بعاداً       پس اين شد. نخواهد افزوده يقينم بر شود برداشته

پرسد: مارا از بهشات و جهانم    مي رضا امام در روايت داريم كه راوی از حضرتواقع شود. 
وقتاي باه    اهللاند؟ حضرت فرمودناد: بلاي، و رساول   ها خلق شدهاكنون آن خبر دهيد، آيا هم

ای از مساالمانان گويااد: عاادهمعاارا  رفتنااد داخاال بهشاات شاادند و آتااش را ديدنااد. راوی مااي 
ها از ماا نيساتند   اند. حضرت فرمودند: آناند ولي خلق نشدهگويند بهشت و جهنم مقدر شدهمي

  هكَذَّبرناه  هالهمِنْه ِالي تِناهعليهههاَنْكَرَهخَلْقَهالْج نَّةِه  النّارهكَذَّب هالنَّبِيُّم نْ»: ها نيساتيم و ما هم از آن
:هُذِ ِهج ه نَُّ،هالَّتيهي،كَذ ب،هبِه االْم،جررِم،  َهي طُ فُ  َهب يرنَهماه  هب ميرنَهههاهللشَيرئوه  هي خْلُد،هفيهنارِهج ه نَُّ.هقاو

خلقت فعلي بهشت و جهنم شود، پيامبر و ما را تكاذيب كارده    پس كسي كه منكره16«َ ميُوها و
 یساوره  44 یما نيست و برای هميشه در آتاش اسات. خداوناد در آياه     در ذيل واليتو است 
كردناد و هام اكناون گناهكااران     : اين است جهنمي كه گناهكاران انكار ماي فرمايدميحمن الرّ

 اند.جوشان در حال طوافبين آن جهنم و آب
اند، از ماا  اكنون بهشت و جهنم خلق شدهكسي كه منكر باشد هم نديفرمايكه حضرت منيا

اكناون  ی حقاايق هام  ها دارند غافل است. چون تأكيد دارناد هماه  نيست يعني از معارفي كه آن
 بينيد.  هست، شما به جهت حجابي كه داريد نمي
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ديدتر است، حضاورض  شدر مباحث فلسفي داريم كه هر موجودی وجودض  ایقاعدهيک 
وند از نظر وجود مقدم بر ساير مخلوقات است باه تقاد م   خداطور كه ، همينمقدَّم استدر عالم 

ی وجاودی شاديدتری اسات نسابت باه      مخلوقات هام آن مخلاوقي كاه در درجاه     بالشّرافه، در
ی وجودی قيامت از مقدم است و چون درجه تر است،اض ضعيای وجودیمخلوقي كه درجه

 ی وجودی دنيا شديدتر است، قيامت نسبت به دنيا تقد م وجودی دارد.هدرج

 علت غفلت از قيامت
قياامتي  م خاود را  يا انتوانساته به جهت آن است كاه   رويمكه من و شما بعداً به قيامت مياين

به جهت آن است كه قلب خود را آمااده   كنيدشما خدا را بعداً مالقاتاگر طور كه كنيم، همين
هاا بعاداً برايشاان    . آری قيامتِ بسياری انسانحيّ و حاضر استوند هميشه خداايد وگرنه نكرده

ها به صاورت جداگاناه باه هار كادام      شود و به همين جهت در قيامت در خطاب به آنظاهر مي
كاه هماه در قيامات،    حااال چشام تاو تيازبين شاد، ناه ايان        «ي  م هَ ديدٌفَب ص رُك هالْ»شود: گفته مي
هاا را از جلاو چشامت عقاب بزناي      پارده نتوانستي  و گرفتار بدنت بودیين شوند، تو كه بقيامت

تاواني كااری بارای خاود     حاال برايت عقب زديم، كه البته ديگر كار از كار گذشته است و نمي
 انجام دهي.

 احساس حيات
خودشاان يعناي   حيات عزيزان متوجه باشند بنده سعي دارم مطالب را طوری عرم كنم كه 

بودن « حي»و در اين راستا ميرند بينند كه ميميو معلوم شود چگونه ؛ و آن را احساس كنند چه
ها در وجود خود همان حيات اسات و  خود را بدون بدن احساس كنند، و متوجه باشند ذات آن

بخشد. پس به ايان  حياتي عارم آن نشده، نفس ناطقه با تجلي در بدنتان، بدن شما را حيات مي
در ذات مان  بدن د؛ يكنمرده را زنده ميتنها مرگ نداريد بلكه ا به عنوان نفس ناطقه نهمعني شم

جاان  دست من اگر از بدن من كه حيات دارد، جدا شود يک تكه گوشت باي  ،مرده استخود 
ی مان در آن تجلاي كناد، دوبااره زناده      است ولي اگر به بدن بنده پيوندض بزنند و نفس ناطقاه 

ايان جساد   ی من به ابطه در حال حاضر بدن من زنده است چون نفس ناطقهشود. در همين رمي
ی و در آن تجلي نموده است ولي نفس ناطقاه در ذات خاود زناده اسات و در مرتباه      نظر كرده



  

، اسات ای از حياات  وجودی خود حيات عارضاش نشاده بلكاه وجاودض در ايان مرتباه، مرتباه       
  هرچند وجودض از خدا است.

ی توان گفت حيات ما تجلي حيات خداوند اسات و ماا در مرتباه   ی فوق ميبا توجه به نكته
ی حياات  ی حيات شما با حياات خادا، مثال رابطاه    خاص خودمان مظهر حيات او هستيم، رابطه

ی خاص، نيساتيد.  شما با حيات بدنتان نيست، بلكه شما چيزی جز تجلي حيات خداوند در مرتبه
ولاي   ذاتاً مرده اسات شما وگرنه بدن  ايدتان را زنده كردهنبدشما با تجلي حيات خود در بدن، 

ی ی شما چيزی نيست كه حيات خداوند در آن تجلي كرده باشد، بلكاه شاما جلاوه   نفس ناطقه
طور نيست كه ما چيزی باشايم و خداوناد در ماا نفاوذ نماوده و ماا را       حيات خداوند هستيد. اين

حيات الهي به عنوان يک حقيقت كاه   آورد.يراه مرا به هم يک نوع دوگانگين يزنده كرده، ا
تجلياتي دارد، در اين مرتبه همان حيات شما است و به اين معني وقتي خود را باه عناوان حيااتِ    

كنيد. باه  ی نازله احساس ميی خودتان احساس كنيد حيات خداوند را در مرتبهمحض در مرتبه
 گويد: همين معني مولوی مي

 انيااااطوط یا دين قفااااس را بشااااكنيااااا
 

 د تااااااا هندوسااااااتان ييبااااااال بگشااااااا 
 دياااهفااات پااار از هفااات شاااهر جاااان كن  

 

 دياااقصاااد قااااف حضااارت جاناااان كن   
 ان جانتااااااانيااااااقاااااااف والقاااااارآن م 

 

 اُدخلوهااااااااا دعااااااااوت جانانتااااااااان 
 ار مشاااتاق شماسااات  يااا م يفااااض گاااو  

 

 گماااان طااااق شماسااات  يطاقااات او بااا 
 د آن نگااااارييم شاااامايتاااار گااااوفاااااض 

 

 د آن بهشااات و آن بهاااار ييخاااود شاااما 
 د هاااان ييااا د و خاااود او ييااا او یفخاااهن 

 

 د فرعااااون زمااااان يااااش را خوانيخااااو
 عااون و فاارّ يخااود نااه آن فرعااون، كااو باا 

 

 شااااد در آب و كاااارد در آتااااش مقاااارّ 
 بلكااااه آن فرعااااونِ بااااا فاااارّ و شااااكوه  

 

 د آتااش را ز كااوه يااد يكااه چااو موساا  
 افااتيآتااش رفاات و آب لطااا    یسااو 

 

 ن آتاش شاتافت  يا ا یكه سوخوض آن یا
ی حي مطلق، ديگر مرگ برای او معناي نادارد و   است به جلوه« حي»سان وقتي معلوم شد ان 

يابيد، يعناي  احساس حياتي را كه مرگ ندارد در خود مي كنيدبه خودتان رجوعاگر با اين ديد 
كنيد و خداوند از اين طريق زنده بودنش را با ماا باه نماايش گذاشاته اسات.      حيات را حسّ مي

تواناد اقارار   كه هركس ميرود، حدّاقلِ نتيجه اينن حرف تا كجا ميشود لوازم ايبعداً معلوم مي



  

ی او جاوهرِ بسايطِ ابادی    شود نفس ناطقهو متوجه مي دهدبرای من معنا نمي« مرگ»اصالً كند: 
 است.  

دهد كه هر كس از يمترين معارف سوق مالحظه كنيد خودشناسي چگونه انسان را به عالي
وم كارده اسات. باه    سد و خود را از رجوع به ملكوت عالم محرتريترسد از خودض ميمرگ م
را  «هب ّمهر هف رَع مههدرقَمهه هفَس مهفْنَهف رَم نْهع »به واقع آن كس كه : »«اهللحفظه»ی آيت اهلل حسن زادهگفته

درست بفهمد، جميع مسائل اصيل فلسفي و مطالب اصلي حكمت متعاليه و حقايق متين عرفااني  
 17«.اندنباط كند، لذا معرفت نفس را مفتاح خزائن ملكوت فرمودهتواند از آن استرا مي

                                                 

 .11ص « صد كلمه در معرفت نفس»اب كت «اهللحفظه»يزاده آملاستاد حسن  - 17



 

 ششم،جلسه 
 راز مرگ و انواع آن

اين طريق اباوابي از معرفات    از ولي شودمينتمام  اين مباحثبا مسلّم موضوع معرفت نفس 
كنياد. بناا باه     پيادا مفيادی  هاای  جاواب خود های سؤالتوانيد برای شاءاهلل ميإنشود كه مي باز

روی آن دهد تا بتوانياد بار   ی شما ميام اين نكات مبنای خوبي به انديشهای كه بنده داشتهتجربه
های معرفتاي  كاریظريا یكه ما بخواهيم همهاز معرفتِ حضوری بسازيد، نه اين انديشه بنايي

خالصه كنيم، آری اگر اسكلت بحث درست بنا شود تكلياا خودماان   گانه را در اين نكات ده
 كند. دانيم كه جای هر چيزی كجا است و ذهنمان سر و سامان پيدا ميرا مي

خواهد تعليم دهد بريزد ی هر معلمي آن است كه ابتدا طرح كلي موضوعي را كه ميوظيفه
راه مشاخص شاد و    يوقتا مشخص كند ساپس   يک طرح كليدر و تكليا دانشجويان خود را 

ی از مساير را طاي كنياد و    اديا د قسامت ز يا توانيگر خودتان ميد گشتچگونه رفتن هم معلوم 
 آوريد. دست نتايج الزم را به

ی هاا را از صاحيفه  شااءاهلل آن سعي بنده آن است كه مباحثِ معرفت نفس مذكِّر باشند تا إن
ان خود آشنا شويد و با آن مراوده كنياد و  نفس خود بخوانيد و در اين راستا به حروف كتابِ ج

 آن را بخوانيد. 
ی . آياا ايان را در صاحيفه   نفس اسات مربوط به  ،ادراكات یبحث شد همهاول  یدر جلسه

 جان خود يافتيد؟ 



  

به جهت ذات مجردض، فوق زمان و مكان، حضاور دارد و  : نفس بحث شددوم  یدر جلسه
. آياا حضاوری فاوق تان و فاوق زماان و       باشد داشتهنده از آيتواند ادراكاتي ميبه همين جهت 

 كنيد؟مكان را در خود احساس مي
شاود. آياا   من متاأثر ماي  حاالت لذا از  من است و یتن در قبضهبحث شد: سوم  یدر جلسه

 خود تجربه كنيد؟  درتوانيد اين را مي
« تان »اسات و  « من»مربوط به وجود دارد بدن حياتي هم كه در بحث شد چهارم  یجلسهدر 

ولي حيات نفس ناطقه از خاودض اسات، هرچناد وجاودض از      استزنده « من» به بركت حياتِ
ات را در يا ا حيآطور كه تری آب از خودض است ولي وجود آن از خدا است خدا است، همين

 يد؟كنيذات خود احساس م
« تان » كردياد چاه چيازی بارای     نفاي « تان »چياز را از   هماه وقتاي  ساؤال شاود:   است ممكن 

تاا  را « تن»حتي نسبت داديد و « من»ادراكات را به  یی اول و دوم همهچون در جلسهماند؟! مي
و تأكيد شد نفس ناطقه بر تان حااكم اسات    سوم  یجلسهدر  درک حقايق دانستيد ومانع حدی 
چاه  انساان  تان  باا ايان توصايفات    نسبت داديد، « من»به به كلي چهارم حيات را هم  یجلسهدر 
 دارد؟  انساني در زندگي نقش

شد چه چيزهايي مرباوط  پردازيم زيرا ابتدا بايد روشن ميبيشتر به نقش تن ميدر اين جلسه 
به تن نيست تا معلوم شود چه چيزهايي حقيقتاً مربوط به تن است و باا تبياين درسات نقاش تان،      

 شود.  مرگ و حياتِ بعد از مرگ بهتر روشن مي

 «من»ابزار كمال «: تن»

شاود، شاما   كامال ماي  « تان »ين است كه نفسِ انسان از طريق به كاارگيری  نقش اصلي تن ا
ای دائمااً  تان قوی شود و برای رسيدن به چناين نتيجاه  نوردی كنيد تا ارادهگيريد كوهتصميم مي

ی كاوه  بارد. در دامناه  دهد و بر خالف طبيعتِ بدن، آن را باال ميتان فرمان مينفس شما به بدن
دهاد  ها فرمان ميی شما دائماً به ماهيچهه سوی پايين است ولي نفس ناطقهگرايش طبيعي بدن ب



  

شاود تاا نفاس    دهياد موجاب ماي   های ممتدی كه به بدنتان ميبرد، همين فرمانو بدن را باال مي
تار  ناطقه در تن شما حضور بيشتری داشته باشد و حاكميت خود بر بدن را شدت بدهد تا راحت

 ای از كمال دست يابد. مت كند و به نحوهبتواند بر ابزار تن حكو
خوانياد  كنيد و نماز مياض، از رختخواب بلند ميبدن را بر خالف گرايش طبيعيصبح زود 

طور كه در رختخاواب  ی شما نماز خوانده و نه تن شما. ولي اگر همانو با اين كار، نفس ناطقه
ا نزدياک شاود، در هماان رختخاواب     هستيد با اين فرم كه روح من بايد نماز بخواند و به خد

شروع كنيد در ذهن خود اذكار نماز را قرائت كنيد، نه شريعت الهي آن كار را باه عناوان نمااز    
آورد و نه نفس ناطقه شما در مقايسه با وقتي كه به واقع بلند شده و نمااز  برای شما به حساب مي

روح انسان باا باه كاار گياری تان و       كند. زيراخوانده، آن را به عنوان نماز در خود احساس مي
كند كاری انجام داده و با انجام ركوع و سجود متوجاه  بلندكردن آن از رختخواب، احساس مي

اض حاصل شده. اين مثال بود تا معلوم شاود چگوناه   است كه آن مقصد روحاني به معني واقعي
و  دكنيا ماي  ن را بلناد بدشما وقتي  است كه عجيب اينی تن در استكمال روح نقش دارد. نكته

 ارادهكند كااری انجاام داده اسات. وقتاي     شما احساس مي، روح دبخواني نمازكه  دكنيمي اراده
شما آن عمل را به خاود نسابت   روح بزنيد  -كه مربوط به بدنتان است -تان كنيد آب را به صورتمي
نارود روح شاما   گوئيد من وضاو گارفتم و تاا بادن شاما باه ركاوع و ساجده         دهد و شما ميمي

ماا  دهاد تاا   هاا نشاان ماي   ی ايان كند عملِ ركوع و سجده را انجام داده است، همهاحساس نمي
آورد و قسامت اول  نماي خواهاد باه دسات    گيريم، روح ما كماالتي كاه ماي  نمان را به كار بدن
 .«شودكامل مي« تن»نفس انسان از طريق به كار بردن »ی پنجم بر همين تأكيد دارد كه نكته

 نفس ناطقه يتجرد نسب
ی بحث نياز است جايگااه نفاس ناطقاه در مراتاب وجاود روشان شاود. از نظار         قبل از ادامه

باشاند و  فالسفه واقعيات عالم يا مادی هستند و يا مجرد و مجردات يا در مقام فعليت محض ماي 
س ناطقاه از  هايي هستند كاه اساتعداد فعليات ياافتن دارناد. نفا      يا در عين مجرد بودن دارای قوه
گويند: تجرد نفسِ ناطقاه  ی بالقوه دارد و به همين جهت ميهامجردات نوع اخير است كه جنبه

تاوان گفات: مالئكاه كاار     در فعليت كامل هستند و بر همين مبنا ماي مالئكه و خدا نسبي است. 
ساتند كاه   هاا عاين عملاي ه   ها بالفعل گردد. آنی آنهای بالقوهو جنبه دنكامل بشوكنند تا نمي

بشود، بلكه  اض بيشترتریكند تا آب، تَر نميطور كه آب عين تری است، دهند. همينانجام مي



  

 عُزرائيال  اسات، حضارت  « علام لادنّي   یارائاه »ی است. حضرت جبرائيل ذاتش «تر»ذاتش 
اناد.  «فعليات »در مقاام  هاا  گاوئيم آن باه هماين جهات ماي    است. « ِ روح و قبض عين نَزمع»ذاتش 

وجود حضرت حق به خودض است و  با اين تفاوت كهاست، « فعليت»هم در مقام  حضرت حق
هام  و هام خادا مجارد باشاد     آيد كاه  ساير موجودات وجودشان به حق است. مشكل پيش نمي

در مالئكاه مجردناد    و ذاتاش عاين خاودض اسات    در حاالي كاه   خدا مجرد اسات  زيرا  مالئكه
   .از خداستكه وجودشان حالي

آزاد نيساتند،   از مكاان و زماان  به ايان معناي كاه     دنهيچ نوع تجردی ندار یمادپديده های 
 ندارد.  را های زماني و مكاني، يعني محدوديت«فالن پديده مجرد است»گويند: وقتي ميچون 

به عنوان موجودی كه تجردض نسبي است، در عين آن كه در ذات خاود مجارد    نفس ناطقه
 هاای جنباه  دارایز آن جهات كاه باه بادن تعلاق دارد      است ولاي از جهتاي در فعليات اسات و ا    

به بدن مادی رسد و تا فعليت ميها به بردن بدن پس از مدتي آن جنبهكارای است كه با بههبالقو
كناد، منتهاا باه    اين حالت برای نفسِ حيوانات نيز صدق مي تعلق دارد، دارای تجرد نسبي است.

 ها ندارد. های آنيني است و ربطي به انتخابها تنها از نظر تكورسيدن نفس آنفعليت
كند و بدون بادن  ی انسان از آن جهت كه خود را فوق زمان و مكان احساس مينفس ناطقه

ن جنباه اسات كاه شاما     ينده حاضر شود، مجرد اسات و بار اسااس هما    يآ تواند در گذشته ومي
دبساتان وارد شاد    س اولش در كاليپ هاسالد كه يكنياحساس م ياكنون خود را همان كسهم

اياد، ناه تنهاا از جهات     دانيد. ولي از جهت ديگر تغييراتي كردهو از اين جهت خود را همان مي
ی شما فعليت يافته و اين های بالقوهايد و جنبهجسم، بلكه از نظر شخصيت و فكر نيز تغيير كرده

از يک جهات ثباات دارد   به جهت تعلقي است كه نفس ناطقه به بدن خود دارد. پس نفس شما 
ی زمان و مكان قرار دارد. بناابراين شاما   و فوق زمان و مكان است و از جهت ديگر در محدوده

كه احساس بقاء و ثبات شخصيت و عدمِ تغيير داريد، مجرديد و باه اعتباار ايان كاه     اين اعتباربه 
نيستيد و به اين معني شما ايد، مجرد در طول عمرِ خود از نظر فكر و انديشه و اخالق تغيير كرده

ايان را  توانياد  خودتاان ماي  و  هناوز در شاما هسات   « امكاان تغييار  »دارای تجرد نسبي هساتيد و  
 شود.  ی شما به فعليت تبديل ميهای بالقوهكه چگونه جنبه كنيدتجربه

شود كاه چگوناه انساان باا باه كاار باردن تان         با توجه به موضوع فوق، نقش تن مشخص مي
تن در حقيقت انساان دخاالتي   »بخشد و اگر گفته شد: ی نفسِ خود را فعليت ميلقوههای باجنبه



  

هاای  كاه جنباه  تاأثير باشاد زيارا بارای ايان     به اين معني نيست كه در استكمال آن هم باي « ندارد
 .  داحتيا  داری نفس به فعليت برسد به بدن بالقوه

های نفس ناطقاه  ان در مسيرِ تبديل قوهگيری انسشود كه جهتشاءاهلل بعداً روشن ميالبته إن
ياافتن  به فعليت بسيار مؤثر است، چون انسان دارای ابعاد حيواني و انساني است و استعدادِ فعليت

گياری نكناد ممكان اسات در حيوانيات      در هر دو جنبه را دارد و اگر به ساوی انساانيت جهات   
 فعليت بيابد.

 «  تن»به « نفس ناطقه»محبِت 
كاارگرفتن بادن   كه نفس ناطقاه باا باه   به جهت آن»ی پنجم آمده است: نكتهدر قسمت دومِ 

ايان  « داناد شود، بدن خود را به صورتِ تكويني دوسات دارد و آن را از خاودض ماي   كامل مي
چاه را در  اض آنمطلب ارزشمندی است كه نفس ناطقه تكويناً و براساس ساختار وجاودی يک 

اض به او كمک كناد  اعم از آن كه در كمال حيواني كند دوست دارد،كمالش به او كمک مي
اض. گرايش نفس به بدن به انتخاب شما مربوط نيست و لذا هم نفسِ بادترين  يا در كمال انساني

ها در حفظ كند و هم نفس بهترين انسانها تكويناً به بدن خود گرايش دارد و به آن نظر ميآدم
ن اسات اراده كارده باشاد باا حضاور در مقابلاه باا        كند و هرچند انسان ممكبدن خود تالض مي

كند و نهايات تاالض را   ی او از نظر تكويني كار خودض را ميدشمن شهيد شود، باز نفس ناطقه
 بندد. جهت حفظ بدن و ترميم جراحات وارده به كار مي

عنايت داشته باشيد كه عمل تكويني نفس ناطقه عملاي اسات خاار  از اختياار انساان، مثال       
ی ات قلب كه در عين آن كه عملاي اسات مرباوط باه نفاس ناطقاه ولاي مرباوط باه جنباه          حرك

توانياد  ی اختياری آن، به همين جهت هم شاما باه طاور طبيعاي نماي     تكويني آن است و نه جنبه
شاود، دوسات داشاتني كاه     دخالتي در حركات قلب خود داشته باشيد و بر اين اساس عرم مي

انساان نيسات و چاه انساان در      اريا اخت یمطارح اسات در حاوزه   برای نفس ناطقه نسبت به بادن  
ی اختيار خود بدن خود را دوست داشته باشد و چه دوست نداشته باشاد، نفاس ناطقاه باه     حوزه

 كند. صورت تكويني به بدن خود به عنوان ابزار، گرايش دارد و در حفظ آن تالض مي
د و باه آن نظار دارد، از آن جهات كاه     دانا كه بدن را ابزار خود ماي نفس ناطقه عالوه بر آن

مدتي با آن مأنوس بوده اسات نياز طالاب آن اسات و باه هماين جهات از نداشاتن آن وحشات          
هار چناد آن محبات وَهماي باشاد.       آوردماي « محبت»ناخودآگاه طوالني، « نسِاُ»كند، زيرا مي



  

ی حياات  باا آن اداماه   و تمامااً در فضاای اُناسِ    ايام با اين بدن باوده باألخره ما چهل، پنجاه سال 
كاه ايان   با علم باه ايان  ها بعضيكه است. اين  ماخودِاين بدن، كنيم مي فكرايم تا حدّی كه داده

ها و حقيقت است، باز از مرگ باه نحاوی دلهاره دارناد باه جهات گارايش        بدن حجاب بين آن
اين بادن   مفارقت ازو لذا شان با آن است ها به بدنشان و به جهت اُنس طوالنيتكويني نفس آن

كارده، باا هماين    ماي هر كاری  انسان غيرمترقّبه است. واقعاً هم عجيب است! هفتاد سال انبرايش
شود رو ميروبهشرايطي نيست! و با با او  ، حال بايد به جايي برود كه اين بدندادهانجام ميبدن 

ناس  اُباا آن  هاا  ه ساال جداشدن از شرايطي ك ديد است و با آن شرايط انس ندارد.كه برايش ج
و  هسات « وحشت قبار »برای مؤمن هم و به همين جهت  وحشت قبر استداليل گرفته، يكي از 

در تنهايي و تاريكي قبر مونسم باض و  1«يالْقَبررِه  َرشَتهيسهفِنِآفَ»كنيد در دعا از خدا تقاضا مي
ىهفِمههُرَ مهررإه َيمدٍه  هِّ كُهى تىه هياهثانِب رْرهغُبرقَىهالْفِهسرنِآه ريبغَهِّ كُهنيس ياهاَ»دارياد:  يا اظهار مي

 هار  همادم  اى وكاس، در تنهاايي قبار مونسام بااض،      غريب و باي  هر مونس اى 2«تىد َر  هبرِقَالْ
 اسات  از مأنوساتينگراني از تنهايي قبر، نگراني از جداشدن  .فرما رحم قبر در تنهائيم به يي!تنها
   است. كرده خود پيدا با بدن برایهمراه را  هاانسان آنكه 

بوده همين چشم و گوض و ساير اعضاء اسات كاه باا    با آن مأنوس انسان ي كه هاياولين چيز
ها با خودض به سر برد در حالي كه آنقادر باا   شنيده، حاال در قبر بايد بدون آنديده و ميآن مي

م، تُم اهقَبمَِّههه»: ناد فرمايكاه ماي  هاا خاودض باشاد. ايان    تواند بدون آنها مأنوس بوده كه نميآن
رو شديم تنهاا نباشايم و خادا را ماأنوسِ     كه وقتي با آن تنهايي روبه همين است ایبر 3«تَم ت ااَ 

جان خود كرده باشيم. به هرحال عوامل گرايش نفس به بدن يكي اُنس طوالني با بادن و ديگار   
كه آنچه مطلوب بالاذّات   در حاليبرد، ای است كه از بدن به عنوان ابزارِ استكمال خود ميبهره

شاود و ناه   حاصل ماي برايش كارگيری تن و حقيقيِ نفس است، آن كمالي است كه از طريق به
برای انساان پايش   از مرگ يک نوع هراسِ دروني غفلت شود، موضوع خودِ تن. و چون از اين 

ان ياا  آيد و اين غير از هراسي است كه ممكن است انسان به صورت اختياری به جهت گناها مي
 تعلقات دنيايي از مرگ داشته باشند. 
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 ش تكويني و تشريعي يگرا
نفاس   از موضوعات مهمي كه بايد با دقت فراوان به آن توجه شود تفاوت حضاورِ تكاويني  

ناطقه در بدن با حضورِ تشريعي آن در بدن است و اشكالي كه در خلاط باين ايان دو باه وجاود      
ی شاما  كاه باه نفاس ناطقاه    ي اسات و در عاين آن  آيد. عرم شد حركات قلبِ شما تكاوين مي

دهاد كاه وَجهاي از    مربوط است، اختيار و اراده شما در حركات آن نقشي ندارد. اين نشان ماي 
در آن وَجاه باه خاودی خاود      ی اختياار شاما نيسات و نفاس ناطقاه     ی شما در حوزهنفس ناطقه

وين باه شاما نسابت دهايم كاار      وظايفي را به عهده دارد. پس اگر حركات قلبتان را از جهت تك
ی تشريعي آن را به شما نسابت دهايم درسات نيسات زيارا      درستي است ولي اگر از جهت اراده

ی شاما  ايد تا قلبتان را به حركت در آوريد ولي از آن طارف اگار نفاس ناطقاه    شما اراده نكرده
مرباوط باه    دهد حركت قلببدن شما را ترک كند ديگر قلب شما حركتي ندارد، اين نشان مي

جا هم كاه عارم   ی تشريعي شما نبود. آنكه مربوط به ارادهی شما بود، در عين ايننفس ناطقه
ی داشاتن باه اراده  داشاتن، دوسات  منظور از دوسات « نفس ناطقه، بدن خود را دوست دارد»شد 

ت ی تشريعي شما نداشت تا شما بگوئيد ولي من بدن خود را دوسا تكويني بود و ربطي به اراده
داشتن تكويني است كه اگر بدن شما زخام باردارد نفاس ناطقاه تاالض      ندارم. بر اساس دوست

 كند آن را ترميم كند.  مي
گشاا  توجه به تفاوت ساحت تكويني با ساحت تشريعي نفس در تفسير حركات آن بسيار راه

ياد تاا   كنيد دست خود را حركات ده است و نبايد تصور كرد از همان ساحتي كه شما اراده مي
گيرد. بايد متوجاه باود كاه حركاات     قلم را برداريد، از همان ساحت نيز حركات قلب انجام مي

دادن دست بارای برداشاتن قلام بار     گيرد ولي حركتنفس ناطقه انجام مي« بودن»قلب بر مبنای 
دادن دسات، باا اختياار خاود هادفي را      خواهيد در حركات كه ميشما است و اين« شدن»مبنای 
ايام كاه   كنيم، در همان رابطه نفساي را احسااس كارده   كه خود را احساس مينيد. هميندنبال ك
ی شاما فعاليات دارد و موهاای سار شاما رشاد       های تكويني هم دارد و در آن رابطه، معدهاراده
ی شاود. اماا ناه باه اعتباار اختياار و اراده      كند و بدن شما هر روز نسبت به روز قبل پيرتار ماي  مي

توساط شاما    خااص  یبارای مقصاد  اسات كاه   جزئي  یآن اراده« تشريعي یاراده» تان.تشريعي
ی كلاي نياز در نفاس او    بلكه ياک اراده  همين اراده را نداردكند ولي نفس انسان تنها ظهور مي

كناد. در قيامات هاركس باا آن شخصايتي از خاود       هست كه اهدافِ وجودی انسان را دنبال مي
اض هاای تشاريعي  يعي او ايجاد كرده و هركس در رهن انتخااب ی تشرشود كه ارادهرو ميروبه



  

هاركس در رهان آن    4«كُُِّّهنَفْسوهبِماهكَس ب ترهر ُينَمةٌه»فرماياد:  باشد كه قرآن در اين رابطه ميمي
ی تشاريعي هاركس   اض كسب كرده و در رابطه با آثاار اراده چيزهايي است كه خودض با اراده

 روزىقيامات   5«هنَفْسوهماهع مِلَترهمِنْهخَيرروهم،حرضَراًه  هماهع مِلَترهمِنْهس،م ءهي  رم هتَجِد،هكُُِّّ»فرمايد: مي
 . بيندمى حاضر داده انجامو كار بد  نيک كار از را آنچه كس هر كهاست 

 های ما اسات و باه تعبيار رساول خادا     وقتي روشن شد در قيامت شخصيت ما همان اراده
ماند. پس آنچه را ماا در ايان   هركس آنچه نيت كرده است باقي مي برای 6«لِكُِّ هامررِئوهم اهنَ  ى»

خاود را ماا انتخااب     باودن ياا مردباودن   آياا زن ايم آن دنيا در نزد ماا نيسات.   دنيا انتخاب نكرده
اياد و  های خود كسب كردهبا انتخابشما همان هستيد كه ايم كه در آن دنيا با ما باشد، يا كرده

« رهان »باشاد؟  های خودض ماي هركس در رهن انتخاب 7«بِماهكَس ب ترهر ُينَةٌهكُُِّّهنَفْسو»فرمودند: 
كه اگر تعهد خاود را   كنيددهيد، محدودض مي؛ شما چيزی را كه به رهن مي«محدوديت»يعني 

ی آنچاه  ی آن فرد باقي بماند. هر كس در قيامات در محادوده  اداء نكرديد آن چيز در محدوده
 -و زن و مردباودن  ييايا مثال بادن دن   -اند و آنچه را در اين دنيا به ما دادهماند انتخاب كرده است مي

امكانات را به ما دادند تا ما بتوانيم شخصايت قياامتي    در آن دنيا در نزد ما نيست، در اين دنيا اين
ايم، زندگي كنايم.  ی تشريعي خود ساختهخود را بسازيم و در قيامت با آن شخصيتي كه با اراده

توانيد ادعا كنيد كه سي سال اسات  ايد و نميور كه حركات قلب خود را انتخاب نكردهطهمين
توانيد به زن و مرد بودن و بلند و كوتاه باودن و شاكل و   قلب من فعّال است، به همان شكل نمي

اند تا امكان زنادگي در ايان دنياا را برايتاان     ها را به شما دادهی خود افتخار كنيد، چون اينقيافه
 ها نيستيد، با اعمال خود هستيد و بس. آسان كنند، ولي در قيامت با اين

 مرگ تكويني و مرگ تشريعي
توانيم درست فكار كنايم و هماواره باين     هستيم نميدو ساحت كه دارای  باشيممتوجه نتا ما 

كنيم. با توجه به گرايش تكويني نفس به بدن و باه جهات نيااز    امور تكويني و تشريعي خلط مي
فس به ابزاری به نام بدن، نفس ناطقه تن را دوست دارد و در همين رابطه وقتاي بادن نتوانسات    ن
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كناد، و باه ايان عمال     ی تكاويني، بادن را رهاا ماي    نيازهای نفس را برآورده كند با هماان اراده 
 گويند. مي« مرگ»

عموماً افاراد   ميرد. ممكن است بفرماييدتوان روشن كرد چرا انسان ميبا توجه به اين امر مي
ميرند؟ اين هماان خلطاي اسات كاه     خواهند، پس چرا ميبدن خود را دوست دارند و آن را مي

ی تشاريعي  آياد. چاون شاما از سااحت اراده    عرم كردم بين امور تكويني و تشريعي پيش ماي 
نااً  ينفس ناطقاه بادن خاود را تكو    ين بود كه وقتيكه بحث ايد در حاليكنيمموضوع را مطرح 

ی تشريعي بادن را بخواهاد و چاه    ، حال چه با ارادهرديميم انسانكند و يست آن را رها منخوا
ی هاايي كاه دارناد، باه اراده    طور كه بسياری از پيران به جهت نااتواني و بيمااری  نخواهد. همان
 ها اراده نكند فايده ندارد و باياد منتظار بمانناد تاا نفاسِ     اند بميرند ولي تا نفس آنتشريعي مايل

ناظقه با شعور تكويني خود به اين نتيجه برسد كه ديگر بايد بدن را رها كند، زيرا تن ابزار نفاس  
كاه  همچناان كناد،  ناطقه است و تا نفس در استفاده از ابزارِ تن به حدّ اشباع نرسد آن را رها نمي

. ايان غيار از ماوت    ميردكند و تكويناً انسان ميآن را رها مي آن بُرد را از كامل یاستفاده يوقت
اختياری است كه انسان با حاكميتِ احكام الهي بر اميال خودض خود را در اختيار خداوند قارار  

طاور كاه در مارگ تكاويني     شاود، هماان  های دنيايي از او رفع ماي دهد و بسياری از حجابمي
ن مبناا  گاردد، بار هماي   رو ماي شود و انسان با دو ملک نكيار و منكار روباه   ها برطرف ميحجاب

جاا خواهناد   رساند كاه ديگاران تكوينااً باه آن     های شرعي به جايي ميعرفای بزرگ با رياضت
 رسيد.  
تارين  جهت قبض روحِ اهال دنياا باه ساخت     حضرت عزرائيلكه در روايات هست اين 

به جهات آن   8كنندها را از جسمشان جدا ميهای آتشين روح آنشوند و با قالبشكل وارد مي
اند و حاضر نيستند مطابق سير تكاويني نفاس ناطقاه باه     افراد سخت به دنيا دل بستهاست كه اين 

 ها به شدت متعلق به دنياا اسات و حضارت عزرائيال    ی تشريعي آنبرزخ منتقل شوند، اراده
هاا را متوجاه بارزخ    ها بگيرند و جهات روح آن خواهند اين تعلق و دلبستگي به دنيا را از آنمي

شاوند تاا باا بوئيادن آن باه      ظاهر ماي ل گُبا ها بعضيبرای  ت عزرائيلكنند ولي همين حضر
قبال از  آنچنان در دنيا نظرشان به برزخ و قيامت اسات كاه   ها بعضيسوی برزخ سير كنند، حتي 

آن زمااني  اناد.  هها برزخي شاد ها را قبض روح كند آنتا آن بيايد عزرائيلحضرت اين كه 
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ياک روح برزخاي   ای كاه باا   ه بودند در جلسهكردرحلت «هيعلاهللرضاا »خمينيامام كه تازه حضرت 
تا : وقتي عزرائيل آمد ه بودفتداد، آن روح گارتباطي برقرار شده بود و از قضايای برزخ خبر مي

يعني حضارت  « من كه اينجايم.»گفتند: و به برزخ منتقل كند، ايشان  بگيرد راآقای خميني جان 
ی وجودی كاه پيادا   ان با سعه، خودشندنداشتبه سوی برزخ كشيدن از به قبض و ني «هيعلاهللرضواا »امام

 . ندبود كرده بودند، در برزخ حاضر شده
تاا نفاس باه كماک آن باه حاوائجي كاه دارد برساد و          ابزار نفاس اسات   ،«بدن»عرم شد 

ر خاود  از آن طرف روشن است كه انسان وقتي ديگر به ابزا .فعليت پيدا كندض اهای بالقوهجنبه
كند، چون آن ابزار جزء ذات نفس نيست تا الزم باشد تاا آخار حفاظ    نياز نداشت آن را رها مي

ی رهاكردن بدن كه در ذات تكويني نفاس نهفتاه اسات هماين نكتاه اسات و اگار        شود و ريشه
شاود. كاافي اسات فراماوض     مطالب گذشته با دقت دنبال شود اين نتيجه باه خاوبي حاصال ماي    

ای اسات جهات اساتكمال نفاس و نفاسِ      حقيقتِ انسان دخالت ندارد و وسايله  نفرمائيد بدن در
آن  رسد و معلوم است كاه وقتاي  شناسد كه به كمک بدن به آن ميتكويناً كماالتي را مي ناطقه

 ينيتكاو  یشود و باا هماان اراده  ينفس از بدن منصرف م ،افتيت يفعلناطقه كماالت در نفس 
كانم باا توجاه باه     شاود. فكار ماي   منصرف ماي  ا همان اراده از آنب ،گرفتيكه بدن را به كار م

كه به بدنِ خاود  ها در عين اينمباحث قبلي اين موضوع برای عزيزان روشن است كه چرا بعضي
ی اين افراد باه بدنشاان   چون عرم شد عالقه ؛ميرندرسد و ميشان فرا ميعالقه دارند باز مرگ

 ها است.ی تكويني آنها و انصراف نفس از بدن به ارادهی تشريعي است ولي مرگ آنبه اراده

 ياز دقت علم يانمونه
ی ی تكاويني و ديگاری اراده  كه انسان متوجه باشد نفسِ انسان دو اراده دارد يكي ارادهاين

بنادی  تشريعي يک قدم در علم و انديشه جلوتر از كسي است كاه نتوانساته متوجاه ايان تقسايم     
 بدهد كه علمش از اماام جاواد  برای اين كه به مأمون و درباريانش نشان «اكثمبنيحي» شود.

تارين و  كاه از مشاكل  -احكاام حاج    یبيشتر است، خواست از امام سؤال سختي بپرسد، لذا دربااره 

شخصي كه  یدرباره»كرد؛ از امام پرسيد: سؤال -ترين مسائل فقهي و پر از فروعات مختلا استپيچده
فرماود:   ، اماام جاواد  «گويياد؟ است، چه ماي آن حال حيواني را شكاركردهمُحرم بوده و در 

است ياا در حارم؟ عاالم باه      حرم( كشته یآيا اين شخص، شكار را در حِلّ )خار  از محدوده»
حكم حرمت شكار در حال احرام بوده يا جاهل؟ عمداً كشته ياا باه خطاا؟ آزاد باوده ياا بارده؟       



  

ن بار چنين كاری كرده يا برای چندمين بار؟ شكار او، از پرندگان صغير بوده يا كبير؟ برای اولي
بوده يا غير پرنده؟ از حيوانات كوچک بوده يا بزرگ؟ باز هم از انجام چنين كاری إبا ندارد ياا  

خود پشيمان است؟ در شب شكار كرده يا در روز؟ در احارامِ عماره باوده ياا احارامِ       یاز كرده
همه فروع كه امام برای ايان مساأله مطارح نماود، متحّيار شاد و آثاار        اكثم از اينبنيحي«. حج؟

اض آشكار گرديد و زبانش به لكنت افتاد به طوری كه حضار مجلاس  ناتواني و زبوني در چهره
دريافتناد. آنگااه پاس از ماذاكراتي كاه در مجلاس        يخوبناتواني او را در مقابل آن حضرت به

كساي در   -اكاثم بان از جملاه يحاي   -جاز نزديكاان خليفاه     گرفت و مردم پراكنده گشتند وصورت
قربانت گردم! خوب اسات احكاامِ هار    »كرد و گفت:  مجلس نماند، مأمون رو به امام جواد

فرمايياد تاا   كردياد، بياان   يک از فروعاي را كاه در ماورد كشاتن صايد در حاال احارام مطارح        
 9د.و سپس حضرت حكم هر حالت را بيان فرمودن«. كنيم.استفاده

مالحظه كرديد كه وقتي انسان منور به نور علم حقيقي شد چگونه از يک موضاوع، ابعااد و   
شود، در ابتدا ممكن است انسان تصور كند خواستن و اراده كردن زوايای مختلفي را متوجه مي

ی تكاويني و  يكي بيشتر نيست ولي وقتي با دقاتِ بيشاتری موضاوع را دنباال كناد متوجاه اراده      
طور كه خداوند تكويناً اراده كرده است كه ماا بتاوانيم گنااه كنايم ولاي      شود، همانيتشريعي م

خواهاد ماا   تشريعاً به ما دستور داده است از هر گناهي اجتناب كنيم به اين معني كه تشريعاً نماي 
 مرتكب گناه شويم.

ا ی شام دهيد تا كاری بكنيد ولي يک وقت نفس ناطقهيک وقت شما دستتان را حركت مي
توان به نفاس ناطقاه نسابت    آورد، هر دوی اين حركات را ميقلب شما را به تپش و حركت مي
كنيد تا دستتان را حركت دهيد و به راحتي هر طاور خواساتيد   داد ولي با دو اراده، شما اراده مي

ر توانيد به قلب خود تحميل كنيد و قلبتان را هرطوای را ميدهيد ولي آيا چنين ارادهحركت مي
زنده  تن نفس من مايل است كهگوئيد چون خواستيد حركت دهيد؟ در مورد حركات قلب مي

مازاحم   و گازكربنيکِ بگيردها ريهاز را آورد تا اكسيون الزم به حركت درمي را من بقل بماند
د خواهيكه شما مي نفس، با خواستنِ ايناين خواستنِايد كه ولي متوجه ،كندها دفعرا از ماهيچه

توان به نفس نسابت داد و هار   را مينيست، هر چند هر دو جنس يک از يک ليوان آب برداريد 
كنياد خودتاان اراده كردياد و لياوان را     دو را در خود احساس كرد، شاما ناه تنهاا احسااس ماي     
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ی حركات قلاب حاضاريد، البتاه    كنيد خودتان در صحنهبرداشتيد، به علم حضوری احساس مي
ای صاورت گيارد و لاذا    واخت است در تشخيص آن نياز دارياد مقايساه  چون يک حركت يكن

وقتي به جهت ترس، حركات قلب شما شديدتر شد و آن را به علم حضاوری احسااس كردياد    
شويد در تمام مدتي هم كه قلب به صورت طبيعي و يكنواخت حركت داشات نفاس   متوجه مي

ر جای ديگر بحث شود، مثال ايان كاه    ناطقه به علم حضوری متوجه آن بود، اين موضوع بايد د
باشد ولي وقتي آسيب ديد و سوزشاي را  های دست خود مينفس به علم حضوری متوجه سلول

 شويم.  در خود يافت ما بهتر متوجه توجه حضوری نفس به سلول ها و به آن آسيب مي
يعناي هايچ    10«هالهتَفْقَه،  َهتَسربيح ه،ُرءٍهإِالَّهي،س بِّح،هبِح مردِ ِه  هلكِنْ  هإِ ْهمِنْهشَير» فرمايد:قرآن مي
شيء است، پاس تسابيح خادا     كند. اين دست من همكه تسبيح خدا را ميمگر اينچيزی نيست 

ام كه دستم تسبيح خدا را بگويد، غافال از  بفرماييد ولي من اراده نكردهممكن است  د.كنرا مي
دسات مرتباه و    خاود . نيسات  شاما  تشريع ید كه آن وجه در حوزهيک وجهي داريكه شما اين

بعاد آن وجاود،  داريد كه اگو است. وجودی مقامي در اين عالم دارد كه مطابق آن مرتبه تسبيح
 ست. ه جزء وجود شمانيست، هرچند  اختيار شما یدر حوزه

ی تشاريعي  ی تكويني نفاس باا اراده  شايد تعجب كنيد چرا بنده اين اندازه اصرار دارم اراده
ث از تفكيک و تفاوت اين ی بنده نشان داده عموماً عزيزان در حين بحشود، تجربهآن تفكيک 

آورناد. باا ايان مقادمات فكار      دسات نماي  ی درستي از بحث بهكنند و نتيجهدو اراده غفلت مي
 راخاود   بادن نفاس وقتاي   »شاود:  كاه گفتاه ماي   شويد معني ايان كنم از اين به بعد متوجه ميمي

ی عني چه و اين نخواستن از چه ساحتي است و نظرتاان باه ذات و جنباه   ي« كندنخواست رها مي
 خواهد بدن را تدبير كند. شود همان ساحتي كه فعالً نفس ميوجودی نفس معطوف مي

 انواع مرگ
و معلوم گشت مرگ چيزی جز انصاراف نفاس از   معنای مرگ مشخص شد؛ كه از آنپس 

ی اناواع مارگ در   هماه  كهاين، با توجه به گ بپردازيمابزاری به نام بدن نيست، بايد به انواع مر
 اند ولي با خصوصيات متفاوت.انصراف نفس از بدن مشترک
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در عين اين كه مرگ انصراف نفس است از بدن، ولي ايان انصاراف باه دو شاكل صاورت      
و  دخواها را نماي ، تن رسيده خواستهكه به نتايجي كه مينفس به جهت اينيک وقت گيرد. مي
مثال وقتاي كاه بادن      د،خواها نماي از جهات ديگار تان را    وقات  كناد ولاي ياک   را رها ماي  آن

 های جدّی ديده و ديگر قابل استفاده نيست. آسيب
گويد: يک وقت اسات كاه   دهد. ميبا يک مثال اين دو مرگ را شرح مي «هيوعلاهللرمحة»مالصدرا

وم اسات كاه وقتاي در را سااخت     ساازد، معلا  ميرا  ایانهخود درِ خنجاری  یيک نجار با تيشه
اما يک وقات  خواست بُرد. ای را كه ميچون از اين ابزار آن استفادهگذارد؛ اض را كنارميتيشه

كند، اماا ناه چاون در را سااخت،     مي جا هم تيشه را رهاشكند، اينتيشه ميدر حين ساختن در، 
 فرمايد:نوع اول مرگ ميدر توضيح  .آيدكار نميبهبلكه به جهت اين كه اين تيشه ديگر 

خواهاد. چاون   نماي را در اثار تصاادف   شده ما در نوع دوم مرگ، نفس ناطقه، بدنِ متالشيا
دهاد، فرماان   هاا فرماان ماي   چاه ماهيدر چناين شارايطي هرچاه باه     كناد؛  تواند از آن استفادهنمي
اض باه  هاای باالقوه  كاه جنباه  شود، اما ناه باه جهات آن   پس عمالً از آن منصرف ميند؛ پذيرنمي

توانااد از آن اسااتفاده نمايااد. زياارا بااه تعبياار كااه بااه جهاات آن كااه نفااس نماايفعلياات رساايده بل
جاوهاالختراميمةهالتميهتحصمِّهبعمر ضهابسمبابهاالتفاقيمةه هالق اطمعههههههههاآل»: «هيوعلاهللرمحة»مالصدرا
  اند.های ناگهاني از طريق اسباب اتفاقي منجر به چنين مرگي شدهاَجل 12«القسرية

                                                 

نها كالصناع و األبدان و األجساد كالدكاكين و األعضااء و قواهاا   او غيرها تمني الموت طبعا ف هق للنفوس البشريح» - 11

و األدوات و إنما يجتهد الصانع في دكانه ألجل غرم فإذا تم غرضه و بلغ أمنيته ترک دكانه و رمى من يده أدواتاه  كاآلالت 

إلى الفعال   هو استراح من العمل و هكذا النفوس إذا أحكمت ما يراد منها بكسوتها مع الجسد و خرجت كل فيما خلق من القو

 (  108، ص  8االسفار،   )«و مانعا من الخرو  إلى منازلها و معادنهااشتغلت بذاتها و كان هذا الجسد وباال عليها 

 108: ص ، 8  االربعة، العقلية االسفار فى المتعالية الحكمة - 12



  

گويند،  مرگ طبيعي و ديگری را مرگ اخترامي يا اتفاقي از دو نوع مرگ مذكور، يكي را
زيرا در مرگ طبيعي انصرافِ نفس از بدن دارای يک روند طبيعاي اسات ولاي در مارگ ناوع      
دوم از نظر ظاهر، مرگ به جهت امر خارجي به وجود آمده، هرچند در نظاام الهاي مارگِ غيار     

 ده است.های خاص خود واقع شطبيعي نيز براساس مقدّرات و سنت

 يعيانواع مرگ طب
شود، زيرا از آنجايي كه انساان دارای دو بُعاد انسااني و    به دو صورت واقع مي مرگ طبيعي

ی كند. به گفتهحيواني است، نفس اگر در هر كدام از ابعادِ خود به فعليت برسد، بدن را رها مي
 یهيا ا در ساعادتِ عقل يا  -ليات رسايد   نفس انساني چون از قوه خار  شد و باه فع : «هيوعلاهللرمحة»مالصدرا

شاود و  ای ديگار منتقال ماي   به طور طبيعي از اين نشئه باه نشائه   -يوانيح يطانيا در شقاوت شيه، يمَلك
گاردد و ايان هماان اجال طبيعاي اسات كاه در        چون از بدن رحلت كرد مرگ بر او عارم مي

هار نفساي مارگ را     13«ةُهالْم م ر ِهكُمُِّّهنَفْمسوهذَائِقَمههه»فرماياد:  كتاب الهي بدان اشاره شاده و ماي  
ه 14چشد.مي

باه  دهايم  گياری كاه ماا باه آن ماي     نفسِ انسان با جهتيک وقت چنانچه مالحظه فرموديد؛ 
دهيم گيری كه ما به آن ميبا جهتيک وقت كند و مي را رها و تنرسد اض ميحيوانيحوائج 

مارگ طبيعاي   صورت انسان به  كند و در هر دومي و تن را رهارسد ملكوتي خود ميبه حوائج 
 ست. از اين دنيا رفته ا

 هاايي كردن قوهچنانچه انسان جهت الهي برای خود انتخاب كرد نفس نيز در راستای بالفعل
رسند و طبيعي است كه نفس ناطقه به ناور علام حضاوری و    به فعليت مي تيد كه در الهيآيبرم

طاور كاه   كند هماين ندارد و آن را رها مي كند ديگر نيازی به اين بدنتكويني خود احساس مي
 كند.  اگر در حيوانيت احساس كرد در حدّی قرار گرفته كه نيازی به بدن ندارد، بدن را رها مي
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أخرى بالطبع و إذا ارتحلت عان البادن عارم الماوت و هاذا هاو األجال الطبيعاي          هإلى نشأ هعن هذه النشأ انتقلت هأو البهيمي
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 انساني يعيمرگ طب
كند و مسالّم اسات   مالحظه فرموديد كه اگر نفس در ابعاد انساني كامل شود بدن را رها مي

زيرا نفس ناطقه در سجايای انساني به كمال رسايده و   كه اين نوع مرگ بهترين نوع مرگ است
را با  خانچنگيزبرد. مقايسه كنيد پس از آن با همين فضائل و سجايا در برزخ و قيامت به سر مي

را برای خاود تعرياا   حوائجي  اضخان در زندگي دنياييچنگيز، «هيعلاهللرضواا »خميني امامحضرت 
بود، و نفس خود را در جهات بارآوردن آن حاوائج    اض منشيروحِ گرگكه برخواسته از  كرد

تاا  »هاا پرسايد:   كارد و از آن جماع گويند سردارهايش را ميجهت داد و به فعليت كامل رساند. 
دلام ساوخت، و   گفت: من يک باار   يكي! همه گفتند: نه «است؟برای كسي سوختهتان دل حاال

آن مادر را كه زدم، شمشاير را در حلاق   بود كه مادری كودكش را بغل كرده بود، سر  يآن وقت
ر را در يد و من آن شمشيكودک فرو كردم، آن كودک فكركرد پستان مادرض است آن را مك

زود او را بكشيد كه »چنگيز گفت: « دلم سوخت. يجا يک كمدر اين ،حلق كودک فرو كردم
اماً در گرگ منشي باه  رحم داشته باشيد. اين نفسْ تماينقدر هم نبايد  يعني« اين خطرناک است.

اض احساس كارد در حيوانيات باه آنچاه باياد برساد، رسايده        رسد و چون نفس ناطقهفعليت مي
 كند.  است، بدن خود را ترک مي

تواناد باه جاايي    ماي و هام   ر نهايت وارستگي باشاد دتواند ميهم است؛ كه طوری طبع بشر 
 باه ناام شاهوت   و بعدی  شمی به نام خَبُعدچون باشد. خويي سَبُعيت و درندهبرسد كه در نهايت 

يكاي از ابعااد   شود كاه  شديد است كه بيشتر در امور منفي به كار گرفته ميميل « شهوت»دارد، 
از جنس ها اين یل، ميل به زمين، ميل به شهرت، همهميل به جنس مخالا است. ميل به پوآن، 

كناد و هار انسااني از ياک     ياست. حيوانيت بيشتر با دو بُعدِ شهوت و غضب جلاوه ما   «شهوت»
جهت دارای بُعد حيواني است و از جهت ديگر دارای بُعاد ملكاوتي و روحااني اسات و انساان      

يعني ابعااد ملكاوتي   بايد هر كدام از اين ابعاد را در مسير صحيح به كار گيرد تا در تعادل باشد. 
 .  را تعطيل كند شهوت و غضبكه ابعاد  اما ملَک نباشدرا رشد دهد 

اكثار  ياباد لاذا   و موجوديات خاود را در اِعماال غضابِ خاود ماي       گ فقط غضاب دارد گر
كند، پاره كردن را جازء موجوديات خاود    برای خوردن پاره نميكند مي كه پارهرا شكارهايي 

كه وقتي بر ماا غالاب شاد نفاسِ     خود ما؛  یقوه غضبيهفقط دوست دارد پاره كند، مثل يابد. مي
در انتقام منطقاي  شود، اين حالت غير از حالتي است كه بخش ميتإعمال غضب برای ما رضاي

 انساان عد عقليِ بُ ذيلانتقام منطقي كند، در زير فرمان عقل عمل ميغضبيه ی آيد و قوهپيش مي



  

 كناد، هام بگيارد و قصااص    انتقاام كند و  ه استفادهيغضب یخود از قوه یجادر  است؛ عاقل بايد
ياد،  دار انتقاام  قدرت بر :كه اوالًاست آن جايي ه به گذشت شده در بعضي موارد توصياگر هم 

ی غضابيه را تعطيال   كاه قاوه  كنياد، ناه ايان   نظر مي صرفانتقام از  ،تركار بزرگ: به جهت ثانياً
باه جاای ايان كاه از سارِ ضاعا دسات از انتقاام بكشاد، از طرياق           بعضااً   آدم عاقلكنيد. آری 

 ید كاه در جامعاه  يا آيما هر چند ماواردی پايش   دهد. مياباض جوگرفتن، به بعد غضبيهانتقام
در را  غضابيه ی إعماال قاوه  دهاد، و  اض جاواب ماي  وتيعد ملكا طريق عفوكردن به بُ از ياسالم

بارد كاه باه    به كار ماي  بر دشمنان خدا و اهل بيت عصمت و طهارت  جهاد با كفار يا در لعن
در اوايال انقاالب، وقتاي     «هيعلاهللرضواا »خميناي  اماام شود. حضارت  در دين مطرح مي« تبرّی»عنوان 
 كه بايد با استكبار مقابله كرد فرمودند: رسيد از باب تذكر و اينشان پاپ خدمت ینماينده



ة
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 تانسانيتعادل در 
هاا  آنهم شهوت و غضب ها در صحنه باشد آنملكوتي  اند كه هم ابعادكاملوقتي  هاانسان

و غضاب  شهوت و دهد؛ مي« برنامه»بُعد به اين سه است كه شريعت به موقع در ميدان بيايد. اين 
دهد. وقتي شهوت و غضب در فضای انسانيتِ انسان عمل كارد ديگار   مي در جهت عقل قراررا 

عاين   طور كه غضب حضرت محماد شهوت و غضب حيواني نيست بلكه انساني است، همان
ن نسابت باه   نور بود و توانسته بودند همه را در جامعيات انسااني ماديريت كنناد و عظمات انساا      

فرشاتگان باه   كه تواند در مقام جامعيت قرار گيرد، در حاليفرشتگان در همين نكته است كه مي
 16«  هماهمِنَّاهإِالَّهلَه،هم قامٌهم عرلُ مٌ»هجهت يک بُعدی بودن در چنين مقامي نيستند، مقام مالئكه مقاام 

ياک ملاک، ملاک مُميات      گويند: ما نيستيم مگر در مقامي معلوم و محدود. يعناي است كه مي
 رزّاق است.  ملک يكي  و محيي استملک يكي  و است

 طور كههمينمثل ديوار است. برای انسان كمال نيست، در آن صورت انسان  نداشتنشهوت
و رهايي از چناين شاهوتي    صفتي استخوکاگر شهوتِ انسان در مقام انساني و عقالني نباشد، 

در پارورض يكاي از ابعااد    يسات. بعضاي از مكاتاب    ممكان ن شريعت حاكميت دستورات بدون 
هاا خطاورات   توانند در آينده حاضار شاوند و ياا نفاس آن    كنند و مثالً مينفس ناطقه تالض مي

در ايان مكاتاب    بايد دياد ها را به تنهايي نبايد كمال دانست، طرف مقابل را بخواند. اين توانايي
در تبياين ايان   مولاوی   كاردن او؟! يک بُعدیيا در  انسان وكردن انساندر  اند،چيز توانا شده هچ

ی لشاكر  كارد بارود جهادكناد، رفات باه فرماناده      هوس يعارفگويد زند، ميموضوع مثالي مي
آقاا  ی جهاد با كفار به ثوابي برسم، فرمانده گفت: با حضور در جبههام من تصميم گرفتهگفت: 

شااءاهلل  ن بتوانيد به ماا كماک كنياد إن   ولي اگر در نگهداری اسيرا است!جنگْ ديگر تمام شده
ايد، يک اسيری را به او سپردند، چيزی نگذشت ديدند اسايری كاه دسات و    ثواب جهاد را برده

 تاواني تو كه نميگفتند: گيرد! پا بسته است بر روی آن عارف افتاده و دارد گلوی او را گاز مي
الاقال  خاواهي باه جهااد باروی؟     طورميكه به قتلت نرساند چ دست و پا بسته را نگه داری اسيرِ

نگاه  را و پابساته   . مؤمني كه نتواند يک اسير دسات شبكُكُشد او را بيني دارد تو را ميوقتي مي
 آيا با ديوار فرقي دارد؟  دارد
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خادا  كسي كه از شريعت معتقدم سزای كنم، های روانيِ دنيا را مطالعه ميگاهي مكتببنده 
هاا گاردد كاه از آدم، ياک     محتوای ايان مكتاب  های بيار حرفه همين است كه گرفتدش جدا

 كلّي از تعادل انساني محروم است. خورد و بهسازند كه به هيچ دردی نميانسان تک بُعدی مي
كه انسان از ديان الهاي كاه در صادد      استاين جداشدن از منبر و مسجد و روحانيت  سزای
ترويج اخالقِ ياک بُعادی و غفلات از ابعااد     . يردی ابعاد انسان را رشد دهد، فاصله بگاست همه

فهمناد چاه بالياي    هاا خودشاان هام نماي    اينشود. ها محسوب نميديگر انسان، خدمت به انسان
ابعااد   یدر همهبحث اين بود كه انسان بايد انسانيت خود را آورند! مي هاانسر اين جوبر دارند 

 بقيه را تعطيل كند.  ها را رشد دهد وي از آنكيكه نيرشد دهد نه ا
 -ی خاود را رشاد داده  چاون فقاط بُعاد غضابيه     -قدر كاه چنگياز باد اسات     د همانيكنيآيا باور م

تفاوت است و حاضر نيست چون نسبت به حق و باطل بي -سم هم به همان اندازه بد است يبراليفرهنگ ل

 -از حق دفاع كند و از باطل متنفر باشد

درو  هاار دو نهااي شااده اساات ولااي در مااورد درو     ، دزدی ومعصااومينت ادر رواياا
ى اناه ازشات را در خ  كارهااى  17«ج،عِلَتِهالْخَب ائِثُهفِيهب يرتٍه  هج،عَِِّهمِفْتَاَ،ه،هالْكَمذِبه» اند:فرموده

دانناد چاون باه    همه مردم دزدی را بيشتر باد ماي  . با ايناند و كليدض دروغگوئى استقرار داده
بدتر باودنِ دزدی از  »حكم به دهد آن وقتي كه رساند، اين نشان مييها ضرر ماموال دنيايي آن

متوجاه  خواهد انسان را ملكوتي كند لذا ميدين خود هستيم.  یارهنفس امّتابع ، كنيممي« درو 
گياری انساان را   ی جهتچون درو  همهاست؛ گفتن «درو »در اين راه ترين خطر است بزرگ
شاود و باا ظااهرِ ديناي در     هاا عاوم ماي   ه نفس اماره داريم مالکنظر باما وقتي زند. به هم مي

 ناد كنماي  رهاا تصاو  بعضيفرمايند: در الميزان مي «عليوهرمحةاهلل»طباطبائيعالمه رويم. جهتي ديگر مي
در عرف اجتماع، آلاوده شادن زن   چون ترند تر از زناست و نسبت به زنا حساسكملواط زشتي 

ن يک نمونه از خار  شدن جامعه از تعادلي است كه دين تعيين آورتر است، ايو دختر خجالت
شاوند،  كنيد افرادی را كه خيلي زود غضابناک ماي  كرده است. شما در همين راستا مالحظه مي

كااری باا دشامنان    اناد و  تفاوتنسبت به حق و باطل بيكه  هاييآندانند، اما بد ميآنان را همه 
دانناد، چاون نفاس اّمااره، كسااني را كاه اهال        يلاي باد نماي   خ ،دنا اسالم و انقالب اسالمي ندار

كاس حتاي باا دشامنان خادا كااری       داند ولي آدم عابد و زاهدی را كه با هايچ اند بد ميغضب
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دانند، ممكن است چنين آدمي را مقدس هم بدانيم در حالي كه اين آدم به هماان  ندارد، بد نمي
را تحت فرمان شريعت قرار ندهاد، نااقص    ودخ یهيغضب یقوه ياگر كساندازه ناقص است كه 

 است.
ی او ديگار نيااز باه بادنش     با حفظ تعادلِ قوا باه كماال الزم رسايد و نفاس ناطقاه     كسي كه 

د گيری انسااني وار رود و در يک روال طبيعي و با جهتنداشت، به مرگ انساني از اين دنيا مي
 م.  يبگذار« يانسانمرگ طبيعيِ »م يتوانيشود و لذا نام چنين مرگي را ميعالم برزخ م
سازمان بدن انسان در اين عالم مَثَل كشتي محكمي است بار   مَثَل د:يگويم «هيوعلاهللرمحة»مالصدرا

روی آب دريا، با آالت و ادواتي كاه در آن باه كاار رفتاه، و كشاتي بادن نياز باا ادواتِ قاوای          
ی اين كشاتي هساتند در درياای    ل دهندهنفسانيه و جنود عُمّاله كه مسخَّر فرمان خداوند و تشكي

كند و مَثَل نفس مَثَل بادی است كه با وزض خود كشتي را باه حركات در   بيكران هستي سير مي
آورد، زيرا كشتي بدن را يارای حركت در جهات مختلا نيست مگر به وزض بادهاايي كاه   مي

و وزض باد و اماوا  باا اراده   عبارتند از اراده و فرمان نفس و چون نفس از بدن قطع عالقه نمود 
افتاد چنانچاه در رابطاه باا كشاتي      و فرمان نفس به سكونت گرائيد كشتي بدن نيز از حركت مي

حركت و سكونش به نام خداست و مسالم اسات كاه     18«سرُِهاللّهِهم جررَاُ اه  م،رْس اُ ابِ»نوح آمده: 
سات و  ير برگشات دادن بااد ن  چ وجاه قاادر با   ينه باه ها  يكند و سفيرا حمل م ينه و كشتيباد، سف

گار، ماردود   ينفس به عالم نقص و انتقال آن به بدن د یتناسخ كه عبارت است از رجوع دوباره
كاه  نيا ا اجزاء بدن است ناه ا يام و تأليبدن و عامل الت یرا كه نفس گرد آورندهيخواهد بود ز

 19اوست. یهينفس تابع بدن و عناصر اول
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گفتاه شاد از كاار افتاادن      كاه در مثاال فاوق   همچناان  د:يگويبحث فوق م یدر ادامه ايشان
كشتي يا به جهت فساد جِرم كشتي و پوسيدن آن اسات و ياا باه سابب شكساتن آن و در ماورد       

شود و اجزاء بدن قادر باه  كشتي بدن هم بايد گفت يا عناصر و روابط اُورگانيكي بدن مختل مي
كه باد باا اخاتالل در   مثل آن -كندبدن قطع عالقه ميانجام فرامين نفس نيستند، كه در نتيجه نفس از 

و  -است يش باقيشود بلكه در افق خوير بر آن نخواهد داشت. هرچند خودِ باد نابود نميگر تأثي، دياركان كشت
اين ناوع از مارگ را كاه باه جهات تغييارات تركيباي و پدياد آمادن نقصاان در بادن صاورت             

گويند و يا از كار افتادن كشتي به جهات شادت   مي« ميموت اخترا»گيرد، مرگ ناگهاني يا مي
طور كه نفسِ رشاد  وزض باد است كه ديگر كشتي تحمل آن را ندارد و در هم مي شكند. همان

كناد و ايان هماان    بيند و قطع عالقه ماي يافته و به قوت گرائيده، بدن را در مقابل خود چنين مي
كمال و اهداف ذاتي است كه باياد نفاس باه    ی وصول نفس به حدّ موت طبيعي است كه الزمه

ی بدن، به كمال رسيده باشد و در انسانيت و ايماان ورزياده   ها دست يابد و اگر ساكن سفينهآن
 20نمايد.شده باشد خود را با اختيار تسليم فرمان خداوند مي

هإ َّ»د: يا فرمايها ما ميرند و قرآن در وصا مرگ آنخود مي يعير مرگ طبيها در سبعضي
َبرشِرُ اهبِالج نَّةِهالَّتِيهالَّذِينَهقَالُ اهر بُّنَاهاهللُ هثَُُّهاسرتَقَام، ا هتَتَنَزَّوُهع لَيرهُِ،هالْم الئِكَةُهاَلَّاهتَخَافُ اه  هالتَحرزَنُ ا ه  َ 

را پروردگاار خاود گرفتناد و بار عهاد      « اهلل» ييايا دن يكه در زندگ ييهاآن 21«كُنْتُُرهبِهِهتُ ع د،  َ
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الريحهفيهَفقهاه هعالمهاهبعدهتلَهالجسُه هَماهالجهةهالثانيةه هُيهبأ هيك  هُالكهالسفينةهبق ةهالريحهالعاصمفةهالهابمةهالم اردةهههه

مماهيمردهعليهماهههههمنهاهعلىهالسفينةهماهليسهفيه سعهاه ه سعهآالتهاهَملههفتضعَهاآللةه هتكسرهابداةهلضيقهطاعتهاهعنهَمِّ
كذلكهالنفسهإذاهق يتهج ُرُاه هاشتد هَرارتهاهالغريزيةهالمنبعثةهعنهاهإلىهالبد هضعَهالبد هعنهَملهاه هانحِّهتركيبمهه هه

 (55، ص 9)االسفار،    «جفتهآالتهه هفنيتهرط باته

 .30 یهيفصلت، آ یسوره - 21



  

ناد: ناه نگاران    يگويهاا ما  شوند كه باه آن يها نازل مبر آن يدار ماندند، مالئكه در حاليپا خود
كه به شما وعده داده شده  يد، بشارت باد بر شما بهشتيد و نه غم گذشته را داشته باشينده باشيآ

ر اسات. د  يانساان  يعا يمرگ طب یجهين نتيدهند و ايها را در مقام آرامش كامل قرار مبود. آن
اض به فعليات رسايده   های بالقوهر جنبهين مسياين مرگ، نفس در ابعاد انساني كامل شده و در ا

 یكند، كه اين بهترين نوع مرگ است و درجاه خواهد و رهايش ميو لذا ديگر ابزارِ تن را نمي
 اضینجاار  یباشد. مثل نجّاری كه پس از سااختنِ دَر، تيشاه  آن مخصوص اولياء الهي مي یباال

ن نحاو درسات كارد و باا آراماش خااطر       يخواسات باه بهتار   را رها كند؛ چون آن دری كه ماي 
 «  سوار چون كه به منزل رسد، پياده شود.»گذارد كه گفت: ياض را به كنار مشهيت

 «مرگ طبيعي»در « قبض روحي فرشته»
قاه از  است تا در موقعي كه بنا است نفاس ناط  ت پروردگاريربوب یجلوهی قبض روح فرشته

محقق شود، هماان خادايي كاه     بدن منصرف شود، آن انصراف به كمک حضرت عزرائيل
های مربوط به خود برسد و زمان انصرافش فرا تقدير فرمود نفس ناطقه در چه شرايطي به فعليت

كند تا عمالً انصرافِ نفس از بادن صاورت   ی قبض روح را متجلي ميرسد، در آن زمان فرشته
رابطه نفس ناطقه به عالم برزخ جذب شود. حال چنانچاه انساان طاوری زنادگي      گيرد و در اين

كرده باشد كه عالم غيب و معنويت بارايش مطلاوب باشاد و باا عباادات شارعي قلاب خاود را         
است و قابض   انسانين يقبض روح، مالئم نفس چن یفرشته یكرده باشد، جذبهمتوجه آن عالم 

باه عاالم    انساان ن شاكل  يتررد تا به راحتيگيبا صورت ميز يگُل یمعنو یق جلوهيروح از طر
ی هاا ضاعيا باشاد جلاوه    شود و هر اندازه توجه به عالم غيب و معنويات در انساان   برزخ منتقل

جاايي كاه   كناد تاا آن  تر تجلي ميی قبضِ روح شديدتر است و به صورتي خشنی فرشتهجذبه
 شود.  يم يخت متجلس یهاجذبه به صورت قالّب یا جلوهياهل دن یبرا

باه ايان معناي اسات كاه      « كناد را نازل ماي ی قبض روح فرشتهمؤمن، »شود: كه گفته مياين
روح انسان مؤمن آنچنان در طلب انتقال به عالم برزخ است كاه در درون خاود تقاضاای تجلاي     

ن را دارد تا اين انتقال را انجام دهاد و آن جذباه، ظهاور كناد تاا انساا       نور حضرت عزرائيل
 های دنيايي با پروردگار خود مأنوس شود.  آزاد از مشغله
 یفرشاته باشايد؟!   داشاته قلب حضور خود بدون هر حجابي در نماز مايل نيستيد كه آيا شما 
هاای دنياايي پااک    تا به عالمي منتقل شويد كه از حجاب كندبه شما كمک ميو  آيدمرگ مي



  

ر خود مأنوس شود. شما در دنيا هر اندازه هم تاالض  تواند با پروردگااست و انسان به راحتي مي
كاه اراده  توانيد. چاون هماين  آيد رفع كنيد، نميهايي را كه در نماز سراغتان ميكنيد تا وسوسه

 ييجاا شاود و عماالً باه    كنيد برای اين كار، خودِ آن اراده بين شما و پروردگارتان حجااب ماي  
قبض روح تجلاي كناد    ملکِتا اگر آماده شويد ولي  آن فرار كنيد. د ازيخواستيد كه ميرسيم

كه بميريد، روح شما را به عالم قرب الهي منتقال كناد، ياک مرتباه در عاالمي قارار       و بدون آن
 ی عالم مأنوس هستيد.  ها با پروردگار يگانهگيريد كه آزاد از آن وسوسهمي

در طاور كاه شاما    نهماي كناد؛  عيناً همين كار را ماي  حضرت عزرائيل ،در مرگ طبيعي
هاای دنياايي آزاد   را داريد تاا روح شاما را از وسوساه    عزرائيلتان طلب نزول حضرت نماز

كند و به عالم غيب و معنا منتقل نمايد، در هنگام مرگ هم نفس ناطقه طلب نزول او را دارد تاا  
 توجه تكويني نفس را از دنيا و بدن دنيايي به عالم برزخ سير دهد. 

برای انتقال نفس ناطقه به عالم بارزخ كاه باا مارگ هماراه       رت عزرائيلطلب نزول حض
يک طلب تكويني است، منتها طلب تشاريعي كاافر چياز     ی مؤمن و كافراست برای نفس ناطقه

ديگری است و تمايل به اين انتقال ندارد و به همين جهت حضرت عزرائيل برای او باه صاورت   
كاه در ابعااد حياواني باه     باه جهات آن   او در ذات خود یوگرنه نفس ناطقهشود خشن ظاهر مي

 گيرد. انجام مي فعليت رسيده، طالب انصراف از بدن است و اين به كمک حضرت عزرائيل
اناد بهتارين تجرباه را تجلاي ناور      تكويناً و تشريعاً طالب حضور در عاالم بارزخ  مؤمنيني كه 

اند مثل يک در دنيا هم كه بوده 22«ؤمِنِم،نُهالْالدُّنياهسِجر»اند دانند چون فرمودهمي مرگ یفرشته
كناد تاا   ها كمک ميبه آن زنداني توجهشان به بيرون زندان دنيا بود، حال حضرت عزرائيل

در ياک  همين حاال مايل نيساتيد  شما ديوارهای زندان را خراب كنند و خود را آزاد نمايند. آيا 
كه شرايط خلاوت باا خادا اسات،      معنوی الحبخش، اذاني بشنويد كه شما را به غروب آرامش
 اذان بگويناد و بعاد هام ساجده و ركاوعِ     هماراه باا ماؤذن،     ،اذاني كه در و دياوار دعوت كند؟ 

شاود،  به طور كامل محقق مياين فقط در برزخ  ؟باشدهماهنگ تان با سجده و ركوع عالَم نماز
د را بيابيد، با توجه به ايان امار،   تا صورت آرماني آرزوهای معنوی خو حتماً بايد به برزخ برويد

های آرماني اعمالشاان كاه در بارزخ    اين امكان برای مؤمنين هست كه در اين دنيا هم با صورت
گوئيم اين افراد در اين دنيا هم كاه هساتند در آن   كند، زندگي كنند و به اين معني ميظهور مي
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ی اصالي  گشايند ولاي وعاده  برزخ مي ها را به سویآرام راه آنكنند، چون آرامدنيا زندگي مي
 شود.  خدا در برزخ و قيامت عمل مي

 حيواني  مرگ طبيعِي
را باه   ی خاود غضابيه و شاهويه  عمالً قاوای  ند اهرا زير پا گذاشتخود  يانساناهل دنيا كه بُعد 

ذا اند. زيرا نفس ناطقه ياا دارای ابعااد انسااني اسات و ياا دارای ابعااد حياواني و لا        ميدان آورده
ماناد. اگار چناين    بارايش نماي   شاهويه و غضابيه  زی جاز  يتش را رهاكرد، چيا انسانكسي چنانچه 

انساني اهداف قوای غضبيه و شهويه را برآورده كارد و از ايان جهاات نفاس او فعليات الزم را      
شاود و طالاب نازول حضارت     خواهد و از آن منصرف ماي يافت، ديگر تكويناً ابزار بدن را نمي

هاا مياداني بارای    ود، اين مرگ، مرگ طبيعي حيواني است. چاون ايان انساان   شمي عزرائيل
و باه احاواالتي بسايار عجياب گرفتاار شادند،        خود بااز نكردناد   یهيو شهوكنترل قوای غضبيه 

تان در توجه به آن لبااس صارف   ی ميلو همهشويد! تان ميچطور شما گاهي آنچنان محو لباس
ه شرايطي است كاه بخواهاد ايان لبااس را از شاما بگيارد؟       شما نسبت ب ی غضبشود و همهمي

لطاا خادا ماانع    البتاه  كناد.  قوای غضبيه و شهويه، تمام زندگي اهل دنيا را به اين شكل پُر ماي 
شود كه شما گرفتار حاكميت قوای حيواني شويد و خداوند توجاه شاما را باه اماور معناوی      مي
وقتي حضاور ايان قاوا در    كنيد ولي حسابنكنند،  اندازد تا آن قوا خيلي در جان شما جا بازمي

گاذرد و چگوناه   چاه ماي   بار انساان   ديسا و باه نهايات ر  د ركا  طاور اداماه پيادا   همينروح انسان 
آن طور كاه بارای اهال     دتوانينميخواهد فقط در اين قوا به فعليت برسد. شما به لطا الهي مي

ی خاود احسااس كنياد و    س ناطقاه حضاور قاوای حياواني را در نفا    نهاياتِ  آياد،  دنيا پيش ماي 
ها به فعليات دادن باه   فهميد تمايل شديد آني اهل دنيا به چه معنا است. نميدوستفهميد دنيانمي

اين شاهوت  الهي  معنوی و قلبِ ولي باالخره اگر كسي از طريق عقلِشهوت و غضب يعني چه. 
كنناد تاا انساان    ن بااز ماي  جای خود را در نفاس انساا  طور هميناين قوا نكند، و غضب را كنترل

 شود.  خان چنگيز
شده، به ايان  در حيوانيتش كامل  انسانشود اين ی انساني، حيواني نفس ناطقهاگر تمام ابعاد 

اض را از دست داده و از نظر وَهمي باه كماال   های معنویمعنا كه فرصت به فعليت رساندن جنبه
در حيوانيات بالفعال شاود ايان فعليات      رسيده است. ممكن است سؤال بفرمائيد: آيا اگر كساي  

شود ولاي اگار طالاب    اض كمال محسوب نميشود؟ برای بُعد انسانيبرای او كمال محسوب مي



  

طاور  يافتن در آن اهداف برای او كماال اسات هماان   شدن اهداف حيواني است، فعليتبرآورده
داناد هار   ل خود ميی چنين انساني آن را كمای واهمهخويي است، قوه كه كمالِ گرگ درنده

آيد به همين جهت در قيامت وقتي فطرت باه مياان آماد چناين     چند حقيقتاً كمال به حساب نمي
 هايي از خودشان گريزان هستند.  انسان
 ،از طرياق ازدوا  شارعي   ،كنيم بيا به تو كمکكنند پيشنهاد مي كه اهل فساد بودخانمي به 
نه، مان راه  »بود:  گفتهدر گناه خود را نجات بده، كن و از گرفتاری  شهوتت را حل یمسألههم 

شاهوتي   طلباد، ی شهويه، ارضای محض شهوت را ميچون قوه« دارم.اض را دوست نميشرعي
پاذيرفت در  ي است. اگر ميانسانمحض نيست، شهوت ارضای بشود،  ارضادر بستر شريعت كه 

شاد  شهوت انساني تباديل ماي  ذيل شرع الهي ميل جنسي خود را ارضاء كند آن شهوت به يک 
شادنش را دوسات دارد،   خاوک چاون  را دوسات دارد،  « شاهوت خاوكي  » ولي آن خانم صارفاً 

رساند كاه   هاا باه جاايي ماي    ور آدمطبينيد اينخواهد خوکِ خوک باشد. برای همين هم ميمي
مثال كساي كاه غاذا را بارای ساير شادن         شادن آن را. ء خواهناد ناه ارضاا   نفس شاهوت را ماي  

  د، نفسِ خوردن برای او مطلوب است.خواهنمي
باه جاا   جفت كفاش   1200ديكتاتور فيليپين عزل شد، از همسرض « ماركوسفرديناند »وقتي 

ی چيزهايش را هام باه هماين نسابت در نظار بگيرياد. ممكان اسات از خودتاان          مانده بود، بقيه
كشاد تاا   ماي  هم پا كند بيش از سه ساال طاول   را ها اين كفش جفت ازروزی يک اگر  بپرسيد

دوباره نوبت يک جفت كفش بشود، چرا خريداری كرده؟ بايد متوجه باود كاه در روح چناين    
تاا باه    دنباشا  د داشاته نا وست داربخرند و دد نفقط دوست دار هاها نيست، ايناين حرفافرادی 

   ميلِ خريدن و داشتنِ خود جواب دهند!
ياک تختاي داشات كاه باا       -یا عقاد يا و  یاصايغه  -داشات!   همسرشاه چهارصد تا ناصرالدين

در را خاود  شمشاير   كرد وجمع ميرا  ی حرمسراهابود! هر شب زنجواهرات زيادی تزيين شده
 آن جاواهرات باين زناان   از ای تكاه تاا   دادفشاار ماي  داد و قرار ماي تخت بين شكاف جواهراتِ 

بارد. ببينياد   سار ماي  آورد آن شب را با او باه كه آن جواهر را به دست ميهر كدام پرتاب شود، 
وقتاي خساروپرويز   رسد. ی شهويه است كارض به كجا ميدادن به قوهوقتي كسي به فكر فعليت

ی شهويه به خاوبي روشان   دادن به قوهمعني فعليت باشد داشتهپادشاه ساساني، چهار هزار همسر 
 شود.  مي



  

هاا  بعضاي »ياا  « رناد ميهاا خاوک ماي   بعضاي »شاود  گفته ميرا بشناسيد تا وقتي ها روحيهاين 
اسات، ياک بحاث اخالقايِ صارف      موضاوع دقياق علماي    يک مشخص شود  «ميرندگرگ مي
 نيست. 

اسات، ممكان   « يانساان »و « حياواني »دارای دو بُعاد   انساان چون از اين نكته غفلت نشود كه 
ر اين حالت نياز بادن را   باز نفس د ي، در حيوانيت كامل شودانساناست شخصي بر خالف ابعاد 

   23كند.رهامي
عين هماين مسائله   د. ند گرگ باشنست داربه اين معنا كه صرفاً دو ميرندها گرگ ميبعضي

تمام تالض خود را در به فعليت رسااندن و كامال    هاميرند، اينخوک ميبرای كساني است كه 
شدن در ايان روحياه   گيرند، چون معني خودشان را در كاملكردن همين خصوصيت به كار مي

خواهد و در هماين راساتا كاه    ها بدن خود را برای همين ميی آنكنند و نفس ناطقهجستجو مي
ذاب ساختي بارای ايان    معلوم است كاه در قيامات عا    .كندمي ، بدن را رهابه فعليت رسيد نفس

اسات، ولاي شخصايتي حياواني بارای خاود باه وجاود         « انساان »ها افراد هست؛ چون فطرت اين
   24شوند.رو ميروبه« آنچه هستند»و « خواهندآنچه مي»دی بين تضاو در نتيجه با اند، آورده

  ر در مرگيتأخ
نظار ظااهر،   از  دتوانتنها مرگي كه علم پزشكي ميتوان گفت با توجه به مباحث گذشته مي

آياد و آن در حاالي   وجاود ماي  ها به، مرگي است كه در اثر تصادفات و بيماریبيندازدبه تأخير 

                                                 

صافتي  است، انسان ممكن اسات در گارگ  « شهويّه»و « غَضَبيّه» یكه بُعد حيواني نيز دارای دو جنبهينبا توجه به ا - 23

شاوند و در بادبيني   غضبيّه در او رشد كند، مثل بعضي از افراد كه در آخر عمر بسايار زود غضابناک ماي    یكامل شود و قوه

صفتي و جمع مال و حرص در دنيا شديد شاود، كاه   در خوکاند. و يا ممكن است انسان نسبت به اطرافيان خيلي شديد شده

 است. البته جمع غضبيّه و شهويّه نيز ممكن است.اض كامل شدهدر اين صورت در بُعد شهويّه از بُعد حيواني

شود كه عذاب سختي باه  صفتي باعث ميصفتي و گرگشدن در خوکاگر كامل»ممكن است اشكال بشود كه:  - 24

ها هم دارای عاذاب ساختي باشاند! آياا خداوناد ايان حيواناات را باه نحاوی          ها و گرگرسد، پس بايد خوکها باين انسان

شاان هماين اسات    ت وجودیيها ظرفها و گرگد كه خوکيت داشته باشيعنا« آفريده كه بد باشند و عذاب سختي بشوند؟!

، و بُعد ديگری ندارند كه در اثر پارداختن باه   بودن استبودن و گرگكه هستند؛ يعني يک بُعد دارند و آن هم همان خوک

عذاب شوند. بار عكاسِ    و نشدن به يكي از ابعادشان، ناقص بودهدادهنشود و به خاطر جوابداده اين بُعد، آن بُعدشان جواب

اض خاالي  ودیشود بعضي از ابعاد وجميانسان: كه عالوه بر شهويه و غضبيه، بُعد ديگری هم دارد كه نپرداختن به آن باعث 

 ن خأل در نفس انسان منشأ عذاب خواهد بود. يباشد و وجود چن



  

خود را نسبت به بدن از دست نداده و هنوز از بادن منصارف   لق تكويني ناطقه تعاست كه نفس 
های نه چنادان شاديد آنچناان از باين نرفتاه كاه       باشد و بدن به جهت بيماری و يا تصادف نشده

استعداد اِعمال تدبير توسط نفس در آن نباشد، در اين صورت اسات كاه علام پزشاكي كماک      
از نكنايم   ولاي هرگاز تصاور   فس ناطقه را پيادا كناد.   كند تا بدن آمادگي پذيرض تدبيرات نمي

جلوی هر مرگي را گرفت؛ آری، اگر ماثالً قلاب باه جهات عوامال      توان طريق علم پزشكي مي
كنايم تاا قلاب باه     ماي خارجي بيمار شد، از طريق علم پزشاكي مواناع صاحت قلاب را برطارف     

خواهااد از باادن تكويناااً ماايناطقااه ولااي يااک وقاات نفااس دهااد،  حركااات طبيعااي خااود ادامااه
طبيعاي  شود؛ مثالً قلب از تحارک  مي اين انصراف از جايي شروعمعلوم است كه شود، منصرف

خاود را   وک بدهيم و به حركت واداريم، نفس از مغز انصرافِايستد، حال اگر قلب را شُميباز 
. طبيباانِ  خاود نيااز نادارد    خواهد برود و ديگار باه بادنِ   كند؛ چرا كه نفس تكويناً ميمي شروع

كنناد و متوجاه بودناد در ماورد     توانستند بين اين دو بيماری تفكيکحكيم در زمان گذشته، مي
چون اين قاعده در باين ماردم معلاوم باود در     ساخته نيست. و « طبيب»بيماریِ نوع دوم كاری از 

كه در چه شرايطي هستند و هوشياری باه خار    شدند ميمتوجه خودِ مردم هم مواقع از بسياری 
ح هنار ماردن   اصاطال رفتن شوند و به یآن كه حريص به ماندن باشند، آمادهبيش از دادند تا مي

در اواخار عمار   حكايم هسات كاه     آن طبيابِ « ساينا ابان »در مورد  25ند.دادخود را از دست نمي
رارسيده و فهميد ايان بيمااری،   چندين بار پشت سر هم گرفتار قولنج شد و متوجه شد مرگش ف

لاذا   و «بناا نادارد ايان بادن را تدبيركناد.     روح، ديگار  »به جهت عوامل بيروناي نيسات. گفات:    
شاد، و چناد هفتاه طاول      كرد و باه دعاا و عباادت مشاغول    خود را تعطيل یهای روزمرّهفعاليت

 نكشيد كه رحلت نمود. 
توان مرگي را كه در اثر مياً پيشرفته ظاهر هم نبايد تصوركرد به كمک علم پزشكيِ هامروز

هاای  از طرياق دساتگاه  در واقاع  آياد باه تاأخير اناداخت،     انصراف طبيعيِ نفس از بدن پيش مي
شوند تا نفسِ ناطقه در بستر طبيعاي خاود   و مانع مي كنندمدرن، مردن را سخت و آزاردهنده مي

 بدن خود را ترک كند.
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 مرگ غير طبيعي 
هناوز باه   شاان  نفاس باه ايان معناا كاه     ميرناد؛  غير طبيعي ماي در حالتي  هامواقع انسان بعضي

ها و استعدادهايش فعليت ببخشد ولي بدن در اثر عوامل خاارجي  گرايش دارد تا به قوهشان بدن
كناد و از  را رهاا ماي   خراب شده و نفسِ ناطقه امكان تدبير آن را ندارد و لاذا آن  -مثل تصادف -

چرا تقديِر چنين آدمي ايان باود كاه باا تصاادف و امثاال آن از دنياا        شود. حاال آن منصرف مي
ی مباحث معرفات نفاس   برود، مربوط به سنن الهي است كه در عالم جاری است و در محدوده

خصوص عدم رعايت حقوق والدين عمار  ی رحم بهنيست، مثالً در روايات هست غفلت از صله
اطقه در آن حدّ كه اساتعدادهايش باه فعليات برساد،     كند، به اين معني كه به نفس نرا كوتاه مي
   ای اتفاق بيفتد.های غير طبيعي در چنين رابطهدهند و ممكن است مرگفرصت نمي

ممكن است اين سؤال برای عزيزان پيش آيد كه بسيارند افرادی كاه ناه در انساانيت كامال     
نشان آنچنان خراب شده كه نفس اند و نه بداند و نه در قوای حيواني به فعليت كامل رسيدهشده

گوناه مارگ را چگوناه در مباحاث     ميرناد، ايان  ناطقه نتواند آن را تدبير كند ولي با اين حال مي
 گذشته جای دهيم؟

ابتدا الزم است محكمات بحاِث مارگ را ياادآوری كنايم و ساپس باه بحاث اداماه دهايم،          
كاه نفاس   لم پاس از آن محكمات بحث در مورد مرگ آن است كه بدن ابزار نفس است و مسا 

تاوان  فرمائياد دو احتماال ماي   كند. حال در موردی كه ميناطقه نياز به آن نداشت آن را رها مي
داد، يكي اين كه ممكن است به فعليت رسيدن نفوس متفاوت باشد و بعضي از نفوس ناطقاه باه   

 -تيا وانيه در حت و چا يچاه در انساان   -يافتن هماان ظرفيات   جهت ظرفيت كمتری كه دارند با فعليت
گيارد و ياا   بدن خود را ترک كنند كه در اين صورت اين نوع مرگ جزء مرگ طبيعي قرار مي

باشاد كاه    ياا باه جهات حاوادث    باشد نفس از بدن، به دو نحو  جداشدنِ غيرطبيعيِممكن است 
ی او متوجاه شاود   ي باشد كه انسان مرتكب شده و نفسِ ناطقهيا به جهت گناهانبحث آن شد و 

  شود.افزوده نمي -تيوانيت و چه در حيچه در انسان -ی تدبيرِ بدن چيزی بر كمال آن ادامهبا 
شاود، باه دو نحاو دفعاي و تادريجي      شدن بدن واقع ميخراببه جهت مرگِ غيرطبيعي كه 

كاه امكاان تادبير بادن بارای       دومريض شطوری « بدن»كه ممكن است صورت گيرد: يكي اين
ناطقاه  نفاس  قادر  اسات؛ هار چ  هاا گرفتاه  مدتكسي قلب ن كه رگ نفس ممكن نباشد، مثل اي

 فرماان گيرد، باه مادت چناد ساال     ی كامل از آن، نتيجه نميبرای تدبير و استفادهدهد ميفرمان
آرام عازم  نفاس باه طاور تكاويني، آرام     نافذ نيسات. ايان  بر روی آن قلب فرمانش ولي  دهدمي



  

فعليات نيافتاه دارد ولاي    اساتعدادهای  با اين كه هناوز  كند، از بدن را در خود ايجاد ميف انصرا
كه دارد، در اين بدن نيست. و ياا  شود امكان رسيدنِ به فعليت، نسبت به استعدادهايي متوجه مي

رو آياد كاه باا بادني روباه     تر وقتي برای نفس ناطقه پيش ميعين همين حالت به صورتي واضح
يگری امكان تأثيرپذيری از تدبير نفس را به كلاي از  شود كه مثالً در اثر تصادف و يا عامل دمي

منصارف  تواناد بگيارد، از آن   دهد و بدن نماي دست داده است، همين كه چند فرمان به بدن مي
 توان آن را مرگِ غير طبيعي دفعي ناميد.كه مي 26.شودمي

تواناد  يدر رابطه با قلبي كه خراب شده و فرمان نفس ناطقه بر آن نافذ نيست علم پزشكي م
كمک كند تا آن قلب ترميم شود و نفس بتواند آن را تدبير نمايد و در اين صورت انصارافي از  

 طريق نفس ناطقه نسبت به اين بدن پيش نيايد. 
ن ناامياد  باد آرام از حكومات بار   ، آرامبادن  روح بار اثار بيمااری   چنانچه مالحظه فرمودياد  

كاه   ن بيمااری خواهاد، اگار آ  ماي  راخاود   بدن چون اين روحْولي  كندمي آن را رهاو د وشمي
خواساته  چون به كمالي كاه ماي  نفس ناطقه شود،  برطرفاست، « من»از « تن»پذيریِ مانع فرمان

كند و باه  نظرمي« تن»نرسيده و چون از رسيدن به آن كمال هم نااميد نيست، دوباره به اين هنوز 
 گيرد. دهد و به كارض ميآن فرمان مي
اسات  آن ها باه جهات   مرگه كه قبالً عرم شد عنايت داشته باشيد كه بعضي از بر اين نكت

تواند باه خاوبي   نميكه  در شرايطي قرار داردبه بدن، بدن نفس ناطقه ی طوالنيِ هاانكه در فرم
شاود. بار هماين     منصارف شود كه از بادن  آماده ميآرام آرامنفس ناطقه را بگيرد و نفس تدبير 
بماند، اما ممكن بود چند سال ديگر آسم نداشت، مثالً بيماری  اين آقاگر توان گفت امياساس 

 زودتر رحلت كرد. به خاطر آسم 
تواناد بادن را   كناد ديگار نماي   هرچه تالض ماي روح تصادف كه  ناگهانيِ یدر يک حادثه

امياد  كه نفاس نا سريعاً قبل از آناست، اگر  پاره شده يا مغز قلب هایتدبير كند، چون مثالً رگ
 ديده را ترميم كنناد تاا روح بتواناد دوبااره باه آن     شود و بخواهد بدن را ترک كند، بدنِ آسيب
داده فرمان ماي به بدنش ها سالروحي كه اند چون فرمان بدهد، از مرگ طرف جلوگيری كرده

، زيرا هناوز در خاود ملكاات تادبير بادن را حاضار دارد. البتاه        شودمنصرف نمياز آن زودی به
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ها چون اجلشان رسيده بود، تصادفي برايشان پيش آمد و مردند، در حوزه بحث ما كه بعضيناي
هاا فقاط ايان اسات كاه      آن یفاه يص دهناد، وظ يتشختوانند اين موارد را نيست، و پزشكان نمي
ی تادبير  آيد انجام دهند تا اگر طرف از مواردی اسات كاه نفاس او آمااده    آنچه از دستشان مي

 ی آن تدبير فراهم شود.نهبدنش هست زمي

 أس نفسيمرگ به جهت 
هايي كه نه به جهت فعليت يافتن كامل ابعاد انساني و ياا حياواني   عرم شد مرگ آن انسان

صورت گرفته و نه به جهت تصادف و بيماری مشخص، دو احتمال دارد، يا به جهات آن اسات   
كنناد و ياا   ها بدن را تارک ماي  نرسد و آها با ظرفيت كمتری به فعليت ميی آنكه نفس ناطقه

رسااندن بيشاترِ   مثل آن موقعي است كه بدن خراب شده و نفس از تدبير بادن جهات باه فعليات    
كناد كاه ماا    شاود و آن را رهاا ماي   ی تدبير بدن مأيوس ماي استعدادهايش نااميد شده و از ادامه

ايان ناوع    یكنايم و باياد ريشاه   مطارح ماي  « مارگ باه جهات ياأسِ نفاس ناطقاه      »تحت عناوان  
ها بدانيم كه در روايات علت ايان ناوع   های غلط انسانگيرینااميدشدنِ نفس ناطقه را در موضع

هي م،م  ،ههم منْه»فرمايناد:  در اين رابطه مي اند و حضرت صادقمرگ را گناهان مطرح فرموده
 شامار  27«ي عِميشهبِاالَعممارهههمِمَّمنْههََكْثَرُهبِالْإَِرس ا ِهي عِيش،هم نْه  هبِالْآج اوِهي م،  ،همِمَّنْهََكْثَرُهبِالذُّنُ بِ
 و ميرناد مى نيدن اجل معيفرارس اثر در كه است كسانى از بيش ميرندمى گناه اثر در كه كسانى
 نشاان يبه اندازه عمر مع كه است كسانى از بيش مانندمى زنده نيكوكارى اثر در كه كسانى شمار
 كنند. يم يزندگ

كاه در فرصات   ی افراد گناهكاار قبال از آن  رد كه نفس ناطقهروايت فوق حكايت از آن دا
كناد. در  به طور طبيعي بدن را ترک كند، بادن را تارک ماي    الزم برسد و یجهيبه نتشده تعيين

ای ساؤال كارد كاه    از تفساير آياه   همين رابطه در روايت داريم كه حمران از حضارت بااقر  
داوند پس از آن كه انسان را از گِل آفرياد،  خ 28«سمًّىهعِند  ،ثَُُّهقَضَىهََج الًه  ََج ٌِّهمُّ»فرمايد: مي

ُ،م اهََج لَا ِهََج مٌِّهم حرتُم مٌه  ههه»برای او اجلي قرار داد و اجل مسمي نزد اوست. حضرت فرمودند: 
ها دو اجال اسات، اجلاي محتاوم و حتماي و اجلاي موقاوف كاه وقات آن          آن 29«ََج ٌِّهم  رقُ ف
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دهد كه امكان آن هست كه نفس ناطقه ها همه نشان ميشود. اينمي براساس اعمال انسان تعيين
كاه اگار در مساير    بميارد در حاالي  كه به اجل خود بميرد و بدن خاود را تارک كناد،    قبل از آن

بندگي خداوند قرار مي گرفت در بهتارين شارايط نسابت باه اجال خاود، بادن خاود را تارک          
 كرد. مي

توانياد شِاكل جزئاي آن را در خاود تجرباه كنياد،       ماي در مورد انصراف نفس در اثر ياأس  
كناد كاه   و نفس ناطقه به صورت تكويني با سرعت تالض مي شودتان زخم ميدستگاه كه آن

در كنياد  های سفيد، زخام را تارميم كناد. مالحظاه ماي     ها و گلبولآوردن فيبرينوژنبا به صحنه
در حاالي كاه زخام در    اگار  ، حال دوشي م فراهمزخم ترميم ی زمينه اسرع وقتابتدای امر در 

باه  ترميم زخام  م ظاسريعاً نجا زخم شد باز مالحظه خواهيد كرد حال بهبودی است دوباره همان
حال اگر بعد از يک هفته دوباره همان جا را زخم د، شومي فراهمبهبودی شرايط و افتد كار مي

تار اسات ولاي    قبل كمي كام ت االعمل بدن نسبت به دفعسرعت عكسشويد كرديد، متوجه مي
بدن را جهت بهبودی آن زخام، تجهياز كناد. ايان     آرام كند آراممي دوباره شروعباألخره نفس 

ی آن است كه نظام عالم دارای انعطاف زيادی است ولي اگر باز همان كاار تكارار شاد و    نشانه
العمال  خود عكاس  دوباره همان قسمت را زخم كرديم اين مرتبه نفس ناطقه مثل دفعات قبل از

ياک   بارد، قابالً در  بيشتری مي شود و بهبودی آن زمانِدهد و زخم به كندی ترميم مينشان نمي
اگار  همه كشد تا بهبودی يابد ولي با اينيافت و حاال يک ماه طول ميآن زخم بهبودی ميهفته 

خاود  آياد و بهباودی صاورت مطلاوب باه      آن زخم نگذاريم باز نفس باه صاحنه ماي    سر به سر
بينياد ساه مااه طاول     ماي مرتباه  كنيد، ايان  جا را زخمدوباره همانگيرد، هرچند با تأخير، اگر مي
بهبود يابد و اگر قبل از بهبودی دوباره زخم شود پاس از چنادين باار كاه ايان كاار       كشد تا مي

 «زخام مازمن  »گويناد:  مييابد و به اصطالح آن زخم، بهبود نميديگر به اين سادگي تكرار شد 
نشاان   العمال عكاس هايي كه در خاود دارد مثال قبال    شده است، اين يعني نفس ناطقه با حساب

ی اسات كاه نفاس    اين شعور. شودكه سريعاً عملش نتيجه بدهد مأيوس مي، زيرا از ايندهدنمي
ی تشاريعي  ی تشريعي ما ندارد، هرچناد اگار شاما باه اراده    و ربطي به اراده داردبه خودی خود 

طاور كاه   البتاه هماان  كناد.  ناسب تدبير نفس را فراهم كنيد آن زخم را بهتر تادبير ماي  ی مزمينه
تر است چون نفس نسبت باه  شود، فقط درمانش طوالنيدانيد، هر زخم مزمني هم درمان ميمي

هاای بادن را در   العمال آن زخم يک نحوه انصراف پيدا كرده است. اگار علام پزشاكي عكاس    
اسات و فقاط در   تر وارد شاده  ایها ريشهالعملكند در تحليل عكس رابطه با نفس ناطقه بررسي



  

علام پزشاكي مادتي را صارف      آرزومنادم  بارد. حدّ آزمون و خطا تجربيات خاود را جلاو نماي   
هاايي  طب قاديم تواناايي  كه تری به مداوای بيماران بپردازد، اينكند تا با ديد وسيعشناسي نفس

ما فقط خبر آن را داريم، به خاطر اين است كه معرفت نفاس  را از خود به جا گذاشته كه امروز 
مباحاث معرفات نفاس     «هيوعلاهللرمحة»را اساس كار خود قرار داده بود به طوری كه تا قبل از مالصدرا

 ی مباحث الهيات مطرح كرد. جزء طبيعيات بود و مالصدرا آن را در زمره
 توان بارای كُالِ  كرد مياز بدن تحليل ميی نفس ناطقه را با قسمتي فوق كه رابطهعين مثال 

ی خاود را  بدن در نظر گرفت. عنايت داريد كه نفس ناطقه باه جهات مجردباودنِ خاود، آيناده     
كاه نفاس   كند. ايناكنون خود را برای آينده تجهيز ميشناسد و براساس اهدافي كه دارد هممي

شاود باه   های چشم هم غفلات نماي  سازد كه در آن بدن از موهدر رَحم مادر برای خود بدني مي
ای كه در بيرون از رَحام اسات بادن    جهت توجهي است كه به آينده خود دارد و مناسب آينده

را  خاود  دسات  ی جنيني برای زنادگي دنياايي خاود   دهد. نفس ناطقه در دورهخود را شكل مي
دارد آن هام  ی جنيني نظر به زنادگي بيارون رَحام    شكل داد. به يک معني نفس ناطقه در دوره

ی انسان مناسبت داشته باشد و لذا برای خاودض انگشات   نوعي زندگي كه با اهداف نفس ناطقه
باودن  آدم یچاون آيناده   ساازد انگشات ماي  ی جنيني سازد و نه چنگال. برای خود در دورهمي

 هاا انساان ماا  دهاد.  اعضای بدن خود را شكل مي خود یندهيكند، متناسب با آرا تصور ميخود 
خاواهيم،  را بار اسااس آنچاه كاه ماي      ی جنيني باا ماديريت نفاس خودماان بادن خاود      ر دورهد

ای كاه جناين در پايش دارد، شارايط چگوناه اسات،       يعني در آيناده دانيم در دنيا سازيم؛ ميمي
دهيم.همانطور كاه نفاس حيواناات بادني متناساب باا نيازهاای        گونه بدن خود را شكل ميهمان

 د مثل عقاب كه برای خود چنگال مي سازد.دوره حيات خود مي سازن
توجاه باه   باا  كاه  ، همچناان نگار اسات  نفاس، آيناده  شويم با توجه به موضوع فوق متوجه مي

موضوع از همين قارار اسات كاه    پاتي هم كنيم. در تلهمينگری را حسرؤيای صادقه اين آينده
مكااني بسايار دور اتفااق افتااده     ای را كه هنوز پايش نياماده و ياا در    نفسِ انسان يا حيوان حادثه

در زناد،  ب شاور كناد  شاروع ماي  تاان  دلشويد و كند. امروز دچار اضطراب مياست را حسّ مي
خطاارات آينااده را در بسااياری از مااوارد مااا آيااد. ای برايتااان پاايش ماايحادثااهفااردا  كااهحااالي
قاه قبال از ايان    دقيبسياری مواقع چناد  گفت: ميآقايي شويم. مي آينده كنيم و دلواپسميحس

هاايم شاور   گفت: نكند مان چشام  شود. ميميبعد واقع كنم و بيني ميكه خطر پيش بيايد، پيش
؛ آن حادثه به وجاود ماي آياد!    شودميآن حادثه واقع كنم مي است؛ و به خاطر اين كه من فكر



  

مجارد اسات، آيناده را    نفاس  چاون  عرم كردم اين طور نيست، ايان باه جهات آن اسات كاه      
 ی نزديک را. خصوص آيندهبهسد، شنامي

ی طوالني را عرم كردم تا متوجه شويم نفس باه صاورت تكاويني و حضاوری     اين مقدمه
ی حياات، كماال بيشاتری بارايش پايش      شاود و چنانچاه بياباد باا اداماه     ی خود ميمتوجه آينده

ه باه علام   ی كسي از طريق تكاويني و باا توجا   كند. اگر نفس ناطقهآيد بدن خود را رها مينمي
دم، بعاد از ايان هام    كاردم، آدم نشا  من شصت سال زندگي»حضوری، با تمام وجود متوجه شد 

گارفتم بهتار از ايان بشاوم، نشادم. پاس اگار ساي ساال ديگار هام            تصاميم  شوم؛ هر چقدرنمي
 «.مرگِ به جهت يأس از كمال»گويند: ميرد. به اين مي، فردا مي «شوم.نمي اصالح كنم،زندگي

ی تكاويني  كه در تجرباه كند، عين آنه در وجودِ تكويني خود اين حالت را حسّ مينفس ناطق
ی تشاريعي  كاه شاما باا اراده   به ترميم آن زخم بپردازد، با اين فايده نداردخود متوجه شد ديگر 

خود مايل بوديد دوباره آن زخم سريعاً بهباودی پيادا كناد ولاي نفاس در درون خاود باه ياأس         
 كارد  تادبير آن زخام را رهاا   طور كاه نفاس ناطقاه    آن زخم را رها كند. همانرسد در نتيجه مي

گويناد و عموماا در دوره پياری    « مارگِ حاصال از ياأس   »كند. اين را مي بدن را رها تدبير كلّ
 ظهور مي كند.

زيارا  يک ناوع مارگ غيرطبيعاي اسات؛     آيد پيش مي از تكامل در اثر يأسِكسي كه مرگ 
ي ياا حياواني ببارد،    انسانالزم را از بدن خود در جهت كمال  یتفادهنفس ناطقه بدون آن كه اس

ای بارای  ی خاود دارد ديگار جاذباه   به جهت توجهي كه نفس ناطقه به آيندهكند. بدن را رهامي
پديدآمدن يأس برای ياافتن كمااال   »و « عدم جاذبه»ماند و همين حيات برايش باقي نمي یادامه
 .  كه همان مرگ غير طبيعي تدريجي است شودفس از بدن ميموجب انصراف تكويني ن« برتر

  هالتَحرس ب نَّهالَّذِينَهقُتِلُ اهفِيهس بِيِِّهاهللِهاَمر  اتاًهب ِّْهاََري ماءٌ هعِنْمد ههه»: فرماياد مي خداوند سؤال: -1
اناد،  شاده كشاته   هاايي كاه در راه خادا   نكنياد آن گماان   30«ر بِّهُِرهي،رْز قُ  َهفَرَِِينَهبِم اهآتَاُ،ُ،هاهللُ

رساد  يهاا ما  گيرند و نسبت به آنچه از طارف خداوناد باه آن   اند و رزق ميها زندهاند، آنمرده
هاا بعاد از ماردن زناده هساتند و      انساان  یشادمان هستند. با توجه به مباحث معرفت نفاس، هماه  

 ه بودن را به شهداء اختصاص داد؟ اختصاص به شهداء ندارد، چرا خداوند زند
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هاا از رزقاي كاه    منادی آن بر روی بهرهكنيم؛ آيه مين معنادرست آيه را متأسفانه ما  :جواب
فرمايد: گماان  ها تأكيد دارد. مينزد پروردگارشان است و شادماني زندگي برزخي و قيامتي آن

ب مِّْهه»هشاوند تاكياد دارد كاه:   ميرند، بلكه از حياتي برتر برخوردار ماي نكنيد شهداء مثل بقيه مي
و الطااف خاصاي كاه باه      اند باه رزق الهاي  زنده «ي اءٌ هعِنْد هر بِّهُِرهي،رْز قُ  َهفَرَِِينَهبِم اهآتَاُ،ُ،هاهللُاََر
هركساي را   31«اهللُهي تَ  فَّيهاالَنْفُس هَِينَهم  رتِه ا»فرماياد:  شود. معلوم است وقتي قرآن ميها ميآن

و همه به سوی او برگشت دارند، پاس در  برد گيرد و به نزد خود ميخداوند در موقع مرگ مي
فرماياد: در  ها پس از مرگ مطرح نيسات زيارا خاودض ماي    مورد شهداء موضوعِ زنده بودن آن

هركس در رهن اعمالي است كه خود كسب كرده و در  32«كُُِّّهنَفْسوهبِم اهكَس ب تر هر ُِينَةٌ»قيامت 
 یعاد از ايان دنياا ميهماان سافره     آری؛ هاركس ب اناد باه رزق الهاي.    زندهچنين شرايطي شهداء 

هركساي   نصايب اسات كاه   رزق خاصاي  ی الهي هستند، است ولي شهداء ميهمان سفرهخودض 
 مگر شهداء، هر چند علماء الهي نيز در جای خود رزق مخصوص به خود را دارند.  شود،نمي

در  اسات چارا  نفاس  نگاری  غير طبيعي بر اثر گناهان، به خااطر آيناده   اگر مرگِ سؤال: -2
 شود تا بميرد؟! نااميد نميخود  از اصالح بيند وخود را نمي یدوران جواني آيندههمان 

همچنااان كااه در حااين بحااث مالحظااه فرموديااد نفااس در ابتاادای اماار اميااد دارد    جووواب:
كند و هيچ تصاوری جاز   وقفه تالض مياستعدادهايش به فعليت برسد و در به كارگيری بدن بي

كناد، تاا   ی دور خاود توجاه نماي   تعدادهايش در خود ندارد و ابداً به آيندهبه فعليت رساندن اس
درآوردن اساتعدادهايي كاه مادّ نظار     گردد كه ديگر امكان باه فعليات  رو ميكه با بدني روبهآن

نفس است در آن نيست و از اِعمال فرمان به آن بدن جهت به فعليت آوردن اساتعدادها ماأيوس   
كند و در نهايات منجار   آرام يأسِ مورد بحث ظهور مياست كه آرامگردد، در چنين حالتي مي

 گردد.به انصراف نفس از بدن مي
در حاادّی كااه  كاماال شااده  از جهااات زيااادی  عااارفي كااه  ی نفااس ناطقااه  سووؤال: -3

فهماد، چارا   ی خود را به خوبي ماي آينده شود،مي در آخر عمر گمراهه گشته و الدعومستجاب
 كند؟  نمي رها بدنش رااض قبل از گمراهينفس او 
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« گمراهاي »های تشريعي خلط نشود، مواظب باشيد بين موضوعات تكويني و ارزض جواب:
در حالي كه انصراف نفس از بادن ياک    است يعيتشر یبه ارادهيک موضوع ارزشي و مربوط 

ل موضوع تكويني است و نفس آن عارف مثل هر نفسي نظر به استعدادهايي دارد كه بايد بالفعا 
شود حال چه در انسانيت و چه در حيوانيت و چون هناوز آن اساتعدادها بالفعال نشاده نفاس او      

 دهد.  كند و از اين جهت گمراهي و عدم گمراهي معني نميبدن را رها نمي
با توجه به اين كه در د؟ يكنمي را داخل« نگریآينده»هايتان در استداللشما چرا  سؤال: -4

نگاری را ماا   كنيم مدّ نظر قارار دهايم، چناين آيناده    د آنچه را تجربه ميمباحث معرفت نفس باي
هايي كه در رؤياای صاادقه داريام كاه     نگریآيندهنگری از آن نوع كنيم و اين آيندهتجربه نمي
 باشد. نمي ،بينيمآينده را مي
وراء ی تكويني نفس ناطقه است و حضاور ماا  اوالً: بحث در اين جا در رابطه با جنبه جواب:

زمان آن، به جهت تجردی كه دارد پس نبايد انتظار داشت كه مثال اماور تشاريعي باه صاورت      
شده در رؤياای صاادقه   نگریِ مطرحنگری از نوع همان آيندهاين آيندهجزئي تجربه كنيم. ثانياً: 

 شود.  كه به جهت تجرد نفس حاصل ميباشد مي
را كناد او  ولو اين كه بعد از آن توبه بزند  كه از انسان سردانيم كه هر گناهي مي سؤال: -5

چارا  كناد.  محاروم ماي  برسد،  مقامات توانسته به آناز رسيدن به مقاماتي كه قبل از آن گناه مي
 ؟ گرددو از بدن منصرف نمي شوددر اثر ولو يک گناه مأيوس نمي انساننفس 

تنها از آثار آن گناه عباور  نفس ناطقه در خود اين احساس و اميد را دارد كه نه چونجواب: 
  ی خود را فعليت بخشد.كند بلكه اميد دارد استعدادهای بالقوه

بار اسااس    - ساش وجود ايان كاه نف   چرا باشود، هدايت مي خر عمرآدر  كسي كه سؤال: -6

ياا بار   شاود؟ و  ميباز در حكومت بر بدن سست شده و پير  ،داشته اميد به هدايت -اضنگریآينده
 ؟ استههای متعدد، از تكامل مأيوس نشده و زودتر نمردا وجود تجربهعكس چرا ب
ی پيرشدن بدن به طور مستقيم به يأس نفس از كمالِ مطلوبش بستگي ندارد و الزمه جواب:

طور كه در ياک درخات پاس از مادتي از آن شاادابي      موجودات مادی فرسايش است و همين
آن حضاور دارد، بادن انساان هام پاس از مادتي        اوليه خبری نيست، با اين كاه نفاس نبااتي در   

كه نفاس ناطقاه در آن فعاليات دارد و علات آن     دهد، در عين اينشادابي جواني را از دست مي
كناد، آن اسات كاه نفاس باا      های متعدد، در زمان گمراهي، بدن خود را ترک نميكه با تجربه



  

ی كناد تاا باه آن نتيجاه    ير ماي علم حضوری كه نسبت به استعدادهای خود دارد بدن خود را تدب
 نهايي برسد. 

شاود  شان در شصت سالگي مأيوس از رسيدن به تكامل ميچرا بعضي افراد نفس سؤال: -7
 شود؟ ولي نفسِ بعضي ديگر در صدسالگي هم مأيوس نمي

كه نفس وقتي روشن است ابزار بودن بدن است و اين آنچه در مباحث معرفت نفس جواب:
كند و عرم شد بناا باه تقادير الهاي مسالّم ظرفيات       ابزار نداشت آن را رها مي ديگر نياز به آن

ها متفاوت است و يأس نفس از رسيدن به كمال طور كه جنسيت انسانافراد متفاوت است همان
كند، اگرظرفيت نفسِ يک انسان نسابت  مطلوب نسبت به ظرفيتي است كه در خود احساس مي

نمايد، زياد بود به همان انادازه  ند و استعداد آن را احساس ميكبه كمالي كه در خود تصور مي
 كه آن استعدادها را فعليت بخشد. شود، به اميد آنديرتر از بدن خود منصرف مي

مناسب و باه انادازه و انجاام    غذای و با خوردن چرا كسي كه مراقب بدنش است  سؤال: -8
ماأيوس  از رسايدن باه كماال    ايرين ديرتار از سا  دارد ورزض، نفس خاود را سار حاال نگاه ماي     

 شود؟  مي
پذيرفت اين اسات   توان در مثال شماتوانيم اين موضوع را اثبات كنيم، آنچه مينمي جواب:

شود ولي ربطي به يأس نفس نسبت به كمال آينده خود كاه  تر بيمار ميكه بدن چنين آدمي كم
 يک امر تكويني است ندارد.

 ريجي است يا دفعي؟  يأس نفس از تكامل، تد سؤال: -9
شود كماا ايان كاه در    های مكّرر حاصل ميكه يأس عموماً پس از تجربه يياز آنجا جواب:

ای پس از هار تجرباه  و  دوآرام محقَّق شآرامنفس يأس پس بايد مشهود بود، « زخم مزمن»مثال 
 شود.  گردد ولي در نهايت دفعتاً نفس از بدن منصرف مي تشديد
آرام محقاق  آرامكماالِ مربوطاه،   ياأس نفاس از   فرمائياد:  كاه ماي  به اينبا توجه  سؤال: -10

هفتااد  ، افارادی كاه پاس از شصات    ، چرا نفسِ نگر استكه نفسْ آيندهبا توجه به اين و شودمي
مارگ   یشاود و آمااده  نماي  شود، از همان سنين جواني به آن يأس مباتال نميسال باز هم كامل

دام كد اما هيچبينهای كافر آينده را مينفس انسانای صادقه چطور است كه در رؤيگردد؟ نمي
 افتد؟! شدني نيست نميكه خوب یابه آيندهض نظر

كاه دارد،   ييهاا ييبا نظر به توانا يدر دوران جوانهمچنان كه عرم شد نفس ناطقه  جواب:
 ،صاادقه  یايا مورد رؤدر ای را كه به طور اجمال مدّ نظر دارد تغيير دهد. اما ندهيدوار است آيام



  

ياباد، چنانچاه مالحظاه    ی كه به معني سرنوشت انسان است آگااهي نماي  اندهينفس به آن نوع آ
دهاد مارتبط   حوادثي كه در آيناده رخ ماي   فرموديد در رويای صادقه نفس انسان با سبب غيبي

 ی خود، زيرا چنين حضوری به شرايط خاص خود مرباوط اسات  شود و نه با سرنوشت آيندهمي
 گردد.ی افراد نميكه در شرايط عادی نصيب نفس ناطقه

 یمثل برخي عرفاا و ياا ائماه    -رسند در آن افرادی كه در سنين جواني به تكامل مي سؤال: -11

شود و چارا اگار شارايطِ انصاراف     ها واقع نميآنموقع مرگ طبيعي  چرا در همان -معصومين
 اند؟ زمان پير نشده فراهم شده در هماندر همان سنين جواني نفس 

ايد. نفس عرفا اگر هم به تكامل رسيده بااز  چند سؤال را در يک سؤال مطرح نموده جواب:
ظرفيت تكامل بيشتری را در خود دارد و باه امياد رسايدن باه آن ظرفيات، بادن خاود را تادبير         

 كند زيرا خداوناد عصامت و كماال   فرق مي موضوع نيمعصوم یدر مورد ائمهكند ولي مي
ها در حفظ آن كند و كمال آنها مرحمت ميانساني را به طور كامل و به صورت موهبي به آن

عصمت است و اين هنر بزرگي است كه يک انسان در عين داشتن قوای شهويه و غضابيه، ساي   
هاا در  سال يا چهل سال خود را در عصمت كامل نگه دارد و مسلم پاس از آن كاه ظرفيات آن   

فرمائيد كه ميولي اين 33شود.ها از بدن مباركشان منصرف مينفس آنحفظ عصمت كامل شد 
ی كسي از بادنش در دوران جاواني فاراهم شاد باياد در هماان       اگر شرايط انصراف نفس ناطقه

هاا  از ساؤال  يكا يهمچناان كاه در جاواب    دوران جواني پير شود دليلي بر اين ادعا نيست، زيرا 
ی ماادی  كه بادن هام مثال هار پدياده     آن است و اينبه جهت مادی بودن  بدن یريعرم شد پ
  يابد و ربطي به كمال يا عدم كمال آن ندارد.فرسايش مي

در اثر تصادفات كه مرگ طبيعي و مرگ غيرطبيعي گفت عالوه بر توان آيا مي سؤال: -12
ی هاا ضعا سالول »رو هستيم كه در اثر ديگری از مرگ روبهما با نوع آيد پيش ميها و بيماری

هار  شاود،  حاصل مي« يأس از تكامل»مثل مرگي كه در اثر و آيد پيش مي« در اثر پيرشدن ،بدن
 ؟رندگي قرار« قبض روح جهتالهي  یاراده»در طول دو 

های بدن چيزی جز همان غير قابل استفاده باودن ابازار نفاس نيسات و     ضعا سلول جواب:
شود مگار آن كاه ياک ناوع     صرف نميهای بدن از بدن منعموماً نفس به صرف پيرشدن سلول
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ها شود، باه هماين جهات پيرزناان و     بيماری در ميان باشد كه مانع تدبير نفس نسبت به آن سلول
كنيد كه با كهولت زياد و چروكيده شدن بدن باز به حيات خاود اداماه   پيرمرداني را مشاهده مي

ی الهي جهت قابض روح،  دهدهند. با توجه به قسمت آخر سؤال، مسلم در هر نوع مرگي ارامي
شود در در مباحث معرفت نفس بحث مي ها قرار دارد، آنچهمقدم بر آندر طول ساير عوامل و 

راستای توجه به ابزار بودن بدن برای نفس و چگونگي انصراف نفاس از بادن اسات، و در ايان     
ی الهاي  اراده ی الهي را در عارم ايان مباحاث قارار داد،    نوع مباحث هرگز نبايد جايگاه اراده
  جايگاه مخصوص به خود را دارد.

هاای تكاويني باه چاه     و ارادهگيارد  ماي ي تعلق هايهای تشريعي به چه چيزاراده سؤال: -13
 -مثل گوارض غذا و ضاربان قلاب   -حيواني و افعال  -هامثل رشد اندام -ي؟ آيا تمام افعال نباتي هايچيز

  ی تكويني است؟ی ارادههمه در حيطه
ی وجاودی مخلاوق مرباوط اسات و     ی تكويني خصوصيتي است كه باه مرتباه  اراده :جواب

آنچاه در  تكوين آن مخلوق را تشكيل دهد. در مورد نفس ناطقه به عنوان موجودی ذی حيات، 
مختار در  یاوست و آنچه به عنوان موجود ينيتكو یاراده یطهيآن است در ح« بودن»رابطه با 
در حوزه الهياات اراده تكاويني و    است. ي اوعيتشر یاراده یهزمرر آن است، د« شدن»رابطه با 

تشريعي در مورد خدا و انسان مطرح است در حالي كه در مورد موجودات ديگار فقاط وجاود    
تكويني مطارح ماي باشاد. نفاس ناطقاه انساان دارای دو اراده تكاويني و تشاريعي اسات. اراده          

دون آن كه اختيار او در آن حاضار باشاد مثال تاپش     تكويني او به بودنِ صرف او بستگي دارد ب
قلب و تنفس و هضم غذا. در اين فعاليت ها اختيار انسان دخالت ندارد هر چند از نفس ناطقه ما 
جدا نيستند، بر عكسِ اراده تشريعي نفس ناطقه كه با اختيار ما محقق مي شود و نسبت به كماال  

ويني دارد و ياک حضاور تشاريعي. مالحظاه     انسان نقش دارد. پس نفس ناطقه يک حضور تكا 
فرموديد كه خداوند با اراده تكويني خود ما را مختار خلق مي كند و با اراده تشريعي خاود ماي   
خواهد كه ما از اختيار خود در امور معنوی استفاده كنيم؛ هر چند از نظر تكويني خواسته اسات  

 يم.  كه ما بتوانيم با اختيار خود هر طور خواستيم عمل كن
 تاوانيم های تشريعي و تكويني وجاود دارد؟ آياا ماي   چه نسبتي ميان متعلَّق اراده سؤال: -14

وجاه اسات؛ برخاي    تكويني و تشريعي، عموم و خصوص مان  ینسبت بين متعلَّق اراده»بگوييم: 
ل افعاال  مثا  -گيرد، و برخي موارد قرارمينفس تكويني  یتنها متعلَّقِ اراده -مثل افعال نباتي -موارد 



  

مثال   -و برخي موارد از افعاال حياواني   باشد ميتشريعي  یتنها متعلَّق اراده -انساني از جمله عبادات

 های تكويني و تشريعي هستند؟  ارادهمتعلَّق  -هايا درمان اكثر بيماری« تنفس»
ی تكويني نفس است غير از آن چيزی اسات  ی ارادهاين طور نيست. آنچه در حيطه جواب:

تواناد از  ی تشريعي است، منتها نفس شما به عنوان يک موجاود مختاار ماي   ی ارادهدر حيطهكه 
اساتفاده كناد. نفاس ناطقاه براسااس       -ات عاالم يا نيات وجود خودتان و چاه تكو ينيچه تكو -تكوينيات 

ات، يا ح یاداماه  یو بارا كند و در راستای تدبير بادن  ی تكويني خود بدن شما را تدبير مياراده
هاا ماا   دارد و ما نقشي در تنفس خود نداريم همچنان كه در درمان بيماریا به تنفس وامير بدن

 ، بدن را نسبت به دفع بيماری مجهز نمايد.توانيم زمينه را آماده كنيم تا نفس ناطقهتنها مي
بعاد از گذشات بايش از هازار ساال همچناان        آيا مكانيسمِ اين كه امام زمان سؤال: -15
شاان  تشاريعي  یی ارادهشاان را تحات سايطره   ی تكاويني دهر اين اساس است كه ارااند، بجوان

 اند؟درآورده
يک مقام  ی فيض بحث شده، مقام امام زمانهمچنان كه در مباحث مقام واسطه جواب:

ی عاالم  است و اين مقام نه تنها بدن خود را كه همه «هاللّهقَلَاهخَم هوُ َّاَ»تكويني است و آن مقام 
ی خود دارد و در آن مقام تكوين و تشريع معنا ندارد چون تكوين او عين تشاريع  ا تحت ارادهر

ی ذاتاي آن مقاام   گاردد باه اراده  ها بر ميی ايناوست و تشريع او عين تكوين اوست، زيرا همه
باه   كنيمای جدا از ذات مثل اين كه ما اراده ميكه در آن مقام اراده و علم عين ذات اند و اراده

 مسجد برويم و يا نرويم، مطرح نيست.
 بهره ببرد؟ تكويني  یاز ارادهتشريعي  یتا ارادهشود چه عواملي باعث مي سؤال: -16

خاود  « شادن »تواند باه  چون نفس ناطقه دارای اختيار است و از طريق اين اختيار مي جواب:
محقاق   «عم  هههراجِيمهلَنماهاِهاِههه  لمهلِنماههاِ» یاهلل را كه با قاعده يالجهت دهد، سيرِ تكويني رجوع 

تواند در جهت رجوع به اسم رحمان و رحيِم خدا ساوق دهاد كاه ايان باا عمال باه        شود ميمي
ياباد بادون   گيرد وگرنه اين سير به صورت تكويني همچنان ادامه مياحكام شريعت صورت مي

 كه جهت الهي بيابد. آن
شاما در  ک موضاوع چقادر ماؤثر اسات،     يا  كردن و باورداشتن، در تحققتلقين سؤال: -17
ممكن اسات هماان تعبيار بارای آن      اشتباه تعبيركنند كسي را بهخواب اگر يد دوم فرمود ینكته

باه وجاود    تياک غاده در گردنا   فرد محقق شود، آيا اگر خواب فردی را چنين تعبير كنند كه 
موديد: اگر در اثر تعالي نفاسِ  كند؟ فرنفس او آن غده را ايجاد ميكند،  باوراو واقعاً آيد و مي



  

ناطقه و ارتباط با عوالم برتِر وجود، نفاس شاما برساد باه ايجااد ياک ابازاری، آن ابازار ايجااد          
 هايي را دارد؟  شود. واقعاً نفس ناطقه چنين توانائيمي

آری، نفس به جهت آن كه يک حقيقت وجودی است، به اذن الهاي قادرت ايجااد     جواب:
ی يقيني است كه دارد و اتصاالي كاه باا عاوالم     ی قدرت ايجاد آن به اندازهدارد و حد و اندازه

دارياد. بارای    معصومين اءياء و اوليانب یرهيآن را در سهای برتر وجود برقرار كرده كه نمونه
كه معني ايجادكردن به طور صحيح تصور شود بايد مباحث مربوط به برهان صاديقين دنباال   آن

كه هر باوری بتواند نقش ايجادكنندگي پيدا كند زيرا آن بااور باياد باا     طور نيستشود ولي اين
تاوان گفات: اگار كساي بااور كارد ياک غادّه در         ساير اعضاء نظام هماهنگ باشاد و لاذا نماي   

آيد، حتما نفس او آن غدّه را ايجاد مي كند بلكه اگر كسي اهل يقاين شاد   وجود ميگردنش به
ی او باا سااير اعضااء    كند چون انديشهيجادكردن پيدا ميی حقايق عالم گشت قدرت او متوجه

 نظام الهي هماهنگ است. 
مثل كنترل ضربان قلب را  توان تصرف بر امور تكوينيت آيا روح در اثر رياض سؤال: -18
 كند؟  پيدا مي

 -هر اندازه كه انسان اَنانيت خود را نفي كند و حاكميت تكويني خداوند بر عالم را  جواب:

خواهاد انجاام   در زندگي خود جاری كناد، باه اذن الهاي آنچاه ماي      -خود یخواست و اراده يفبا ن
ه ََنَماهغَنِميلهلَماهََفْتَقِمرُههههه!ي اابرنَهآد م »فرماياد:  شود كه خداوند ميگيرد و مصداق اين حديث ميمي

ََطِعرنِيهفِيم اهََم رْتُك هََجرع لْك هه ََنَاهَ يلهلَاََم،  ،ه!ي اابرنَهآد م ه.ََطِعرنِيهفِيم اهََم رْتُك هََجرع لْك هغَنِيااًهلَاتَفْتَقِر
ءٍهكُنْهََجرع لْك هتَقُ وُهلِشَيره ََطِعرنِيهفِيم اهََم رْتُك ه ءِهكُنْهفَي كُ  ََُنَاهََقُ وُهلِلشَّيره!ي اابرنَهآد م ه.َ يااًهلَاتَم،  ،

 اطاعات  مارا  هاايم فرمان در تو كنم،مىن نياز احساس و هستم غنى من! آدم فرزند اى 34«فَي كُ  ُ
 در ميارم، نماى  كاه  هساتم  اىزناده  من! آدم فرزند اى. نشوى نيازمند و گردانم غنى را تو تا كن

 بگاويم  چيزى هر به من! آدم فرزند اى. نميرى كه گردانم اىزنده را تو تا نما اطاعتم هايمفرمان
 گفتاى  چاه  هر به كه برسانم مقامى به را تو ات كن طاعتم هايمفرمان در تو شود،مى موجود باض،
آيد كاه انساان تشاريع خاود را در مساير      اين حالت در صورتي به وجود مي شود. موجود باض،

ها هم به بخش محدودی از ايان توانمنادی دسات پيادا ماي      تكوين عالم قرار دهد، البته مرتام
كنناد  نفس ناطقه شان استفاده ماي كنندبا اين تفاوت كه به جای رجوع به خدا، از قوای تكويني 
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ای برای آخرتشان نيست مگر اين كه آن توانائي را در راستای اطاعت الهي باه  كه بهرهدر حالي
 دست آورده باشند.

آياا  باشاد؟   ماؤثر « اتيا ح یروح از اداماه ياأس  »تواناد در  مي« كردنتلقين»آيا  سؤال: -19
   ی حيات نفس هست؟ش جهت ادامهبخاميدآور با امور يأسامور تلقينِفرقي بين 

ای در نفس ناطقه در راستای تكوينيات خاود باياد باه ايان حالات برساد كاه آيناده         جواب:
راستای كمال بيشتر برايش نيست و بعيد است به اين معناا تلقاين ماؤثر باشاد، تلقاين در اماوری       

 ت خود.  يخود بتواند نظر كند و نه در كل يجزئ یهاتيفعال یكه نفس در حوزهاست 
الزم را  یش فعّاال باشاد و مجاهاده   يدن اساتعدادها يت رسا يا رِ به فعليدر مس انساناگر  یآر
ی مجاهاده در مرحلاه   نياگر ا يد و حتيآيش نميش پيات برايح یأس در ادامهي یمسئله بكند

 پاياني زندگي صورت گيرد، ديگر نبايد مرگ او را مرگ به جهت يأس از كمال دانست. 
« عباادت »ی حيات تشاريعي او،  در حوزه انساندانيم كه هدف حيات دنياييِ مي سؤال: -20
ت و چاه در  يچاه در انساان   -رسايدن اسات   ی تكاويني نفاس ناطقاه باه كماال     از طرفاي اراده است، 

 ؟ پذيردمي تشريعي اثر یی تكويني از ارادهر انتخاب هدف زندگيِ دنيايي ارادهآيا د -تيوانيح
تواند باه اساتعدادهای تكاويني    لي اين موضوع روشن شد كه انسان ميدر مباحث قب جواب:

خود جهت بدهد و سير تكاملي نفاس ناطقاه را باا باه فعليات درآوردن ابعااد انسااني باه كماال          
انساني باه خاود خواهناد گرفات،      یه جنبهيه و شهويغضبمطلوب بكشاند، در اين صورت قوای 

 در جهت دادن به تكوين خود نقش دارد. پس انسان به جهت قدرت انتخابي كه دارد 
 -الاقال در جهات رهااكردنِ تان     -مختاارِ تكاوينيِ نفاس    كه فرموديد با توجه به اين سؤال: -21

نفاس از   در سن پيری را باه ياأسِ   انسانتوان مرگ تشريعيِ نفس است، پس نمي متأثّر از مختار
حفظ حالت موجاود باشاد ناه    حالت، ممكن است آن را هدف نفس در زيداد؛ شدن نسبتكامل
 كند.  تا بگوئيم چون از كامل شدن مأيوس شود تن را رها مي ترشدنكامل

اياي دارد كاه   هاای باالقوه  اساتعداد و جنباه   طور كاه مستحضاريد نفاس ناطقاه    همان جواب:
دهد نفس وضاع  ها را فعليت بخشد و از نظر تكويني معني نميخواهد با به كارگيری تن، آنمي

خواهاد، بلكاه تان را جهات باه      ود را حفظ كند، چون نفس در ذات خود تان را نماي  موجود خ
هاايش  ی فعليت بخشايدن باه قاوه   خواهد و همواره نظر به جنبهفعليت رساندن استعدادهايش مي

تواناد باه بادن خاود نظار      دارد. حال اگر اميدی جهت فعليت دادن به آن استعدادها نداشت نمي
 ف نشود. داشته باشد و از آن منصر



  

 تشاريعيِ  یاز طريق اراده: اگر كسي توان از مباحث گذشته نتيجه گرفتآيا مي سؤال: -22
 -مثل مادال طاال گارفتن در المپياک     -خود هدف زندگي را برآورده شدن آرزوهای وَهمي گرفت 

و احسااس كناد اساتعدادهايش     كويني نيز همان هدف را اختياركندت یپس بايد نفسش به اراده
جا از بدن خود منصرف شود و اين به عنوان يک مارگ طبيعاي باه حسااب     يافته و همان فعليت
كنايم، و آن  قسم ديگری اضافه« مرگ طبيعي»اگر اين برداشت صحيح باشد، بايد به انواع آيد؟ 

كه اين نه مرگي اسات  است  مردهوَهمي ف اهدابه خاطر رسيدنِ نفس به انسان  مرگي است كه
 نه مرگي است در كمال حيواني.  در كمال انساني و 

ی تكاويني ماؤثر اسات ولاي     ی تشاريعي در جهات دادن باه اراده   عارم شاد اراده   جواب:
يافتن نفس مربوط به استعدادهای انسااني ياا حياواني آن اسات و نفاس باا ياک پياروزی         فعليت

رساد،  وَهمي، مثل طال آوردن در يک مسابقه به فعليتي كه بايد در ذات خود احساس كند نماي 
ی غضبيه و استعال بر بقيه اسات و ياا در رابطاه باا     مضافاً اين كه اهداف وَهمي يا در رابطه با قوه

 است و در راستای بعد جواني بايد آن را بررسي كرد.  شدن آرزوهای شهويه و برآوردهقوه
 و خبار از آيناده نماي دهناد، باه     هايي كه مثل تخيالتِ در بيداری هستند خواب سؤال: -23
تكويني است، پس چرا علم حضوری داريم باه   یر به ارادهتكويني است يا تشريعي؟ اگ یاراده

 یو آن مثال ضاربان قلاب نيسات و اگار باه اراده      رويم اين كه خودمان در خواب داريم راه مي
 ؟دهيمدهيم در خواب انجام ميانجام نميكه در بيداری  را تشريعي است، پس چرا كارهايي

ی بكنيم ديجد یم ارادهيكه بتوانبريم، بدون آن واب با ملكات خود به سر ميدر خ جواب:
و از اين جهت حركات ما اموری است تكويني، حتي آنجايي كه در خاواب اراده باه راه رفاتن    

های ذهني كه در ذهن خاود داريام، باه خاواب     كردن را همراه با صورتی ارادهكنيم، ملكهمي
كه با اختيار خود آن اعمال را انجام دهايم  بريم، نه اينسر ميهای قبلي بهدهايم و عمالً با ارابرده

ايام و از ايان جهات آن    بلكه اختياركردن خود را به عنوان يک ملكه با خاود باه آن عاالم بارده    
كنايم علام داريام ناه     ی اختيار و عملي كاه اختياار ماي   عمل برايمان حضوری است كه به ملكه

عي، به آن معني كه در بيداری داريام، در آنجاا باشاد باه هماين جهات هام        ی تشريكه ارادهاين
  فرمايند بر انسان خواب تكليفي نيست.مي

و فرمودياد:   ديا روح از تكامال خواند  مارگ را ياأسِ   يكي از اساباب جنابعالي  سؤال: -24
آيناده،  نگر است، فلذا وقتي كه از طريق نظر باه  تكامل است، و نفسْ آينده انسانهدف حيات »

در دو مرحلاه   لكن اين استدالل«. كند.حياتش مأيوس شد، ابزارض را رهامي از رسيدن به هدفِ



  

 نه دليل بر وقوعو اين استدالل دليل بر امكان چنين مرگي است  :است: اوالً قاصر از اثبات مدعا
ين مرگاي  كند كه چننميشود، ولي ثابتكند كه امكان دارد چنين مرگي واقعمييعني ثابتآن 

كناد؛ يعناي ثابات    نماي كند، كليتش را اثباات بر فرم كه وقوعش را اثبات :است. ثانياًواقع شده
ها نيست، به دليل يأس نفس از ای كه بر اثر تصادفات يا بيماریكند كه هر مرگِ غيرطبيعينمي

مارگ،   داشتن چناين ساببي بارای   مبني بر تحقّق و كليتشما تكامل است. پس به نظر ما ادعای 
يتِ خودشاان كامال   انساان : كسااني كاه در حيوانيات و ياا     شودو اگر سؤال مي نشده است.ثابت
شان چيست؟ به نظر ميرند، علت مرگای مثل تصادف يا بيماری هم نمياند و بر اثر حادثهنشده

نَك سره،هفِميهه  هم نْهنُع مِّرْ ،هنُ» یكه آيهكما اينشان است؛ های بدنشان پيرشدن سلولما علت مرگ
ياد  مؤدر خلقات او ضاعا ايجااد نماوديم.     م، يا داد يكه را عمر طوالند: آنيفرمايم 35«الخَلْقِ

تواناد از ايان بادنِ    رسد كه نفس ديگر نميشدن و پيرشدن به حدی ميضعيا همين مدعاست.
جرياان بيمااری، حاصال از     پياری، مثال   جرياان كند. پس كند و لذا رهايش ميضعيا استفاده

و وقتي ضعا جسامي باه آن حادی رسايد كاه روحْ       ،يأس روح از ا بدن است نه حاصلضع
 كند. مي رهاآن را  كندديگر نتوانست از آن استفاده

فالنفسهاالنسانيَّةُهإذاهخَرَج ته»گويد: مي 107 یز در جلد هشتم اسفار در صفحهيمالصدرا ن
لم لَكياةِ هَ هفيهالشقا  ةهالشيطانيةها هالس ب،عيَّةِها هالب هيمياة همِنَهالق َّةِهإلَيهالفعِِّهإمااهفيهالسعادةهالعقليةها

انْتَقَلَتهع نهُذ هالنشأةِهإليهنشأةوهاُخريهبالطبع.ه هإذاهاررتَح لَتهع نهالبد  هع رَض هالم   ،.ه هُذاهُ ه
 هغيمرُهاآلجماوههه هُمه«.هكُُِّّهنَفْمسوهذَائِقَمةُهالم م ر ِههه»ابجُِّهالطبيعيهالم،شار،هإليههفيهالكتابهااللهيه

چون از قاوه   ينفس انسان. «االختراميةهالتيهتَحص،ُِّهبِع،ر ضِهابسبابهاالتفاقيَّةِه هالقَ اطِعِهالقَسريَّةِ
 -تيا وانيو ح ييخوو درنده يطانيا در شقاوت شيو  يو مَلك يا در سعادت عقلي -افت يت يخار  شد و فعل

شود و چاون از بادن رحلات كارد مارگ      يم منتقل یگريد ین نشئه به نشئهياز ا يعيبه طور طب
د: يفرمايبه آن اشاره شده كه م ياست كه در كتاب اله يعين همان اجل طبيشود و ايعارم م
 ياتفااق  یهاا است كه به جهت سبب ياخترام یهار از اجلين غيچشد. و ايمرگ را م يهر نفس

 يد. آيد ميپد یو موانع جبر
باشاد مطارح نكارده، باا     « نفاس از تكامال   ياأسِ »ر اثار  كه درا مرگي در متن فوق مالصدرا 

طبيعاي و ساپس مارگ اختراماي را      تنهاا مارگِ  و در صادد احصااء اناواع مارگ اسات      كه اين
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در مرگ اخترامي يا غير طبيعاي   زند.نمي« مرگ در اثر يأس از تكامل»كند، و حرفي از ذكرمي
هاا و تصاادفات،   كاه بيمااری   ح استواض ،استسخن رانده « قواطع قسريه»و « اسباب اتفاقيه»از 

يعناي   «قواطاع قساريه  »ی هاا را در زماره  خواهد بود كه شايد بتاوان آن « اسباب اتفاقيه»داخل در 
پاذيريم  شود بدن را تارک كناد باه حسااب آورد و لاذا ماي      پيش آمدهايي كه نفس مجبور مي

بعاد از   را ذكار عاامِ  اناد، شاايد در ايان قسامت مالصاد     «قواطع قسريه»داخل در « اسباب اتفاقيه»
باشد؛ يعني وقتي كه دم اين خاص، تبادر آن در محل بحث ميقَّتَ یاست. و انگيزه خاص كرده

شود، ايان  به طور غيرطبيعي بميرد، آن سببي كه به ذهن متبادر مي انسانشود كه بحث از اين مي
قواطاع  »خال در  دارا  هاای بادن  پيرشادن سالول  و  شاود  ای خاراب است كه بدنش در اثر حادثه

 نيست.  « اسباب اتفاقيه» كه ازدانست در عين اين« قسريه
يكاي ايان كاه     شاود: و مالصادرا مشااهده ماي   شما در نگاه اوليه دو تفاوت عمده بين بحث 

بيااني دارد كاه پيرشادن نياز طباق آن بياان داخال در اساباب مارگ          « سبب مرگ»مالصدرا در 
شاما  شد. در حالي كاه بيااني كاه    ست كه توضيح داده ا« قواطع قسريه»مان شود و آن بيانم همي
ياأس نفاس از   »رگ را يكاي از اساباب ما   و ديگر اين كه شاما   تابد.د، چنين سببي را برنمييدار

 كند. نمي د، اما مالصدرا چنين سببي را ذكردانيمي« تكامل
اناد،  دههايي كه در انسانيت و حيوانيات كامال نشا   فرمائيد علت مرگِ آنكه مياين جواب:

آوردن استعدادهايش، همچنان كه عرم شد پيرشادن  پيرشدن است و نه يأس نفس از به فعليت
های بدن همان غير قابل استفاده بودن ابزار نفاس اسات وگرناه نفاس باه صارف       و ضعا سلول
شود بلكه برعكس، پير و ضعيا شدن بادن حااكي از آن   ها از بدن منصرف نميپيرشدنِ سلول

حال انصراف از بادن اسات و علات آن را باه جهات انصاراف نفاس از بادن          است كه نفس در
فرمايد: آياا متوجاه نيساتند كساي را كاه      مي ی يس شاهد آورديد،ای كه از سورهدانست و آيه

عمرض را طوالني كرديم حالت آفرينش اوليه را در او كم نموديم؟ شايد بتاوان گفات آياه باه     
موضاوعي را   ه دارد. مستحضريد كه حضارت صاادق  انصراف نسبي نفس ناطقه از بدن اشار

توان با آن ناوع از مارگ كاه مالصادرا     ها مطرح فرمودند كه ميدر مورد علت بعضي از مرگ
 كشند تطبيق داد. پيش مي« القواطِعِ القسريه»تحت عنوان 



  

هاايي  ميرناد بيشاتر از آن  كساني كه باه جهات گناهاان ماي    »فرمايند: مي حضرت صادق
هاا امياد رسايدن باه     ی آنبه اين معني كه نفس ناطقاه  36«ميرندبه اجل طبيعي خود ميهستند كه 

اند و نه اميد دارناد در ايان مساير كامال     كمال مورد نظرشان را ندارد، نه در انسانيت كامل شده
اند تاا از آن جهات باه اجال طبيعاي خاود       های حيواني كامل شدهشوند و نه با فعليت يافتن جنبه

نجا بود كه ما سعي كرديم اين موضوع را در دساتگاه مالصادرا باا بحاث ياأسِ نفاسِ       بميرند. اي
را به ايان صاورت تبياين    « القسريه القواطع»مبهم  یم و جملهيمطرح كنناطقه از كمال مطلوبش، 

ای كه از مالصدرا آورديد، ايشان بنا دارند اصل علت مرگ را در كنم در جملهكنيم و فكر مي
موضاوع را باه صاورتي كلاي     « مرگ اختراماي »كلي مطرح كنند و در مورد يک اسكلت بندی 

ی كه منكر مرگي باشاند كاه علات آن ياأس نفاس ناطقاه اسات از اداماه        دارند، نه ايناظهار مي
تاوان گفات كساي كاه هناوز از جهات       كمال به همان صورت تكويني كه عرم شد، پس نمي

ی تكاويني او نياز در هماين جهات قارار      دهی تشريعي اميادوار اسات باه جاايي برساد، ارا     اراده
ی ی تكاويني قواعاد خاود را دارد و اگار چاه اراده     گيرد زيرا همچنان كه عارم شاد اراده  مي

ی انساان  ی تكاويني نفاس ناطقاه   دهد ولي در هر حال جنبهيافتن آن جهت ميتشريعي به فعليت
ال اسات نفاس ناطقاه از او    در اختيار انسان نيست تا بگوئيم اگر كساي اميادوار رسايدن باه كما     

هاا باه اهاداف جزئاي     كلي خود نظار دارد و انساان   هایكند زيرا نفس ناطقه به هدفتبعيت مي
 توجه دارند و اين دو عيناً با همديگر تطبيق ندارند.
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 هفتم،جلسه 
 حضور كامل نفس در بدن

كنم كه روض معرفت نفس يک روض تجربي است، منتها تجرباي معناوی كاه    يادآوری مي
باشاد و عزيازان باياد موضاوعاتِ ماورد بحاث را در       ی وجودی با نفس ناطقه مينوعي مواجهه

كاه مطالاب را صارفاً باه حافظاه      واساطه حاسّ نمايناد، ناه ايان     خودشان تجربه كنند و آن را باي 
 كه در خود بيابند.  بسپارند، بدون آن

 بودِن نفس  «فوق مكان و زمان»معناي 
 گويد: كه مي ششم رسيد یبه نكته بحث

خاار   ای كاه هناوز در   در حادثاه  دتوانا مينفس ناطقه روشن شد « رؤيای صادقه» بحثدر 
ای كاه بعاداً در   دهد كه ما از زمان آزاد هستيم و باا حادثاه  د و اين نشان مينشده حاضر شوواقع

تاوانيم  به جهت آزادبودن نفس از مكان و زمان مي شويم.رو ميشود، روبهزمانِ خاص واقع مي
ه بدن ما در رختخواب است در زمان آينده، در مكاني خااص حاضار شاويم و فاردا     در حالي ك

 شود، خبر دهيم.  دهد كه در آن مكان واقع ميای ميايم و خبر از حادثهصبح از خوابي كه ديده
تاان در بادنتان   ی نفسبسيار روشن در مورد آزاد بودن نفس از بدن، حضور همه جانبهمثال 

كنياد در جاای خاصاي از بادنتان هساتيد، هار چناد احسااس         سااس نماي  است، به طوری كه اح



  

دارم يد. مان كاه اآلن   خاصاي داشاته باشا   جاای   كاه بدون آن يدی بدنتان حاضرهمه جاكنيد مي
دساتم را  اراده كند  تا دحاضر باشدر دستم من بايد كه نفسِ دهم، معلوم است دستم را تكان مي

راه دارم كاه  ، در عاين ايان  دهام م دستم را تكان ميكه خودم داراين است . احساسم دهد تكان
كه محدود باه اعضاايي    حضوریی اعضای بدنم حاضرم، آن هم روم و به اين معني در همهمي

جاای گرفتاه   تاان  شاما در دسات   نفاس  ور نيست كاه طواقعاً اينكه در آن حاضر است نيست و 
ی شما قرار داشاته باشاد. حضاور    طقهها نفس نادر البالی آنها را عقب بزنيم سلولاست و اگر 

نفس در بدن يک نحوه حضور خاصي است كه در هر جايي از بدن حاضر است بادون آن كاه   
نم باد هماه جاای    دركه من آن است احساس ها باشد. حضورض مثل حضور خون در بين سلول

 نشان دهم.توانم كنم حتي با تكان دادن دست و پا مينه تنها احساس ميهستم و اين حضور را 
شود تا متوجه حقيقتي اساسي در عالم زمانِ نفس ناطقه منجر ميمكان و بيدرک حضورِ بي

شويد كاه خاود را در   بگرديد و به همين جهت نبايد به زودی از آن گذشت، متوجه حقيقتي مي
كنيد و موانع تجلي انوار آن عوالم را برطارف  ی عوالِم وجود احساس ميوسعتي به وسعت همه

ر حضاور نفاس در   يال تحت تأثيخ یقوه يرا وقتيتر عمل كند. زحيال صحيخ ید تا قوهينمائيم
ن باا همّاتِ آزادشادن    يا التش باا هماان عاالم مطابقات دارد و ا    يت باشد تخيواقع یكرانهيعالمِ ب

ن حركات اسات، باه    يكه ع يتا نفس از اشتغال به عالم ،شودياز مكان و زمان محقق م اشخاص
است كه انسان از مااده و   يقين همان سعادت حقين ثبات و بقاء است. و اير كند كه عيس يعالم
ی تشريعي او باا ذات تكاويني او   و اراده گرددميخود مأنوس  یشود و با خداميات آزاد يماد

  .شدهماهنگ خواهد 
مكاان  ی نجات از ظلمات زندگي زميني نظر به حقيقت خودمان اسات كاه از زماان و    نتيجه

 به عنوان نفس ناطقه، هساتم من  ي است،مخصوص مكانِ یدارا يآزاد است. اين ليوان هست، ول
كاه  بودن باه ايان اسات كاه بتاوانيم خاود را بادون آن       مكاني ندارد. معني بيم معنياما مكان برا

ی مكان و زماان، تمامااً حاس    مكاني را برای خود فرم كنيم، بيابيم، يعني خود را آزاد از سايه
كه زمان خاصي را به خود ضميمه كنيم. آری، هستِ خاود  . به خودمان نظر كنيم بدون آنكنيم
زمان بيابيم. در آن حالت من فقط هستم، چه در زمااني كاه گذشات و چاه در زمااني كاه       را بي
شاود، مان   ای كاه در آيناده واقاع ماي    ای كه در گذشته واقع شد و در حادثاه آيد، در حادثهمي

 علق به گذشته و آينده.خودم هستم بدون ت



  

 « هست»انسان فقط 
شاود كاه بعاداً آن    هايي حاضر ميدر صحنه ،نفس در رؤيای صادقه، بدون بدن»عرم شد: 

ی  ناطقاه در رؤياای صاادقه   يعناي نفاسِ   «گرددها در زمان خاص و مكان خاص ظاهر ميصحنه
كه آن حادثه هناوز در زماان    شودرو ميروبهای با حادثه -خار  از محدوديت زماني و مكاني -خود 

و آزاد از مكاان و زماان خااصِ آن     فوق زمان و مكانيعني نفس انسان اين خاصش واقع نشده، 
تنهاا نفاس انساان از زماان آن حادثاه آزاد باود و آن را در       رو شده و نهحادثه، با آن حادثه روبه

حادثاه خاار  از مكاان     دياد، حتاي از مكاان آن حادثاه نياز آزاد باود و باا آن        بيرون از زمانش
كه آن حادثه هنوز در مكان خاصش واقع نشده است. در رؤياای  رو شد، در حاليخاصش روبه

در آن حادثاه  مهام نيسات كاه    رو شادن باا آن حادثاه،    در روبه ی انسانصادقه برای نفس ناطقه
اب رفتاه  ی اطاقش به خاو كه بدنش در گوشه، او ديشب در حاليافتد يا اصفهانتهران اتفاق مي

ی ديگری از شاهر  رو شد، در حالي كه يک ماه ديگر آن حادثه در گوشهبود، با آن حادثه روبه
 شود.واقع مي

متوجاه  كنياد،  اگار دقات  آياد،  شويد كه به نظرتان آشنا ماي رو ميروبه يهايصحنهگاهي با 
كه موجود اسات،  كه نفس ناطقه در عيني نتيجه اينايد، را در خواب ديدهها شويد آن صحنهمي

ولاي آزاد از زماان و مكاان. و    « هست»در محدوديتِ زمان و مكاني خاص موجود نيست، يعني 
ی زمان و مكان بيابياد تاا باا    هنر شما آن است كه به عنوان شخصي خاص، خود را آزاد از سايه

 «.هست»ذات خود مرتبط شده باشيد، ذاتي كه فقط 
كنيم كه در جاای خاصاي از بادنِ    احساس ميخاص،  در رابطه با آزادبودن از زمان و مكان

تاوانيم اراده  كه در همه جای بدن خود هستيم و در يک لحظه مياينخود جای نداريم، در عين 
و هماه   ماان باه چيازی بنگاريم    ركت دهيم و هم پايمان را و هم با چشمحمان را كنيم هم دست

ر دسات ماا جاای داشات، ديگار در هماان       اگر نفسِ ما فقط دها را به خودمان نسبت دهيم. اين
كاه جاای خاصاي    بادون ايان   ،كه همه جا هستشد. در حاليبالحظه نبايد در پای ما جای داشته

منادی يعناي نفاس فقاط     منادی و زماان  همان حضور نفس است بدون مكاان داشته باشد، و اين 
د مرتبط باشيد و نه خو« هستِ»و شما تالض كنيد از اين منظر خود را احساس كنيد تا با « هست»

 دهيد.  با ذهنيات غير واقعي كه به خود نسبت مي
كه مكااني داشاته باشام!    در ابتدای امر ممكن است تعجب كنيد، چگونه من هستم بدون آن

باه  تواناد  نميهر چيزی را به آن بداند كه جايي داشته باشد،  كرده وجودانسان عادت چون ذهن



  

همت كنيد و خود را بدون لباس زمان و اگر مكان نباشد.  چيزی باشد ولي در كنددرکراحتي 
اياد كاه   اياد. مالحظاه كارده   در فهم حقايق عاالم برداشاته  ، قدم بزرگي نيدكدرکمكانِ خاص 

كاه  نوجوانان در رابطه با خدا اولين سؤالي كه دارند آن است كه شكل خدا چگونه است و ايان 
را در  جواناان اگر بخواهيد شود. نظر به خدا مي كنند، مانعمي برای هر چيز شكل و مكان فرم

« جاا »باشاد، اماا   موجاود  ياک چيازی   هدايت كنيد تا بفهمند امكان دارد  جهت معارف اسالمي
در بدن بكنيد كه چگونه نفس انسان بادن   ی حضور نفسها را متوجه نحوهنداشته باشد، بايد آن

و خاصي باشد، تاا از ايان طرياق بتوانناد     كه محدود به حضور در عضكند، بدون آنرا تدبير مي
شاود كاه امكاان    ماوراء مكان را بفهمند و تجربه نمايند، در اين صورت روحشان قانع مي بودني

ها از طريق معرفت دارد خداوندی در عالم باشد كه محدود به مكاني و شكلي خاص نيست. آن
مكاان را نازد   ای از وجاودِ باي  نهكنند و به علم حضوری، نمونفس، اين نوع معرفت را تجربه مي

و  جاا » خودشاان هساتند بادون    كه نشان بدهيد جوانان آرام بهنمايند. بايد آرامخود احساس مي
هاا  باه آن ؟! دهساتي  انتا «تان »كجاای  ها بپرسيد: در پرسند خدا كجاست، از آنوقتي مي«. مكان

 ، اما نه در جايي خاص. جا هستشان همهنشان دهيد نفس
 توحيد توجه به حضور خداوند است، بدون محدوديت به مكاان و زماان خااص.    اولين قدمِ

، «كدام از اعمالش قباول نيسات.  اگر كسي توحيدی فكرنكند، هيچ»گويند: ايد ميكه شنيدهاين
آن متوجه وجاودی بشاود كاه    انسان يعني « توحيد»، توحيد به همين معناست؛ «توحيد»منظور از 
چيازی  هماين كاه   خااص. چاون    «زماان »و  «مكاان »در اما نه  «سته»بردار نيست، كثرتوجود 
در جايي هست و در جايي نيست و لذا قابل تقسيم است، حتي اگار بگاويي مثال    مند شد، مكان

نور مكانمند باشد ولي در همه جا باشد، اين يعني قسمتي از آن در اين مكان اسات و قسامتي از   
اسات؛  « كثارت »ضاد  در هر حال توحيد ي نيست. آن در مكان ديگر، اين ديگر توحيد و يگانگ

 حاضار و حايّ   آن هم آن نوع يگانگي كه، و حضوری غير قابل تقسيم «يگانگي»يعني « توحيد»
ه هساتي را خواهاد شاناخت، بادون     يگان «بود»سد كه رميآدم به جايي توحيدی، سير  در .است

  1نظر به مكان و زمان خاص.
ی است كاه وجاود هار چيازی را در رابطاه باا مكاان        طور نوجوانان كم سن و سال ذهنشان

ها را از اين ذهنيت آزاد كنيد، پرسند اگر خدا هست، كجاست؟ ابتدا آنشناسند و ميخاص مي
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ها بدهيد جواب شاما را در هماان دساتگاه ذهناي خودشاان قارار       وگرنه هر جوابي هم كه به آن
بگوييد: اگر مثالً نكنيد كه مكانمند است. ها معرفي دهند. بايد مواظب باشيد خدايي را به آنمي
در فهام   دخواستيشما خدا نيست! كه معرفي كرديد بايد بدانيد اين« نوری است باالی مكهخدا »

جاا  و از نظر باه خادايي كاه در هماه     دكردي انيش«خدا»بيولي با اين جمله ، دكنيانكمكشخدا 
هاا را متوجاه   آنآرام اگر بتوانياد آرام  فهمد، محروم شدند.ها او را ميحاضر است و فطرتِ آن

هاای  موضاوعِ ساؤال  البتاه  اياد.  هاا گشاوده  شان در بدن بكنيد راه خوبي را جلاو آن حضور نفس
هاا را از چاه موضاعي باياد     آن كه ساؤال و اينبحثِ جدايي است كنند مكرّری كه كودكان مي

كنناد تاا جاواب بگيرناد،     طلبد، چون اكثر كودكان سؤال نميفرصت ديگری مي بدهيم جواب
هاا را شاديد كنياد.    كنند تا ارتباط برقرار كنند و اگر متوجه اين امر شديد ارتباط با آنسؤال مي

ی باشد و با توجه به نحوهصحيح ما بدهيم، بايد جوابِ  جوابها به آناز موقعي كه بناست ولي 
 ها فهماند.آن ی حضور خدا را بهتوان نحوهشان ميحضور نفسِ خودشان در بدن

 ن معلوم يترينيقي
؛ برای خاودض  استاو  خوداحساس واقعيتِ ترين واقعيت برای هر كسي، يقينيعرم شد: 

ی شاما  چون واقعيت نفاس ناطقاه  خودض. به غير از كند تواند شکمي زهمه چيوجود به انسان 
رد نيسات،  برای شما يک نوع واقعيت خاص است و مثال واقعيتاي كاه بادن شاما بارای شاما دا       

چناين  ايان واقعيات دارد، از قبال   باه ايان معناي    « مانم »دانستم ايان  اگر مي»بگوئيد: ممكن است 
بارای خاود   را « مان »ايان  خواهاد  ماي بسيار خوب چاه كساي    «پذيرفتم.واقعيت را برای آن نمي

باا  انكاركند، اين نوع واقعيت را برای خود خواهد ی كه مي«من»همان ؟ «من»همان جز  ؟نپذيرد
ه از خواهاد بگوياد مان در ايان اناداز     چون كسي هسات كاه ماي   كند! مي اثباتانكارض آن را 

واقعيت نيستم كه بتوانم خود را بپذيرم. در اين حال در موقع انكارِ خود باز خود را اثباات كارد.   
رو زماان خاود، باا چناين واقعيتاي روباه      مكان و بيتأكيد بنده آن است كه در توجه به وجود بي

تارين چيازی اسات    شود و وجود نفس ناطقه يقيناي ويد كه انكارض هم موجب اثباتش ميشمي
 يابد. كه انسان در ابتدای امر در خود مي

مدّ نظر بياوريم كه فقط هست و آزاد از هار زماان   را است « من»فقط ی كه «من»م يخواهمي
ناه  مان و مكان حسّ كنيد توان آن را حسّ كرد، آری بايد بتوانيد آن را خار  از زو مكاني مي

« مان »كه به آن فهمد. همينكه در فكر خود آن را داشته باشيد و بگوييد: هركس خود را مياين



  

گيارد و ناه در   قارار ماي   هاای انساان  «داناايي »ی و در زماره  فكری است، منِ «من»فكر كرد آن 
ث نظار ناداريم، چاون باا     ی كه به آن دانائيم در اين مباح«من»های او. ما به آن «دارائي»ی زمره

از نظر باه واقعيات اساساي خاود كاه هماان مان حضاوری اسات غافال           « من»تفكر نسبت به آن 
غافال از  «! م.از بس درخت بود، جنگل را ندياد »: گفتشود كه ی آن كسي ميشويم و قصهمي

 هماان « من كاو؟ »گويد: كه مي، آن«منِ من كو؟»گويد: ها جنگل بود! ميهمين درختاين كه 
ذهناي  « مانِ »گاردد آن  ميدنبالش انسان به ی كه «من»آن ديگر. « منِ»نه  مورد نظر ماست،« من»

مان در ايان فكارم كاه     »گوياد:  ماي  قرار دارد.ناكجاآباد من ذهني در ، واقعي او «من» نهاست و 
اض كو، همان خودت هساتي. در ايان جاا    «من»كه ، بگو: آن كه در فكرِ اين است «ام كو؟«من»
نظار  « مان »مفهوم در اين مباحث به است؛ ما خلط شده« مصداق»با « مفهوم»گويند: اً ميصطالحا

آن رجاوع  « وجاود »دهايم و باه   است مادّ نظار قارار ماي     «من»مصداق كه را « من» ، خودِنداريم
  كنيم و نه به مفهوم آن.مي

راه  «و؟!كا  ناور » : پرساد اگار ياک نفار ب    ،هسات « ناور » در اين اتاقكه در حال حاضر با اين
بيني، پاس ناور هسات. شاما     صحيح اين نيست كه جواب او را بدهيد كه چون در و ديوار را مي

بيند پس بپذيرد كاه  در اين جواب او را متوجه يک نور ذهني كرديد كه چون در و ديوار را مي
ه آن نور هست، در حالي كه نور جلو او بود، چرا او را به نوری كه بايد باه آن فكار كناد حوالا    

داديد؟ بايد متذكر شود كه نبايد نور را با چيز ديگری بفهماد، باا خاود ناور باياد ناور را ببيناد.        
 طور كه نفس خود را بايد با خودِ نفس درک كند و نه با زمان و مكان خاص. همان

در مباحث معرفت نفس بايد كاری كنيم كه انسان خود را بنگرد و به هماين جهات كاار ماا     
شود و نه باا افازودنِ دانشاي    دادن درست مينه تعليم مفاهيم. و كار با صيقلرفع حجاب است و 

های پيشين. مولوی در اين رابطه بحث مفصلي دارد كه ما فقاط باه آوردن اشاعار او در    بر دانش
 گويد:گذاريم. ميی شما ميكنيم و تأمل بر آن را به عهدهجا بسنده مياين

 اناااد جاااز مسااات خااادا   خلاااق اطفاااال 
 

 بااااالغ جااااز رهيااااده از هااااوا   نيساااات 
 و لهااو اساات و شااما   بُعْااگفاات دنيااا لَ  

 
 كودكياااااد و راسااااات فرماياااااد خااااادا

 ب بيااااارون نرفتاااااى كاااااودكى عِِِااااااز لَ 
 

 روح كاااى باشاااد ذكاااى   ،ذكااااتباااى
 جنااگ خلقااان همچااو جنااگ كودكااان    

 
 هاااانمغاااز و مُمعناااى و باااى جملاااه باااى 

 جملاااه باااا شمشاااير چاااوبين جنگشاااان    
 

 عاااااااى آهنگشاااااااانفَنمجملاااااااه در اليَ
 



  

 ىاينِااا شاااان گشاااته ساااواره بااارِ جملاااه
 

 ىاراق ماسااات ياااا دلااادل پااايكااااين بُااا
 هُفارَسْاااااااَ لُمِااااااحْگفاااااات اياااااازد يَ  

 
 بااااار باشااااد علاااام كااااان نبااااود ز هااااو

 واساااطهو باااىعلااام كاااان نباااود ز هُااا    
 

 آن نپاياااااد همچاااااو رناااااگ ماشاااااطه 
سات  گران اشيواسطه به قلب نرسد مانند رنگ آرايكه از طرف خدا نباشد و ب يعلم یآر 

 نخواهد داشت. يمالند و دواميكه به صورت افراد م

 جاااام هاااو از هواهاااا كاااى رهاااى باااى   
 

 اى ز هااااو قااااانع شااااده بااااا نااااام هااااو 
 اىحقيقاااات دياااادههاااايچ نااااامى بااااى  

 
 اىل چيااادهل گُاااگُااا ياااا ز گااااف و المِ

 اساااام خواناااادى رو مساااامى را بجااااو   
 

 ماااه باااه بااااال دان ناااه انااادر آب جاااو     
 گااار ز ناااام و حااارف خاااواهى بگاااذرى  

 
 ک كن خود را ز خود هاين ياک سارى   پا

 خااويش را صااافى كاان از اوصاااف خااود  
 

 تااااا ببينااااى ذات پاااااک صاااااف خااااود
 بيناااااااى انااااااادر دل علاااااااوم انبياااااااا  

 
 معياااااد و اوساااااتاكتااااااب و بااااى بااااى 

كند تا با ذات خود مارتبط  ير است كه انسان را دعوت ميت اخين دو بياو در ا يحرف اصل 
 یجاه يد نتيا گويداند و ميات ميات و اعتباريود از ذهنكردن خدن به آن را پاکيشود و راه رس

بدون كتاب و اساتاد و معادّات باا آن     ياء الهياست كه انب یمنورشدن به همان نور يقلين صيچن
 د:يگويزند و ميم ين مطلب مهم مثالين اييتب یرو شدند و براروبه

 ور مثاااااالى خاااااواهى از علااااام نهاااااان 
 

 قصاااااه گاااااو از رومياااااان و چينياااااان  
 تااااارينياااااان گفتناااااد ماااااا نقااااااض  چ 

 
 و فاااارّ روميااااان گفتنااااد مااااا را كاااارّ   

 گفاات ساالطان امتحااان خااواهم در اياان     
 

 كاااز شاااماها كيسااات در دعاااوى گااازين
 اهاال چااين و روم چااون حاضاار شاادند      

 
 روميااااان از بحااااث در مكااااث آمدنااااد 

 چينياااان گفتناااد ياااک خاناااه باااه ماااا      
 

 شااااما  خاااااص بسااااپاريد و يااااک آنِ  
 ربااااااود دو خانااااااه مقاباااااال دربااااااد   

 
 آن يكاااى چيناااى ساااتد روماااى دگااار  ز 

 چينياااان صاااد رناااگ از شاااه خواساااتند   
 

 پاااس خزيناااه بااااز كااارد آن ارجمناااد    
 هاااااهاااار صااااباحى از خزينااااه رنااااگ   

 
 چينيااااااان را راتبااااااه بااااااود از عطااااااا 

 روميااان گفتنااد نااى نقااش و نااه رنااگ      
 

 در خااور آيااد كااار را جااز دفااع زنااگ     
 



  

 زدنااااددر فاااارو بسااااتند و صاااايقل مااااى
 

 ندهمچااو گااردون ساااده و صااافى شااد    
 رنگاى رهاى اسات   از دو صد رنگى به باى  

 
 رنگى مهى استرنگ چون ابر است و بى

 يذهنا  یهاا كند كه چگونه با آزادشدن از رنگيجا ما را متوجه منيا ید مولويمالحظه كن 
كاه   يابيا يما  يراها  يكند اگر از دو صد رنگ عبور كنا يد ميقت شد. تأكيتوان متوجه حقيم

 فرمايد:در ادامه مي .یشويتبط ممافوق ابرها با ماه مر

 و بيناااى و تاااابهااار چاااه انااادر ابااار ضُااا
 

 آن ز اختاااااار دان و ماااااااه و آفتاااااااب 
 چينياااان چاااون از عمااال فاااار  شااادند    

 
 زدنااااداز پااااى شااااادى دهلهااااا مااااى   

 هااااشاااه در آماااد دياااد آن جاااا نقاااش    
 

 رباااااود آن عقااااال را و فهااااام را ماااااى
 بعاااد از آن آمااااد باااه سااااوى روميااااان   

 
 از مياااااانپااااارده را بااااااال كشااااايدند   

 عكاااااس آن تصاااااوير و آن كردارهاااااا 
 

 زد باااار اياااان صااااافى شااااده ديوارهااااا 
 نماااود هْهاار چااه آن جااا ديااد اينجااا بِاا       

 
 ربااااودديااااده را از ديااااده خانااااه مااااى 

 روميااااااان آن صااااااوفيانند اى پاااااادر   
 

 هناااارز تكاااارار و كتاااااب و بااااى  بااااى
 هاااااناااد آن ساااينهلياااک صااايقل كااارده  

 
 هاااپاااک از آز و حاارص و بخاال و كينااه 

 انااد از بااوى و رنااگ صاايقل رسااته اهاال  
 

 درناااگهااار دماااى بينناااد خاااوبى باااى   
 نقاااااش و قشااااار علااااام را بگذاشاااااتند  

 
 راياااااات عااااااين اليقااااااين افراشااااااتند 

هاا  مالحظه كرديد كه چگونه مولوی متوجه است كه باياد انساان بااطن خاود را از حجااب      
ا گاردد و  پاک كند تا عكس حقايقِ آسماني بر آن منعكس شود و انسان باا واقعيات خاود آشان    

دادن به ناور، وجاودِ مفهاومي ناور را     غبار مفهوم را به جای خود تصور نكند. شما به جای توجه
 حوالت داديد.  ثابت كرديد و مردم را به مفاهيم ذهني

را نسبت به خودمان كه همان نفس ناطقه اسات باا اساتدالل ثابات      ترين واقعياتنبايد واقعي
رو شود عادت كرده است با مفهومِ واقعيت روبه حتي كه انسانكرد، بايد نظر كرد و ديد. در سا

كه باياد سااحت خاود را عاوم     گويد: بايد كسي وجود من را برای من ثابت كند، در حاليمي
اناد خاود را در   ها عادت كردهكند و به جای فكركردن برای فهميدنِ خود، بنگرد و ببيند. انسان

د و خود را در آن زمان و مكان و سن و ساال جساتجو   زمان و مكان و سن و سالي خاص بفهمن
كه آزاد از اين مفاهيم، خود را احساس نمايند و بفهمناد واقعيات خاصاي هساتند     كنند بدون آن



  

، انساان بادون هرگوناه    كه با هيچ واقعيتي قابل مقايسه نيست. در معرفت حضوری به نفس ناطقه
 فرمايد:كند. در اين مقام است كه مولوی مي فكری، فقط بايد بنگرد تا حقيقت خود را احساس

 فناسااااات یرايپاااااذ يشااااايآنچاااااه اند
 

 د، آن خداساااتياااشاااه نايآن كاااه در اند
كردن در مقام نظر به حقيقت فايده ندارد بايد دلِ خود را آماده كرد و حقيقت را دياد  سؤال 

هفَمالهتَسرمئَلْنيهههفَإِ ِهاتَّب عرتَني»فرماياد:  مي به حضرت موسي و در اين رابطه حضرت خضر
دنبال من بيايى، از هيچ چيز مپارس  هخواهى بپس اگر مى 2«ءٍهَ تَّىهََُردِثَهلَك همِنْه،هذِكْراًع نْهشَير

ن مقاام، حجاابِ   يا دن در ايرا پرسا يا زد. يا ش آپي یتو تذكر یز براياز آن چدر زمان خودض تا 
 دن است.يدرست نظركردن و د

 شود يُگم م« َمن» يوقت

، «هسات »شاد و آن را احسااس كارد كاه فقاط      « نمَا »معرفت نفس باياد متوجاه    در مباحث
ی و از حاوزه نيسات؛  در منظر او « من»آن ديگر « به چه دليل هست؟» انسان سؤال كرد:كه همين

رود. مثل كساي اسات كاه باه جاای نظركاردن باه ناور اطااق،          بيرون ميعلم حضوری تجربه و 
بيناد، چاون   ، در و ديوار را ميبيندنميدر منظر خود ر را به چه دليل نور هست؟ ديگر نوبگويد: 

ی عارفاان از  . گلاه بارود  و ارتبااطِ غيار مساتقيم   « فكر»به و ارتباطِ مستقيم، « حضور»خواست از 
خواهيد صرفاً باا  شويد و ميفيلسوفان در همين رابطه است، كه چرا راه ديدن خدا را متذكر نمي

دالل برای اثبات خدا برای كسي است كه منكر خادا اسات، ناه    استدالل خدا را ثابت كنيد، است
 گويد:برای كسي كه به دنبال خدا است، حافظ مي

 كارد يها دل طلب جاام جام از ماا ما    سال
 

 كارد يوان چه خود داشت ز بيگانه تمنا ما 
 مكان بيرون استوكونكز صدفیگوهر 

 
 كاارديطلااب از گمشاادگان لااب دريااا ماا 

 مغااان بااردم دوض پياار رِمشااكل خااويش بَاا 
 

 كاارديييااد نظاار حاال معمااا ماا  أكااو بااه ت
 ديدمش خرم و خندان قدح باده باه دسات   

 
 كارد يو اندر آن آينه صد گوناه تماشاا ما   

 داد حكايم يبين به توكجام جهانگفتم اين 
 

 كارد يگفت آن روز كه اين گنباد ميناا ما   
 در همااه احااوال خاادا بااا او بااود  يدلاايباا 

 
 كاارديا ماايدادياادض و از دور خااياو نماا
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خواهند خدا را پيدا كنند مثل كسي كه لب اند كه ميكساني« شدگان لب درياگم»منظور از 
هاای گاوهردار پار    كه سراسر سااحل را صادف  دريا به دنبال گوهر و صدف است، غافل از اين

قي كرده، برعكسِ پير مغان كه با چشم دل خداوند را به اسماء الهي به تماشا نشسته و هار مخلاو  
كناد و هاركس در خلقات    يابد كه انسان را مست تماشای حضارت حاق ماي   ای ميرا قدح باده

تواند متوجه باشد هميشه خداوند با حضورِ مطلقِ خاود از  ی خود چنين ديدی را دارد و مياوليه
 هر چيز حاضرتر است. 

احسااس   ی ما هست بايد به نور علم حضوری نگاه كرد وموضوعاتي كه در نزد نفس ناطقه
در ماورد  به قول آن شاعر اساپانيايي  ايد. نمود ولي اگر از آن سؤال كرديد آن را به حجاب برده

از من در مورد آن كه همين كنم وليآن را در خود احساس ميای، تا نپرسيده»گويد: اختيار مي
باه  هاا را  چون وقتاي از چيساتي حقاايقِ حضاوری ساؤال كردياد آن       «.دانمپرسيدی، ديگر نمي

هاا را باه زبااني    بريد و برای كسي كه ناظر به آن حقايق است بسيار مشكل اسات آن حجاب مي
 كنند  وصا كند كه زبان نظركردن و تذكر نيست. در همين راستا اين همه تأكيد مي

 قااات نشاااود حااال باااه ساااؤالياسااارار طر
 

 ز بااه در باااختن حشاامت و مااال   ياان ينِاا
اياد اينجاا و آن را باه    هستيد و با اختيارِ خود آمده اختياركنيد دارای ی شما احساس ميهمه 

توانياد بارای او   نماي  «اختياار چيسات؟  »پرسايد:  كساي  اماا اگار   كنيد علم حضوری احساس مي
احسااس   باه علام حضاوری   آن اختيااری كاه    شارح دهياد،  خواهيد همين كه ميتوصيا كنيد. 

اگار   ،واساطه اسات  باي كنايم،  چاه حضاوری احسااس ماي    د! علم ماا باه آن  وشميگم كرديد مي
از منظار شاما    آنكنياد،   علم پيادا چه حضوری نزد شما است مفاهيم به آن یسطهه واخواستيد ب
  شود، مثل اين كه در بين درختان جنگل به دنبال جنگل بگرديم.گم مي
ای، ماوراء هرگونه واساطه هست كه  ييچيزهاهمه تأكيد برای آن است كه متوجه باشيم اين

وارد عاالَمي   خود بودنِ«و مكان فوق زمان»خاص و با فهم مكان و زمان بدون ند، ودشان هستخ
تارين موجاودِ فاوق مكاان و     نزدياک شويم كه آن حقايق در آن عالم موجودند. اگر كساي  مي

ياباد و مثال   حقاايق را در منظار خاود نماي    كادام از آن  هيچاحساس نكند خودض را يعني زمان 
ی ها را بفهمد. آری، بسياری از حقايق فقط هساتند و هماه  استدالل آننابيناها بايد با كاِ دستِ 

   باشند.مي ، متصل به هستِ مطلق خداوند«وجود»ها از نظر آن
كاه هسات،   « مان »ايان  اگر كسي با اين مقدمات هنوز در روح خود اين سؤال را داشت كه 

فس ناطقه از آن جهات  معلوم است خود را به سلوکِ الزم نكشانده و متوجه نيست نكجاست؟ 



  

، بادون  فقاط هسات  نفس  ، چوننيستنفس پيداكرد، ديگر « جا»خواهد. اگر هست، جا نميكه 
باز مواظب باشيد ممكن است هنوز اين سايه بر ذهن شما حاكم باشد كه اگار نفاس   . جا و مكان

اياد باه   ما در جايي نيست و شكلي ندارد پس نيست، اين به جهات آن اسات كاه هناوز نرسايده     
آماد و خاود را   ياک قادم جلاو    توان نفس ميت از طريق معرفشود چيزی فقط باشد. كه مياين

ي كاه  كنم حجاب، بدون زمان و مكاني خاص. باز تأكيد مي«هست»طوری احساس كرد كه فقط 
يش پيادا « ييجاا »در بپاذيريم  يم خواسات كند تا وجود هار چيازی را كاه    خود را به ما تحميل مي

 گم شود. ترين واقعيات كه خودمان هستيم از منظر ماواقعيد كه شومي كنيم، باعث
ديگار جاای ايان پرساش     «. هست»خواهيد گفت: هست يا نيست؟ « من» اگر از شما بپرسند:

چيازی نيسات   « وجاود »ياا  « هست»تر از نيست كه چگونه هست، چون فقط هست، چون روشن
گوئياد حضاور نفاس    قتاي ساخن ماي   كه انسان بخواهد از طريق آن چيز نفس خود را بفهمد. و

داديد. نفساي  دادن را به خودتان نسبت نميگفتن و گوضناطقه برايتان روشن است وگرنه سخن
او مااوراء  « هساتِ »دهاد ولاي   گويد و يا باه ساخن كاس ديگار گاوض ماي      هست كه سخن مي

باودن  دادن را با نظار باه احسااسِ هسات    گفتن و گوضچگونگي است. فقط هست و حاال سخن
 شنيدم.  « من»گفتم و « من»گوييد: دهيد و مينفس به خود نسبت مي

 نفس  «كامل»حضوِر 
اصاطالحاً  را  -نادارد لي جای خاصاي  همه جا هست وی شما نفس ناطقهكه -اين نوع بودن 

يان  ادارد، باه  « حضاور كامال  »ناطقه در بدن نفس شود گفته مي وقتيگويند. مي« حضور كامل»
 باشد. بدن هست و محدود به جای خاصي نمي معني است كه همه جای

بريم كه مثل حضور نام مي« حضور كامل»به اين جهت حضور نفس در بدن را تحت عنوان 
هماه جاا   هوا در اين اطاق نيست كه در جای خاصي هست و محدود به مكان است. نفس ناطقه 

جا بودن نِ نفس مثل همهجا بودهمهاگر اتفاقاً كه محدود به جای خاصي باشد و بدون آن هست
زيرا اين قطعه از هوا كاه ايان طارف    نتيجه حضورض كامل نيست.  جا نيست و درهوا باشد، همه

اطاق هست در آن طرف اطاق نيست. بهترين تعبير برای حضور كامل نفس آن است كه متوجاه  
ه هاا حاضار باشاد كاه ياک نحاو      كاه هماه جاای مكاان    باشيم مكان برايش معني نادارد ناه ايان   

هام   سرم راو  دهمتكان مي «من»دستم را و  جا هستممندی برايش قائل باشيم. اگر من همهمكان



  

 جای من همه جاستو چيزی هستم كه همه جا هستم دهم به اين معني نيست كه تكان مي« من»
  معنا ندارد.« من»بلكه به اين معنا است كه مكان برای نفسِ 

هر جوابي به او بدهياد،  هست، چيست؟ بدن من  یجا ی كه همه«من»اين اگر كسي بپرسد: 
را درسات درک كارده باود    « مان »ی حضاور  كننده نحوهايد، چون اگر سؤالجواب او را نداده

ی او چيز خاصي نيست كه چگونگي داشته باشد و بتوان از چگاونگي  شد نفس ناطقهمتوجه مي
ايان  »پرساد:  ماي اسات كاه   ي بگويي: همانآن سؤال كرد، آن فقط هست، جوابش آن است كه 

تاو  گاردی؟  ي ماي سكچه . دنبال هستي تو همان« ، چيست؟من هستی كه همه جای بدن «من»
گردی در حالي كاه خاودت باه آن نظار ناداری و باه       هستي كه دنبال خودت مي همان خودت

 دنبال يک مَنِ ساختگي ذهني هستي كه واقعيت بيروني ندارد. 
كاه بادن ماا باا      ييهاا از نسابت  است كه خار  -ا نظر به نفس ناطقه در رابطه ب كنيد كهمالحظه مي

تاا   ،«هسات »فقاط  بنده برای آن است كه به اين مسئله برسيد كاه انساان    تأكيد -زمان و مكان دارد
بنا است از اين سؤال آزاد شويم  من چي هستم؟ديگر اين سؤال در ذهن عزيزان ظهور نكند كه 

هيم. وقتي از اين سؤال آزاد شاديم و توانساتيم باه جاای نظار باه       كه اين سؤال را جواب دنه اين
از طرياق   به هستي خود نظر كنيم، راه رجوع به حقيقت -ستيمان نيقيحق یكه جنبه -چيستي خود 

فهيمم چرا از طريق ارتباط با هساتي، باه حقاايق عاالم، يقاين      شود و ميمعرفت نفس گشوده مي
 كنيم.  پيدا مي

كنيم محدود به جای خاصي كه در خود احساس ميناطقه در بدن و اين نظر به حضور نفسِ
باودن  شود مجرد و غيار ماادی  موجب مي -ميدار همه جای بدن حضوركه نين ايدر ع -از بدن نيستيم 

بودن عوالم غياب و قيامات   خود را درست احساس كنيم و از اين طريق معني مجرد و غير مادی
طاور كاه   ها سراسر نورند با جلوات مختلاا. هماان  ونه آن عالمگردد كه چگبرايمان روشن مي

توانيد در مقام ذات برای آن شكل خاصي در نظار بگيرياد،   ی شما چنين است و نمينفس ناطقه
ی حركاات و فعاليات   هر چند در هر عضوی كه ظهور كند به صورت آن عضاو و در محادوده  

ضورض در آن عضو نيسات، باودن نفاس،    نماياند ولي بودن آن به جهت حآن عضو خود را مي
 بودن خاصي است كه مربوط به خودض است، بدون آن كه محدود به جا و مكاني باشد. 



  

 !احساس حضور در بدن
ممكن است سؤال بفرمائيد: اگر نفس ناطقه محدود به مكان خاصي نيسات و حقيقتاي فاوق    

تواند با حضاور  چرا نفس ميكنيم در بدنمان هستيم و است، پس چرا ما احساس مي مندیمكان
 در دست، حركات دست ما را به عهده بگيرد؟ 

ی انسان، بدن را به عنوان ابزارِ خاود  جواب سؤال اين است كه فراموض نفرمائيد نفس ناطقه
كند و چون از طرياق  كه به بدن خود نظر دارد خود را در بدن احساس ميمدّ نظر دارد، و همين

ی خاود دارد،  شود حركات دسات و پاا و اعضاای بادن را در قبضاه     كارگرفتن بدن كامل ميبه
بدون آن كه محدود باشد به قرار گارفتن در محلاي باه ناام دسات. تعلاق نفاس باه بادن چناين           

دانايم  كاه ماي  آورد كه انسان احساس كند در بدنش جاای دارد باا ايان   احساسي را به وجود مي
های ان. پس هر اندازه انسان به كمک رياضتدهد و نه زمبرای موجود مجرد نه مكان معني مي

گاردد و بارای خاود    شرعي تعلق خود را به بدن كم كناد بيشاتر باه حقيقات خاود نزدياک ماي       
 كند.  حضوری ماوراء زمان و مكان احساس مي

ی انسان مجرد است و در ذات خود از هر مكان و زمان خاصاي آزاد اسات، لاذا    نفس ناطقه
هاای دور دسات، و   تواناد خاود را در مكاان   بدنش را كم كند مي اگر رياضت بكشد و توجه به

هاای  هايي كه هنوز واقع نشده، حاضر نمايد. البتاه تاا ايان حادّ از حضاور نيااز باه رياضات        زمان
هاا  شرعي ندارد زيرا اين مربوط به نفس ناطقه است كه هر انساني دارد، به همين جهت مرتاام 

توانند برای خاود باه   چنين حضوری را مي -دكردن نفس ناطقهت بدن و آزايكردن حاكمايبا ضع -هم 
ها به سوی حقاايق  های شرعي كار را جلو ببرند سير آنها با رياضتدست آورند ولي اگر انسان
بن مالک باا اناوار عاالم عارض و قيامات نياز        ثةروند كه مانند حارخواهد بود و تا آنجا جلو مي

  3مرتبط شوند.
های مختلا توجه نفس به بدن را كم كنند و با انصاراف از كثارات،   يقهها به طروقتي انسان

ان شا د در بادن نا كنمياحساس در حال حاضر طور كه درست همينتمركز الزم را انجام دهند، 
توانند از آنچاه در آنجاا   حاضرند و ميكيلومتری  400 ی در فاصلهد مثالًنكند، احساس مينهست
انسان به جهت تجردی كه دارد همين حااال در هماه جاا حاضار     گذرد خبر دهند. زيرا نفس مي

كند و اگر توجه او از طرياق  است منتها چون به بدن خود توجه دارد خود را در بدنش حسّ مي
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تار حركات   های مربوطه به بدنش كم شد، الزم نيست به چهار صاد كيلاومتر آن طارف   رياضت
ند. زيرا نفس ناطقه نه قبالً در بدنِ خاود  ككند بلكه حضوری را كه در آن مكان دارد درک مي

ی هر انسااني در  محصور بود و نه حاال در چهارصد كيلومتری متوقا است، هميشه نفس ناطقه
جاايي  تواند آن حضور را درک كند، كافي است باا تمركاز الزم باه آن   همه جا هست ولي نمي

ی تمركاز  ياباد، الزماه  ا ماي جا جا حاضر باشد، توجاه كناد، خاود را در آن   خواهد در آنكه مي
  4های خاصي است كه بايد انجام دهد.دادن رياضتآنچناني انجام
باه  تواند سازد و انسان ميميممكن را در باطن عالم نفس حضور امكان های شرعي رياضت

جناااب آقااای    ساايرِ مثاال  كنااد،  و عااالم باارزخ و قياماات نيااز سااير       عااالم مالئكااه  سااوی 
   5اند.نوشته« سياحت غرب»در كتاب كه ايشان گزارض سير خود را  «هعلياهللرمحة»قوچانينجفي
هايي كه منجر شود تا نفس ناطقه تمام توجهش به بدنش نباشد ياک نحاوه شاعور    رياضتبا 

كه فاوق زماان و مكاان، در عاالم      كندمي با علم حضوری درکدهد. برتری به انسان دست مي
با تفكر خود بداند نفس او مجرد است و فاوق زماان   حاضر است، اين غير از آن است كه انسان 

های اخالقي در اين است كاه عرفاا در مقاامِ تجارد     فرق عرفای واقعي با انسان. باشدو مكان مي
های اخالقي با توجه به علمي كه دارناد رعايات اصاول اخالقاي را     شوند و انسانخود مستقر مي

از عالم ماده است و از اين طرياق متخلاق باه اخاالق     ها باالتر اند شأن آننمايند چون پذيرفتهمي
يابناد كاه حقيقات    گردند ولي عرفاای واقعاي ماي   شوند و از نتايج آن برخوردار مياسالمي مي

ها ماوراء عالم ماده و ماديات است و بار هماين اسااس ناه تنهاا خاود را در آيناده و گذشاته         آن
دهناد چاون باه ناور     ند و از آنجا به ما خبر مييابكنند بلكه خود را در عوالم برتر مياحساس مي

اناد. اخباار غيباي و    توحيد و با توجه قلبي به خداوند، زيباترين تمركز را در خاود ايجااد نماوده   

                                                 

های آينده به خودی خود كماال نيسات، كماال حقيقايِ     های دور دست و يا زمانعنايت داريد كه حضور در مكان - 4

مند گردد، حال اگر به طور طبيعاي  ن به آن است كه بتواند با حقايق عالم باال مرتبط شود و از انوار معنوی آن عوالم بهرهانسا

برای كسي حضور در آينده و يا حضور در مكاني دوردست پيش آمد مانعي ندارد. آن چيزی كه اوليااء الهاي باه دنباال آن     

كنند و در راساتای رسايدن باه ايان     ح و جسم خود را جهت چنين توفيقي آماده ميهستند اُنس با حقايق عالم باال است و رو

ها مرحمت كناد و ايان غيار از    های آينده را نيز به آنهای دوردست و يا زمانتوفيقات ممكن است خداوند حضور در مكان

های آيناده  خود در زمان آيد و نفس ناطقه به كمک تجردهای غير شرعي به دست ميآن حضوری است كه در اثر رياضت

 شود.های دوردست حاضر ميو مكان

در كتااب ساياحت    انكشاافات صاور برزخاي   »برای بررسيِ بيشتر جزئيات سير مرحوم آقا نجفي قوچاني به نوشاتار   - 5
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دهند همه از سنخ نور توحيد است، باا نگااه توحيادی    از قيامت مي ی هدیخبرهايي كه ائمه
 تعاالي را انسان وجودیِ  یهای حقيقي، درجهچون رياضتبيند، مي مرداردنيا را است كه انسان 

كناد، ايان غيار از آن اسات كاه انساان براسااس        از شهرت دنيايي فرار ميد؛ بعد از مدتي دهمي
هاا دارد،  دستورات اخالقي از شهرت فرار كناد، در حاالي كاه در خاود تماايلي باه آن شاهرت       

با تغيير ماهيات،  قت سنگ اند. يک وطال گرفته دورض راكه است مثل يک سنگي حالت اخير 
هاای  رياضتكنند. ای از طال برآن، ظاهر آن را طال ميشود و يک وقت با تحميل اليهمي« طال»

تا انسان وسعتي مناسب حقيقت خود بيابد و در آن راستا خاود را احسااس   شود باعث ميشرعي 
و امياال و  از بادن  تار  خود را وسايع ه و شديدتر شددر عوالم معنوی حضورض كند و حقيقتاً مي

دادند، شخصي به نام ای خواندند و از آينده خبر خطبه . اميرالمؤمنينآرزوهای بدن مي يابد
چقادر   «خرافه ثٍيث بحديما اشبه الحد»اعشي هَمدان كه جوان كم سني بود برخاست و گفت: 

، خادا  اين سخن شما به خرافه شبيه است. حضرت فرمود: ای جوان اگر در گفتارت گناهكااری 
به دست غالم ثقيا به قتلت برساند و سپس ساكت شدند. در آن هنگاام چناد نفار برخاساتند و     
سؤال كردند: ای امير مؤمنان غالم ثقيا كيست؟ فرمودند: مردی است كه بر شهر شاما مسالط   

زناد. پرسايدند چناد    كند و با شمشير گردن اين جوان را ماي شود و احكام الهي را پايمال ميمي
شود ياا  كند؟ فرمودند: بيست سال، اگر به بيست سال برسد. پرسيدند كشته ميكومت ميسال ح

رساد. اساماعيل رجااء    ی مرمِ اسهال به مرگ ماي رود؟ فرمودند: به واسطهبه مرگ طبيعي مي
گويد: با چشم خود ديدم كه اَعشي را اسير كردند و نزد حجا  بن يوسا ثقفي آوردناد، او  مي

ی ای است از وسعت زماني نفس ناطقهاين نمونه 6مان مجلس گردنش را زدرا كتک زد و در ه
 ولي در راستای نگاه توحيدی.   حضرت اميرالمؤمنين

كند، مثال آن كاه دوری از حارام الهاي     انسان را متوجه حقايق عالم مي شرعي هایرياضت
ماال يتايم، خاوردن    بيناد خاوردن   نمايد تا آنجايي كه ميجان انسان را هماهنگ عالم قيامت مي

بخشاد كاه   هاای مجارد نفاس را شادت ماي     آنچنان جنبه شرعي هایرياضتآتش است. گاهي 
« قوچااني »اهلل جناب آيات بيند، حضوری كه برای انسان خود را در مقام برزخي خود حاضر مي

شاوند و  ايد كه چگوناه ايشاان در مقاام برزخاي اعمالشاان حاضار ماي       پيش آمد، مالحظه كرده
 يابند.اند ميخي آنچه را انجام دادهصورت برز
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 امت حاضر است يهم اکنون انسان در ق
هم اكنون قيامت من قائم است  7«اآل َهقِي ام تِيهقَائٌُِ»فرمايند: مي خداوجود مقدس پيامبر 

شوند. اگر جايگاه نفس ناطقاه را  رو ميو در سير معراجي خود با بهشت و جهنم و اهل آن روبه
تواناد معارا  داشاته    ی كامال ماي  كنيد كه يک انسان با تزكيهحتماً تصديق مي درست بشناسيد

در روايات داريام كاه    . كنياد را قباول ماي   شاناز معرا  باشد و لذا به راحتي خبر رسول خدا
هاا  پرسد: مرا از بهشت و جهنم خبر دهيد، آيا هم اكنون آنمي رضاامامي از حضرتشخص

وقتي به معرا  رفتناد داخال بهشات شادند و      اهللد: بلي، رسولاند؟ حضرت فرمودنخلق شده
گويناد بهشات و   ای از مسالمانان ماي  : عاده پرسدمي از حضرت رضاآتش را ديدند. راوی 

هاا  هاا از ماا نيساتند و ماا هام از آن     اناد. حضارت فرمودناد: آن   ولي خلق نشده ر شدهجهنم مقدّ
ناه  هالهمِنْه ِالي تِناهعليهشَيرئوه  هي خْلُد،هفيه  هكَذَّب ه  النّارهكَذَّب هالنَّبِياهم نْهاَنْكَرَهخَلْقَهالْج نَّةِ»: نيستيم

كساي   «:هُذِ ِهج ه نَُّ،هالَّتيهي،كَذ ب،هبِه االْم،جررِم،  َهي طُ فُ  َهب يرنَهاه  هب يرنَهَ مميُوها وهاهللنارِهج ه نَُّ.هقاو
ای از هايچ بهاره  و اسات  ر و ما را تكذيب كرده كه منكر خلقت فعلي بهشت و جهنم شود، پيامب

حمن فرمود: اين الرّ یسوره 44 یو برای هميشه در آتش است. خداوند در آيهواليت ما ندارد 
جوشاان  ند و هم اكنون گناهكاران بين آن جهنم و آبنكاست جهنمي كه گناهكاران انكار مي

 8 اند.در حال طواف
 معارا   مارا در آسامان   كاه  هنگامي فرمودند: در آن داخ رسول»: و نيز در روايت داريم

 و هايچ  افتاده سفيد و روشن را كه بسياری هایدر آنجا زمين ، ديدمشدم بهشت داخل دادند من
 از طاال و ياک   خشات  ساازند، ياک  مي هايي رابنا كه را ديدم فرشتگاني ، وليكندر آنها نيست

شاما   علّت چه : بهگفتم فرشتگان آن به من دارند.برمي از ساختن بسا دست ، و چهاز نقره خشت
 ماا  یهنفقا  كه گفتند: وقتي فرشتگان داريد؟برمي دست شويد و گاهيمي ساختن مشغول گاهي

 نفقاه  كاه تاا آن  كنايم و صابر ماي   داريمبر مي رسد دستنمي اینفقه كهو وقتي سازيمبرسد مي
ماا گفتاار    یه؟گفتناد: نفقا  ما چيسات شا  یهگفتناد: نفقا   فرشاتگان  آن باه  خادا رسول برسد.
چنانچاه  9س،برح ا َهاللَهِه  هالْح مرد،لِلَّمهِه  هالَهإلَمه هإالَّهاللَمه،ه  هاللَمه،هََكْب مرُهههههبگوياد:   در دنيا، كه استمؤمن
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رو شادند و ايان   ر معراجاي خاود باا بهشات و جهانم روباه      يفرمايياد حضارت در سا   مالحظه مي
جا حاضر اسات و باا   ها در آنو نفس انساننم موجود است رساند كه هم اكنون بهشت و جهمي
 سازند.  يدهند در آنجا بهشت و جهنم خود را ميا انجام ميكه در دن ياعمال

كه به مدد الهي صورت گرفتاه كارشاان را باه چناين معراجاي رساانده تاا         سلوک پيامبر
ه هنوز باز است. منتها معلوم شود اگر نبوت به حضرت ختم شد چنين سلوكي ختم نشد و اين را

گيرد وگرناه ساير او در   تأسي كند در مسير مالقات الهي قرار مي آن كسي كه به رسول خدا
هاای  كتااب شاما  ماثالً  های زياد، در عوالمي مادون و محدود متوقا خواهد شاد.  عين رياضت

ل خاودض  مالحظه كنيد كه چگونه روح خود را سير داده اسات و باه قاو   را « پال توئيچِل»آقای 
كند، ولي به ناكجاآباد! زيرا خداوند است كاه راه اتصاال باه خاود را از طرياق      روحش سفر مي

إِ َّهر بَّمك هه»فرمايد: دهد و هيچ راه ديگری نيست. قرآن در اين رابطه ميپيامبران به بشر نشان مي
داناد چاه   فقط پروردگاار تاو اسات كاه ماي     ه«ُ،  هََعرلَُ،هم نهي ضُِِّّهع نهس بِيلِهِه  ُ،  هََعرلَُ،هبِالْم،هرتَدِينَ

ياباد.  باشد و به او راه ميكسي از مسير الهي منحرف است و چه كسي در مسير هدايت الهي مي
توان هر ادعايي را جهت رسيدن به كمال، پذيرفت، زيرا كمال مطلق خدا است و فقط ولذا نمي
 مين منظور پيامبران را فرستاد.  تواند به سوی او سفر كند و به هداند چگونه بشر مياو مي

باشد، خداوند ی «اهللسبحان»اسم در مقام كسي اگر فرمودند:  طبق روايتي كه رسول خدا
بهشات خاود   مصالح طور ، يکحضرت پروردگار از هر نقص و عيبي گردد« تنزيهِ»دلِ  و دلش
بهشات خاود را بار    بيند مصاالح  كس كه در منظر خود نور كبريايي حق را ميفرستد و آنرا مي

به ايان كاه حضارت حاق، بااالتر از      شود فرستد، در تنزيه خداوند قلب او منور ميآن اساس مي
. شود تا بزرگي خداوناد را بنگارد  و در تكبير الهي قلب او منور مي اين جسم و جسمانيات است

و قيامات   آن قصر در عاالم غياب  همين حاال به انسان اسماء الهي را در منظر خود ديد اگر قلب 
و هماين حااال در بارزخ    جاها وساعت دارد و ابعااد اصالي او    شود زيرا حدّ انسان تا آنميوصل 

ای كااه بااه اناادازهدنيااا اياان ديدنااد شااما در در آن عااالم  قياماات حاضاار اساات. رسااول خاادا
ی اذكاارِ تسابيحات اربعاه    بقيه. دسازيميخود را قصر مصالح جا آن دكنيی زندگي «اهللسبحان»
و تكبيار، ابعااد متفااوت     -گفاتن ال اله االّ اهلل -طور قياس كنيد كه چگونه حمد و تهليل نيز همين را

سازد. موضوع ور ميسازد و يا چگونه با عقايد باطل جهنم خود را شعلهقصر بهشتي انسان را مي
زخ و ی انسان تا كجاها وساعت دارد و هماين حااال در بار    اصلي اين است كه بدانيم نفس ناطقه

 قيامت حاضر است.  



  

فوق زمان و مكان تا حدّی توانسته باشيم معني مجرد بودن و  6 یی شمارهاميدوارم در نكته
در  ی انساان فاوق تماام موجاودات اسات.     بودنِ نفس ناطقه را روشن كنيم و بفهميم نفس ناطقه

ايان معناا كاه مقاام      باه اسات؛  « ما سِوَی اهلل»گويند: انسان، كلِّ كه ميحكمت الهي بحثي داريم 
را داشاته   -كه مخصوص خدا اسات   ير از كماالتيبه غ -ی كماالت انسان استعداد آن را دارد كه همه

در انسان باه   تمام مراتبي كه در اين عالم هستی حقايق مخلوقات باشد، زيرا باشد و جامع همه
دانياد ماا باه جهات     باياد ب بيانم؟  نماي هاا را  آنچارا مان   اگر بپرسيد حاضر است. صورت جامع 

مگر شما تاا باه خاواب نروياد، آيناده را      مشغوليات دنيايي از بسياری از ابعاد خود غافل هستيم. 
قدر خاوابيم  آنگاهي ما  ؟حاضر هستيدآينده در آن ی خود از نظر نفس ناطقهكه با اين بينيدمي

بيدار شاد و باه حقيقات    بايد به كمک دستورات الهي بينيم. كه تا به خواب نرويم، آينده را نمي
 مجرد خود نزديک گشت. 

فرمائيد روض عرفا در مسير سلوک باا روض علماای اخاالق متفااوت اسات      شما مي سؤال:
 -كند مبنای شخصيت خود را در سير به سوی فضاائل اخالقاي تغييار دهاد     زيرا عارف سعي مي

ستورات اخالقاي عمال   ولي در روض اخالقي سعي بر آن است كه به د -شوديكه طال م يمثل سنگ
شود و انسان رعايت اصول اخالقي را بنمايد هر چند ممكن است از نظار مبناايي ميال او مطاابق     

حال سؤال اين است كه آيا اين سخنان موجاب   -اناد كه طال گرفته يمثل سنگ -آن دستورات نباشد 
ه فقاط در  شود از يک طرف روض اخالقي تحقير شود و از طرف ديگر برای امثال بناده كا  نمي

ی وجودی خودمان را شديد كنيم، ياک نحاوه   هايي هستيم كه درجهحدّ تئوری معتقد به روض
عُجب و خودبيني حاصل شود؟ در حالي كه اگار حادّاقل خاود را از نظار ظااهر هام كاه شاده         

مثال   -كاردم، مفتخار باه رعايات بساياری از دساتورات اخالقاي        متخلق به فضاائل اخالقاي ماي   

شدم. ولي حاال از يک طرف ارزض روض اخالقي از چشمم افتااده  مي -نكاردن بتينگفتن و غدرو 
های معرفت نفساي نادارم، در   است و از طرف ديگر همّت الزم را جهت به عمل آوردن تئوری

توانناد  حالي كه اگر مباحث معرفت نفسي در حدّ تئوری محدود شود، كافر و مؤمن هر دو ماي 
ی ی انساان در هماه  گوئياد، نفاس ناطقاه   چه شما ماي از طرفي آنآن را بفهمند و تصديق كنند. 

عوالم حاضر است، از نظار اساتداللي قباول داريام ولاي باه علام حضاوری چناين حضاوری را           
توان نتيجه گرفت صرف اين مباحث موجب قرب به حاق و حضاور   كنيم و لذا مياحساس نمي

يان مباحاث، ساعي در رعايات     شاود تاا تصاور كنايم كسااني كاه خاار  از ا       در عالم غيب نمي



  

اناد و گماان كنايم خودماان ايان      كنند در نيل به كماالت الزم عقب ماندهدستورات اخالقي مي
 مشكل را نداريم.

گارفتن مباحاث   رمائيد حقيقتاً اين مباحث نبايد موجب دست كام فطور كه ميهمين جواب:
تواند تا چه عمقي نفوذ كناد و  اخالقي شود بلكه بايد ما را متوجه كند كه دستورات اخالقي مي

كه در عين عالقه به مال حرام، مواظاب باشايم باه ماال حارام      جای آنآرام با كنترل خود بهآرام
 نزديک نشويم به جايي برسيم كه از مال حرام متنفر باشيم.  

فهمناد  ها را ميفرماييد: مباحث معرفت نفس وقتي در حدّ تئوری باشد، كافر و مؤمن آنمي
كنند. عنايت داشته باشيد كه ارزض مباحث معرفت نفس آن است كاه اگار انساان    يق ميو تصد

هاايي، مثال نظار باه اعتبارياات و كثارات و       به حقايق عالم وجاود نظار كناد و باا رفاع حجااب      
ها را تصاديق كناد   تواند آنآرزوهای بلند دنيايي، با آن حقايق يک نحوه اتحاد ايجاد نمايد مي

ای فوق را كنار نگاذارد عماالً وارد معرفات نفاس نشاده بلكاه اطالعااتي از        هو تا انسان حجاب
ای برده نفس ناطقه به دست آورده است و در اين حالت است كه نه از معرفت نفسِ واقعي بهره

دست آورده و تنها گرفتار عجب شده است ولي اگر بخواهاد  و نه از نور اخالق فاضله چيزی به
های مذكور آزاد شود و در اين حال ديگر كاافر و  د بايد از حجاببه نفس خود معرفت پيدا كن

 مؤمن مساوی نيست. 
فرمائيد: حضور نفس در عوالم غيب و قيامت را از نظر استداللي قبول داريم ولاي چناين   مي

توان پذيرفت كه اين مباحث موجب قرب به حاق و  كنيم در نتيجه نميحضوری را احساس نمي
قيامت شود. عنايت داشته باشيد كه اگر انساان متوجاه شاود باه واقاع در      حضور در عالم غيب و 

شاود كاه   هايي ميذات خود دارای چنين حضوری در عالم غيب هست به راحتي متوجه حجاب
ی باين نفاس ناطقاه و عاالم غياب و      جاايي كاه رابطاه   مانع درک چنين حضوری است. و از آن

كاردن  كناد باا رقياق   دارد ساعي ماي  ر ميی تشكيكي است و شدت و ضعا بقيامت يک رابطه
و وارد ياک خودساازی مساتمر     10ها درک حضور خود را در آن عوالم شادت ببخشاد  حجاب

گردد و سير و سلوک برايش معني پيدا كند و بفهمد چرا حكمای الهي و عرفای بااهلل آن طاور   

                                                 

فَاأذَنم لِاي ياا    »كني: تقاضا مي با توجه به شدت بيشترِ حضور در عوالم معنوی است كه در اذن دخول حرم ائمه - 10

دهاي باه مان    اءات ماي ای موالی من بيشترين اذن دخول را كه باه اوليا  « الیَ فِي الد خُولِ اَفمضَلَ مَا اَذِنمتَ لِاَحَدٍ مِنم اَوْلِياءِکمَوْ

 عطا فرما.



  

تأمال برهااني، ذوق و   : »«اهللحفظوه»ها به تعبير مقام معظم رهبریكردند كه در شخصيت آنعمل مي
   11«.ی عرفاني و تعبّد و تدين و اُنس با كتاب و سنت با هم دخيل گشتهمكاشفه

فرمائيد اگار  طور كه ميحقيقتاً اگر رويكرد انسان به دستورات اخالقي درست باشد و همين
شناساد  ظاهر دستورات را هم مستمراً حفظ كنيم چون جان و فطرت انسان اين دستورات را ماي 

 گااردد و در همااين رابطااه علاايآرام باااطن انسااان منااور بااه حقيقاات آن دسااتورات ماايامآر
ُه»فرمايند: مي . چاون  اگار بردباار نيساتى خاود را باه بردباارى وادار      ه12«إِ ْهلَُرهتَكُنْهَ لِيماًهفَمتَح لَّ

متنفر است. اگر انساان   يش دارد و از رذائل اخالقيگرا ياخالق یفطرت انسان به صفات فاضله
آرام جان انسان رد، آراميفاصله بگ يد و از رذائل اخالقيخود را وادار به اخالق فاضله نما يمدت
تنهاا  ابد. در مباحاث معرفات نفاس ناه    ييرد و اخالق فاضله را جزء وجود خود ميپذيها را مآن
نماود جهات تحقاق اخاالق فاضاله در       يد ساع يا استقبال كرد بلكه با يد از موضوعات اخالقيبا

 ین راهكارها را شناخت و به كار برد. معرفات نفاس از آن جهات كاه راه محاسابه     يبهتر نفس،
تواند به يكند ميم ياس را حضور در فضائل معرفيد و مالک و مقينماينفس را بهتر به انسان م

باه   يتوان آن را اَنمفَعُ الممعارف دانست كه به خاوب يد و از آن جهت مينما يانيسالک كمک شا
ها قانع است ت ظاهر آنياست و به رعا يا در مقام اطالع از فضائل اخالقيشان دهد كه آانسان ن

و  -كاه طاال شاده     يمثال سانگ   -را در جان خود نفاوذ داده   ياست كه فضائل اخالق يا در مقاميو 
به اموال مردم متنفر اسات چاون در آن حاال در خاود احسااس ظلمات        یقتاً از دست اندازيحق
اسات   يد وگرناه محفوظاات  يماا بگشاا   یرا جلاو  ين راها يد چنيمعرفت نفس باكند. مباحث يم
 حاصل.  يب

حضاور كامال   در بادنِ خاود    انساان »ششم متوجه اين حقيقت شديم كاه چگوناه    یدر نكته
. مالحظه كردياد وقتاي موجاودی    انسان فوق زمان و مكان استو روشن شد به چه معني  «دارد

اضر است و هام در گذشاته و هام در ايان مكاان حاضار       ه حهم در آيندفوق زمان و مكان شد 
يابيد كاه چگوناه در هماه    است و هم در مكاني ديگر و شاهد نكته اخير را شما در بدن خود مي

كه اگر جلوتر رويد جای بدنتان هستيد و بيش از اين هم فعالً انتظار نداريم كه بپذيريد در حالي
 ی عوالمِ وجود حاضر باشد.تواند در همهتصديق خواهيد كرد انسان مي
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 ام نفس در بدن حضور کامل و تم
ترين نكته در معرفت نفس است، موضوعِ حضور كامل نفاس را باا   هفتم كه دقيق یدر نكته

كنيم به اميد آن كه بهترين نتايج را در عالم الهيات از اين نكته باه دسات   دقت بيشتری دنبال مي
 آوريم. 
. حاال  بدن حاضر اسات  یكه در همه جابود « كاملِ نفس حضور»ششم؛ بحث از ی نكتهدر 

حاضار  هماه جاا   در « تماماً»بلكه ی بدن حاضر است سخن بر سر اين است كه نه تنها در همه جا
كاه ياک طارف نفاس در گاوض      نه اينی نفس حاضر است در هر نقطه از بدن همهست. يعني ا

و بينايي را انجام دهاد. موجاودات   باشد  در چشمآن  و يک طرفو شنوايي را انجام دهد باشد 
مجرد از آن جهت كه بُعد ندارند دارای چناين خاصايتي هساتند كاه تماماا هماه جاا حاضارند،         

راست آن، در طارف چاپش    مثالً تخته سياه را در نظر بگيريد؛ طرفِ ،های مادیپديدهبرعكسِ 
هاوايي  ياا   اسات.  بُعد دارد و قابل تقسايم  زيراآن، در طرف راستش نيست،  نيست و طرف چپ
هماان  عيناً زديک من است ناما هوايي كه  ،جا هستهمه از يک جهت در  كه در اين اتاق است

چون هوا موجاود ماادی اسات و دارای    هست، اما هوا همه جا آن طرف است. هوايي نيست كه 
ه جا نيست، در حالي كه حضور نفس شما در بدنتان با بُعد است، عيناً همين هوا كه اينجاست آن

   ی نفس در هر جای بدن حاضر است.اين صورت است كه تماماً و عيناً همه جا هست و همه
تماام وجاودِ   شنويد باا  وقتي صدايي را مي، بلكه «شنوممن با يک طرفم مي»گوييد: شما نمي

ی شاما از  نفس ناطقه ،گوض. در موقع شنوايي یی آن صدا هستيد، منتهي به وسيلهشنونده خود
ی در صاحنه « مان »، يعناي ياک   «من شانيدم »گوييد: مياست و لذا  ايي خود حاضرترشنو یقوه
 همين است« امّحضور ت»شنود، و معني ی شنوايي ميكمک قوهی شنوايي حاضر است كه بهقوه

شانود  ی شانوايي ماي  انسان تماماً حاضر است. هر چند باا قاوه  « منِ»كه در هرجا و در هر عضو، 
 شنود.  ی شنوايي مين عضو با قوهاست كه در آ« من»ولي 

مان دارم شاما را   »گويياد:  ماي و  كنياد ماي  را نگاهبنده تان داريد «من»شما با در حال حاضر 
، يعناي شاما تمامااً در    شانويد را ماي بناده  تان صادای  «من» داريد با، همين حاال هم «كنممينگاه

اول روشان شاد نفاس ناطقاه      یچشمتان حاضريد و تماماً در گوشاتان حضاور دارياد. در نكتاه    
تاان دارياد   «مان »باا  و  بينيدتان داريد من را مي«منِ»پس شما با ی گوض. شنود منتها به وسيلهمي

تان صدای «من»بينيد و با نصا تان من را مي«من»با نصاِ كه نه اينشنويد، اما صدای من را مي
با تمامِ خاودم  »اهيد گفت: . بلكه خوكنيدينم شنويد. چنين حضوری در خودتان حسمن را مي



  

ايان نكتاه را   ؟ اگر توانساتيد  «شنومتو را ميصدای با تمامِ خودم دارم  و بينمتماماً دارم تو را مي
   .شودمي برايتان بازالهي در معارف ارزشمندی العاده كنيد، باب فوقتصديق در خودتان خوب 

هسات، بلكاه   باه صاورت كامال    شاما   «تان »شما، نه تنها همه جاای   «من»معلوم شد بنابراين 
باه تعبيار   هسات.  ی شما همه جای تن به صورت تامّ و تمام توان تصديق كرد كه نفس ناطقهمي
نيسات، آن  ميز اين طرف ميز، آن طرف دوباره عنايت بفرمائيد: «. جا هستاض همههمه»تر ساده

گاری اسات،   ی شاما طاور دي  ی وجود نفس ناطقهولي نحوهنيست. آن اين طرف  هم طرف ميز
   .بدون هيچ تقسيمي ،هستتن شما  یجاهمه در شما ِ «من» یهمه

وقتي متوجه باشيم نفس ناطقه به جهت مجردبودنش قابل تقسيم نيست و موجود مجارد بُعاد   
توان همين حالت را به صورت حضوری در خود نيز احساس ندارد كه به اجزاء تقسيم شود، مي

نفس ناطقه را در بدن خود درک نمود. يعني آنچه با انديشه « كامل و تمامِ»كرد و معني حضور 
و تفكر ثابت گشت با علم حضوری احساس شد وگرنه توقا در آن حدّی كاه عقال موضاوع    

پذيرد كافي نيست و ما را باه حقيقاِت حضاوِر كامال و تماام خاود در آن حاد كاه آن را         را مي
ي موضاوع را بپذيرياد و بفرمائياد    رساند. ممكن اسات از طرياق برهاان عقلا    احساس كنيم، نمي

فهميدم ولي فهم حقيقي آن است كه انسان موضوعِ ماورد بحاث را در خاود احسااس و تجرباه      
نيسات  آن چيازی   كه صرفاً آن را بداند و قانع شاود. ايان  كند و خود را در آن عالم بيابد، نه اين

 بكشاند. « بندگي»كه ما را به شور 
اياد  تان هستيد، به دركي از حقيقت رسيدهجای تنی شما همهدر خودتان يافتيد كه همهاگر 
چناين حضاوری را    اسات كاه   ، در ايان حالات قلاب   دوقانع شا  آن است كه عقلباالتر از و اين 

قلاب در   قيامات ياباد، چاون در   ای از حضورِ قيامتي خاود دسات ماي   كند و به نحوهاحساس مي
هاا وجاود دارد،   های عقلي قاانع شاويم كاه آن   آيد. حقايق پنهان نيست كه با استداللصحنه مي

گيرد قدر در فشار قرار ميآندر برزخ اگر در اين دنيا قلب انسان وجود حقايق را احساس نكند 
فشاار قبار بارای    اسات،   «فشاار قبار  »تا مفاهيم عقلي او به شعور قلبي تبديل شود، اين فشار همان 

ن حدّی است كه آن معرفت به حضور قلاب  به حقايق است، در آمؤمن كسي كه از طريقِ عقل 
تبديل شود و اگر كسي در اين دنيا آن فشار را تحمل كرد و در ادراک حقايق قلب خاود را باه   

 آيد. گفت: صحنه آورد، در برزخ چنين فشاری را ندارد و اين با تزكيه به دست مي
 ده و دل پنجااه سااال يااد يتااا خااون نكناا  

 
 نااااد بااااه حااااالياز قااااال تااااو را ره ننما

 



  

كسي كه مطلوب قلبش دنياست اگر از نظر عقلي هم بپذيرد كه هر موجود مجردی حضاور  
كامل و تمام در عالم دارد و متوجه چنين حضوری برای خداوند بشود، چون چشم قلابش را باا   

شاود هايچ   انصراف از دنيا و نظر به حق، روشن نكرده است، همين كه وارد برزخ و قيامات ماي  
د و اعماال او  بيند، منتها اگر عقل او وجاود حقاايق را پذيرفتاه باشا    ق را نميچيزی از انوار حقاي

شاود و  تبديل ماي « عين»آرام آنچه برای او علم است به مطابق ايمان به وجودِ حقايق باشد، آرام
هر،ذْب مههةُفَمهرِعرم لْاَ»فرماياد:  ماي  «هيوعلاهللرمحة»بيناد و در ايان رابطاه مالصادرا    آنچه را قباول داشات، ماي   

هاا را در عقباي مشااهده    شاود تاا انساان آن   معرفت عقلي به حقايق در دنيا، بذری مي « د اُ شَم،الْ
   13كند.

توانيد اين را در خود احساس كنيد كه در هر جای بدنتان به صاورت  عرم شد خودتان مي
ک و يا باا آن ببينياد   باشاد و  تان در چشمناطقه نه اين كه يک طرفِ نفس كامل و تمام هستيد، 

باا آن بشانويد بلكاه ديادن و شانيدن را باه ذات خودتاان نسابت         باشد و تان در گوضآن  طرف
شنوم و من گوييد من ميی شنوايي، ميی بينايي و قوهدهيد و نه به چشم و گوض و نه به قوهمي
 بينم.  مي

جاا  اض هماه ای در اين دنياا هسات كاه هماه    متوجه شديم پديدهوقتي از طريق معرفت نفس 
رسيد كه هر موجودی كه از جنس نفس ناطقه باشد دارای چنين خاصيتي به اين باور مي ت،هس

پيدا كنيد و حتاي آنجاايي كاه    توانيد نميهای مادی است، خاصيتي را كه در هيچ يک از پديده
طور نيست، بلكه هر قسمتي از ناور در قسامتي از   به واقع اين «همه جا هستدر نور »فرمائيد: مي

 جا هست. گوييد نور همهار دارد كه چون همه يک جنس دارند ميمكان قر

 ج بحثينتا
توانناد حضاور كامال و تماام     بودن، نماي های مادی كه به جهت قابل تقسيمبر خالف پديده
های مجرد به جهت غير قابل تقسيم باودن حضاور كامال و تماام دارناد كاه       داشته باشند، پديده

دهياد و  توانيد احساس كنيد و آن احسااس را تعمايم ماي   ميی چنين حضوری را در خود نمونه
  آوريد.دست مينتايج زير را به

 خدا همه جا هست   یهمه -1
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خداوند مجردِ محض است و هيچ گونه بُعدی كه قابل تقسيم باشد در او راه ندارد به هماين  
 و لاذا حضارت حاق    جای ديگردر طرف ديگرض و  جا باشد طرفش يکشود يک نميجهت 
ی جود به نحو كامل و تمام هست، آن هم باا علام و قادرت و حياات و اراده    ی عوالمِ ودر همه

توانيم ثابت كنيم ولي باا مقادمات طاوالني و ايان يكاي از      مطلق، همين موضوع را در فلسفه مي
 تواند از آن طريق، ره صدساله را يک شبه طي كند.  بركات معرفت نفس است كه انسان مي

حضور كامل و تمام حضرت حق در عالم شديم و فهميديم حضور او در عاالم   وقتي متوجه
فهميم اين طاور نيسات   ی ما است در بدنمان، آن هم به صورتي اَشدّ، ميمثل حضور نفس ناطقه

اض ، چون هماه كندرا نگاهديگر های كند، نتواند انسانمي كه دارد من را نگاه در حاليخدا كه 
فهمايم  شود و ماي او در ما ايجاد ميمطلق  تبصيرطريق تصور درستي از  از اينست و ه جاهمه

ها بصير مطلاق و ساميع مطلاق و علايم مطلاق در صاحنه اسات و كااری او را از         ی مكاندر همه
 دارد. كاری ديگر باز نمي

   حضور كامل و تمام فرشتگان در عالم -2
طور تمام عوالم حاضرند و هميناند و در فرشتگان چون مجردند دارای حضور كامل و تمام

ای در عاالم مااده ماانع    ی مان نيسات، هايچ پدياده    كه دست و پای من مانع حضور نفس ناطقاه 
تواند جان هزاران در يک لحظه مي باشد. به همين جهت حضرت عزرائيلها نميحضور آن

و باه جهات    داردنفر را بگيرد چون حضور ايشان طوری است كه كاری او را از كاری باز نماي 
بيناد.  كس او را در هنگاام قابض روِح افاراد باا چشام سار نماي       ی مرگ، هيچمجردبودن فرشته

َنتُُرهَِينَئِذٍهتَنظُرُ  َ*  فَلَ رلَاهإِذَاهب لَغَتِهالْح،لْقُ م »فرمايد: خداوند مي   نَحرمنُهََقْمرَب،هإِلَيرمهِهمِمنكُُرههههه*ه َ 
اظر بار آن مااجرا   نا  شاما و  رساد به گلو مى محتضره جان پس چرا آنگاه ك 14«  لَكِنهلَّاهتُبرصِرُ  َ

د او را يا تواني، نما بينياد تاريم ولاى نماى   ما باه آن محتضار از شاما نزدياک     كهيد و در حاليهست
  ی عالم ماده برای فرشتگان هست.اين نحوه حضور در همه د؟يد و از مرگ نجات دهيبرگردان
  عالمدر  حضور كامل و تمام حضرت صاحب الزمان -3

 باين حضارت حاق و مخلوقاات     فايضِ  یواساطه  الزماان حضرت صاحبجايي كه از آن
هاای مجارد،   ی وجودی را در عالم غيب دارند، نسابت باه سااير پدياده    هستند و باالترين درجه

ی عاوالم، حضاوری كامال و تماام     باشند و به همين جهات در هماه  ترين تجرد را دارا ميكامل
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الئكه دارای شدت كمال بيشتری هستند حضورشاان نياز بيشاتر اسات،     دارند، و چون نسبت به م
هم حضوری مخصوص به خود و اگرچه بسياری از افراد به جهت تعلقاتشان باه اماور واهاي    آن

ی عاالم  حضور آن حضرت را درک نكنناد ولاي حضارت باا توجاه باه چناين مقاامي در هماه         
 15«ذِيهَ م لْت،هنُ َاًهفِيهالسَّفِينَةِهبِأَمررِهر بِّميهََنَاهالَّ»فرمايند: مي حاضرند. حضرت اميرالمؤمنين

  هََنَاهالَّذِيهََخْرَجرت،هي، نُس همِنْه»نوح را به امر پروردگارم حمل كاردم.   ینهيكه سفيمنم آن كس
 - يونس را به اذن پروردگاارم از شاكم مااه   يكه حضرت  يكسمنم آن«هب طْنِهالْح،  ِهبِإِذْ ِهر بِّي

مانم   «  هََنَاهالَّذِيهج ا  زر ،هبِم، س مىهبرمنِهعِمرمرَا َهالْب حرمرَهبِمأَمررِهر بِّميهههههه»در آوردم.  -ايردر آن وسط د
ايان نحاوه حضاور باه جهات       16ا عبور دادم.يرا به اذن پروردگارم از در يكه موس يكسآن

جاا  در ايان  17بودن آن ذات مقدس است كه در جای خود بايد بحاث شاود.  ی فيضمقام واسطه
ی فايض در عاالم تاا چاه حادّ اسات و       ی واساطه جانباه ی حضور همهتم عرم كنم نحوهخواس
كه اگار  كند در حاليكه چگونه معرفت نفس اين نحوه حضور را برای انسان قابل درک مياين
كارديم. باه نظار    بپردازيم مقدمات زيادی را بايد طرح مي های ديگر به آنخواستيم از طريقهمي
چناين را از معاارف   آن اباوابي ايان  از طرياق  بشود ظرفيت ندارد كه اندازه اين معرفتي هيچ بنده 

   الهي برای خود و ديگران بگشائيم.
 دادند  به اميرالمؤمنين معنای علمي كه پيغمبر -4

باه راحتاي آن را    مان از دين درست بشوداگر تصوراتی ما معتقديم كه همهدر رابطه با اين
كناد  كند و خودض اقرار ماي كنم كه ابن عباس آن را نقل ميا عرم ميكنيم روايتي رقبول مي

س ممِعرتُه،هههَ دِيثاًهلَُرهََدررِهم اه  جره،ه،ه  هلَُرهَُنْكِمرْ ،ههس مِعرت،همِنْهع لِيٍّ»گويد: آن را نفهميده است. مي
تَاح هََلَِْهب ابوهمِنَهالْعِلُِْهي فْتَح،هكُُِّّهب مابوهََلْمَ هههََس رَّهإِلَيَّهفِيهم رَضِهِهفَع لَّم نِيهمِفْهي قُ وُهإِ َّهر س، وَهاللَّهِ

 او از. نكاردم  هام  انكاار  را آن و نفهميادم  را آن معناای  كاه  شانيدم  حاديثى  على از 18«ب اب
 هار  از كاه  آموخات  مان  باه  را علام  از باب هزار كليد بيماريش در  پيامبر» :فرمود كه شنيدم
در بساتر   اين است اين چه نوع علمي است كه رساول خادا   سؤال .«شدمى باز باب هزار ،بابى

آموزند كه هر باابي  اند به حضرت ميرا در بغل گرفته بيماری آن هنگامي كه حضرت علي
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گشايد؟ مسلّم آن علوم از آن ناوع اطالعاات   از آن علم به خودی خود هزار باب از علوم را مي
وجاود آياد.   دادن باه مطالبي باشد كه با گوضنيست كه حضرت بخواهند به حافظه بسپارند و يا 

هاايي  كه حضارت حجااب  خواهد، مگر آنچون گفتنِ مطالبي آنچنان گسترده، زمان زيادی مي
بر طرف كرده باشاند كاه حضارت خاود را در عاوالم ديگار        را از مقابل نفس مبارک علي

از آن علاوم  احساس كنناد و باه علام حضاوری باا آن حقاايق متحاد گردناد و تاازه هار كادام            
كناد در  كه وقتي انسان احسااس ماي  هايي از علوم بر قلب مبارک حضرت بگشايد. مثل اينباب

مقام تجرد خودض حضورض كامل و تمام است و از اين طريق معني حضور خداوناد و مالئكاه   
فهمد. با اين تفاوت كاه ماا معناي حضاور كامال و      در هستي را مي و حضرت صاحب األمر

طاور كاه ماا    كنناد هماان  فهميم و اولياء الهي به صورت حضوری درک ماي را ميتمام خداوند 
 كنيم.  حضور كامل و تمام خود را در بدن درک مي

 هر كه مجردتر است، حاضرتر است 
مالحظه فرموديد موجود مجرد دارای حضوری كامل و تمام است و مالحظه فرمودياد هام   

هاا  هام حضارت حاق، منتهاا شادت تجاردِ آن       ی انسان مجرد است و هام مالئكاه و  نفس ناطقه
متفاوت است، به اين معني كه شدت تجرد خداوند بيشتر از تجرد ساير مجردات است همچناان  
كه ساير مجردات نيز در عين مجردبودن، تجردشان شدت و ضعا دارد و هار انادازه از لحااظ    

مثال لياوان   . مجاردات  تر باشند دارای تجرد بيشاتری هساتند  ی وجودی به خداوند نزديکمرتبه
تاوان گفات ايان    اند كه مياست، مثل علمتر ليواننيستند كه نتوان گفت اين ليوان از آن ليوان، 

اماا  «. تار و فالني عالم فالني عالم است»توانيم بگوييم: ما مياست. تر عالمشخص از آن شخص 
ی از مقولاه اصاطالح  ، باه چون ستون«! تر استستونآن ستون،  از اين ستون»توانيم بگوييم: نمي
، لاذا  ناد ا«وجاود »ی ی مجاردات از مقولاه  ی وجاود اسات و هماه   و علم از مقولهاست « ماهيت»

ی از هماه  ماام زماان  ا و جردترناد بناده م ن مجرد است، مالئكاه از  . نفمسِ مَندمجردتربعضي 
نفاس   ردتجا  ،همين توجهاات خود توجه دارد و  به بدنی بنده ند. نفس ناطقهمجردترمخلوقات 

از اين جهات  شود. مالئكه اگر تزكيه كنيم، تجردمان بيشتر ميبه همين جهت  كندضعيا مي را
 بيشتر است.  ها در شرايط عادی انساناز كه بدني ندارند كه به آن توجه داشته باشند، تجردشان 

اسات.  تر وند است و او از هر چيز به ما نزديکخدادر هستي از « كامل و تمام» اولين حضورِ
بر ما منات بگاذار و    «  هامرنُنْهع لَيرنَاهبِرِضَا ،»: خدايا! كنيددر همين رابطه در دعای ندبه عرم مي



  

گاردان. چاون از آن جهات كاه خادا باه شاما نظار دارد،         امام زمان را از ما راضي قلب مبارک 
رب شاويد  ی قتر است ولي از آن جهت كه شما بايد شايستهخداوند از همه چيز به شما نزديک

ی قرب قرار دهيد و برای نزديكي به را واسطه بايد زحمت بكشيد و تزكيه كنيد و امام زمان
دست آوريد، تا به خدا نزديک شويد. البته عنايت دارياد  بايد شايستگي الزم را به امام زمان

م را كه حضرت از ما دور نيستند كه بخواهيم به دنبال حضرت بگرديم، الزم نيست بگارديم اماا  
ی رؤيت آن طلعت رشيده شاويم. چاون هار    پيدا كنيم، بايد خود را طوری تغيير دهيم تا شايسته

ی عاوالم حاضارند،   ی فيض در همهكه مجردتر است حاضرتر است و امام از جهت مقامِ واسطه
افتد، غالباً ظهوری است از باطن عالم باه بااطن   ظهور جزئي آن حضرت كه برای افراد اتفاق مي

كه حضارت  ها ظاهر شدند. اينكنند حضرت از بيرون برای آنها تصور ميافراد، هرچند آنآن 
شوند به جهت آن است كه در افق بااطني  ها غائب ميبعد از ظهور برای افراد و دستگيری از آن

اماام  ها پنهاان گشاتند.   كه امام پشت سنگي رفتند و از چشمها ظاهر شدند، نه اينها برای آنآن
مقاام  اند، مخفي كه نيستند. اگر متوجاه  غائب شدند و به غيب رفتند، حضرت غائبشدند، نگم 

 فهميم و نه ظهور آن حضرت را. آن حضرت نباشيم نه غيبت امام را درست ميتجرد 
هماه جاا   »اين خاصيات هار موجاود مجردی است؛ كاه  ی مباحث گذشته اين شد كه: نتيجه

در عاالم  چه موجاود مجردتار باشاد، حضاورض     و هر«. هست جا هم با تمامِ وجود هست و همه
 حضورض هم مطلق است. است، مجرد محض چون شديدتر است، مثل خداوند كه 

تاا   «حاضرتر استدر عالم مجردتر است  چه موجودهر »را با دقت دنبال كنيد كه اين قاعده 
در عاالم خاوب    زمانامام به معارف ارزشمندی نايل شويد. مولوی واقعاً در رابطه با حضور 

 گويد: ميجا كه گفته، آن
 ن محضار از ماات ساالم اهلل   يغائب از ا یا
 

 از همااه حاضاارتر، از مااات سااالم اهلل    یا
 ی،هم مقصد و مقصودیاَسعدومسعود هم 

 
 ، از ماات ساالم اهلل  یهم احماد و محماود  

 تاو  يتاو، هام گانج نهاان     يهم جاان جهاان   
 

 هللتااو، از مااات سااالم ا  يهاام اَماان و امااان 
اكناون چاون   ها، موضوع ارزشمندی است. هام ی آنحضور مجردات در عالم با حفظ مرتبه 

و چون تجردشان از ما شديدتر اسات  جا حاضرند اينمجردند و از مكان و زمان آزادند،  مالئكه
ی تجردی كه داريم با مراتاب  هر كدام از ما به اندازهحاضرترند؛ هستيم جا ايندر كه از ماهايي 

هاا از  رد عالمِ غيب، وحدت و يگانگي داريم. نفس حيوانات نيز مجرد است و بعضاي انساان  مج



  

اناد و لاذا در افاق حيواناات قارار دارناد، هار چناد اساتعداد          حدّ تجرد حيواني خود باالتر نيامده
 حضور در مراتب باالترِ وجود را دارند. 

جاادوگران   ها مثلضي از انسانی تجردی كمتر از انسان ولي بعنّ نيز مجرد است با درجهج
ها هم افاق شاوند، ايان از عجاياب     ی جنّ پائين ببرند و با آنكنند خود را در حدّ درجهسعي مي

 تر يا باالتر برود. گفت: ی خود پايينی اوليهتواند از مرتبهاستعداد انسان است كه مي
 اساااات يزاده طرفااااه معجااااون يآدماااا

 
 وانياااااكاااااز فرشاااااته سرشاااااته و زح  

 نيااان شاااود باااه از اياااا ید ساااوگااار رو 
 

 آن شاااااود كِاااااه از آن یور رود ساااااو
باه   -انسان با انصراف از عالم ماده و كم كردن حاكميت بدن، تجرد خاود را شاديدكند  اگر  

در راساتای   حضارت بااقر  شاود.  افاق ماي  مقرب هم یبا مالئكه -كه دارد يجهت استعداد خاص
باه ماا    يبه خدا قسم اگر سنگ 19«بَّنَاهَ ج رٌهَ شَرَ ،هاللَّه،هم ع نَا  هاللَّهِهلَ رهَََ »فرمايند: صعود انسان مي

ت با امام به آن معنا است كه انسان ين معيكند. ايمحبت داشته باشد خداوند او را با ما محشور م
  20شود كه امام در آن افق قرار دارند.يمند مبهره يت امام از افقيل شخصيدر ذ

 حضور مطلق حضرت حق 
هار موجاود مجاردی چاون بُعاد نادارد، خاصايتش هماين اسات كاه           ه فرموديد كاه  مالحظ

 تاوانيم درک كنايم.  و ما اين خاصيت را از طريق نفس مجردِ خود ماي  «اض، همه جا هستهمه»
چون وقتي نفس ما به جهت تجردض چناين خاصايتي را دارد پاس هار موجاود مجاردی دارای       

جا هسات. و از هماه   ی وجودض، همهلَكي، همهند پس هر مَئكه مجردمال چنين خاصيتي است،
كاه  همه بيشتر است؛ يعني در عين ايان  شدت حضورض از -كه مجرد محض است-تر خداوند مهم
در نتيجه علام مطلاق    حضوری شديدتر دارد ،های مجردپديده یجا هست، از همهاض، همههمه

   و حيات مطلق سراسر عالم را فرا گرفته است.
ش از هماه ابتادا   يپكنيم ی حضور حضرت حق در عالم شديم تصديق ميوهوقتي متوجه نح

هرچند ما باه جهات توجاه باه كثاراِت عاالم از ايان حضاور          شود،ميخداوند از اعمال ما مطلع 
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از « البيات مبااني نظاری و عملاي حابّ اهال     »به كتااب   در رابطه با نقش محبت در نزديكي به امامان معصوم -20

 همين مؤلا رجوع فرمائيد.  



  

بگيريم  اگر روزهشويم. ی الزم متوجه چنين حضوری برای خداوند ميغافليم و از طريق تزكيه
ماا باا   خدا نزدياک اسات.   ، چون شويممتوجهِ نزديكيِ خدا مي بلكهشود مينخدا به ما نزديک 

كنايم و ياک نحاوه شايساتگي جهات      های بين خود و حضارت حاق را كام ماي    تزكيه، حجاب
آياد و لاذا در خاالل آيااتي كاه خداوناد دساتور        حضورِ بيشتر در عوالم قرب برايمان پيش مي

اگر بنادگان مان    21«اهس ألَك هعِب ادِيهع ن يإذَ»مبر! فرمايد: ای پيادهد ميی ماه رمضان را ميروزه
بگاو مان   »فرماياد:  مان نازديكم. مالحظاه كنياد كاه نماي       «إن يهقَرِيمبٌه»: از تو سرا  مرا گرفتند

 فرماود: يما  قرآناگر  «إن يهقَرِيبٌهاُجِيب،هد عر  ةَهالدَّاعِهإذَاهد ع ا ِ»« ممن نزديك»گويد: مي« نزديكم
شادند. و در ايان   بين عبد و رب واسطه ماي  شرايطي پيامبر خدا در چنين، «ممن نزديك بگو:»

رفت، در حالي كه خداوند مقام كه نظر به حضور مطلق خدا است، حضور مطلق در حجاب مي
ها هستند كه باا نظار باه كثارات از آن     هميشه با حضوری مطلق در عالم حاضر است و اين انسان

چناين  شاوند و خداوناد   ی آن حضاور ماي  متد متوجهداری ماند و حاال با روزهحضور در غفلت
ی كند كه چگونه وقتي از بادن و زماين فاصاله گرفتناد و جنباه     ها گوشزد ميحضوری را به آن

توانند در عالمِ قرب قرار گيرند ها كه آزادی از مكان و زمان است، ظهور پيدا كرد ميتجرد آن
 گويد: و هم افق با ملكوتيان شوند. مولوی مي

 تر خور از اينن گِل است و گوشت، كمنا
 

 تاااا نمااااني همچاااو گِااال انااادر زماااين    
گيار  خاورده اسات و مثال گِال زماين     ل نان شد، عماالً گِا  گوشت و انسان توجهش به وقتي  

 مند گردد.های نورِ عالم غيب و قرب بهرهو از لقمه كند تواند پروازنميشود و مي

 تشکيکی بودن تجّرد
ی تجارد اسات و   بودن مقولاه يد از آن غفلت شود موضوعِ تشكيكياز نكات حساسي كه نبا

هاا در  ی حضاور آن ای از اين نكته غفلت كردند در تحليل جايگاه مجاردات و نحاوه  چون عده
عالم به مشكل افتادند. تفاوت خداوند و مالئكه و نفس انساان در ايان نيسات كاه يكاي مجارد       

طاور كاه   ر شدت و ضعا تجردشان است، هماين است و ديگران مجرد نيستند بلكه تفاوتشان د
ماا  باردار نيساتند   ی وجودی دارای شدت و ضعا هستند. ماهيات شدت و ضاعا از نظر درجه

تاوانيم  ماهيات اسات. ولاي ماي     یصاندلي از مقولاه  ون ، چ«صندليِ شديدتر»توانيم بگوييم: نمي
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بردارند. تجارد  ودند و تشكيکوج یها از مقوله، چون اين«لمِ شديدترع« »نورِ شديدتر»بگوييم: 
ضعيا، مثل نفس نباتي ياا نفاس    دارد؛ تجردِميشدت و ضعا بر و استی وجود از مقولههم 

قصد ندارم بحث فلسفي بكنم ولي بايد ديدگاه ماا باه    حيواني و تجرد شديد، مثل ذات خداوند.
يم، از خاود  هاا را درسات تحليال كنا    های مختلا مخلوقات، درست باشاد تاا جايگااه آن   گونه

توانياد بگويياد:   ؟ چرا مي«ترعاقل»توانيد بگوييد: اما مي« ترليوان»توانيد بگوييد: چرا نميبپرسيد 
وجاودی در عاالم   واقعااً  از جهت ميز بودن « ميز»چون ؟ «ميزتر»توانيد بگوييد: اما نمي« تركامل»

. مايا گذاشاته « مياز » راآن  اسمو  ايم، شكل دادهمطابق نيازی كه داشتهچوب را چند تكه ؛ ندارد
را به اين شكلي كاه در   هااين چوبآيا نداريم، « ميز»خار  و به عنوان يک واقعيت، وگرنه در 

خار  از ذهن خود واقعيتي به ناام  ما در است يا چوب است؟ « ميز»هم ها برای مورچهايم آورده
ها را مطاابق  نداريم، شيشه« ليوان»شيشه داريم كه شكل خاصي به خود گرفته ولي واقعيتي به نام 

ايم و چون مياز و لياوان چيازی    ايم و نام آن را ليوان گذاشتهايم تغيير شكل دادهنيازی كه داشته
است و يا ايان لياوان   « ميزتر»توان گفت: اين ميز از آن ميز، جز همان چوب و شيشه نيستند، نمي

رجاوع نادارد. مياز و لياوان     « وجاود »ان بودن به است زيرا ميز بودن و ليو« ترليوان»از آن ليوان، 
تغيير شكلِ شيشه و چوب است مطابق صورتي كه ما در ذهن خود سااختيم و آن صاورت را باه    

ای از وجود، تغيياری حاصال نشاده و    ها داديم ولي در واقعيتِ چوب و شيشه به عنوان درجهآن
در مياان اسات موضاوع فارق      ها شديدتر نگشته است. در حالي كه وقتي پاای وجاود  وجود آن

تر است. خدا وجود مطلق است، وجود مالئكاه  وجود مالئكه، از وجود خدا، نازلكند. واقعاً مي
در ذيل وجود خداوند و پرتو وجود اوست. در حالي كه نسبت اين ليوان به ليواني ديگار چناين   

زی كاه شادت و   هار چيا  »شاود  ی آن ليوان باشد، به همين جهت گفتاه ماي  نيست كه يكي نازله
. وقتاي  ذهن ما نيست یبه واقعيت خارجي نظر دارد و ساختهيعني « رد وجودی استضعا بردا

تر است به علم نظر داريم كه قابل شدت و ضعا است و واقعاً آن كساي  گوئيم اين آقا عالممي
ن ماا  ی ذها ی برتری قرار دارد و صرفاً سااخته تر است، علم او از نظر وجودی در درجهكه عالم

كاه  برای ايان « است ی شمااز سقا خانهتر سقاما  یسقا خانه»شود گفت: نيست، ولي نمي
ايام در  جاا را ساقا نامياده   بودنِ سقا مثل علم بودنِ علم نيست، اعتبار ما اسات كاه آن  سقا
 اسات « دياوار »ايان  واقعيتِ مثل « علم»واقعيتِ آيا كه واقعيتي بيش از آجر و سيمان ندارد. حالي

گوئيم، يا حقيقتاً يک واقعيت وجودی است؟ ما در خار  از ذهان  كه به اعتبار ما به آن علم مي
ها نسبت باه آن اطااقي   ها است، حال آن آجرها و گچديوار همان آجرها و گچنداريم، « ديوار»



  

كه ديوارباودن هام در خاار     اند به نام ديوار، بدون آنسازيم شخصيتي خاص پيدا كردهكه مي
 ذهن ما واقعيتي جدا از آجر و گچ و سيمان، داشته باشد. از 

هاا  ی ذهان انساان  برای نفس ناطقه و مالئكه و خداوند مثل ديوار است كه سااخته آيا تجرد 
ی ها مربوط اسات و باه هماان انادازه كاه درجاه      است و يا واقعيتي است خارجي و به وجود آن

 و ضعا دارد؟  ها نيز شدت ها متفاوت باشد تجرد آنوجودی آن
 توان قبول كرد كه حقيقتاً تجرد در ذات نفس ناطقاه و مالئكاه  با توجه به مباحث گذشته مي

ها از كثرت و حكم بادن  ها است و به همين جهت هر چقدر انساننهفته است و عين واقعيت آن
شاوند. نفاس   يابد و به مجرد مطلاق يعناي خداوناد نزدياک ماي     آزاد شوند تجردشان شدت مي

ی بنده به جهت تعلقاتي كه دارد، تجردض كامل نيست و نسابت باه مخلوقااتي كاه چناين      قهناط
تری قرار دارد و حضرت حق كه هيچ تعلقاي بارايش فارم    تعلقاتي را ندارند، در تجرد ضعيا

وقتاي متوجاه شاديم كاه     ترين تجارد را دارا اسات. از طرفاي    شود، عين تجرد است و كاملنمي
تاوانيم نتيجاه بگياريم هار انادازه كاه       هساتند ماي  « و تمامكامل »ور دارای حضمجرد  اتموجود

است و خداوند كه مطلاق تجارد   « ترتمام»و « تركامل»موجود تجردض شديدتر باشد، حضورض 
 .به نحو كامل و تمام است، مطلق حضور است

 «ظهور»با « حضور»فرق 
در بدن حاضر است و ايان  ی انسان به نحو كامل و تمام بعد از آن كه روشن شد نفس ناطقه

ای مقارب دارای تجارد   به جهت خاصيت تجرد آن است و حضرت عزرائيل هم به عنوان فرشته
ی عوالم، حضوری كامل و تمام دارد و حضرت حق كه در تجرد مطلاق هساتند   است و در همه

« حضاور »خواهيم عارم كنايم، ياک    حضور كامل و تمامشان در عالم شديدتر است، حال مي
جا ظهور كامل و تماام نادارد   آری خداوند همه جا حاضر است ولي همه«. ظهور»و يک داريم 

جاا حضاورض   و براساس ظرفيتِ عوالِم، ظهور حضرت حق متفاوت است در حالي كه در هماه 
مختلاِ موجوداتِ مجارد، متوجاه حضاور    « ظهورات»توانيد از كامل و تمام است. زيرا شما مي

يكي نيست. حضورِ حق به خاودِ اوسات   « ظهور»با « حضور»ه بود كه ها بشويد، اما بايد متوجآن
اناد و باه   ی ظهاور كمااالت حضارت حاق    اما ظهورض به مخلوقاتش است. تمام مخلوقات آيناه 

   دهند.ی ظرفيتي كه دارند كماالت حق را نشان مياندازه



  

رد و توان در خود احساس كا موضوعِ حضور و ظهور مجردات را مينفس معرفت از طريق 
باه خاودض   و  شما حاضار اسات  «ِ تن»شما در كنيد كه نفس سپس آن را تعميم داد. مالحظه مي

شاود.  ظاهر مي -ييناا يو ب ييمثل شنوا -ی شما به قوای خود و در عين حال نفس ناطقه حاضر است
ت بساته اسا   -بادن اسات   یاز اعضايكي كه  يينايعضو ب به عنوان -ايد چشمتانشما وقتي به خواب رفته

ياک عضاو   بيناد. ماا   ی بينايي شما كه مربوط به نفس شما است بيدار است و خواب ميولي قوه
كاه هماان نفاس ناطقاه     بينناده   ياک ذاتِ  و بيناايي داريام   یبه نام چشم و يک قوه بينايي داريم

مربوط به بدن است و در مباحث معرفت نفس، بدن مورد بحث و نظر نيست. عضو بينايي است. 
تان اسات. در خاواب   «تن»مربوط به  اما عضو بينايييي شما مربوط به نفس شما است، ی بيناقوه
بينيد، بدون ميافتد هايي را كه بعداً اتفاق ميو حتي حادثهداريد « بينايي» ولي نداريدمادی « تن»

خاواهيم  بحث ما در ظهور نفس با توجه به قاوای آن اسات و ماي   تان باز باشد. اين كه اين چشم
 «.باشدميظهور نفس به قوايش  و حضور نفس، به خودض است»كنيم روشن 

باياد   حاضار اسات  جا به طور كامل و تماام  كه روشن شد هر موجود مجردی همهبعد از آن
متوجه اين نكته نيز باشيد كه حضور ياک موجاود مجارد در عاوالم، غيار از ظهاور آن موجاود        

وقتاي كاه   « حاال  » .«ظهاور »و ياک   ارناد د« حضور»مجردات يک است و لذا بايد تأكيد كنيم 
خواهاد باه حضاور حاق     ماي  ،در پوستين من جز خدا نيسات «هلَيرس هفِيهج،بَّتِيهإالهاهلل»گويد: مي

هايي كه بين ظهور و حضاور در مجاردات را تفكياک نكردناد فكار كردناد       اشاره كند ولي آن
 گويد من خدا هستم. او را به قتل رساندند. به قول حافظ:مي

 ار كاز او گشات سارِ دار بلناد    يا آن گفت 
 

 كارد يدا ما يا ن بود كه اسرار هويجرمش ا
كه حضور آن باه خاودض اسات ولاي      «ظهور» يکو دارد « حضور»شما يک ی نفس ناطقه 

كاه باه خاودض اسات و     دارد « حضاور »، حضارت حاق هام ياک     باشدظهورض به قوای آن مي
باشاد. تفصايل   به مخلوقاتش ماي  دارد كه «ظهور» يکی عالم حاضر است ولي خودض در همه

 شاءاهللشود. إنی بعد موكول مياين موضوع به جلسه



 

 هشتم،جلسه 
 تفاوت حضور و ظهور مجردات در عالم

عرم شد هركس چنين احساسي را نسابت باه حضاور    هفت بود،  یی شمارهبحث در نكته
 خود به صورت كامال و تماام هسات، باه هماين جهات       ی تنِجادر بدنش داردكه در همهخود 

آن حاضاريم  در دست خاود  دهيم، يعني خودمان مان را تكان ميكنيم خودمان دستمي احساس
سَارِمان را تكاان   كنيم تماماً در دستمان حاضريم و در همان لحظه هم به صورتي كه احساس مي

دهاد،  هايي كه سرمان را تكاان ماي  است كه تماماً خودمان در ماهيچهو احساس ما اين  دهيممي
  ها سرم را تكان داد.گوئيم ماهيچهگوئيم خودم سرم را تكان دادم و نميحاضريم و مي
حاضاريم  مان ی تنجاما آن است كه در همهاحساس  كنيماگر به خودمان رجوععرم شد 

 ماا  «مانِِ »قسامتِ ديگار از    مان را تكاان بدهاد و  ماا دسات  « منِ»طور نيست كه يک قسمتِ و اين
تكاان  خودماان داريام دساتمان را    ايان اسات كاه تمامااً      ماا  بلكه احساس .پايمان را تكان بدهد

« تماام كامال و  حضاور  »و نام ايان حضاور را    ميدهرا تكان مي انسرمخودمان م و تماماً يدهمي
 م.  شتيگذا

وقتاي باا    .ه احساساي دارياد  اشيد مالحظه كنيد چا نداشته ب« كامل و تمام» كاری به اصطالحِ
شاما آن اسات كاه تمامااً خودتاان در      احساس است كه بينيد، آيا جز اين ميچيزی را تان چشم

آيا جاز ايان    شنويدداريد صدای من را ميكه شما چشم خود حاضريد و نه قسمتي از خودتان؟ 
متوجاه شاديم   ؟ اينجا بود كه يدشنورا ميمن صدای تان با تمام وجود داريد كه خودرا احساس 

هاای  جا حضورِ كامال و تماام دارد ولاي پدياده    های مادی، در همههر مجردی، برعكس پديده



  

مادی چون دارای بُعد هساتند ايان طرفشاان جادای از طارف ديگرشاان اسات در صاورتي كاه          
ی جاا هماه  ی وجودشان در نزد خودشان است و لذا هماه های مجرد چون بُعد ندارند همهپديده
جاا باشاد و قسام ديگرشاان در جاای      هاا ياک  طور نيست كه يک قسام از آن ها هست و اينآن

 ديگر. 
هساتند، احسااس شاما را     ماادی  هایهای ذهني كه عموماً تحت تأثير پديدهسعي كنيد سايه

 تحت تأثير خود قرار ندهند تا به دنبال آن باشيد كه برای نفس خود نيز جا و مكاان پيادا كنياد،   
شاود  مسالّم نماي  باشد؟!  جاهمهاض شود يک چيزی همهمگر ميدر آن صورت خواهيد گفت: 

با همان نگاهي كاه  بنا نشد جا باشد، ولي مگر همه چيز مادی است؟ اض همهی مادی همهپديده
نظر به موجاودِ مجارد هماان    بنا نشد در خود نظر كنيد، به عبارت ديگر نفس به ميز نظر داريد به 

ای از بحاث معرفات نفاس    باشد وگرنه هايچ فاياده  حاكم بر شما ذهني كه از ماده داريد  یسايه
ی خاود را از نگااهي كاه باه عاالم      بريد چون رياضت الزم را انجام نداديد و قلب و انديشهنمي

  ماده داشتيد در نگاه به موجودات مجرد، آزاد ننموديد.
 تاترين واقعيا خودمان را به عنوان واقعي و رو بشويمبنا شد با خودمان روبهل جلسات اودر 

و مقاامش مقاام يقاين    شاود  بنگريم، واقعيتي كه به هيچ وجه نسبت به وجود آن شک وارد نماي 
و خودماان   بينيم، منتها باا چشام،  كنيم خودمان تماماً مي. از منظر چنين واقعيتي احساس مياست

چاون تجارد   ت چناين حضاوری دارناد و    شنويم، منتها با گوض. روشن شد تمام مجرداتماماً مي
، حضاور بعضاي از بعضاي    مجردتربعضي و ند مجردو بعضي از مجردات، شدت و ضعا دارد 

 1«إِ َّهاللّه ه  اسِعٌهع لِيٌُ»ديگر شديدتر است و مطلق حضور از آنِ خداوند است كه به تعبير قرآن 
گساترده باودن و حضاور     خداوند واسعي آگاه است. به اين معني كه حقيقتي است كه در عاين 

نيز متذكر همين نكته است، چون صمد « صمد»ی هستي، حضوری آگاهانه دارد. صفت در همه
خاالي نيسات، چناين    « اهلل»از حضاور  جاا  هايچ به اين معناا كاه    است. «توپُر» به معنياز نظر لغت 

نيست كه حضور موجودی، مانع حضور حق بشود. چاون وقتاي خداوناد مطلاق حضاور اسات،       
ی وجااودی شاود، زيارا دارای درجاه   ی موجاودات مااانع حضاور مطلاق حاق نمااي    ور بقياه حضا 

گردد و در عاين  ی ما در آن نميطور كه بدن ما، مانع حضور نفس ناطقهشديدتری است، همين
طور نيسات كاه ياا جاای     جای بدن حاضر است و اينكه بدن ما وجود دارد، نفس ما در همهآن
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هاا  جای نفس ناطقه بلكه نفس ناطقه در هماان جاايي كاه اساتخوان     های بدن باشد و يااستخوان
كند، چون نفاس نسابت باه بادن     های استخواني را تدبير ميتک سلولهست حاضر است و تک

 ی وجودی شديدتری قرار دارد.در رتبه

 آن  ينفس ناطقه و قوا يرابطه
م را از طرياق معرفات   ی عرم بنده تا اينجا اين است كه سعي كنيد حضور كامل و تماهمه

های علم حصولي ما را از توجه به اين حضاور  نفس احساس و تجربه كنيد و مواظب باشيد سايه
   دهيم.برسيم اصالت نمي« يقين»ها به غافل نكند. ما به آن افكاری كه نتوانيم با آن

ار ذات و اوالً: خاود را باه اعتبا    كنايم رجاوع تأكيد ما اين است كه به خودماان  در اين جلسه 
بيناايي و شانوايي و تخيال و    ماان مثال   بنگريم. ثانياً: خود را به اعتبار قوای نفاس ناطقاه   خودمان
باه چناين    و از سرِ خياالت ، درو  نيست«بينممن مي»گوييم: كه ميمدّ نظر قرار دهيم. اينتعقّل 

، «بينناده ، يا ذات شخص من»يكي ايم. در اين عمل سه موضوع در صحنه است. تصوری نرسيده
يعناي  « بيناد ابازاری كاه باا آن ماي    »و ساوم   «ی بينايي شخص بيننده، يا قوهبينندگي من»و ديگر 

باياد باه   نيسات. پاس   انسان جزء حقيقت هايي مثل چشم و گوض ابزارچشم. قبالً روشن شد كه 
ی بيناايي نظار كارد و مالحظاه كنياد كاه وقتاي        دو موضوعِ قبل يعني ذاتِ شخص بيننده و قاوه 

گوئياد  طور كه وقتي ميبيند، هميناض ميی بيناييبينم، يعني ذات شما با قوهفرمائيد: من ميمي
ذات شاما   ی اين مراحال ، تماماً در همهكنممي من تعقلو يا كنم يتصور م« من» يا شنوممن مي

 نمايد.كند و يا مفاهيمي را تعقل ميشنود و يا تصور ميبا قوای سامعه و متخيله و عاقله، مي
و در  دارياد « بيناايي » یتاان بساته اسات، قاوه    كه چشمدر عين اينشما در خواب عرم شد 

به ايان  بينيد. ايد را بعد از مدتي با چشم سرتان ميتان ديدهبينايي یرؤيای صادقه آنچه كه با قوه
 بادون  در خاواب، با ايان تفااوت كاه    مربوط به ذات انسان يا نفس ناطقه است، « بينايي»معنا كه 

ی بيناايي و باه   ابزار چشم، آن حادثه را ديدياد ولاي در بياداری ذات شاما آن حادثاه را باا قاوه       
 بيند.  كمک چشم مي

شنوايي هم  یاض باشد زيرا قوهبينايي یتواند عين قوهی انسان نميمسلّم ذات يا نفس ناطقه
بناده را  صدای مين حاال كه هشما دهد. دارد، همچنان كه ساير قوا را نيز به نفس خود نسبت مي

بيند، به اين معناا كاه   تماماً مرا ميبينايي  یبه كمک قوهی داريد كه «خود»شنويد يک تماماً مي
اسات و در قاوه بيناايي، تماماًا بينناده اسات، چاون         شنوايي، تماماً شانونده  یقوهدر نفس ناطقه 



  

ها بارای شاما   ممكن است واژه. شما در خودتان اين احساس را داريدی آن هست و جا همههمه
مدّ نظار   كنيددر خودتان احساس ميرا آنچه  ،را دور بريزيدها و اصطالحات «واژه»ثقيل باشد، 

، به اين معناي ديادن را كاه مرباوط باه      بينمواقعاً خودم ميكنيد قرار دهيد و اين كه احساس مي
كاه نفاس ناطقاه باا     عاين ايان   دهياد، در ی بينايي است به خودتان يعني نفس ناطقه نسبت ميقوه

 دهد ولي اين ظهور مانع آن حضور نيست. ی بينايي عملِ ديدن را انجام ميظهور به قوه
از سنخ خودض كه همان قوای نفس  هايي دارديا ذات شما جلوهناطقه ه نفس معلوم است ك

شاما از   در خاواب، نفاس  وقتي جهت همين به شماست.  نفس خودِاز « بينايي یقوه»است و لذا 
تواناد در خاواب صاداهايي بشانود و ياا      شاود و ماي  تن شما منصرف شاد از قاوايش جادا نماي    
 چيزهايي را ببيند و يا به موضوعي فكر كند. 

كنيم نفس ناطقه وقتي مثالً عمال رؤيات را انجاام    ی فوق است كه عرم ميبا توجه به نكته
شاود و  ی بينايي ظاهر ميه قوهديگر ب جهتدر صحنه است و از از يک جهتْ خودض دهد، مي

و  بينياد ماي چيازی را  وقتاي شاما    2.ی بيناايي به اين اعتبار ظهورض در صحنه است، منتها به قاوه 
چياز در صاحنه   دو  تاا مالحظاه كنياد    كنياد خوب به خودتان رجاوع بينم، گوئيد من دارم ميمي

ت خاود را احسااس   كنياد، يكاي ذا  ماي احسااس  شود دو چياز را  است و از سخنانتان معلوم مي
و بيناايي را در ذيال ذات خاود قارار     « بيانم مان ماي  »گوئيد ی بينايي را و ميكنيد و يكي قوهمي
نيساتيد بلكاه در    «بيناايي صارف  »خودتاان  ايد كه دهيد. متوجهدهيد و به ذات خود نسبت ميمي

در ماوطن بيناايي   اياد، باه ايان معناا كاه تمامااً       ذات خود مستقريد منتها در موطن بيناايي، بينناده  
كه تماماً بينايي نيستيد. اين راز بزرگي است از رازهای عالم مجاردات كاه   حاضريد، در عين آن

تواند با ذهن خود آن را تصور نمايد و بپاذيرد،  ی مجرد خود را احساس نكند نميتا انسان جنبه
د و در عين حال ی بينايي حاضر باششود نفس تماماً در صحنهپرسد چگونه ميچون ذهن او مي

جا هستند، اين قفال  ی مجردات در همهذاتي باشد كه عين بينايي نيست. آری اگر فهميديم همه
نفاس ناطقاه نياز باه خاودض حاضار اسات.         «بيننادگي » یشود كه چگونه در صاحنه گشوده مي

باه ناام    ودتاان ای از خهام جلاوه  شويد هم خودتان در صحنه هساتيد و  جاست كه متوجه مياين
ی حضور و ظهور به اين معني كه به خودض حاضار  در ميدان است منتها در دو مرتبه« نندگيبي»

                                                 

ان يا تواناد در م يقات ما  يده، امكان حضور و ظهور چناد حق يک پديتوان نتيجه گرفت كه با وجود يثال ماز همين م -2

 در مراتب مختلا.« خدا»است و هم ظهور « من»كه هم ظهور « بينايي من»باشد، مثل 



  

ذات شما است به آن اعتبار ظهور « بينندگي»باشد. عرم شد ی بينندگي ظاهر مياست و به قوه
ای است از قوای نفس ولي آن ظهور با حضور خودِ ذات همراه است و باه هماين جهات    كه قوه

ی بينم، تا معلوم شود حضور نفس ناطقه به خودض است ولي ظهاورض باه قاوه   يگوييد من ممي
ی ظهاور باه قاوه    در ماوطنِ ذات هماين  بينايي است و اين ظهور و آن حضور قابل جماع اسات.   

اض هام  و هماه  جاا هسات  نيز به خودض حاضر است. نفس ناطقاه باه خاودض هماه    « شنوندگي»
سات.  باه شانوندگي ظااهر ا   در موطن شانوندگي   و با توجه به اين صفت است كه جا هستهمه

هرچند وقتي به شنوندگي ظهور كرد ديگر از جهت ظهورِ شنوندگي، بيننده نيسات و در ظهاور   
جاا،  آيد و از اين جهت آنجا كه شنونده است بينناده نيسات ولاي در هماه    قوا كثرت به ميان مي

 خودض به خودض حاضر است و به قوايش ظاهر.  
ی خود با دقت بسيار نظر كرديد و متوجه شديد اين موجودِ مجارد ياک   قهوقتي به نفس ناط

اهلل را هام خواهياد فهمياد،     مالئكمةهحضور دارد و يک ظهور، معني حضور و ظهور خداوناد و  
خصوص اين نكته را كه حضور حق به خودض است و ظهورض به مخلوقااتش، باا عنايات باه     به
تاوان از  است تمامااً خاودض در صاحنه اسات و ماي     كه آنجايي كه حق به مخلوقاتش ظاهر اين

طريق نظر به ظهورِ آيات الهي در همان منظر، به حضرت اهلل كه تمامااً در صاحنه اسات رجاوع     
تنها در كنار هر مخلوقي تماماً در صحنه اسات بلكاه در نازد ماا از     كرد، همان حضرت اهلل كه نه

  خود ما نيز حاضرتر است.
است كه برای نظر به آن نياز دارد خاود را از هار حجاابي آزاد     موضوع فوق نظر به حقيقتي

جاا جاای اساتدالل هام نيسات،      كنيم تا آن را در خود بيابيم، حتي از حجاب استدالل، چون اين
ی او هست، ديگار  جا، همهجای احساس كردن است و در خود يافتن، يافتن خدايي كه در همه

تمامااً در نازد شاما اسات نظار كنياد متوجاه خادايي         درون و بيرون ندارد، وقتي به خادايي كاه   
از مارز دانساتن جلاوتر    در مورد حضور خداوند در عاالم،  اگر  جا هست.شويد كه تماماً همهمي
م، هرگز باه آن شاوِر ايمااني كاه بتاوانيم باا ناور الهاي ُاناس          و در همين حد متوقا شوي منروي

 كند.  نای واقعي پيدا نمييابيم و تزكيه و مجاهده برايمان معبگيريم دست نمي
كه حضورض به خودض اسات   «ظهور»و يک هست « حضور»يک  یمجرد موجودِهر برای 

هاا تجلاي كناد، و آن ظهاور     تواناد در آن بدون هيچ مانعي و ظهورض به مواطني اسات كاه ماي   
طاور كاه تجلاي نفاس ناطقاه در هار ماوطني براسااس         براساس ظرفيت محلِ تجلي است. همين

اض ی بينايي، نفس ناطقاه در حادّ قاوه بيناايي    طن است يعني در شرايط تجلي قوهظرفيت آن مو



  

كناد  ی شنوايي تجلي ميی شنوايي، در حدّ قوهكند و همان نفس در شرايط تجلي قوهتجلي مي
شنود، حال اگر آن ديدني و شنيدني از جنس عالم ماده باشد به كمک و آنچه شنيدني است مي
 -ی فوق ماده باشاد  دهد و اگر آن ديدني و شنيدني در مرتبهانجام مي چشم و گوض اين كار را

دهاد  ی بينايي و شنوايي عمل ديدن و شنيدن را انجاام ماي  صرفاً با قوه -دينيبيمثل آنچه در خواب م
بدون نياز به معدّات مادی. زيرا ديادن و شانيدن مرباوط باه خاوِد نفاس اسات و از ايان جهات          

شاود بلكاه ممكان اسات باا از دسات دادن چشام و        آن كور و كر نميكس به معني واقعي هيچ
گوض، ابزار ديدن و شنيدنِ واقعيات مادی را از دست بدهد، نه اين كه شنوايي و بينايي خاود را  

دهاد. در هماين رابطاه    طور كاه انساان نابيناا تعقال خاود را از دسات نماي       از دست بدهد، همان
بينناد بيناا   شان هست در خواب نسبت باه آنچاه در خاواب ماي    ی بيناييهای نابينا چون قوهانسان

هااای بينااا خااواب هااای مااادی تطبيااق دهنااد و يااا مثاال انسااانهسااتند هاار چنااد نتواننااد بااا پديااده
هاايي  اند. ولي در هر حال با ساير حواسِ خود صورتهايي را ببينند كه در بيداری ديدهصورت

هاا را  های بيناا خاواب آن صاورت   ت، مثل آدماند و به همان صوررا در ذهن خود تجسم كرده
 بينند.  مي

جاا حاضار اسات و    اض هماه همه وقتي متوجه شديم حضور موجود مجرد به خودض است و
ظهورض به تجلياتش است، پس قبل از اين كه با تجليااتش ظهاور كناد، خاودض حاضار اسات       

ح در شاب قادر نازول    كاه مالئكاه و رو  ی ظهورض به مواطن مختلا است مثل ايان منتها زمينه
جاا هساتند و چنانچاه قلاب     ها هميشه همهكنند، به اعتبار ظرفيتي كه شب قدر دارد وگرنه آنمي

 انساني در شب قدر آماده شود برايش نازل مي شوند. 

  در عالم حضور و ظهور خدا
به خودی خود عين وجود و عين حضور است و باه هماين جهات باه او      «جاللوهجل  »حضرت حق

اسات و در  « هسات »ی يعني واقعيت محض كه معادل آن در فارسي واژه قّگويند. حَقَّمي« حقّ»
و در  3است حاضرحقيقتي كه حضرت حق، يعني «. ايست»است و در التين  «is»انگليسي همان 
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بشاود،   اگر حضرت حق در ماوطن عاالم مااده ظااهر    به مخلوقي وابسته نيست، ولي  «حضورض»
اگر در عالم ملكوت ظاهربشود، ظهورض به مالئكه است.  و است به مخلوقات مادی «ظهورض»

كاه تجلياات ذات اسات باه      اسات  الهاي  به اسماء «ظهورض»بشود،  ظاهر« الوهيت»اگر در عالم 
ياا  باودن  رحماان   در ماوطنِ  اناد حاق ها ی آنو ... كه همه بصير و سميع و رحيم و رحمناسماء 

ن است در عين آن كه رحيم و سميع و بصير نياز  رحيم و سميع و بصير بودن. حضرت حق رحما
تواناد در آن ماوطن   هست، ظهور اسماء الهي نيز به ظرفيتِ موطني بستگي دارد كه آن اسم ماي 

كند كه امكان ديدن دارد يعني چشم. پاس  ی بينايي كه در موطني ظهور ميظهور كند، مثل قوه
خودض است، اما در « رحمانيت» حضرت حق در صفتتوان متوجه بود طبق مباحث گذشته مي

توانياد باا ذات حاق مارتبط شاويد، چاون       و شما از طريق نور اسم رحمان مي« رحماني» یجلوه
ظهور حق به صفتي خاص مانع حضور حق به خودض نيست. در همين رابطه و باا دقات باه ايان     

صافت  اسات باه   هماان ذات  اسام،  »فرمايناد:  بارای خداوناد ماي   « اسم»موضوع عرفا در تعريا 
همان ذات حضرت حاق اسات باه صافت رحمات و      « اسم رحيم»يا « اسم رحمان»يعني  «خاص
چاون ايان راه را باه     توانيد از طريق اين اسام باا ذات مارتبط شاويد. حضارت علاي      شما مي
هماهر َيرت،هشَيرئاًهإلّاه  هر َيرت،هاللّمه ه »ند: يفرمايماند و در او  ارتباط با حقند ترين شكل پيمودهعالي

كه قبل از آن چيز و باا آن چياز و بعاد از آن چياز،     نديدم چيزی را مگر آن 4«قَبرلَه،ه  هم ع ه،ه  هب عرد  
 را ديدم. « اهلل»

كه بحث پيرامون اسماء الهي به موقعيت ديگری نياز دارد ولي چگونگي ظهاور  با وجود اين
تاوان درک  ت نفاس ماي  اسماء الهي در عين حضور حضرت اهلل را تاا حادودی از طرياق معرفا    

گوئياد:  شبيه آن است كه ماي  6«حضرت حق، اسماء حسني دارد.»گويد: ميقرآن كه اين 5كرد.
هايي از معاارف  نفس ناطقه دارای قوايي مثل سامعه و باصره است. در مباحث معرفت نفس باب

راهي طاوالني  ها برسيد بايد و عرفان به آناز طريق فلسفه  شود كه اگر بخواهيدالهي گشوده مي
كاه از موضاوعات مهام الهياات      ضرت حاق موضوعِ حضورِ كامل و تمامِ حهمين را طي كنيد. 

عارايض بناده   البته كند تا از جهت نظری برايمان حل شود. ها ما را به خود مشغول مياست، ماه
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يم شاو به اين معنا نيست كه با ورود به مباحث معرفت نفس از فلسفه و عرفانِ نظری مستغني ماي 
بلكه تاكيد بنده بر روی بركاات معرفات نفاس اسات وگرناه آن علاوم در جاای خاود بركاات          

  ها غافل شد.مخصوص به خود را دارند و نبايد از آن
باه طاور   حضرت حاق  »كه بفهميم  مند در معارف الهي اين استبسيار ارزضيكي از مسائل 

باه  « است اما به صافت خااص.  كند، خودض  ست، و هر جا هم كه جلوهجا ههمهاض همهمطلق 
 وياا  حضارت بصاير   و ياا  حضرت ساميع  و يا حضرت رحيم يا اگر حضرت رحماناين معنا كه 
كند كاه  ی آن صفات برای شما ظهور ميدر جلوهخدا خودِ كرد،  برای شما جلوه حضرت حيّ
قتاي  ياک عاارف و  مرتبط شده اياد.  محيي رحمان يا رحيم و يا گويند: شما با اسم اصطالحاً مي
 «.  حيّ»نور  یاما با جلوه روستبا حق روبه ،رو استروبه« محيي»كه با اسم 

برای فهم اين حقيقت ابتدا موضوع را از طريق معرفت نفس در خود بيابيد كاه چگوناه ذات   
ی بينم، در صاحنه اسات باه ناور قاوه     گوئيد: من ميی شما در هنگامي كه شما مييا نفس ناطقه

ی بينايي در آن موطن ظهور كرد. ثانياً: چون ذات الً: ذات شما به صورت قوهاض. يعني اوبينايي
ی بينايي ظهور كرده، خودض نياز باه ذات   جا هست، در همان حالت كه به قوهاض همهشما همه

بينم. يعني به اين معناا نيسات كاه    گوئيد: من ميخود در صحنه حاضر است و به همين جهت مي
ی نور بينايي ظهور كرد به خاودض در صاحنه نباشاد. در هماين رابطاه      هوقتي نفس ناطقه به جلو

« اهلل»كند در ماتن هماان اسام باه حضارت      است كه وقتي عارفي نظر به اسمي از اسماء الهي مي
گويد: اسم عبارت است از ذات باه  نمايد و با توجه به آن اسم، نظر به ذات دارد و ميرجوع مي

بينااد كااه ذات احاادی در آن حاضاار اساات و او  ای ماايصاافت خاااص. چااون آن اساام را آينااه 
كند با نسابت آن اسام ياا    حاضرترينِ حاضرها است. بر اين اساس قرآن هر اسمي را كه بيان مي

است كه رزّاق « اهلل»يعني حضرت ه7«إِ َّهاللَّه هُ،  هالرَّزَّاقُ»فرمايد: كند و ميمي بيان« اهلل»صفت به 
ت رزاق نظار دارياد ولاي اسام رزّاق را ظهاور حضارت اهلل در       است. در اين آيه شما باه حضار  
ُ،  هاللَّه،هالْخَالِقُهالْب ارِئُهالْم،ص  ِّر،هلَمه،هه»فرمايد: طور كه مييابيد. همينموطني كه بايد رزاق باشد مي

ه او ی اسماء حسنا بو مصوِّر است و همه ئاست، خالق و بار« اهلل»يعني او كه  8«الْأَسرم اءهالْح،سرنَى
 ی هستي، در عين ظهور او به اسماء حسني.رجوع دارد. اين يعني حضور مطلق خدا در همه
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  يآفات غفلت از اسماء اله
باه جهات    ،وجاود آماده  عقاياد باه  در رابطاه باا    يرَق مختلا اساالم كه در فِ ياكثر مشكالت

يح در كاه ايان تصاور صاح     اسات  يعالم در هست قِيوجود حقا یح از نحوهينداشتن تصور صح
لَماهه»ناد:  يفرمايما  ين جهات حضارت علا   يبه همگرو شناخت صحيح نسبت به نفس است. 

را يا نسبت به نفس خود جاهل مباض ز 9«ءتَجره ِّْهنَفْس ك هفَإِ َّهالْج اَُِِّهم عررِفَةَهنَفْسِهِهج اٌُِِّهبِكُِّ هشَير
، شاناخت  ز جاهل اسات و آن را درسات نخواهاد   يهركس به شناخت خود جاهل باشد به هر چ

ی وجود حقاايق در عاالم باه    توان تصور صحيحي نسبت به نحوهچون از طريق معرفت نفس مي
گويد ولي ممكان  سخن ميحق اسمي از اسماء از ظهور در بسياری از موارد قرآن دست آورد. 
ای آن را حمال بار حضاور ذات كننااد و خاود و بقياه را باه زحمات بيندازناد. مااثالً         اسات عاده  

ی قيامات پروردگاار تاو و مالئكاه در     در صحنه 10«  هج اءهر بُّك ه  هالم لَك،هص فّاًهص فّاً»فرمايد: مي
 ذاتاسات و ناه آمادن    ظهاور ربوبيات   آيند. كه معلوم اسات ساخن از   های پي در پي ميصا

باه قتال    الهي. ولي در دعوای بين اشعری و معتزلي چه تعداد افراد به جهات نفهميادن ايان آياه    
توان او را ديد و باه ايان   ميآيد و با همين چشم هم ميدر قيامت خدا ها گفتند: اشعریرسيدند. 

خداوند به عنوان يک حقيقات مطلاق كاه هايچ     شود مگر ميگفتند  معتزله كردند.آيه استناد مي
هاا را ماتهم كردناد باه انكاار      محدوديتي ندارد بيايد و ما هم با چشم سر او را ببينيم؟ اشاعره آن

مطلااب را شااان كاادامهاايچهااا را صااادر كردنااد. در حااالي كااه  حكاام قتاال آن آيااات قاارآن و
ياک  « رب». خداوناد «ذات»كند و ناه  تأكيد مي« حضرت رب»بر روی قرآن زيرا . ندديفهمنمي
اسام  يعني حق باه  يک اسم است، « رب»يعني  «بِسرُِهر بِّك »گوئيد: مياست؛ از اسماء الهي اسم 
ی طابس  نماياان ماي كناد، مثال آن كاه در جرياان حادثاه       را خود ربوبيت  و شودظاهر ميرب 

ربوبيت خود را به نور مالئكه به طور خاص ظاهر نمود و هواپيماهاا و بالگردهاای آمريكاايي را    
بيفتد و مگر آمدن فقط از طريق آمدن با پاها معناا  خدا راه دهد ذات معنا ميمگر در هم كوبيد. 

ذات شاما ياا    ؟«بيناايي »ی قاوه  یان نيامده ولي به جلاوه تچشم شما دری نفس ناطقهمگر دارد؟ 
ی بينايي. ذات شما كه همواره در مقاام خاود   نفس شما آمده است در چشم شما ولي به نور قوه

جاا هسات، ولاي در مقاام قاوا اسات كاه ظهاورات         مستقر است و در عين حال به خاودض هماه  
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ی ايي نيست و بارعكس، در جاايي قاوه   ی شنوی بينايي است و قوهمختلا دارد و در جايي قوه
آيد وگرنه شود گفت: خداوند ميی بينايي نيست، از اين جهت است كه ميشنوايي است و قوه
جاا  جا هست، آمدن برايش معني نادارد. و اگار در جاايي بياياد پاس در هماه      موجودی كه همه

وند در عاالم طاوری   داخنحوه حضور در حالي كه ی عالم فيض بدهد. تواند باشد تا به همهنمي
 دارد.  نمي از كاری بازاو را كاری  11«شأ وهع نْهشأ ٌهالي شْغَلُه،» :است كه به تعبير امام باقر

به همين جهت فعلي و كاری شما را از كااری  ايد؛ خودتان خودتانهميشه در هر كاری شما 
دارد، زيارا از مقاام و   نماي بااز  « شانيدن »شاما را از   ،آن ديادن بينيد وقتي داريد ميدارد، باز نمي

ايد، اگر ذات شما در حدّ شنوندگي نزول جايگاه خود به مقام بينندگي و شنوندگي نزول نكرده
باشيد، مستقر ودتان در مقام و جايگاه ذاتِ خاما اگر نخواهيد بود. بيننده در آن حال، ديگر كند 

از جلاوات ذات خاود،   ای به جلوهو ايد، شنوندهی سامعه، از جلوات خود به نور قوهای در جلوه
خودتاان،  در مقاام خاود مساتقريد و در آن مقاام     كاه  ايد، در عين ايان ی باصره بينندهبه نور قوه
 يد.  هست خودتان
هاا را از  آن ین جهات كاار  يگاه خود مستقرند و به هما يمجردات در مقام ذات و جا یهمه

ظهاور   ،مختلاا  ت ماواطنِ يا براسااس ظرف  ،ن اساتقرار در مقاام خاود   يدارد، در عيباز نم یكار
دهناد بلكاه   ير مرتبه نما ييخود هرگز تغ از مقام قربِ «عزرائيل»مختلا دارند. مثالً حضرت 

ر روح محتضَا  ای مناسابِ جلاوه  باا  ،ها به ناور جلاوات اسام قاابض    ت نفوس انسانيبراساس ظرف
 ،باا روح افاراد   ليا رائحضارت عز  یدر رابطه با تناسب جلوه .گيرندآيند و جان او را ميمي

 12«إِ َّهم لَك هالْم  ر ِهإِذَاهنَزَوَهلِقَبرضِهر، حِهالْفَاجِرِهنَزَوَهم ع ه،هس فُّ دٌهمِنْهنَار»ند: يفرمايم رسول خدا
آهان   شود به همراه او پارهی مرگ برای قبض روح انسان گناهكار حاضر ميهنگامي كه فرشته

رحمااني،  ای جلاوه طاور كاه باه    گيارد. هماين  وح او را ماي ی آهن، رآتشين است كه با آن پاره
ی ايان  كند و در عين حال در مقام و جايگااه خاود مساتقر اسات. هماه     مؤمنين را قبض روح مي
جاا  اض از جهات ذات، هماه  هماه توان روشن نمود كه موجود مجارد  مطالب را با اين قاعده مي

 شود.  ظاهر مي و از جهت ظهور و جلوه در مواطن مختلا، متفاوتست ه
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 نفس ناطقه و تجلي قوا 
تار از  ارزض مباحث معرفت نفس آن است كه جايگاه ذات و قوا را باه نحاوی بسايار عمياق    

ياابيم، چاون تصاوری كاه از     شود، در ماي بحث مي« علت و معلول»آنچه در فلسفه تحت عنوان 
سااند حتاي انساان    رآيد نه تنها يک نحوه دوگاانگي را باه ذهان ماي    علت و معلول به دست مي

كند آنجا كه معلول هست، علت نيز به ذات خاودض حضاور دارد. در مباحاث    تواند تصور نمي
اناد  مربوط به نفس، تجلّي نفس قوایِتوان احساس كرد عالوه بر حضور نفس، معرفت نفس مي

« تجلاي »معناي  باياد  جا همينبه صفتي خاص و متناسب با موطني كه امكان ظهور آن قوا هست. 
هفَلَمَّاهَتج لَّمىهر بُّمه،هلِْلج ب مِِّهج ع َلمه،هد ك ماه  هَخمرَّهم، سمىههههههه»فرمايد: احساس كنيم تا وقتي قرآن ميرا 

چون پروردگار موسي برای كوه تجلي كرد، آن تجلي، كوه را متالشي كرد و موساي   13«ص عِقاً
ي انانيات از  ی ربوبيات خاود نفا   مدهوض به زمين افتاد، فكر كنيم حضرت رب چگونه باا جلاوه  

نمود يعني نور اسم رب به ظهاور  « تجلي»فرمايد: پروردگارض نمود. وقتي مي كوه و موسي
جا هست. اض همهكه حضرت ذات در جای خود مستقر است و به خودض همهآمد، در عين آن

ی بيناايي در  در عين اساتقرار در مقاام خودتاان، باه قاوه     بينيد، داريد ميشما وقتي طور كه همين
 ی بينايي مانع حضور شما در آن صحنه نيست. ايد و ظهور قوهصحنه

ها باه عناوان حقاايق عاالمِ     در رابطه با حضور و ظهور مالئكه بايد عنايت داشته باشيد كه آن
طور نيست كه بشود جابجاا شاوند، چاون    ی خود مستقرند و اينوجود هر كدام در مقام و مرتبه

كناد و در هماين   ی وجودی آن موجاود تعياين ماي   را مرتبه در نظام طولي جايگاه هر موجودی
و نيسات از ماا    14«  م اهمِنَّاهإِلَّاهلَه،هم قَامٌهمَّعرلُم مٌه»گويناد:  رابطه مالئكه در قرآن در وصا خود مي

در مقاام معلاوم خاود حضورشاان باه       مگر مقامي معلوم و محادود. ماثالً حضارت عزرائيال    
ان مطاابق ظرفيات ماوطني اسات كاه امكاان تجلاي ناور         خودشان است، و در عين حال ظهورش

است كه تمام عالم را پر كرده و لذا هار  « حضوری»همراه با آن « ظهور»عزرائيلي را دارد، و اين 
است، حتي نازع و   قبض و نزعي كه در عالم صورت بگيرد آثار تجلي نور حضرت عزرائيل

تر ذاها جذب خون شود. و از آن مهمشود تا غها هست و موجب ميی انسانقبضي كه در معده
كنناد و باه ساوی    آيد و دل خود را از غير خدا ماي هايي كه برای مؤمنين پيش ميآن دل كندن
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و به تجلياات مختلاا آن حضارت     دهند، همه و همه به نور حضرت عزرائيلخدا سوق مي
 رت عزرائيال حضا مدد تجليات ناور  اولياء و عرفا به شود در همين رابطه است كه محقق مي

شوند و نهايتِ انصراف از دنيا با مرگ و به نور حضرت از غير حق منصرف و به حق متمايل مي
 كند.  ها به سوی خداوند رجوع ميشود كه جانواقع مي عزرائيل

در تجارد   آری در جذب غذا در معاده، نفاس ناطقاه كاه نسابت باه حضارت عزرائيال        
كناد ولاي در عاين حاال ذات حضارت      ل ماي عما  تری است باه ناور حضارت عزرائيال    كم

باه عناوان ناور اسام      خودض حاضر است، همچنان كه وقتي حضارت عزرائيال   عزرائيل
   15قابضِ خداوند در ميان است، حضرت حق به ذات خود حاضر است.

پاس هار كَنادن و نازع و     هسات   جاا همهاض همه حضرت عزرائيلجايي كه ذات از آن
ه حضور حضرت عزرائيل و به ظهاور خاصاي از نازع و قابضِ آن     قبضي كه در عالم واقع شود ب

كه همينبكنيد،  ندروغيهای تان را از محبوبخواهيد دلميگيرد. وقتي شما حضرت انجام مي
چقادر خاوب   بينياد  ماي و در نتيجه شما د نكنميتجلي قوای عزرائيليه دل آماده شد، در آن دل 

بر اين اساس به ماا  مشغول نيست. های دروغين آن محبوبنتيجه گرفتيد و از آن به بعد دلتان به 
 اند:تذكر داده

 شياااادرو یا یت كااااه داريااااهاااار عنا
 

 شيخااو یحااق باادان نااه كاارده  یهيااهد
توانستيد به چنين توفيقاتي برسيد و از آن طارف هام   گمان نكنيد بدون قوای باطني عالم مي 

حضارت  گذارناد.  ما را تنهاا نماي  مأيوس نباشيد كه اگار زميناه فاراهم باشاد ماددهای الهاي شا       
توانياد  هستيد، پس در هر شرايطي ماي  جادر ذات خود همهشما هم  ،ندهست جاهمه عزرائيل

ی تجلاي ناور   باه شارطي كاه زميناه    بدهيد.  قرار خودتان را در معرم نور حضرت عزرائيل
زناده كناد،    خاص آن حضرت را فراهم كنيم تا ما را از حيات حيواني بميراند و به حيات طياب 

گيرياد  ماي  روزهكند. وقتي ميراند و به حيات برزخي زنده ميطور كه از حيات دنيايي ميهمان
كنياد  احساس ماي آرام دهيد، آرامقرارمي نور حضرت عزرائيلتجلي خودتان را در معرم 

يل شاويد.  ای از مرگ به سراغتان آمد تا به حياتي برتر ناو نحوه تان كم شدافراطي به بدن تعلقِ
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 احترام اسم مقدس ايشان را باو بخوانيد،  نماز برای حضرت عزرائيلشود توصيه مياين كه 
ی بهترين تجلي نور او را در جان خاود فاراهم نمايياد و بارای     زمينهبرای اين است كه ياد كنيد 

ای كاه روی  مارده »اناد:  كاه در وصاا بعضاي فرماوده    هميشه از دست خود راحت شويد و اين
 به اين معني است.« رودين راه ميزم

  ييايآفات تعلقات دن
كناادن از دنيااا همااان ماارگ اختياااری اساات كااه مثاال ماارگ تكااويني بااه نااور حضاارت  دل

گياارد، هاار اناادازه روح مااا بااه باادن خاااكي مااا متصاال باشااد سااخن مااا انجااام مااي عزرائياال
 به قول مولوی: تر است و از روحانيت الزم برخوردار نيست. آلودهخاک

 آياااد ساااخنآلاااود مااايساااخت خااااک
 

 ره شااااد ساااار چَااااه بنااااد كُاااانيااا آب ت
 ش باااز صاااف و خااوض كنااد   يتااا خاادا  

 
 ره كااارد هااام صاااافش كنااادياااآن كاااه ت

 و دهاد بوی خاک ميبه جهت تعلقاتي كه برايش پيدا شده  شسخنكند مولوی احساس مي 
از دارد تاا آن  نيا  ، به همين خاطر به نور الهي به تجلي حضرت عزرائيلرا نداردالزم آن نور 

ای اضافي آنچنان روحام تياره   گويد با خوردن لقمهشود و دوباره به خود آيد. ميتعلقات پاک 
و تار شد كه صفای الزم را از دست دادم و گرفتار زندگي زميني شدم و از آن حياات برزخاي   

 دهد:آمد محروم شدم. گزارض ميكه با رفع تعلقات دنيايي پيش مي
 داد دساااتين ماااياااگااار لاااونِ ايدوض د

 
 در آمااااد ره ببساااات  یچنااااد یلقمااااه

 خارخااااار نااياااا ایهالقماااا رایاباااا از 
 

 خاااار  آرياااد  بااارون انالقمااا  كاااا از
 یاديااااده خرمااااا كااااه را آن خاااااردان 

 
 ایناديااادهوباااسكاااورناااانمباااسانكاااهز
 كناااي پاااابيرونخارِ كاااينازايااانپااايش 

 
 كنااي چااون اساات،جوالنتاريااک چشاام

 وگاااار يالقماناااا شااااتگ لقمااااه بهاااار 
 

 لقمااااه باااارو ای اساااات لقمااااان وقاااات
 تخداسااا گلساااتان كاااه لقماااان جاااانِ 

 
 چرااساااتخاااارییهخساااتجاااانشپاااای

 نگنجااااد در جهااااانيكااااو ماااا يآدماااا 
 

 گااااردد نهااااان يهماااا یدر ساااار خااااار
 خارخاااااار وجاااااود ايااااان اُشاااااترآمد 

 
 رسااااااوار شتُاُبااااااراينزادیمصااااااطفي

وجاود حضاور بالفعال     ن را دارد كه در تماام عاوالمِ  كه فوق زمان و مكان، استعداد آ يآدم 
 یگرفتاار خاار   ييايا باشد، به جهت تعلقاات دن  يات اسماء الهيداشته باشد و جانش گلستان تجل



  

و  ثل شتری كه تُنگ گُلي بر پشت داشته باشاد رد، ميگيراه را از او م یشود كه امكان ادامهيم
در آن حاال  بخورد و گلي بچيند و ده يينِ مرده رويزمكه از  یخاراز اندازد تا خود را پايين سر 

 د:يگويكند. مياست سقوط م یظرف گل كه نور مصطفوِ
 توساااتپشاااتِبااارگُلااايتُنماااگِ !اشاااترا

 
 درتوصدگلزاررُسااااااااتكزنساااااااايمش

 ورياااگاساااتمغااايالنساااویتاااوميااال 
 

 گياازخاااک ماارده ر يناايتااا چااه گاال چ
 كااااوازكوبااااهطلاااابزياااانای بگشااااته 

 
 كُووكُااااوسااااتانگلكااااينگااااوييچنااااد

انداخته و  یماد یاياست، نظر به دن یمعنو یذات انسان كه مستعد هزاران گلزار از گلزارها 
 د:يگويم ين انسانيگردد. خطاب به چنيقت ميبه دنبال حق یبه كو یا كوين دنيدر ا

 ن دكاااانيااادر ا يكنااايمااا یدوزپااااره
 

 ن دكاااان تاااو باشاااد دو كاااان  يااار اياااز
 بااااض زود ياااين دكاااان كراياااهسااات ا 

 
 خاااراضيشاااه بساااتان و تَكاااش را مااا  يت
نهاان اسات و    ير آن گنجا يا است كه در ز یاهيک دكان كرايست مثل يقت تو نيتن تو حق 

 .ياضت آن گنج را كشا كنير یشهيد با تيبا
 يشاااه ناگهاااان بااار كاااان نهااا يتاااا كاااه ت

 
 يوارهاااااا یدوزاز دكااااااان و پاااااااره 

 ساات، خااوردن آب و نااان يچ یدوزپاااره 
 

 بااار دلاااق گاااران  ن پاااارهياااا يزنااايمااا
 ن دلاااق تنااات يااادرّد ايهااار زماااان مااا   

 
 ن خوردنااتيااز يزناايماا یپاااره باار و 

د و مااا بااا شااوروح از توجااه بااه تاان آزاد مااي ليااحضاارت عزرائ یجانبااهبااه نااور همااه 
 .زنيمای ديگر بر دلق تن ميو وصله ميكنيدوباره روح را مشغول تن م يافراط یهاخوردن
 ز نساااااااال پادشاااااااااه كامكااااااااار یا
 

 دارنناااگ یدوزن پاااارهياااودآ زباااا خااا 
 ن قعااار دكاااان يااابااار كَااان از ا  یاپااااره 

 
 ش تااو دو كااان  يتااا باار آرد ساار بااه پاا    

 ین مهلاات خاناااه كِااار يش از آن كاااايپاا  
 

 ید باااار نخااااورده زو باااار يااااآخاااار آ
 ن دكاااانياااغاااا آن مااان باااود ايدر یكاااا 

 
 ن مكاااانياااكاااور باااودم بااار نخاااوردم ز 

ر كن و فرصت را از دسات ماده   يت سوحد ینداز و از كثرت به سويبه قعر تن خود ب ینظر 
اضت و آزادشادن  ي. در رابطه با ريافتيدست ن ین حضوريچرا به چن یخوريكه بعداً افسوس م

 د:يگويبدن م یاز محدوده
 ماااه رمضااان آمااد، ای يااار قماار ساايما     

 
 بربنااااد ساااار ساااافره، بگشااااای ره باااااال

 



  

 هرجايي، وقت است كه بازآيي یای ياوه
 

 كاي طلباي حلاوا   بنگر ساوی حلاوايي، تاا    
 بيضاه درايناستزخوروهيضه،مانده مرغت 

 
 بيرون شو از ايان بيضاه تاا بااز شاود پرهاا      

 با ياد لاب دلبار، خشاک اسات لاب مهتار       
 

 نالاد چاون سارنا   يما خوض با شكم خاالي  
 خالي شو و خالي به، لب بار لاب ناايي ناه     

 
 خار ميكَچون ني زدمش پرشو،و آنگاه شِ

 د:يگويگر ميد یدر جا 
 ماااه رمضااان آمااد، آن بنااد دهااان آمااد    

 
 زد باار دهاان بسااته تااا لااذت لااب بينااد      

 آمااد قاادح روزه، بشكساات قاادح هااا را    
 

 باي بااده طارب بيناد     ،تا منكر اين عشارت 
هاا باه گال و ريحاان     كند و آنمؤمنين را قبض روح مي طور كه حضرت عزرائيلهمان 

ی نسيم معنوی او را های شرعي زمينهشوند، اگر در همين دنيا از طريق رياضتبهشت منتقل مي
باه   -در هار صاورت كاه باشاد     -بر جان خود بگشائيم، تعلق قلب ما به دنياا و گِال و خاشااک دنياا    

شود و به جای نظار باه خااک، توجاه باه افاالک در شاما شاعله         های عالم معنا منتقل ميزيبايي
ماا ايجااد شاود بقياه را      كشد، عمده توجه و طلبي است كه باياد نسابت باه اماور معناوی در     مي

ی عاالم  بودن در همهمجرد به جهت  دهند. در حالي كه عزرائيلتجليات عزرائيلي انجام مي
ی تجلياات آن حضارت را باه    حضور كامل و تمام دارد، به همان اندازه كاه در ايان دنياا زميناه    

نجفاي   جنااب آقاای  شاويم.  رو ماي صورت رحماني فراهم كرديم در عاالم قيامات باا آن روباه    
. اسات  كثافات رساند كاه سراسار    ي ماي باه برهاوت  در سياحتي كه به عالم بارزخ دارناد   قوچاني 

؟ جاواب  فرساتاد چاه كساي   تاو را  پرساند:  از راه رسايد ماي  اسابي  كنناد  مالحظه ماي مرتبه يک
گارفتن از  موجاب فاصاله  انساان اسات و   عفات  چون همسر انسان صاورت   .تشنوند: همسرمي

شاان جهات ازدوا  بارای    يا یباشاد. آن اساب، صاورت اراده   يا ما يدر دن يشهوان یهايآلودگ
فروافتاادن و  ماا را از  آن عالم آن اراده به صورت اسب، بود. در  يشهوان یهاينجات از آلودگ

طور كه در دنيا كند تا از آن عبور كنيم، هميندهد و كمک ميشدن از برهوت نجات ميآلوده
ل نفاس امّااره دل كندياد و وارد بهشات عفااف شاديد،       از اميا به مدد نور حضرت عزرائيل

ا همسرِ خود جهت نجاات  ی ازدوا  بطور كه ارادهبريد، همانهمان اراده را با خود به برزخ مي
كاه  آن صاحنه  باا  حاال در بارزخ  عبور داد، شهوات حرام ما را از در دنيا های جنسي از آلودگي

   شويم.رو ميصورت آن اراده است روبه



  

آورند و بر سر بالين انسان محتضری كه ياک عمار طالاب    تشريا مي يلئعزرا حضرت
از اين دنيا به آن عالم بروی و به حق رجاوع كناي؟   خواستي مگر نميفرمايند: لقاء الهي بود، مي

كنم كه باروی، آدماي كاه خاودض طالاب رفاتن باه آن دنياا اسات نيااز باه            من به تو كمک مي
ی روح او باه ساوی   بكشند، بلكاه صاورت جذباه    به طرف آن دنياچنگالي ندارد كه روح او را 

 كند.  به آن عالم سير مي شود و به مدد نور عزرائيلقيامت به شكل گُلي جذاب ظاهر مي
باه عناوان حقيقتاي     حضرت عزرائيال مطالب فوق جهت تبيين اين نكته است كه چگونه 

ولاي از جهات   شاوند  سي ظاهر ميكی عوالم بر اساس ظرفيت هرمجرد، در عين حضور در همه
حضور، محدود به ظرفيت موطني نيستند چون حضورشان باه خودشاان اسات. هماين قاعاده را      

ی توانيد دنبال كنيد زيارا هماه  برای ساير مالئكه، مثل حضرت جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل مي
اند كه مطابق يقتی فوق يک حقاين چهار فرشته دارای مقام قرب الهي هستند و براساس قاعده

تاوان گفات: ايان چهاار     ظرفيت مواطن مختلا ظهورات مختلا دارند. پس به يک اعتبار ماي 
جا هسات، منتهاا ظهاور هار     اض همهملک در تمام عوالم حضور دارند، چون موجود مجرد همه

 ی پذيرض يكي از آن فرشتگان است.  كدام مطابق ظرفيت موطني است كه آماده
باه صاورت مطلاق    عالم نيست كاه حضاور حاق در آنجاا     مراتب ای از هيچ مرتبهروشن شد 

های مادی هستند، حضاور  اينطور نيست آن جايي كه مالئكه يا پديدهمحقق نباشد، و معلوم شد 
حضرت عزرائيل هم كه از آن طرف را حضور خداوند به خودض است. زيخداوند آنجا نباشد؛ 

هميشاه در هماه عاوالم حاضار اسات و       بادون هايچ محادوديت مكااني و زمااني،      مجرد اسات 
باشاد  شود، عالم ملكوت نيز مانع حضور حق نماي طور كه بدن ما مانع حضور نفس ما نميهمين

كاه  اهلل، منتهاا آن  مالئكمةهو لذا در هر جايي از عوالم وجاود، هام خداوناد حاضار اسات و هام       
و شانوايي. ولاي از    ی شما در قوای بيناايي مجردتر است حاضرتر است، مثل حضور نفس ناطقه

تر است و لذا فرشتگان اين نكته غافل نشويم كه شدت تجرد مالئكه نسبت به تجرد خداوند كم
كه قوای نفس ناطقاه مثال شانوايي و بيناايي در     طور توانند در عالم الهي حاضر باشند، هماننمي

شوند و ايان  ظاهر مي ذات انسان راه ندارند بلكه با تجلي نفس ناطقه در موطن شنوايي و بينايي،
داشتن مجردات در دنيا ندارد. آری هر موجود مجاردی در  ربطي به حضوری فوق زمان و مكان

ی مخصوص باه خاود و لاذا آن    ها حاضر است ولي با حفظ مرتبهها و مكانی زماندنيا در همه
ی مرتباه  تری است راهي به آن مرتبه از وجود كاه دارای ی وجودی پائينموجودی كه در مرتبه



  

توانياد در ماوطن عقال خاود باه      طور كه شما صُور خياليه را نماي شديدتری است، ندارد. همين
 همان شكلي كه در ذهن شما هست بيابيد، زيرا در مقام عقل، معنا وجود دارد و نه صورت. 

 يقتن حقيترکيخدا، نزد
عالم، خادا اسات    كه خداوند دارای تجرد مطلق است، حاضرترين حقيقت دربا توجه به اين

تر است، حتي از خودِ موجود به خاودض و باه   و از اين جهت از هر چيزی به موجودات نزديک
  لَقَدرهخَلَقْنَاهالْإِنس ا َه  نَعرلَمُ،هم ماههه»فرمايد: ها ميهمين معنا قرآن در توصيا نزديكي خدا به انسان

حقيقتااً ماا انساان را خلاق كارديم و از       16«َ برمِِّهالْ  رِيمدِهههتُ  سر ِس،هبِهِهنَفْس،ه،ه  نَحرنُهََقْرَب،هإِلَيرهِهمِنْ
تريم. اين آياه  گذرد آگاهيم و ما از رگ گردن او به او نزديکهايي كه در درون او ميوسوسه

متذكر نزديكي حق و نزديكي ملكوتيان است نسبت به ما، آن هم در نهايت نزديكاي كاه بارای    
حضور در ذات خود هستيم. به همين جهت در خطارات،   ما متصور است و حقيقتاً ما متوجه اين

شاويم و علات   كه به قدرت خودمان فكر كنيم به خدا نظر داريم و به او متوسال ماي  بيش از آن
اين كه در شرايط عادی متوجاه نيساتيم كاه چناين تاوجهي را در ذات خاود نسابت باه حضاور          

اناد. وگرناه   باه وجاود آورده   هاای دنياايي  خداوند و فرشتگان داريم، حجابي است كاه اساباب  
طور نيست كه خداوند در هنگام غفلتِ ما باه تماام و كماال در صاحنه نباشاد. آری عوامال       اين

دنيايي ما را از علم حضوری باه وجاود خداوناد غافال كارده و در نتيجاه علماي باه علام خاود           
ما را از اين علم  زاكه جان ما علم حضوری به حق نداشته باشد بلكه عوامل غفلتنداريم، نه اين

گياريم.  گياريم ذات خاود را جادّی نماي    غافل كرده، گاهي آنقدر كه بدن خاود را جادّی ماي   
 گفت:  

 گااااو را باوركناااد بهااار خااادايي عامياااان
 

 ناااوح را بااااور نااادارد از پاااي پيغمباااری  
باه پيغمباری قباول    را با آن همه صافا و معنويات    «نوح»شود كه بشر، تر ميآيا از اين عجيب 

ترين علام را كاه علام    اصيل زياد شودكه ها ! غفلتكندمياما گاو را به عنوان خدا قبول  ندارد،
دانايم اماروز طاال چقادر گاران شاده اسات.        كنيم ولي ماي حضوری به حق است، احساس نمي

تار خداوناد اسات و اگار ايان دو واقعيات       هساتيم و از ماا واقعاي    خود ماا  ،تاترين واقعيواقعي
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رسد. به فرماايش  ر چه نظر كند به معدومات نظر كرده و به ناكجاآباد ميفراموض شود بشر به ه
   «جز خدا كو؟!»گويم: من مي« خدا كو؟!»يند: گوالهي! همه مي: «اهللحفظه»زادهحسناهلل آيت

چاون ماا    حضاور محاض اسات   ولاي باا ايان كاه او      خداسات  ،تاتارين واقعيا  آری، واقعي
خاود چشام   « وجاودِ »كه با نظر باه  توانيم او را بيابيم مگر اينينظر كنيم نم« وجود»توانيم به نمي
با رسايدن  « هست»شود متوجه باشيد انسان فقط پيدا كنيم و به همين جهت تأكيد مي« وجودبين»

 «وجااود»را بااه « وجااه اهلل»عرفااا تااوانيم نظاار بااه وجااود مطلااق بيناادازيم.  بااه چنااين فهمااي، مااي
 وجاهُ  هلُّا كُ هاذا الوجاودُ  »ند: يفرماياهلل مر وجهيدر تفس يچه حضرت علاند، چنانبرگردانده

   گفت:اين وجود همان وجه اهلل است. 17«اهلل
 تسْااااااااالَبارگااااااااااه اَ ناااااااااانِيدورب

 
 انااد كااه هساات  نباارده ين پاايااش از ايباا

چاه  اسات كاه آن   یحاق؛ موجاود  و ، ظهور و تجلي اعظم هويت غياب اسات  «وجود»؛ يعني 
هنر ما در اين است كاه بتاوانيم از هار چياز باه وجاه        است. د باشد در او متحديچه باهست و آن

هاای وجاودی   جنباه « ماهيات»آن چيز نظر كنيم تا بتوانيم به عالم مجردات نظر كنيم. « وجودی»
كنند، خااک و  ها را مشخص ميی عدمي آنباشند و جنبهی حدّ اشياء مياشياء نيستند، نماياننده

اند، چشمِ های مختلا در آمدهاز وجود هستند كه به شكلای سنگ و چوب و آهنِ، تنها مرتبه
ترين مرتبه كه ماده در آن مرتبه بيند آن هم پائينای از وجود ميها را مرتبهی آنوجود بين همه

   قرار دارد.
باا   مجاردات اسات  از عالم مااده، عاالم    باالتر یعالم وجود است، مرتبهماده يكي از مراتب 
ی انساان نسابت باه    شكيكي كه در عالم مجردات هست. نفاس ناطقاه  شدّت و ضعا و حالت ت

طور كه خداوند باه عناوان مطلاق وجاود در     ی وجودی باالتری قرار دارد همانبدن او در مرتبه
ترِ وجود، خداوند است. آری جز ی مراتب پائينی وجود مستقر است و منشأ همهباالترين مرتبه

نظر كند تا با واقعيات عالم مارتبط  « وجود»د با چشم دل به وجود چيزی در عالم نيست انسان باي
   شود.

ی شديدتری مستقر است و به همين جهت در مقام تجرد در درجه دنيانسبت به قيامت مسلّم 
هركس منكار خلقات   »فرمايند: مي رضاقرار دارد و مقدم بر عالم ماده است و حضرت امام 
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باا  ولي  18«ا تكذيب كرده و در ذيل واليت ما قرار نداردفعلي بهشت و جهنم شود، پيامبر و ما ر
جا هسات، چاون چشام وجاود باين      اض همهاكنون همهبه عنوان حقيقتي مجرد هم كه قيامتاين

 19«اآل َهقيمام تِيهقَمائٌُِهه»فرمايناد:  مي وجود مقدس پيامبركه بينيم در حالينداريم، آن را نمي
لَ رهكُشِمَ هه»:هفرمايناد مي اميرالمؤمنينو بينم را ميآن دارم حاال قيامت من قائم است و همين 

ن مان اضاافه   يقا يامات چيازی بار    يق یها عقب بارود، دربااره  اگر پرده 20«الْغِطَاء،هم اهازرد در ،هي قِينا
   شود.ينم

 وجود خدا مانع وجود ما نيست؟ 
ی شاما هام هسات، و    نفاس ناطقاه  هم هسات،   هست، عزرائيل حضرت ربّعرم شد 

ی وجودی شديدتری داشته باشاند دارای  ی خود حاضرند و هركدام كه درجهام در مرتبههركد
جاا كاه نفاس    تجرد شديدتری هستند و از نظر حضور، در حضور شديدتری مستقرند و لاذا آن 

هاا نظار   ی من و شما هست، حضرت حق و عالم قيامت حاضر اسات و اگار بتاوانيم باه آن    ناطقه
ی طور نيست كه وجود نفس ناطقاه يابيم و اينی كه ما هستيم، حاضر مياها را در مرتبهكنيم آن

مان  طور كاه وقتاي   ی خودض مانع حضور حضرت حق و يا عالم قيامت باشد، همينما در مرتبه
 یی من به طاور كامال و تماام در صاحنه اسات و باا قاوه       نفس ناطقهزنم، ميدارم با شما حرف

شاود، آری ظهاور هركادام باه     دام ماانع حضاور ديگاری نماي    كا بينم و هايچ شما را ميام بينايي
شاود  ی بينايي من از هر موطني ظااهر نماي  طور كه قوهشرايطي مخصوص مربوط است و همين

ساير مجردات نياز در شارايط خااص     -بدن حاضر است یكه نفس ناطقه در همهنيبا ا -مگر در چشم 
نوع ظهوری كه خداوند در عاالم ملكاوت   ی عوالم حاضرند. آن شوند هرچند در همهظاهر مي

دارد مخصوص همان عالم است و آن غير ظهوری است كه در عالم ماده دارد، هرچند خداوند 
هام  هساتند و  اينجاا   عزرائيال حضارت  هام  ی عوالم حاضر اسات. در حاال حاضار    در همه

ناور   هر چند اگر خداوند خواست ما را در ايان مرتباه قابض روح كناد، باا تجلاي      حضرت ربّ 
 كند و ظهور او در اين مرتبه برای روح ما نور حضرت عزرائيال اين كار را مي عزرائيلي

ی وجودی انساني آنچنان شديد شد كه از عاالم ملكاوت هام بااالتر رفات      است ولي اگر درجه
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خاود  در روايت داريم بعضي مؤمنين را كند به طوری كه ديگر قبض روح در آن مرتبه فرق مي
 گيرد. شان را ميخداوند جان

 خدا يکيراه احساس نزد
توان نتيجه گرفت هر اندازه تجارد انساان شاديدتر باشاد و     با توجه به مطالبي كه گذشت مي

و وجاود  حاق   احسااس حضاورِ  های بين خود و حقايقِ موجود را رفع كرده باشاد  بيشتر حجاب
ان پاس از تضاعيا   تر است. بر همين اساس است كاه انساان در مااه رمضا    راحتبرايش قيامت 
شود و حق را تاا آنجاا باه خاود     ی روحاني، طالب نظر به حق ميی جنبهی جسماني و غلبهجنبه

إذَاهس ئَلَك هعِب مادِيهع ن مي هفَمإن يهههه»فرمايد: كند كه خداوند به رسول خود مينزديک احساس مي
گيرناد، مان   دگان من از تو سرا  مرا ماي ای پيامبر چون بن 21«قَرِيبٌ هاُجِيب،هد عر  ةَهالدَّاعِهإذَاهد ع ا ِ

كانم. آری بناده در آن شارايط آنچناان باه      ی متقاضاي را اجابات ماي   نزديكم، تقاضای هر بنده
ياافتن  فرمايد: من نزديكم. اين به جهت شدتخداوند نزديک شده كه خداوند بدون واسطه مي

داوناد هميشاه و   شاود وگرناه خ  ی تجرد انسان است كه موجب احساس حضاور خادا ماي   جنبه
كه انسان در ماه رمضاان كماي   جا حاضر است، هر چند افراد متوجه حضور او نباشند. همينهمه

كناد گوياا خادا در نازد اوسات و لاذا از       ی تجرد خود دست يافت جانش احسااس ماي  به جنبه
آنقدر انسان در آن شرايط آماده است كاه خاودِ خداوناد    د؛ گيرسرا  خدا را مي رسول خدا

ايان يعناي اگار انساان از     «. هساتم اينجا عزيزم! من كه »دهد كه بنده را مورد خطاب قرار ميآن 
ی مجرد خود را شدت ببخشد با خدايي كه دارای حضور مطلاق  های شرعي جنبهطريق رياضت

كند، هرچند ظهاور او را باياد در   شود و حضور او را حسّ ميی عوالم است، مرتبط ميدر همه
گرد. احساس حضور خداوند در عالم، معرفتي صحيح و اخالقاي ساالم و آداباي    مظاهر اسماء بن

كردن كار اوليااء الهاي   داند خدا وجود دارد، خدا را حسدرست نياز دارد وگرنه هر كافری مي
 است.  

خداوناد متعاال چاون    »، و «اندازه موجودْ مجردتر است، حاضرتر استهر »وقتي روشن شد 
ی عوالمِ وجاود حاضار اسات و از    مطلق است و در همهحضور ای دار ،مطلق استتجرد دارای 

خداوناد در ارتبااط اسات و     یكند با هماه هر موجود مجردی حاضرتر است، انسان احساس مي
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يابد كاه تماام خادا را    تواند با خدا باشد، ميد كه خداوند تماماً با اوست و او هم تماماً ميابيمي
 به اين معناي كاه   و ارتباط او با خدا يک ارتباط شخصي است روستدارد و تمام خدا با او روبه

به جهات   اينخود را دارد.  كس خدای شخصيِدر اين رابطه هرگويا خدا فقط خدای اوست و 
ی مجاردات در عاالم شاديدتر    حضاورض از هماه  خداوناد مجارد مطلاق اسات و     آن است كاه  

كاه انساان   يان مامه حاضر اسات، مگار ا  تمجرداتْ نزد هر انساني به یباشد و لذا بيش از همهمي
هميشاه  كاه  د، در حاالي نا توجه خود را به غير خدا برگردانده باشد و خاودض را از خادا دور ك  

 ی فخرالدين عراقي:به گفتهتر است. خداوند از همه چيز به او نزديک
 ن سارمه كشاند  يقيعارفان چون كه ز انوار 

 
 نناد يا بيدوست را هار نَفَاس انادر هماه اشا     

 شاان اسات  يا یناه يقت دو جهاان آ يحق در 
 

 نناااديدا بيااابااااض هويكاااه بااادو در رخ ز
 دارناد  يخوض دالن از رخش امروز بهشات  

 
 ننااديفااه فااردا ب يكااه دگاار طا  ينااه بهشاات 

 
ط درک امام عصريشرا

ی وجودی ما شديدتر شود جهت تجلاي اناوار   ی تجرد ما شدت يابد و درجههر اندازه جنبه
شوند. اين نزول به تا آن حدّ كه فرمود: شب قدر مالئكه و روح نازل ميشويم تر ميغيبي آماده

تناسب آمادگي روح انسان است كه با رعايت آداب ماه رمضان خود را آماده كرده است. شب 
در قلاب مااه رمضاان، قلاب     شود و ی دوم ماه رمضان يعني در قلب آن ماه واقع ميقدر در نيمه

كه در باالترين درجه در عالم امكاان قارار    عصررت وليعالم هستي يعني وجود مقدس حض
ظرف پذيرض كامل نزول مالئكه و روح هستند و هاركس كاه باا     -شاندر مقام نفس ناطقه -دارند 

شب قادر وجاود مقادس    شود. صاحب مند ميتبعيت از آن امام جلو آمد از انوار شب قدر بهره
هاا فاراهم كارده،    ماه رمضان جهت تجرد انساان ای كه باشند و هركس از زمينهمي امام زمان

كند و با نظر باه آن حضارت در آن شاب از    استفاده كند يک نحوه نزديكي با امام خود پيدا مي
اللَّه،َُّهكُنْهلِ  لِيِّك هالْح،جَّةِهبرنِهالْح س نِهص لَ  اتُك هع لَيرهِه  هع لَمىهآب ائِمهِهفِميهُ مذِ ِههههه»خواهد كه: خدا مي
هَ تَّىهتُسركِنَه،هََررضَك هطَ رعماًهه  هع يرناًه  هد لِيالًه  هنَاصِراًه  هقَائِداًه  هَ افِظاًه  هفِيهكُِّ هس اع ةوه  لِيااًالسَّاع ةِه

به اين معني كه خدايا در اين شب به ولي خود مددی خااص عنايات فرماا    ، «  هتُم ت ع ه،هفِيه اهطَ ِيال
تواند چنين تقاضايي داشته باشد كه فهمياده  كسي مي مند گردد.تا زمين از بركت وجود او بهره

گساترانند. و  باشد آن حضرت چه جايگاهي در عالم دارند و با ظهور خود چه نوری بر عالم مي
ی تجرد خودمان ممكن است. اصل اين دعاا مخصاوص شاب بيسات و     اين با شديت ما در جنبه



  

ترين شكل فراهم است، هر عالي سوم ماه مبارک رمضان است كه شرايط نظر به آن حضرت به
چند كه جا دارد در هر زماني ما از حضرت حق تقاضاای مادد رسااندن باه مواليماان را داشاته       

شاود،   ترمجرداندازه انسان كه هر باشيم تا حضرت در ظهور خود موفق شوند. حاصل قضيه اين
ها بر عاالم و  انوار آنو بيشتر طالب تجلي  كندمي موجود در عالم را بهتر درک مجرداتِوجود 

 آدم است. گفت:  
 رو مجااااارد شاااااو، مجااااارد را بباااااين   

 
 نياااز را شااارط اسااات ايااادن هااار چياااد
وگرنه باا صاد دليال هام كاه وجاود       درک كند مجرد را جان انسان بتواند بايد مجرد شد تا  

ای ديگر ثابت شود، درک وجود مقدس حضرت چيز ديگری است و بهره زمانمقدس امام 
 .به همراه دارد

 از طريق موجودات« اهلل»نظر به  ينحوه
ی ما چگونه از طريق توجاه  توان متوجه شد كه نفس ناطقهبا توجه به مباحثي كه گذشت مي

شاود و باه اصاطالح ناوری را كاه در عاالم هسات از        ها منتقل ميبه مناظر، به حقيقت باطني آن
چياز  باا ساه   ابطه با اين دسات مان   در ركند. مثالً شما طريق مناظر و آياتِ عالم وجود درک مي

 یالمساه ی هقاو اسات و ديگاری    گوشت و استخوانظاهر آن كه همان يكي شويد، رو ميروبه
كند و سوم با نظر به دست من متوجه نفاس  درک ميكه زبری و نرمي و گرمي و سردی را  آن

باه ياک معناي    بينياد.  كنياد مان را ماي   شويد، به طوری كه كاامالً احسااس ماي   ی بنده ميناطقه
ی خاود احسااس كنياد و بگوئياد     توانيد حيات موجود در دست بنده را از طريق نفس ناطقاه مي

 گذاريد. ايد با دست انسان مرده فرق ميكنم و متوجهنور حيات اين دست را حسّ مي
فهميد با چشمِ يک انسان مارده فارق دارد، چاون نفاس     كنيد ميوقتي به چشم بنده نگاه مي

در  ی بيناايي شود كاه از طرياق قاوه   ی من منتقل ميما از منظر چشم من به نفس ناطقهی شناطقه
 گوئيد چشم انساانِ زناده ناور دارد، زيارا در چشام،     چشم من ظهور كرده است. به اصطالح مي

ی بيناايي تجلاي آن   ای كه اين قاوه ی بينايي و نفس ناطقهقوه ،عالوه بر گوشت و قرنيه و شبكيه
كنناد و  گوييم مجردات خود را در عالم ماده ظاهر مياند. از اين روست كه مياست، در صحنه

كنياد. تماام عاالمِ    شما از طريق نفس ناطقه و قاوای مربوطاه، باا آن مجاردات ارتبااط پيادا ماي       
ها ارتبااط پيادا   توان از طريق نفس ناطقه با آنمجردات چنين حضوری در عالم ماده دارند و مي

 خواهيم به باطن عالم نظر كنيم.  كرد به شرطي كه ب



  

 يعنا ين اسات.  يها و زما خداوند نور آسمان 22«اهللُهن ر،هالسَّم ا ِه  هابرضِ»فرمايد: قرآن مي
در برابر شما است دارای آن نور و بااطني اسات كاه آن ناور، حضارت       نيآنچه از آسمان و زم

ناطقاه از بادن ماا    و اگار نفاس    طور كه نور جسمِ بنده و شما، نفس ناطقه استاست. همان« اهلل»
 يشاود. در تماام عاالم هسات    يت خود خاار  ما  ير نكند بدن ما از هويمنصرف شود و آن را تدب

تجارد خاود را    یحضرت حق به ذات، حاضر و به صفات، ظاهر است و اگر نفاس ناطقاه جنباه   
طاور  ني، هما منتقل شود« اهلل»سماوات و ارم به نور حضرت  ینهيتواند از آيرشد داده باشد م

 . ديبنده شو یشهيق گفتار بنده متوجه انديد از طريتوانيد ميبخواه يكه وقت
بناده  مثال دسات   به ظاهر يک پديده مادی اسات   وسط باغچه استدر ی كه اپوسيده برگ
چون روح شما متوجه است بااطن ايان دسات ياک نفاس اسات كاه آن را         لياست و یكه ماد

برگ به درخت متصل شويد، اگر آن منتقل مي ی منفس ناطقهكند با ديدن دست به نتدبير مي
خداوند موجود اسات، باا   « حي»بود و شما نيز متوجه بوديد كه در باطن اين برگ نوری از اسم 

ای شود مگر با آن قاعدهشديد. و اين محقَق نميديدن آن برگ سريعاً به نور اسم حي منتقل مي
چون با شديت بخشيدن به تجردِ خود امكان درک ناور  « رو مجرد شو، مجرد را ببين»كه گفت: 

 افتد. های تجردِ عالم ميشود و نظرمان بيشتر و بهتر به جنبهمجردات برايمان فراهم مي
ی من است هر چناد  نظرتان به نفس ناطقهناخودآگاه هم اكنون كه به بنده توجه داريد، شما 

ريد، درست است كه لباس و بادن مان در مقابال    ی بنده توجه دامتوجه نباشيد كه به نفس ناطقه
ای است كه دارای بادن و لبااس اسات.    چشم شما است ولي نظرتان به بنده، نظر به موجود زنده

جاا بيارون رفتاه بودياد و از شاما      كردم شما از اينكه بنده اين بحث را مطرح مياگر قبل از اين
جاا  داديد، چاون شاما ايان   واب درستي ميمعلوم نبود ج «پيراهنش چه رنگي بود؟»پرسيدند: مي

كاردم و شاما هام خيااط     اين سؤال را از شما نميبنده اگر نيامده بوديد كه پيراهن من را ببينيد. 
آمده بوديد نبوديد، اصالً كاری نداشتيد به اين كه پيراهن من چه شكلي و چه رنگي است. شما 

ی خود آمده بوديد تا با نفاس  نفس ناطقه گذرد درک كنيد. بای بنده ميآنچه را كه در انديشه
 من ارتباط داشت.  ِ «من»تان با «من»ال شما تا حای بنده ارتباط برقرار كنيد، و از اول جلسه ناطقه

ناه باا   باشيد و  باط داشتهی بنده ارتتوانيد با نفس ناطقهروشدن با من ميطور كه با روبههمين
هاا بكنياد   ها نظر به حيات جاری در آنشدن با گل و گياهروتوانيد با روبهميمن، و هيكل لباس 
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حضارت  « حاي »و با روح خود با حيات طبيعت مرتبط شويد. حيات موجود در عالم، ظهور اسم 
منتقال  « اهلل»به هر اندازه كه تجردتان شديد باشد، بهتر باه اسام   « حي»است و با نظر به اسم « اهلل»

 شويد. مي
ی مجارد  تاوانيم نحاوه  دهد و ماا ماي  قايق مجرد را به ما نشان ميتنها معني حمعرفت نفس نه

تواند بر شدت تجرد خاود  كند كه چگونه انسان ميبودن خود را احساس كنيم، بلكه روشن مي
باه عناوان جمياع اساماء الهاي،      « اهلل»با بيفزايد تا با نظر به اسمائي كه در مظاهر عالم ظاهر است، 

ی مان نظار كردياد و    كه شما با نظر به دست من به قوای نفس ناطقهطور همانكند.  ارتباط پيدا
 شديد.  -قوا است یكه جامع همه -سپس متوجه نفس ناطقه يا ذات بنده 

ماهر ََيرت،هشَيرئاًهالّاه  هر ََيرت،ه»فرمايند: را كه مي اميرالمؤمنينآرام معني سخن اميدوارم آرام
را قبل از آن و بعد از آن و با آن « اهلل»كه هيچ چيزی را نديدم مگر آن 23«هاللَّههقَبرلَه،ه  هب عرد  ،ه  هم ع 
مقاام خيلاي   ولاي ايان   بينناد  ماي را « رحمان»در هر چيز اسم عرفا از بعضي ديدم. احساس كنيم. 

جاا  هماه « اهلل»درست است حضارت  ببيند! را  «اهلل»با نظر به هر چيز كسي بتواند كه بزرگي است 
هر چيزی را ظهور آن اسم ببينيم كار كساي اسات كاه در تجارد كامال قارار       كه هست ولي اين
باه  ها هم كشيده باشند ظهور حضرت حاق را در عاالم   ها كه در تجرد خود زحمتدارد. بعضي

در ياک   «هيوعلاهللرمحة»عالماه طباطباائي   :فرمودناد ماي  «اهللحفظوه»زادهاهلل حسان بينند. آيات مي« حيّ»اسم 
و زمين و زماان هام    «، اهلل، اهللاهلل»گويند: ها دارند ميكال كنند مالحظه ميي، باغنشيني در چله

در آن  «هيوعلاهللرمحة». عالماه طباطباائي  دنشانو غارغاار ماي  هاا  كنند. بقيه هام از كاال   آن را تكرار مي
توانند در هر منظری تا درک ناور اسام   شرايط خاص آنچنان در تجرد خود شدت دارند كه مي

ای اند و هركس به انادازه جلو روند، البته صاحب اصلي اين مقام حضرت اميرالمؤمنين« اهلل»
منتقال  « اهلل»كه به آن حضرت نزديک است در بعضي موارد در بعضي چيزهاا باه ناور حضارت     

   شود.مي
، دستظاهر يكي رو هستيد، روبهچيز به ظاهر با سهكنيد؛ نگاهبنده را دست عرم شد وقتي 

ي كاه از  يكي هام قاواي  قرار دارد، از وجود ه مرتبترين ی كه در پائينمادی يک پديده به عنوان
ای كاه از طرياق آن قاوا دسات مان را تادبير       طريق دست ظهور كرده و ديگری هم نفس ناطقه

كند. نه حضور نفس ناطقه مانع ظهور قوايي است كه در دست ظاهر شده و نه وجاود ماادی   مي
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در ماورد خادا هام    ه قاوای مرباوط باه نفاس در دسات حاضار شاوند.        كدست مانع است از اين
وند مانع حضور و ظهور اسماء الهاي نيسات تاا شاما     خداموضوع از همين قرار است كه حضور 

گردياد.  « اهلل»نتوانيد با نظر به عالم ماده به اسماء الهي منتقل شويد و از آن منظر متوجه حضرت 
بادون آن كاه حياات دسات در عارم       بينيدرا زنده مي با ديدن دست بنده، آنناخودآگاه شما 

  ها باشد.گوشت و استخوان
دارياد و ايان ناور اسات كاه بادن را زناده نگاه         « نور»بينيد خودتان شما از طريق اين كه مي

بيندازيد و متوجه باشيد اگر خداوند نور خود را از عالم بگيارد  عالم نظر به نور توانيد داشته، مي
فرمايد: محصول آن كشاورزاني را كه تصميم مي« قلم» یشود. قرآن در سورهعالم خاكستر مي

گرفته بودند از محصول خود چيزی به فقرا ندهند، خاكستر كرديم باه طاوری كاه وقتاي صابح      
َ رُ اهقَالُ اهإِنَّاهلَضَالُّ  َ»ی خود آمدند زود بر سر مزرعه گفتند: گويا ماا راه را اشاتباهي   ه24«فَلَمَّاهرَ 

ها باا خاكساتری از محصاوالت    گرفت و آنايم، چون خداوند نور خود را از آن محصول دهآم
رو شدند. عالَم براساس نور الهي چنين شااداب و سارزنده ظهاور دارد و نباياد كااری      خود روبه

اماام  بنادد.  اهلل رخت بر  مالئكةكنيم كه تجلي آن نور ضعيا شود تا بركت از عالم برود و مدد 
م عرشَرَالْم الئِكَةِهالهنَدرخُُِّههاِ َّهجِبررِئيَِّهاَتانيهفَقاوَهاِنمّا» :فرمودند اهللرسولفرمايند: مي صادق

ای : ما گروه مالئكاه در خاناه  نزد من آمد و گفت جبرئيل 25«ب يرتاًهفيههكَلْبٌه  هالهتِمرثاوُهج س دٍ
هاا  است كه در آن محلمعني عدم حضور مالئكه آن  .شويمشد وارد نميكه سگ يا مجسمه با

از ارتباط با عاالم غياب    ييهاكانمكند و افراد در چنين انوار معنوی عالم غيب و معنا تجلي نمي
 26.نمي رسد هاآنساكنان و رحمت الهي به  هستندمحروم 

اِنّماهالهنَمدرخُُِّهب يرتماًهفيمهههههه» ر س، وَهاهلله:هياقاوهجبرئيِّ»: ناد است كه فرمود از امام باقر
ای كاه صاورت انساان باشاد وارد نماي      جبرئيل گفت: يا رسول اهلل ما در خانه 27«هالْاِنْسا ص، ر ةُ
كه منشأ بصايرت و شاعور معناوی اسات، در محلاي       در نظر بگيريد حضرت جبرئيل شويم.
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تجلي نكند و قلب افرادِ آن خانه يا شهر از نور او خالي باشد، آيا ديگر بصيرتِ فهام ناواميس و   
   خورد؟ن افراد به چشم ميسنن عالم در آ

و ، ناان  چيازی احسااس نكارديم    با داشتن مجسمه در خاناه ما كه ممكن است كسي بگويد: 
هاا بتاباد   كاه آن ناور ملكاوتي كاه باياد بار زنادگي آن       آبمان هم كه به راه است. غافال از ايان  

رد ولاي  هاا وجاود نادا   شان گرفتاه اسات و امياد باه آيناده در آن     كنند دلتابد، احساس مينمي
 تابد. شان نميدانند علتش آن است كه نور آسمان و زمين بر قلبنمي

هاايي كاه در ديان    روزه و تزكياه  مثل يد اعماليدن به تجرد خود بايشدت بخش یبرا سؤال:
 های ديگری هم هست؟مشهور است را انجام داد يا راه

شاود زيارا   حاصل مي «بندگي»با به معني غلبه دادن حكم نفس بر جسم، تجرد نفس  جواب:
شاود و در نتيجاه نفاس    در مسير بندگي، حكم خداوند كه مطلق تجرد است بر انسان حاكم ماي 

از مصااديق بنادگي، روزه اسات،     يكاي شاود.  آيد و به تجرد خود نزديک ميانسان به خود مي
وعِ تزكياه  و رعايت حرام و حالل الهي را بنمائيد بهترين ن نكنيد گيريد گناهمي كه تصميمهمين

ايد. خداوند در مورد كساني كه پيامبران خدا را تكذيب كردند و دساتورات الهاي   را انجام داده
خادا را فراماوض    28«نَس، اهاللَّه هفَأَنس اُ،ُرهََنفُس ه،ُرهَُ رلَئِمك هُ،مُ،هالْفَاسِمقُ  َههه»فرمايد: را نپذيرفتند مي
خادا خاار     ير بنادگ ياند كه از مسا يا كسانهنياد خودشان برد. ايها را از ز آنيكردند و خدا ن

 اضت است. يخود ر یبه خود يعت الهيرا شريشدند. ز
 هاای رياضات تنهاا راه،  مااده  عاالم  فراتار از  همه الزم است بدانيد كه بارای صاعود باه    با اين
كنناد بادون آن كاه مقياد باه      ساير ماي  فراتار از مااده   باه  ها مرتامطور كه نيست، همانشرعي 

دهند تاا توجاه نفاس ناطقاه باه بادن كام شاود و         هايي را انجام ميها رياضتند. آنشريعتي باش
كه شريعت الهي راهي در خواهند استفاده كنند در حاليبتوانند از نيروی نفس در اموری كه مي

دهد تا نفس انسان متوجه خادا شاود و در مقاام اناس باا خادا قارار گيارد،         مقابل انسان قرار مي
شود تا انسان مجردتر دا راه نزديكي به مجرد مطلق است و نه تنها موجب ميبندگي و عبادت خ
شود تا جان انسان در ذيل انوار الهي قارار گيارد و باه ناور الهاي و باه قادرت        بشود، موجب مي

اهه ه،نْكُهج ُرةٌهالعب ديةُ»ند: يفرمايم حضرت حق عمل كند و در همين راستا حضرت صادق

                                                 

 .19 یهيحشر، آ یسوره - 28



  

انساان را در   ت اسات. و يا است كه كنه و بااطن آن ربوب  یگوهر ،تيو عبود يبندگ 29«ةيَّ بِب،الرُّ
 های پروردگارض عمل كند. دهد تا با تواناييذيل قدرت پروردگار قرار مي

ارتبااط   شما از طرفي فرموديد كه برای آن كه به قرب الهي برسيم و با امام زماان  سؤال:
تجارد بيشاتر، حاصال    فرمائياد:  ماي طارف  ايان  از باشيم، بايد مجردتر بشويم. تری داشتهنزديک

تااوان از در حااالي كااه بارای كاام كااردن حاكمياات تاان مااي اساات. « تاان»كااردن حاكمياات كام 
شادن باه خادا و اماام     تاوانيم بارای نزدياک   آيا ماا ماي  های غير شرعي نيز استفاده كرد. رياضت
اناد  هاايي كشايده  های غيرشرعي برويم و يا با كساني كه چنين رياضات ، سرا  رياضتزمان

 كنيم؟  مشورت
ی انساان  شناسيد كاه نفاس ناطقاه   گذشت مبنای بحث را ميالحمدهلل با مقدماتي كه  جواب:

و توجه نفاس ماا    ضعيا شود« تن»ای كه حكم به اندازهجا حاضر است و مجرد است و در همه
هاای  گر رياضتكنيم حال ای نفس را درک ميجانبهی تجرد ما بيشتر شود، حضور همهبه جنبه

انسان شرعي نباشد به جای آن كه توجه نفس به عالم ملكوت معطوف شود، به ابعاد پساتِ دنياا   
كند از اسرار مردم سار در آورد و تحات تاأثير القائاات شايطان از      گردد و سعي ميمعطوف مي

مالحظاه   را« توئيچال پال»شود. ثمر و پو  ميكند و يا گرفتار كارهای بيتجرد خود استفاده مي
هاای او ياک قادم انساان را باه ساوی       فايده شده، سراسر كتابكنيد كه چگونه گرفتار امور بي

حاديث  از كتااب چهال   45 یدر صافحه  «هيوعلاهللرمحة»ينا ي. حضارت اماام خم  بارد حقيقت جلو نماي 
 صاحيح،  فرمودند: ميزان در رياضت باطل و رياضات شارعيِ  مي «دام ظل وه»فرمايند: شيخ استاد مامي
كرد و رياضت او برای پيادايش  است؛ اگر سالک به قدم نفس حركت« قدم حق»و « قدم نفس»

عاقبات   و سلوک آن منجر به ساوء است باطل  س و قدرت و سلطنت آن باشد، رياضتقوای نف
كناد. و اگار ساالک باه قادم حاق       های باطله نوعاً از همين اشاخاص بروزماي  باشد، و دعویمي

كناد  از او دستگيری ماي  تعاليرياضيت او حق و شرعي است و حقّكرد و خداجو شد،  سلوک
 كساي كاه مجاهاده    30«  هالَّذينَهجاُ د، اهفيناهلَنَهردِي نَّه،ُرهس،ب،لَنا»: فرمايدشريفه كه مي یبه نصّ آيه

های خود. پس كارض باه ساعادت منجرشاده    كنيم او را به راهمي كند در راه ما، هر آينه هدايت
 گردد. افتد و خودنمايي از او دور خودی از او
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تاوان گفات حضاور    كه حضور حضرت حق باه خاود اوسات آياا ماي     با توجه به اين سؤال:
 ها به حضرت حق است؟حضرت جبرائيل و نفس ناطقه نيز به خودشان است يا حضور اين

تمام مجردات در عيني كه يک حضور دارند كه باه خودشاان اسات و ياک ظهاور       جواب:
 به مظاهرشان است، وجودشان به خداست.دارند كه 

وجاود  »از حضرت حاق اسات،   « اهللوجودِ ماسوی»جايي كه توان گفت از آنآيا مي سؤال:
همان ظهور حضرت حق به درجات مختلا است و ظهور تشاكيكي وجاودِ مطلاق،    « اهللماسوی

هاور  ای از ظنحاوه  همان حضور تشكيكي مجردات است؟ به عناوان مثاال حضاور عزرائيال    
 حضرت حق باشد؟

ی خود مظهری است از انوار حق، در طور است كه هر موجودی در مرتبهبله، همين جواب:
 كه مجردات برای خود نيز يک حضور دارند و يک ظهور.عين آن



 

 نهم،جلسه 
 چگونگي حضوِر مجردات در عالم

 احم حضور مجرد نيست ماده مز
 رسيد كه عبارت است از:  «نفست ده نكته از معرف»هشتم از  یبحث به نكته

مان   «تن»من كامالً در ی نفس ناطقهم ببرم، اما ديگر توانم اين دستم را داخل دستنميبنده 
تاوان  نفس بابي را ميمن نيست. در معرفت ی نفس ناطقهحاضر است و بدن من هم مانع حضور 

ی ما برای تحليل اين موضوع همه«. ی حضور مجردات در عالم مادههنحو»باز كرد تحت عنوان 
 یدر ماده است، به ايان معناي كاه ياک پدياده     كه ماده مزاحم حضور ماده اين تجربه را داريم 

اسات كاه خاودض قارار دارد، زيارا       يمادیِ ديگار در هماان مكاان    یمادی، مانع حضور پديده
از مكان و زمان آزادند و بر ايان   مجردولي موجودات  .ندمندمند و زمانمكانموجودات مادی 

نفاس   تن شما مانع حضاور ابداً شما در تن شما حاضر است و « من»كنيد؛ ميشما احساساساس 
اين حضور برای نفس شما است و « من» یهدر قبض« تن»بلكه تمام تان نيست ی شما در تنناطقه

كاه  ايان در عين آن.  يا داخلاوست  ان روی تنانس «من»ندارد تا تصور كنيم هم خار  داخل و 
دهد كه در داخل بدن است يا در خار  آن، يا در اين نفس ناطقه وجود دارد، برايش معني نمي
 قسمت بدن باشد يا در آن قسمت بدن. 



  

شاما  آن در تان  ماانع حضاور    هايچ چياز  در تن شما حاضر اسات و   :والًاشما، ی نفس ناطقه
نفس در بدن نياز  حاكميت تأثير و مانع تن مانع حضور من در تن نيست بلكه  نه تنها :نيست، ثانياً

و تاأثير  ماانع حاكميات   شما  دست، يدرا باال بياوردستتان  يدكناگر ارادهباشد، به طوری كه نمي
باه عناوان    -چگوناه نفاس شاما   عجيبي است؛ كه چيز اين شود. ی نفس در باال بردن آن نمياراده

اسات؛   يسانگين چياز  سرِ آدم تواند در ماده تأثير كند و آن را جابجا نمايد! مي -يک موجود مجرد
آن را حمال كردياد خساته    نايم سااعت كاه    حمال كنياد   اگر بخواهيد سرتان را در يک ساک 

دارد، بدون آن كاه  روی گردن شما نگه ميهمين سر را كند و نفس شما اراده ميولي شويد مي
احسااس خساتگي   انساان در محال گاردن    د. ناه تنهاا   نا خساتگي كن های گردن احسااس  ماهيچه
دهاد و سار را باه ايان طارف و آن طارف       های گاردن فرماان ماي   بلكه دائماً به ماهيچه كندنمي

 دهد. حركت مي
بناسات ماورد   هشاتم   یهنيسات، آنچاه در نكتا   « مان »مانع حاكميت « تن»كه قبالً عرم شد 

 جرد در عالم ماده نيست.  كه ماده، مزاحم حضور مبررسي قرار گيرد اين است 
 حكامِ »باا  « حكام حضاور موجاود مجارد در عاالَم     »كه بايد با دقتِ تمام متوجه اين امر بود 

 ،سات يي اجاا كاه حضاور مجاردات هماه    ارد؛ به طوریفرق د« های مادی در عالمحضور پديده
مثال حضاور نفاس در     .كه آن جايي كه ماده هست، جا برای حضور مجرد تنگ باشدبدون اين

زيارا موجاود   جاای بادن نيساتند؛    بدن؛ كه اعضای مادیِ بدن، مانع حضور نفس مجرد در جاای 
. تاا وقتاي از سااحت عاالم ماادی آزاد      اسات  یاز سنخ ديگار نسبت به موجودات مادی، مجرد 
ايم درک چنين حضوری از عالم مجردات در عالم ماده برايمان مشكل است و باا نظار باه    نشده

 يابد. شود و ديد ما وسعت ميدر بدن اين مشكل رفع مي نحوه ی حضور نفس ناطقه
حضاور مجاردات در عاالم مااده، باا حكام        حكمِتوانيم به خود تفهيم كنيم كه آرام ميآرام

متفاوت است و مواظب باشيم حكم حضور مااده در عاالم مااده را باه     حضور ماده در عالم ماده 
توانناد تصاور صاحيحي از    كاه نماي  اسات؛  ور طا ايناكثر مردم ی عالم سرايت ندهيم. ذهنِ همه

هاا و  شاود تاا در انتخااب   حضور حقايق غيبي در عالم ماده داشته باشند، همين امار موجاب ماي   
شود در عين آن كاه قطارات   كنند نميهای خود سخت به بيراهه بروند. بعضي ها تصور مياراده

گوناه  صحنه باشند و اگر هام باا ايان   ها در در هدايت آن مالئكةاهللكند باران از ابرها ريزض مي
كنناد آن  شوند، سعي ماي را در اين موارد متذكر مي مالئكةاهللرو شوند كه حضور روايات روبه

طاور كاه   نيهما  هاا رباط دهناد.   ه زمين و ساير انرژیبه جاذب كنند و مثالً روايات را توجيه مادی



  

كاه متوجاه   كنناد، بادون آن  دنبال مي اهو تحريک عصبها چهيحركت دست را تا حركت ماه
ها باشند. به جهت غفلت از نحوه ی حضور مجردات در عاالم  حضور نفسِ ناطقه در اين فعاليت

عالم مجردات ماوراء طبيعت شود اين كه گفته مياند اند؛ فكركردهها اشتباه بزرگي كردهبعضي
دات مجرد در آن باال كه موجوتصور اين 1هستند. آن باالهامجردات  به معني آن است كهاست 

ما باه حقاايق   گذارد نميدهد و به خود عادت ميكه ما را  است مخدری یباشند مثل يک ماده
ی وجاود مجاردات در عاالم داريام     مجرد عالم درست بنگريم و باا تصاور غلطاي كاه از نحاوه     

در حكم حضاور مجاردات   ند كنفكرمي های ديني و عقيدتي ما غلط خواهد ماند. اكثراًبرداشت
مثل حكمِ حضور ماده در عالم ماده است و با چنين تصوری در قرآن و رواياات نظار   عالم ماده 

تا بتوانيم آياات و رواياات را   آزاد شويم از چنين تصوری ايد كه خيلي زود بنمايند. در حاليمي
هفَاسرتَعِذْهبِاللّهِهمِنَهفَإِذَاهقَرََْ  هالْقُرْآ َ»دهد: با عقل و قلبِ خود تصديق كنيم. قرآن به ما دستور مي

ببر. يعناي در كناار شاما     خواني از شرّ شيطان به خدا پناههنگامي كه قرآن ميه2«الشَّيرطَا ِهالرَّجِيُِ
دو واقعيت ديگر هم هست يكي شيطان و ديگری خدا، در راستای رجوع به قرآن، به خادا پنااه   

كاردن  ت قلاب شاما را از درسات درک   ی واهمه، جهببر تا شيطان نتواند با حضور خود در قوه
توان معناي پنااه   آيات الهي منحرف كند. با درک درستِ حضور مجردات در عالم است كه مي

كنايم  های شيطاني را درست فهميد و نه تنها آيه را به خوبي تصاديق ماي  بردن به خدا از وسوسه
ان است حضرت حق باا  هايش در ميدشود در همان حال كه شيطان با وسوسهفهميم ميبلكه مي

توان جان را در معرم انوار الهاي قارار داد زيارا حضاور     انوار خاص خود در صحنه باشد و مي
 شيطان مانع حضور حضرت حق نيست. 

  گيرند:ی هشتم، موضوعات زير مورد توجه قرار ميبا تأمل بر نكته

                                                 

« ارساطو »جنااب  وجاود آماد.   ارسطو به با برخورد با آثاراصطالحي است كه « متافيزيک»يا « ماوراء طبيعت»ی واژه - 1

هاايش را پهلاوی هام    گاذاريم، او هام يادداشات   در قفسه ميمان را نوشت، مثل ما كه وسايلرا ميخود های وقتي يادداشت

كاه اسام بارای آن مباحاث تعياين كناد.       گذاشته بود بدون آن «فيزيک»را بعد از قسمت  ين راستا مباحثيگذاشت. در هممي

باود،   ادداشات كارده  ي هانيراجع به مجردات، خدا، و امثال اكه را  يمباحث« فيزيک»، بعد از مباحث «طبيعت» يعني« فيزيک»

اصال   .ترجماه كردناد   «مااوراء طبيعات  »يا متافيزيک مشهور شاد و بعاد آن را باه     «ماوراء فيزيک»قرار داد كه بعداً به عنوان 

بر اساس اعتقااد   ی مسلمانو فالسفه قرارگرفته« طبيعت»ب، بعد از فصل به اين معني بود كه اين فصل از كتا« ماوراء طبيعت»

ای متأسفانه فكركردناد  اين عالم. عده فوق وجود مادیِموضوعاتي است را به اين معني گرفتند كه « ماوراء طبيعت»خودشان 

  ماده است كه باال و پايينِ مكاني دارد. ماده است!باز آن باالها باشد، چيزی اگر در حالي كه  ندسته مالئكه و خدا، آن باالها
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 مرگ  یمعنابودن فرار از فرشتهبي -1
 مرگ یمجردات در عالم ماده نيست، پس فرشتهحضور  وقتي در عالم ماده چيزی مانع

دهاد  ينما  يگر معنير خود را داشته باشد. ديتواند تأثيحاضر است و ماز عالم ماده  ييدر هر جا
طاور نيسات كاه    م. ايان ير او در اماان باشا  يمارگ و تاأث   یم كه از دساترس فرشاته  يكه كجا برو

حاضر است و عالم ماده مانع حضور او نيسات،  جا ههممرگ از در يا از پنجره بيايد، او  یفرشته
 ماا ظهاور كناد، باه صاورتِ      یخواهد ما را قبض روح كند و بارا يم يهر چند ممكن است وقت

ن جهات در آنِ  يباه هما   ،حاضار اسات   هماه جاا   در هر حال او ياطاق باشد ول وارد شدن از درِ
ناد:  يفرمايم . حضرت صادقديتواند هزاران نفر را در نقاط مختلا قبض روح نمايواحد م

كَيرَ هتَقْبِض،هالْأَرر  اح ه  هب عرضُه اهفِيهالْم غْرِبِه  هب عرضُه اهفِيهالْم شْرِقِهفِيهس ماع ةوهههقِيَِّهلِم لَكِهالْم  ر ِ»
هكَالْقَصرع ةِهب ميرنَهي مد يرهههإِ َّهالدُّنْي اهب يرنَهي د يَّه  اَِد ةوهفَقَاوَهََدرع، ُ اهفَتُجِيب،نِيهقَاوَه  هقَاوَهم لَك،هالْم  ر ِ

 ملاک  از 3«َََ دِكُُرهي تَنَا  وُهمِنْه اهم اهي شَاء،ه  هالدُّنْي اهعِنْدِيهكَالدِّررُ ُِهفِيهكََِّهَََ دِكُُرهي،قَل ب،ه،هكَيرمَ هشَماء هه
 كاه  صاورتى  در كناى ماي  روح قابض  زماان  ياک  در را نفر چندين چگونه تو: پرسيدند الموت
 خاود  ساوى هبا  را آنان من گفت زمين؟ مشرق در بعضى و هستند زمين غربم در آنان از بعضي
 هماناا : گفات  الماوت  ملاک  بااز : دندهمي ادامه امام. كنندمي اطاعت مرا هاآن و خوانممي
 كاه  آن كجااى  هار  از باشاد  شما از يكى برابر در كه است اىكاسه چون من پيش جهان یهمه

 كاه  طاور  هر باشد شما كا در كه است درهميک مانند نم نزد دنيا جميع و خورد،مي بخواهد
كناد  اين حديث شريا از باب تشبيه معقول به محسوس، روشان ماي   .گرداندمي را آن بخواهد

  كه چگونه عالم ماده مانع حضور مجردات نيست.
، ديگار انتظاار   «تواناد باشاد.  نماي در آن عالم ماده، مانع حضور مجردات »د ووقتي روشن ش

 مرگ را داشته باشند.   یوسايل مادی توان مقابله با فرشته كه در هنگام مرگنداريم 
   هميشگيحضور بيداری و  -2

و « كامال »صاورت  باه   اتمجارد عالم ماده مانع حضور مجردات نيست، و  وقتي روشن شود
ی حقايق عالم غيب را حاضر دارياد  جا حاضرند. شما در هر گوشه از عالم ماده همههمه« تمام»
طور نيست كه سرا  حقايق غيبي را بايد در جاايي خااص گرفات، هرچناد ممكان اسات       اينو 
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ها مظهر حقايق غيبي باشند ولي مجردات محدود به محال ظهاور خاود    ها و مكانبعضي از زمان
 نيستند.  

شاود. اگار روح او در   زنياد و بيادار ماي   ايد كه چگونه آدمِ خواب را صدا ميمالحظه كرده
تواند صدای ما را شود؟ اگر روح او كه ميآنجا حاضر نباشد چگونه او بيدار ميهمان لحظه در 

كاس كاه   شاد. آن بشنود در صحنه نبود يا روح او هم خواب بود، هرگز انسانِ خواب بيدار نمي
رود. دهد روح بيدار انساني اسات كاه هرگاز باه خاواب نماي      شنود و جواب ميصدای ما را مي

 شرايط مظهر روح بيدار او نيست.  هرچند بدن انسان در آن 
 خدا را دارد   یههر كس هم -3

از توجهات بسيار ارزشمندی كه مباحث معرفت نفس و خصوصاً اين نكته در پاي دارد ايان   
روشان  وقتاي  تواند به طور كامل خداوند را در نزد خود داشته باشد. چاون  است كه هركس مي

و طباق مباحاث گذشاته    هام مطلاق اسات     حضاورض  و در نتيجاه  تجرد مطلق است وندخداشد 
جاا حاضار اسات و هاركس     جاا حاضارند، پاس خداوناد تمامااً در هماه      مجردات تماماً در همه

هايي را كاه باين   تواند به طور كامل خداوند را در نزد خود داشته باشد، به شرطي كه حجابمي
ايان باياد   سات.  خود و خدا ايجاد كرده رفع كناد، وگرناه از طارف خداوناد دوری و بُعادی ني     

در  -در عين شادت و ضاعا از نظار تجارد      -مجردات  یههمعزيزان روشن باشد كه شاءاهلل برای إن
ای كاه دارناد هار كادام در     هر چند در عوالم ديگار بناا باه رتباه    حاضرند، در عالم ماده جا همه
تار  ب پاائين كاه در مراتا  ی باالتر حضور ندارناد در حاالي  ی خود مستقر هستند و در مرتبهمرتبه

 خود حاضرند. 
يعناي   -مطلاق   جاردِ در مباحث قبل روشن شد هركه مجردتار اسات حاضارتر اسات. پاس م     

تواناد در اولاين نظار،    به اين معني كه انسان ميحضور مطلق است. دارای  -حضرت حق جلّ جالله
در پايش خاود احسااس كناد.     خدا را  یحضرت حق را در نزد خود داشته باشد و هر كس همه

 یهماه »به طور كامل دارند، ولي متوجه نيستند؛ را خدا  یهمهها انسان كه عجيبي استن چيز اي
كاه مقاداری از خادا ماال مان باشاد و       نه اين «خدا هم مال شماست. یو همه خدا مال من است

هيچ كس خدا ندارد چون موجاود نااقص خادا    در آن صورت  ،هم مال شما باشد اومقداری از 
 نيست. 

در همين است كه خداوند تماماً  دارد« ارتباط شخصي»كس با خدا يک نكته كه هر راز اين
همه جا حاضر است. ارتباط شخصي باا خادا غيار از آن اسات كاه تصاور كنايم هاركس ياک          



  

تراشاي و  سازد و شخصاًا باا آن خادا ارتبااط دارد، ايان ياک ناوع بات        خدايي را برای خود مي
. واقعيت آن است كه چون خداوند وجاودض مطلاق   پرستي است. واقعيت چيز ديگری استبت

تواناد باا او ارتبااطي شخصاي برقارار كناد، در عاين        است تماماً در همه جا هست و هركس مي
 اند و نه با تصورات ذهني خودشان.  كه همه با آن وجودِ مطلق ارتباط برقرار كردهآن

وری و قلباي مارتبط   تواند با او باه صاورت حضا   خداوند در عالم حاضر است و هر كس مي
باه  راً باريم. بناده مكار   شود و اين غير از خدايي است كه با فكر و استدالل به وجاود او پاي ماي   

در ماا  اسات.   لسفي به وجود خداوناد نگاه فاز غير  معصومامامان ام نگاه كردهدوستان عرم
كاه   كنياد يثابات هام ما   شويم كه در عاالم هسات،   نهايتاً متوجه معنا و مفهوم خدايي ميفلسفه 

محباوب  بتوان او را با قلب ديد و با او درد دل كرد و باه عناوان   ما خدايي كه جهان خدا دارد، ا
كاه از آن  در جاواب ذِعلاب    علاي حضارت  خادای ديگاری اسات.    ها با او مأنوس بود، دل

 «هلَمُرهََر  ،هم اهكُنْت،هََعرب،د،هر بااً»فرمودند: « اى؟ديده آيا خدايت را هنگام عبادت او»حضرت پرسيد؛ 
ي مماه»؛ پرساايد بياانم. آنگاااهماان آنچنااان نيسااتم كااه پروردگاااری را عبااادت كاانم كااه او را نمااي

قَاوَهي اهذِعرلِب،هلَُرهتَرَ ،هالْع،ي،  ُهبِم،شَاُ د ةِهالْأَبرص مارِهه» اى؟چگونه او را ديدهه«ََمِيرَالْم،ؤْمِنِينَهكَيرَ هر ََيرتَه،؟
َتْه،هالْقُلُ ب، كنناد  هنگام نظار افكنادن او را درک نماى    هاچشمفرمود:  4«بِح قَائِقِهالْإِيم ا ِه  هلَكِنْهرَ 

دارناد آن  خاداهايي كاه   متوجاه نيساتند   هاا  بعضاي يابناد.  ايمان او را در ماى  ها با حقايقِولى دل
كناد و تجلاي او باا    ها تجلي ميها معرفي كرده، خدای دين بر قلبخدايي نيست كه دين به آن

يابد. همچنان كه با عدم رعايت تقوای الزم و ی الزم، شدت ميرات الهي و تزكيهرعايت دستو
خادايي كاه محباوب    گيرد. نور حضور خود را باز پس مي و رودمي هاپرخوریها و با پرحرفي

ی صدق ماا در عمال باه احكاام شارعي،      نماياند و به اندازهما است با بندگي ما خود را ميقلب 
 كند. ظهور مي
 روباا خادای شخصاي روباه    كند تا ماوراء خدای مفهاومي،  حث معرفت نفس كمک ميمبا

و  كاه بركات دارد  يي خادا اسات آن  ايان  شويم، خدايي كه عين حضور و تأثير و تجلي اسات.  
در مناجات العارفين با او چنين ساخن   توان با او مناجات كرد. خدايي كه حضرت سجادمي
نَهالَّذِينَهتَرَسَّخَترهََشْج ار،هالشَّ رقِهإِلَيرك هفِيهَ د ائِقِهص،د، رُُِِره  هََخَمذَ رههإِلَهِيهفَاجرع لْنَاهمِ»گويد: مي

خداونادا! ماا را    «لَ رع ةُهم ح بَّتِك هبِم ج امِعِهقُلُ بِهُِره...هم اهََطْي ب هطَعرُ هَ،بِّك ه  هم اهََعرذَب هشِرْب هقُرْبِك 
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هايشاان رساوخ كارده و ساوز     هاای ساينه  تو در باا  از كساني قرار ده كه درختان شوق به سوی 
ها را فرا گرفته است... چه شيرين است طعم محبتِ به تو و چاه گاوارا   محبت تو سراسر قلب آن

 است نزديكي به تو.  
چگونه  و اين كه حضرت سجادشخصي  یخداای است از ارتباط با مناجات فوق نمونه

 مجاردِ ت هستند و رسيدن به چناين بااوری باا نظار باه      در حال مناجاخدا  یههمبا تمام وجود با 
او قابل حصول است. حضور مطلق خدا چيازی اسات بااالتر از    حضور مطلق بودن خدا و مطلق 
كنناد امّاا   بار ماا تجلاي ماي    ها بر اساس استعداد ما حضرت جبرائيل و عزرائيل؛ چون آنحضور 

ه چناين حضاوری باشايم و    خود در صحنه است، كافي است متوجحضور مطلق با  حضرت حق
كناد. براسااس   اض بر ما تجلاي ماي  جهت جان خود را به او بيندازيم، او به جهت رحمت واسعه

 توان گفت:  ی خداوند است كه ميجانبهحضور همه
 دوياادم كااو بااه كااوكااه عمااری در پااي او ماايآن

 

 روناگهااااانش يااااافتم بااااا دل نشسااااته روبااااه    

نباال خادايي   و باه د  ماان خاراب اسات   م كه گاهي طلبروست اين ماييروبههمواره با ما او  
ربّ كنايم در حاالي كاه    ، معلوم است كه چنين خدايي را پيدا نميايمهستيم كه خودمان ساخته

در مناجاات   ، آنچناان حضاوری كاه حضارت سايد الشاهداء      العالمين، حضور محض اسات 
رِهم اهلَيرس هلَك هَ تَّىهي كُ  َهُ،  هالْم،ظْهِمرَههََي كُ  ُهلِغَيررِك همِنَهالظُّه، »دارند: مخصوصِ خود عرضه مي

آيا برای غير تو هم ظهوری هست كاه تاو را    5«لَك هم تَىهغِبرت هَ تَّىهتَحرتَا  هإِلَىهد لِيِّوهي د،وُّهع لَيرك
ای تا نياز باشاد  آن ظهور نباشد به طوری كه آن غير، عامل ظهور تو گردد؟ چه موقع پنهان بوده

كاه  ه سوی تو راهنمايي كند؟ اين است معناي حضاور مطلاق حضارت حاق و ايان      چيزی ما را ب
 توانند چنين حضوری را احساس كنند.اوليائ الهي مي

   معنای حضور مالئكه و خدا در كل هستي -4
ماده مانع و مزاحم حضور كه عرم شد  بين ماده و مجرد بودحضور  یدر مقايسهمان بحث

وناد اسات،   مالئكاه باا خدا   ی چگونگي حضوربحث در مقايسهحال مجرد در عالم ماده نيست، 
م مالئكاه  عاالَ پاس  از مالئكاه مجردتار اسات، پاس حاضارتر اسات.        وناد خداروشن است كاه  

طور كه در دنيا عالم ماده برای ماا ظااهر اسات و    باشد. همانمانع حضور حضرت حق تواند نمي
ضرند، در عالم ملكاوت نياز، مالئكاه    كه در عالم ماده ظاهر نيستند ولي حامجردات در عين آن
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ظاهرند و خداوند در عين آن كه ظاهر نيست، حاضر است. فرم بگيريد شما در عاالم مالئكاه   
ی الهي هستند، ولي از آنجايي كه حاضر شديد، در آن عالم آنچه برای شما ظاهر است، مالئكه

بار ايان اسااس مالئكاه     خداوند تجرد محض است، در آن عالم از خودِ مالئكه حاضرتر است و 
اهلل مالئكمةهنيز مانع حضور حضرت رب العالمين نيستند، هر چند ظهور حضرت رب العالمين باه  

 است.  
يكي عاالم مااده   موجود است، چند چيز ايم، با توجه به مباحث گذشته در اينجا كه ما نشسته

ي هام عاالم   يكا كه حاضر اسات ولاي ظااهر نيسات و     عالم مالئكه كه ظاهر است و عالم ديگر 
 حضوری شديدتر از حضور عالم مالئكاه. كه آن هم حاضر است و ظاهر نيست منتها با الوهيت 

رو شاود، حاضارترين حقيقات كاه بادون      به اين معنا كه اگر حضرت حق خواسات باا ماا روباه    
هرگونه مانعي در صحنه است، اوست ولي اگر ما خواستيم با حضارت حاق مارتبط شاويم باياد      

های بين خود و حضارت حاق را   ی الزم حجابی نزديكي به او بكنيم و با تزكيهخود را شايسته
 توان گفت:  بزدائيم. به همين جهت مي

 تاار از ماان بااه ماان اساات    کياا ار نزدياا
 

 دورم ین كاااه مااان از وين عجاااب باااياااا
كنياد  نشينيد و از جهتي ديگر تالض ماي از يک جهت با حضرت حق به راحتي به نيايش مي 

های فيض الهي شويد و وارد عالم مقربين گرديد، در اين مرحله است كه واسطه تا به او نزديک
آيند تاا دسات ماا را بگيرناد و بااال      به مدد ما مي ی معصومينو مقربان ساحت حق يعني ائمه

 ببرند.
اهلل از مالئكمةهوقتي معني حضور مالئكه و خداوند در كل هستي روشن شد و معلوم گشات  

و خدا يعني جهت رجوعِ ما به حضرت حق، نقشي اساسي دارناد و فايض    ی بين ماجهت واسطه
دهد كه ما در كجاا باه دنباال    رسانند تا ما را با حق مرتبط كنند، ديگر معني نميالهي را به ما مي
ی الهي بگرديم. ملكوتيان و حضرت رب العالمين در هر مكاان ماادی حاضارند،    خدا و مالئكه

جاا  هايي كه در همهكجا قرار بگيريم و به كدام افق رجوع كنيم تا آنبايد از خود بپرسيم ما در 
 حاضرند در منظر ما قرار گيرند. آری! 

 از او ين اساااات خااااال ين زماااايكاااادام
 

 كاااااه در آسااااامانش كااااانم جساااااتجو
 ناااد او ماااا هماااه سااار باااه سااار  يب يهمااا 

 
 او یم مااااااااا روينااااااااينب یز كااااااااور

 



  

خود را از ايان تصاور آزاد كنايم كاه     بايد  نيستدر عالم ماده چون ماده، مانع حضور مجرد 
قارار دارد،   بااالی عاالم مااده   او باشاد كاه   نخداوند در ماوراء عالم ماده است و تصاورمان ايان   

كاه  باالی تن ما نيست، نفس ما همه جای تن ما حاضار اسات، بادون آن   همچنان كه نفس ما در 
ی اشكال ندارد بگاوئيم نفاس   ، آركه تن ما، مانع حضور نفس ما باشدباشد و بدون آن جا داشته

ی وجاودی تان برتار    ی وجاودی آن از مرتباه  انسان ماوراء تن اوست ولي به اين معنا كاه مرتباه  
  كه نفس انسان در مكاني باالتر قرار داشته باشد.است ولي نه اين

 شدت حضور خداوند در هستي   -5
قدر تجرّدِ موجود شاديدتر  كه هر ايد مسلماً با توجه به مباحث گذشته به اين احساس رسيده

اعام از مالئكاه و    -طور كه ماده مانع حضور مجاردات  باشد، حضورض شديدتر است. و لذا همان

نياز ماانع حضاور خداوناد در هماان       در عالَم ماده نيست، وجود مالئكه در عالمِ مالئكه -خداوند
كه محال  -الم مالئكه طور نيست كه در عتجرد خداوند مطلق است، پس اين زيرا؛ باشدنميعالم 

تجارد خداوناد مطلاق اسات، حضاور       جاايي كاه  از آنخداوند حاضر نباشد؛  -ظهور مالئكه اسات 
هاايي كاه قلاب خاود را تاا ملكاوت       و انسانحضرت حق هم در تمام مراتب هستي مطلق است 

توانند در عين نظر به حقايق ملكاوتي، باه حضاور    اند به راحتي ميعالم و فوق ملكوت سير داده
 حق در آن عالم توجه كنند.  

توان در رابطه ترِ آن موجودی كه تجرد شديدتری دارد ميی حضور شديدبا توجه به قاعده
 گفات: حضاور رب العاالمين را مقادم بار حضاور حضارت        با حضور حضرت صاحب األمر

توان احساس كرد و در همين رابطه در مناجات با حضرت رب العاالمين در  مي صاحب األمر
خداوند! بر ما  «  هامرنُنْهع لَيرنَاهبِرِضَا ،»داريد: ای ندبه خداوند را مخاطب قرار داده و عرضه ميدع

قلاب اماام   تاا  خواهياد  از خدا ماي منت بگذار و امام زمانمان را از ما راضي گردان. به اين علت 
تار  نزدياک خداوند را از هر چيز نسبت به خودتاان حاضارتر و   كه  كندرا از شما راضي زمان
 -به عنوان غايت كمال انسان هاا  - كشيد تا به امام زمانها بايد زحمتيابيد در حالي كه مي

در « حضاور »ياک نحاوه   ی فيض در هساتي،  به عنوان واسطه حضرت حجتنزديک شويم. 
اماا  ترناد.  ی مخلوقات ارضي و سامائي باه ماا نزدياک    كه از همه دارندتمام مراتب عالمِ وجود 

و معلوم است كه در اولاين نگااه توجاه قلاب متوجاه حضاور خادا         دتر را خدا داردحضور شدي
را از ماا راضاي كناد تاا      قلب امام زمان «  هامرنُنْهع لَينَاهبِرِضَا ،»خواهد كه شود و از او ميمي

توان گفت: ی قرب الهي شويم. به عبارتي ديگر ميآن حضرت نظری بر ما بيندازند و ما شايسته



  

تر است ولي تشريعاً بايد ما تالض كنيم تا شايساته قارب   تكويناً از همه چيز به ما نزديکخداوند 
ی ما در دنيا و آخرت خواهد بود، آن قربي اسات كاه تشاريعاً و باا     شويم و آن قربي كه سرمايه

   اختيار حاصل شود.
دعاا در  فهماد كاه ايان    ، ماي برسد سته« ندبه»دعای در كه  یشعورآن ه ببتواند انسان اگر 

ها به رازهای بزرگ تاريخ توحيدی انبيااء و اوليااء و مقصادی كاه تااريخ باه ساوی        توجه انسان
  .استبزرگ  ی«معجزه»يک  دارد، ظهور مهدی

تاا متوجاه حضاور آن     را از شما راضي كند خواهيد كه قلب مقدس امام زمانز خدا ميا
ساازند  كه آن حضرت متجلاي ماي  ی فيض الهي بگرديد و از فيوضاتي حضرت به عنوان واسطه

  هُ مبرهلَنَماهر َْفَتَمه،ه  هر َرم تَمه،ه  ههههه»كنيد: مند شويد، به همين جهت در ادامه از خدا تقاضا ميبهره
خدايا! رأفت و مهرباني و دعای خيار  ه«د،ع اء  ،ه  هخَيررَ ،هم اهنَنَاوُهبِهِهس ع ةًهمِنْهر َرم تِك ه  هفَ رزاهعِنْد ك 

را بر ما مرحمت فرما، تا بدين وسيله ما به رحمت واساعه و   قدس امام زمانو بركتِ وجود م
   فوز سعادتِ نزد تو، نايل شويم.

تار اسات   چياز نزدياک  و به شما از هماه  استدر عالم مطلق وند دارای حضور كه خدابا اين
و الهاي باه او نزدياک شاويد      فايض  یبايد به كمک واساطه خواستيد به او برسيد شما اگر  ولي

نَحرمنُهه»هفرمايناد: ماي  منور به تجلي اسماء جامع او گرديد و در همين رابطه حضرت صاادق 
چياز  كه خداوند از هماه زيرا در عين آن 7ی بين شما و خدا.مائيم واسطه 6«فِيم اهب يرنَكُُره  هب يرنَهاللَّهِ

ود و خادا را از  تر است، شما اگر خواستيد به او نزديک شويد بايد موانع باين خا  به شما نزديک
 كند كه موانع برطرف شود.كمک مي البيتی اهلميان برداريد و سيره

 در هستي   شدت حضور حضرت حجّت -6
وجااود مقادس امااام  ی رتباه « كااه مجردتار اسات، حاضاارتر اسات.   هر»ی در راساتای قاعاده  

اسات  است و آن نهايات حضاوری    باالترهم از مالئكه ی فيض الهي، به عنوان واسطه زمان
   كه يک مخلوق در عالم دارد.
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كاه ايان باه    كناد!  ميتبديل « شخص»را نفهمد، امام را به يک  مقام امام زماناگر كسي 
هاا باه حسااب    ی انساان ها را در حدّ بقياه كوتاهي در حق امامان است كه آن تعبير امام رضا

پنداشاتند  عمولي ميآن حضرت را در حدّ انساني مكه  همسران پيغمبربعضي از مثل  8آوريم.
چاه   «م نْهََنب أَك هُ ذَا»ها آگاه هستند پرسايدند:  ی آناز نقشه و وقتي متوجه شدند رسول خدا
مارا خادای علايمِ خبيار      9«نَبَّأَنِي هالْع لِيُ،هالْخَبِيمرُه»حضرت فرمودناد:  كسي اين خبر را به شما داد؟ 
 ىروزاسات.  های فايض الهاي   واسطهون نزد كمايَ وَ علمِ ماكانَدانند آگاه كرد. عموم مردم نمي

 دهاد مى خبر ها آسمان اسرار از را ما او: گفتند و زدند طعنه منافقين. شد گم خدا رسول شتر
: ناد فرمود رسايد،  پياامبر  گاوض  باه  آميزطعن سخنِ اين وقتى. كجاست شترض داندنمى ولى

كاه خادا آگااهم كناد.     دانم مگار آن من چيزی نميه«هاللَّه،لَكِن يهلَاهََعرلَُ،همِنْهذَلِك هإِلَّاهم اهع لَّم نِي »
 و رفتناد  «است كرده گير درختى به افسارض»: ندفرمود و ندداد نشان هاآن به را شتر جاى سپس
حضرت در ابتادا  شود؛ چرا جا سؤال مياين 10.يافتند بود فرموده پيامبر كه حالى همان در را شتر

ی بعاد كاه باا طعناه    پيداكنيد، ولي آن را بگرديد اب فرمودند از جای شتر خبر ندادند و به اصح
حضارت  رو شدند از جای شتر خبر دادند؟ جواب آن اسات كاه مالحظاه بفرمائياد     منافقان روبه

ی فيض كنند و در مقامي ديگر واسطهی مردم عمل ميمثل بقيهمقام يک اند؛ در دو مقامدارای 
ی فيض مورد بحث ما به اعتبار مقام واسطه امام زمان اند. مقامی مخلوقاتبين خداوند و همه

  ی مخلوقات در عالم حاضرترند.است و از آن جهت از همه
؛ بارای هماين   م ابتدا بايد مقام ايشان را بشناسايم كنيصحبت با امام زمان مخواهيوقتي مي

باياد   11«رفاًهبِح ق نماهعا»فرمايند: ميعبادات هم در بسياری از روايات به عنوان شرط تحقّق نتايج 
  به حق ما عارف و آگاه باشند.

مخلوقاات   یهاز هما  وجود مقدس امام زماان شويم متوجه مي آييميک قدم كه جلو مي
 غيار  باه  عني تمام مراتب وجودْهستند، ي« اهللكلّ ماسوی»اند و به يک اعتبار آن حضرت مجردتر
تماام  جاامعي كاه    يم به اين كه چنين وجودِاگر رسيد، در مقام حضرت حاضر است. اهلل از مقام
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 12«ع لَُّ هآد م هالْأَسرمماء هكُلَّهماهه»و مقام حقيقي در عالم هست  ،دارد اسماء را در خودض به جامعيت
ساجده  آدم مالئكاه باه   است و در اين راستا باود كاه    ی معصومينو ائمه مقام رسول خدا

جاا  ايان ، مقاامي كاه هماين حااال كاه      آياد كردند، قلب ما در جستجوی حضور آن مقاام برماي  
جاا  ی موجودات حاضرتر است. مولوی از طريق سلوک خود به ايناز همهايد، برای شما نشسته
 گويد: رسد و در وصا حضرت ميمي
 ن محضر، از ماات ساالم اهلل  يغائب از ا یا
 

 از همااه حاضاارتر، از مااات سااالم اهلل    یا
 يرحماات رحمااان ی، ويزدانااينعماات  یا 

 
 ؤمن و باار كااافر، از مااات سااالم اهلل باار ماا

 ياي گااه باه باام آ   ، آنياي چون ماه تماام آ  
 

 از مااات سااالم اهلل  ماااه تااو را چاااكر،   یا
 روح ز تاو رقصاان   ینقصان، ايشاهد ب یا 

 
 از مااات سااالم اهلل  تااو در ساار،  يمساات یا
 وساا مصار جاان   ي یدوران، ا ینادره یا 

 
 مصاار ز تااو خناادان، از مااات سااالم اهلل یا
 ناااهيخاااازن گنج یناااه، ايريعاااارف د یا 

 
 نااه، از مااات سااالم اهلل  يكيباا ینهيساا یا
 شاد رسول از تو، غمناک جهول از تاو  یا 

 
 اعمااال قباااول از تاااو، از ماااات ساااالم اهلل 

 د مان يا وعاد و وع  یا د مان، يبخت سع یا 
 

 د ماان، از مااات سااالم اهلل يااتااو ع یرو یا
 یمقصودو ،هم مقصدیومسعود هم اَسعد 

 
 ، از ماات ساالم اهلل  یماد و محماود  هم اح

 تاو  يتاو، هام گانج نهاان     يهم جاان جهاان   
 

 تااو، از مااات سااالم اهلل  يهاام اَماان و امااان 
 افتماات جانااا، بشااناختمت جاناااا   يچااون   

 
 جااان باختماات جانااا، از مااات سااالم اهلل   

 جمع دارد.به نحو را در خود ی صفات فوق هوجود مقدس انسان كامل، هم 
ند و هرجا هر طور نظركنند، حضور دارناد و چاون تجردشاان از    در همه جا حاضرحضرت 

اعضاء آن مجلس در همان مجلس، حاضارترند، در   یه شديدتر است، در هر مجلسي از همههم
ضارند و آن هام حضاوری شاديدتر از     حاعاالم  مجاالس   یر همان لحظه در هماه عين اين كه د

   13اعضاء آن مجالس. یهمه
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وقتاي  در همين حاد اسات؛ كاه    ی وجود مجردات در عالم نحوه جا نسبت بهدر اين ما بحث
پايش خودماان و    ای كه مجرديم در عالم و درو به اندازه مجرديمدر ذات خود ما متوجه باشيم 
 حتاي در حاضرتر است، هر موجودی كه از ما مجردتر است، از ما  حاضريم، پس در كل هستي

ی هساتي  و آينده ی ما. او از آيندهداندميخود ما  ازپيش ما. در اين صورت او احوال ما را بهتر 
چاون  گماراه اسات،   « اماام »انسان بدون گويند: بر همين اساس است كه ميآگاهي كامل دارد. 

 . داند آينده چگونه است تا درست انتخاب كندنمي
را دنباال  در هساتي   حضاور اماام زماان    یموضوع كالميِ نحوهنفس ت ما در بحث معرف

قدر كه روشن است. همين با ارزشي العاده فوقبحث در جای خود كه آن بحث با اين كنيمنمي
خاواهيم كاه قلاب مباارک آن     چه نحوه حضوری در عالم دارند و چرا از خدا ماي  شود ائمه

 حضرت را از ما راضي كند، كافي است.  

 نهم : وحدِت نفس: نمودي از وحدِت حق ينكته

ين آن كه برای خدا مثل و مانندی نيست ولي مِثال هسات،  ابتدا بايد عنايت داشته باشيد در ع
زيرا مثل و مانند برای خداوند يعني چيزی در عرم خداوند در حالي كاه مثاال بارای خداوناد     

 14«لَيرس هكَمِثْلِهِهشَيرءٌ»فرماياد:  يعني نمود و جلوه برای او، به همين جهت قرآن از يک طرف مي
و برای  15«  هلِلَّهِهالْم ثَُِّهالْأَعرلى» فرمايد:و از طرف ديگر مي هيچ چيز مثل و مانند خداوند نيست.

 خدا مَثَل اَعال هست. يعني نمودهای اعاليي هست كه نمايانگر كماالت الهي هستند.  
لياوان در عارم هام قارار     اين ميكروفون با آن هستيم،  در عرم هم ،دنبمن و شما از نظر 

اسات  آن چيازی   ،چياز ياک  اما مثالِ برتر از ديگری نيست ی وجودی دارند و يكي از نظر رتبه
خدا هساتند، بار   اعالی  مقرّب، مَثَلِ یی مالئكهو همه عزرائيل آن است. جبرائيل و كه در طول

در هماين رابطاه    عناوان مثاال خادا ماورد توجاه قارار داد.      باه توان نفاس انساان را   اين اساس مي
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كس ماان را ببينااد، خاادا را هااره16«ح ممقر َيهالْهقَممدرفَه نِمميآم ممنْهر »فرمودنااد:  حضاارت پيااامبر
ی نمايش حق هستند، هماان مقاامي   شان آينهمسلّم آن حضرت به اعتبار مقام نوراني« است.ديده

شادند و از  ديدند و به حضرت حق منتقل ميمي از حضرت رسول خدا كه حضرت علي
تار از  ی پاائين در مرتباه  مقارّب  یكهمالئخداوند هستند.  «یِاعال مَثَلِ» اين جهت رسول خدا

كمااالت  نمايشاي از  باشند، چاون همگاي   مي ، مَثل اعالی حضرت پروردگاررسول خدا و ائمه
اگار كساي   و لاذا   اسات  الهاي  یمَثل اعالی انساني نيز باشند. نفس ناطقهمي حضرت پروردگار

و اساسااً   اسات نمايشاي از حضارت پروردگاار    شود كاه  متوجه مي درست بشناسدخود را نفس 
 مجردات نسبت به موجودات عالم ماده، در نماياندن جمال رب العالمين، ظرفيت بهتری دارند و

 كنند.  گذارند و ما را بهتر به حضرت حق منتقل ميتر به نمايش ميصفات الهي را كامل

  «وحدت»و«جامع»معناي 
نياز  « مجماوع »و « جاامع » عالوه بر توجه به تفاوت بين مِثمل و مِثال باياد متوجاه تفااوت باين    

ابتدا مقام جامعيات را در خاود احسااس كنايم تاا      نهم اين است كه  یدر نكتهاصل بحث باشيم. 
اياد،  در ايان كاالس نشساته   بتوانيم از جامعيتِ صفات الهي تصور درستي داشته باشيم. شما كاه  

تي كاالس، وحاد  وحادت  كه بدون آن، شويدو يک كالس محسوب مي ها هستيدمجموع آدم
باشد ولي صفات هر كدام از شما در نفس شما به صورت جامع قرار دارد به اين معنا كاه  واقعي 

آن صفات از شما جدا نيست. شنيدن و گفتن و ديدن صفاتي است كاه هماه را باه خاود نسابت      
طور نيست كه شنيدن قسمتي از شما باشد كه در كنار ديادنِ شاما قارار داشاته     دهيد ولي اينمي

ستقل از ذات شما باشاد. شاما در   كه می اين صفات در ذات شما هست بدون آنه همهباشد بلك
ی ايان  ايد و همهبينيد، تماماً بينندهايد، و در موقعي هم كه ميشنويد، تماماً شنوندهموقعي كه مي

صفات در ذات شما به ذات شما موجودند. اين حالت را كه صفات مختلا به صورت وحادتِ  
گويناد، زيارا وجاود آن صافات وحادت آن موجاود را از باين        اشد، جامعيت ميذاتي موجود ب

كنيد ياک  گوييد، احساس ميشنويد و يا سخن ميبينيد و يا ميبرد. شما در عين آن كه مينمي
موجود واحد هستيد و نه صفاتي مختلا در كنار هم. بارعكس، وقتاي چناد موجاود كناار هام       
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گويناد، ناه   د كه اعتباراً باه آن مجموعاه، ياک واحاد ماي     دهنباشند يک مجموعه را تشكيل مي
 كه حقيقتاً واحد باشند، مثل يک صندوق ميوه در مقايسه با صندوقي ديگر. اين

آن شخصي موجود را تغييار ندهناد،   كه وحدت اگر صفات در يک موجود به نحوی باشند 
نار همديگر، يک چياز را  چيزهايي در كاما اگر قرار دارند  «جامع»به نحو آن موجود صفات در 

اكناون  ناميم. هام مي« مجموع»ها را آنباشند، داشته  خود استقاللتشكيل دهند و هر كدام برای 
غرق وجاود  ندارد، شنوندگي در شما حضور استقاللي « شنوندگي»شنويد كه سخنان بنده را مي

كاه عاين   ، به اين معنا كه شانوندگي در شاما هسات ولاي طاوری هسات       شماستی نفس ناطقه
ی شماست، و شاما عاين شانوندگي هساتيد در حاالي كاه عاين بيننادگي نياز          وجودِ نفس ناطقه

توانياد  ماي را « جامعيات »مقام باشيد و اين از عجايب عالم مجردات است كه جامعيت دارند. مي
 احساس كنيد وگرنه قابل تصور عقلي نيست.  خودتان در 
 سات يگار راه ن يد شش جهات حادّ اسات و د   يگوعقل

 

 م مااا بارهااا ياااد راه هساات و رفتااه يااعشااق گو

هام  « فنااء فاي اهلل  »شدن در خدا و معناای مقاام   ، مقام غرقاحساس مقام جامعيتشاءاهلل با إن 
 بدون دليل انكار نكنيم.   آيد،شود تا احواالتي را كه برای اهل دل پيش ميقابل تصديق مي
باردار نيسات، باه    نفاس تقسايم   كاه ناطقه به جهت مجردبودن نفاس و ايان  نفس كماالت در 

در حالي كاه   د.ندار« وحدت ذاتي»صورت جامع موجود هستند و به همين جهت همه مجردات 
هاای مساتقلي هساتند    ها و سطح ميز پديدهوحدتِ يک ميز وحدت اعتباری است و در واقع پايه

ت ذاتاي در  توان چنين اجزايي را برای نفس ناطقه قائل شد؟ احسااس وحاد  در كنار هم، آيا مي
و از اين جهت مي تاوان گفات   شود؛ ميالعالمين ربّ وحدت ذاتي موجب شناخت نفسِ خود، 

 است.   نفس ناطقه از جهت وحدت، مثالي برای خداوند
در ماورد خداوناد روشان    « وحادت ذات باا صافات   »با توجه به مطالبي كاه گذشات معناي    

كاه ياک حقيقات    عاين آن  ، درهام علايم   و هام بصايرند  ، اناد هام ساميع  حق حضرت شود، مي
باه   وحادت ، بارای فهام ايان    ذاتايِ حضارت پروردگاار اسات     «يتاحاد »واحدند، و اين معنای 

بارد، در  ذاتي خودتان نظر كنيد كه چگونه هيچ چيز وحدت ذاتاي شاما را از باين نماي    وحدت 
فهميم وحدت حاق عاين   كه حقيقت شما همان وحدت ذاتي شما است. در همين راستا ميحالي

فهم اين احديت با نظر به وحدت ذاتي خود كه عاين   «قُِّهُ،  هاهللُهاََ د»: ق است. فرمودوجود ح
 وجود ما است ممكن است. گفت:  

 چون كه گل رفت و گلساتان شاد خاراب   
 

 م؟ از گااالبييگاال را از چااه جااو   بااوی
 



  

فهميم اگر اين و ميفهميم فهميم، وحدت خودمان را كه ميحق را نمي یهوحدت ذاتي اگر
« مان »دهيم نبود، آيا واقعيتاي باه ناام    ی صفات خود را به آن ذات نسبت مياتِ واحد كه همهذ

گوئيد من گفتم و من ديدم. گفتن و ديادن را باه ذات واحاد خاود نسابت      داد؟ شما ميمعنا مي
دهيد، حال اگر اين ذات، كثير بود اين صافات را باه چاه چياز نسابت دهايم؟ معناي رجاوعِ         مي
به وحدت به همين معنا است و بر اين اساس است كاه گفتاه ماي شاود در هماه       های كثرتهمه

  حال اصالت با وحدت است.

 مقام فناء في اهلل 
كاه در عارم هام     هامجموع صندليمثل  رو هستيم،ها روبهواحد «مجموعِ»در عالم ماده با 

عارم هماديگر   كثرت به اين معنا كاه موجاوداتي باشاند در    ولي در عالم مجردات قرار دارند 
نداريم. كثرت در عالم مجردات، طولي است و ناه عرضاي و لاذا هار موجاودی در مرتباه ذات       

گاوئيم در عاالم مجاردات باا     خود صفاتي دارد كه با ذاتاش متحاد اسات و بار ايان اسااس ماي       
هستند و با يک نظر به آن « جامع كماالت»رو هستيم كه هر كدام نسبت به خود موجوداتي روبه

كنيم تا آنجا كه اگر كسي از تعلقات خاود باه عاالم    ی كماالتش احساس ميرا با همهذات، آن 
بيناد و  كه اول اسات، آخار ماي   ماده آزاد شود در رويارويي با پروردگار عالم، او را در عين اين

  17يابد.كه ظاهر است، باطن ميدر عين اين

ممكان  وقات  پس هيچت دارند عالم مالئكه به عنوان عالم مجردات صرفاً جامعياگر  سؤال:
شاود كاه مالئكاه    طاور اساتنباط ماي   در حالي كه از روايات ايان هم باشند،  كنارها در نيست آن

 .ستندكثيرند و در كنار هم قرار دارند، پس مجموع ه
دهد ممكن نيسات مجاردات در   مسلّم در عالم مجردات كه مكان و زمان معني نمي جواب:

و ياا كثارت باه جهات      ای اسات رتباه و طولي در آن عالم كثرت عرم همديگر باشند و لذا يا 
هاا  گيرد و به جهت مظااهری كاه در عاالم مااده از آن    ها مورد توجه قرار ميظهورات مادی آن

ک ي یدر قبضه يشود هر قطره بارانين كه گفته مي، مثل اشودهست بحث كثيربودن مطرح مي
آن است كه بگاوئيم عقال انساان     هين شبي، امخصوصش نازل كند یفرشته است تا آن را در جا

تارين  آورد، باه ايان معناي كاه در كوچاک     است كه دست و پا و زبان او را به حركات در ماي  

                                                 

 كند. يت عالم وجود به ما كمک ميهم جامعدر ف یبودن وجود، تا حدّ يكين با طرح موضوع تشكيقيبرهان صد - 17



  

های متكثار در عارم هماديگر باشاند.     كه عقلحركتِ اعضاء بدن عقل همراه است ولي نه اين
ر است كاه فرشاتگان از   در مورد حضور فرشتگان در كنار قطرات باران نيز موضوع از همين قرا
شود در عارم هماديگر   جهت مظاهرشان كثيرند و در عرم هم هستند ولي در ذات خود نمي

 باشند.  
رناگ را زد كاه از ياک    تاوان مثاال ناور باي    ترشدن معني جامع و مجموع ماي برای ملموس

رنگ از منشور عباور كارد   جهت يک نور است و از جهت ديگر جامع هفت نور و چون نور بي
ن هفات ناور،   دهد كاه آ شوند. اين نشان ميهفت نور به صورت مجموعِ هفت نور ظاهر مي آن

استقاللي و منفک از يكديگر بلكاه باه صاورت    به صورت نه ، ولي هبود موجود رنگدر نور بي
رناگ را باه   د، وحدت ناور باي  بورنگ در نور بيبه صورت جامع  ی هفتگانهجامع. وقتي نورها

رناگ  رنگ به صورت استقاللي نبودند، به نور باي های هفتگانه در نور بيزنند چون نورهم نمي
ياا  زناد و  وحدت نفس را به هم نمي ،صفات نفسطور كه موجود بودند و نه به خودشان. همين

، زيرا آن صفات به جامعيت در حاق هسات يعناي    زندصفات خداوند وحدت حق را به هم نمي
و به همين جهت وقتاي آن صافات باه صاورت اساماء       آن صفات به حق هستند و نه به خودشان

 شويد منتها به صفت رحمان يا رحيم يا سميع و غيره.  رو ميكنند شما با حق روبهالهي جلوه مي
د يا توانيد احساس كنكه عرم شد چقدر در خود مي يت را به شكليدانم احساس جامعنمي
موجاود   ،واقع شود و به آن موجود یبه صورت جامع در موجود يصفات يوقت تان شودتا معلوم

د و يا كناد. فعاالً بااب آن را بااز كن    يباشد و نه به خودض، چگونه آن ذات به آن صفت ظهور م
نجا ذات شاما باه صافت گفاتن و     يدر ا یدم. آريو من شن گوئيد من گفتمدقت كنيد چگونه مي

كاه كثارت در    است، بدون آن« احد»طور كه حضرت احد، فقط ن يدن در صحنه است. هميشن
در او هستند و به « جامعيت»همه به  ،بودنبودن و بصيربودن و قادربودن و حيّ آن باشد، و سميع

كناد، ناه   ، ظهور ماي موطنآن ت يكه امكان ظهور آن صفات فراهم باشد براساس ظرف یااندازه
ن بن عرباي  الديمحيكند در آن ذات مستقالً موجود باشد. يكه ظهور م يكه به همان صورتاين
 18؟ن كنناد ييه تبيبق یتوانستند ادراكات خود را برايگويد اگر آينه و نور نبود عرفا چگونه ممي
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گياريم چاون   ی ديگری ماي بهرهفهميديم، وقتي دوباره بخوانيم ای نكتهيک آيه اگر از قرآن است؛  یظرفيت دارد، مثل آيه

 ،دارد« بااطن »آياه  ايام در حاالي كاه    نگااه كارده  « ميز»مثل آيه را  بفهميماز آيه را مطلب همان بار دوم اگر ور است، قرآن ن

كردياد ياک    آيد. مثل آينه است؛ اگر آينه را يک باار نگااه  كنيد، چيزهايي از آن درميظر به آن ناندازه دارد؛ هر « ظرفيت»



  

رنگ از منشور عبور كند و هفت نور ظااهر شاود، هماان ناور در صاحنه اسات       يب وقتي كه نورِ
ها نور آن یت با همهيانراصل نو يولكنيد كه در هفت نور مشاهده ميخاص  هایمنتها به جلوه

شادند   دايپ يها وقت شما در صحنه است. اين نوردن و گفتنِيشما با شن هست، همان طور كه منِ
 در ناورِ هاا  آن يولا مثال زرد و سابز و قرمزباودن    خااص   كه هر كدام محدود شدند باه صافتي  

 اگار نورهاا در ناور باي رناگ از خاود       «رناگ بودناد  خود و باقي به ناور باي   به يفان» ،رنگيب
مقام فناا تاا آنجاسات كاه خداوناد باه        كردند.رنگ احساس ميود را نور بيخداشتند احساسي 

تاو   ياناداخت  آنگااه كاه تاو تيار     19«  م اهر م يرت هإِذْهر م يرت ه  لَكِنَّهاللّه هر م ى»هد:يفرمايرسول خود م
 يقا يحق ین حادّ خداوناد بناده   يا تاا ا  يعنير انداخت. يبود كه ت وند، خداير انداختيكه ت ینبود

 یرا ناور و اراده  يشاان د سار تاا پا  نكنياحساس م خود دارد و رسول خدا یخود را در قبضه
 هُ،مههَماال ٌهههِاللّهع ناهم لَ»م كه فرموده باشند: ين رابطه از معصوم داريدر هماست. گرفته خدا فرا

او، اوست و ما، مائيم كه است  يما با خدا حاالت یبرا 20«  ُ،هحنُ ه هنَحنُ هنَ هُ،هحنُنَهحنُنَه  ه  ُ،
كه سراسار   يبه خود بنگرد از الطاف اله يكه انسان با نظر استقالل یاو ما او. به اندازه و او مائيم

 شود. گفت:  يرد محروم ميوجود او را در بر بگ

 ينيمعرفات نشا   ي، با ينا يتا علام و فضال ب  
 

 ين كه رستيم خود را نبيات بگوک نكتهي
 گويد:ار از فاني شدن در اوامر الهي ميمولوی در نقد به خود و فر 

 اى فسااااارده عاشاااااق ننگاااااين نماااااد   
 

 رمااادكااااو ز بااايم جاااان ز جاناااان ماااى  
 ساااوى تياااغ عشاااقش اى نناااگ زناااان     

 
 زنااانصااد هاازاران جااان نگاار دسااتک    

 جااوى دياادى كااوزه اناادر جااوى ريااز      
 

 آب را از جااااوى كااااى باشااااد گريااااز  
 آب كااااوزه چااااون در آب جااااو شااااود 

 
 شااااودمحااااو گااااردد در وى و جااااو او 

 وصااااا او فااااانى شااااد و ذاتااااش بقااااا 
 

 زياان سااپس نااه كاام شااود نااه بااد لقااا       
 

                                                                                                                        

آيناه دياوار نيسات. روی    ديگر باس اسات؟   كردم  من اين آينه را يک بار نگاه»: توانيد بگوييدعكسي در آن ديديد، آيا مي

 شاود روی آن عكاس، ياک عكاس ديگاری بكشايد. ولاي آيناه را ياک باار نگااه           ديوار يک عكس كه بكشيد، ديگر نمي

رازهايي دارند كه  «آينه»و « نور»آيد. بينيد يک عكس ديگری ميكنيد، ميمي آيد. دوباره كه نگاهكنيد، يک عكس ميمي

 ها توجه شود.خوب است به آن
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آب، با نفي نظر به خود، خود را احساس كناد جاز جاوی احسااس      یدر جواگر آب كوزه 
 كند.نمي

اند كه خداوناد باه   تا كجا جلو رفته در راستای نفي نظر به خود مالحظه كنيد رسول خدا
باه   خداپيغمبر  «پروردگارا! علمم را زيادكن.»و: بگ 21«نِيهعِلْماًقُِّْهر بِّهزِدر»فرمايد: ايشان مي

عيناً همان سخن را باه عناوان وحاي تكارار     « پروردگارا! علمم را زيادكن.»جای اين كه بگويد: 
چون اگر مالحظاه كنياد در درون    «بگو: پروردگارا! علمم را زيادكن.»د: نگويميفرمايند و مي

، حضرت «من»در حالي كه اگر بگويد «. من»گويد خود هست و ميآن جمله يک نحوه نظر به 
گيرد. ولاي وقتاي   شود، چون او در كنار حضرت حق قرار مياهلل به عنوان حقيقت مطلق نفي مي

قُمِّْهر بِّهزِدرنِميههه»او در ميان نيسات. باه او فرماوده:    « منِ»عيناً حرف خدا را تكرار بفرمايد ديگر 
خاودِ حضارت در   ه«ر بِّهزِدرنِميهعِلْمماًهه»: گفات كند. اگر مين را تكرار مياو هم عيناً هما «عِلْماً

خاود را در   آمد و اين ديگر فنای في اهلل نيست. در قرآن هرجا به نحوی رسول خادا ميان مي
آمده زيرا ايشان به خودی خود هيچ نظری به خاود  « قل»ميان دارند آنجايي است كه قبل از آن 

بگو خدای يگانه مرا باس اسات.    22«قُِّْهَ سربِي هاللّه،هالهإِلَه هإِالَّهُ،  »فرمايد: ندارند. قرآن به او مي
كنند. تكرار مي« قل»حضرت به جای آن كه بگويند: خدای يگانه مرا بس است، عيناً جمله را با 

ماين قارار اسات چاون در     قضيه از ه 23«قُِّْهَ سربِي هاللَّه،هع لَيرهِهي تَ  كَُِّّهالْم،تَ  ك لُ  َ»طور درآيه همين
 هست. گفت:« من»متن آيه 
 يز خااااود و بااااه دوساااات باااااق  يفااااان

 
 سااااتند و هسااااتند ين طرفااااه كااااه ن يااااا
 

 تيدرک مقام احد
خداونااد بااه پيااامبر خااود جااز او در صااحنه نيساات. يكااي اساات كااه دومااي ناادارد و « احااد»
بگوياد:   رساول خادا  گار  حااال ا بگو تنها او خدای اَحد اسات.  ه«قُِّْهُ،  هاللَّه،هَََ دٌ»فرمايد: مي
گوياد: حضارت اهلل، احاد اسات، در     به اين معني است كاه ياک كساي دارد ماي     «ُ،  هاهللُهاََ دٌ»

كااه در آن صااورت ديگاار حضاارت اهلل، احااد نيساات چااون كسااي در كنااار حضاارت اهلل حااالي
گوياد: حضارت اهلل اَحاد اسات. اگار كساي در كناار اهلل باشاد، ديگار          موجوديت دارد كه ماي 
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دهد. ايان اسات معناي جامعيات كاه      به آن معني كه دوّمي در كنار او نيست، معني نمي اَحديت
شوند و نه به خودشاان و ايان حالات را ابتادا در     اند و به او و با او ظاهر ميهمه در آن ذات فاني

 توانيد احساس كنيد.  ی خود مينفس ناطقه
كه صفات شما به شما هستند و اين با نظر به احساسِ جامعيتِ صفات در نفسِ خودشاءاهلل إن

و از ايان   فقط او در صحنه است»در عالم هستي برسيد به اين كه  تا جلو برويدو نه به خودشان، 
را درک بفرماِييد كه چگونه تمام عالم به عنوان مظاهر انوار اساماء الهاي،   « احديت»طريق معني 

 ،نادارد « دو»كاه  « يكاي »يعناي  « داحا »طور كه عارم شاد   در حضرت اَحد فاني اند. زيرا همان
در « احاد »اكناون  كاه هام  در حاليديگری در صحنه نيست.  اگر به صحنه بيايد، هيچ چيزِ« احد»

رناگ،  در نور بياست، پس بايد جای خود را نسبت به احد بنگريم، مثل حضور نور سبز صحنه 
بيناد،  درسات ماي  ی را جايگاه هار چياز  ي اهلل است كسي كه فاني فِتوان گفت: بر اين اساس مي

اناد.  بينند؛ نيست را هسات گرفتاه  مينگرند عالم را واژگونه كه به نحو استقاللي به اشياء ميبقيه 
توانيد برای شنيدن خود استقالل قائال باشايد، ياا ذاتاي     شنوم، ميگوئيد: من ميآيا وقتي كه مي

 است كه در موطن شنيدن با صفت شنيدن در صحنه است؟ 
در وصاا  قارآن  ند و لاذا  از خود حرفي نداراند كه به مقامي رسيده يامبروجود مقدس پ
گوياد. ايان كاه    او از سر ميلِ خاود ساخني نماي    «  هم اينْطِقُهع نِهاله   ي»فرمايد: آن حضرت مي

شاود هساتي ياک انساان در مطلاقِ هساتي فااني شاود و خاود را در حقيقتاي           بفهميم چگونه مي
تاوان  ای است كه از طريق معرفت نفاس ماي  احساس كند، نكته تر از وجود محدودِ خودبزرگ

ی شاما فااني اسات و از ياک     كنيد شنوايي شما در نفس ناطقهطور كه احساس ميفهميد، همان
ی شنوايي هست و از يک جهت در هساتِ نفاس ناطقاه فااني اسات و هايچ       جهت به عنوان قوه

 استقاللي ندارد. گفت:
 هاااوض شاااديبااا يآهاااوئ یريش شااايپااا

 
 ش در هساااات او روپااااوض شااااديسااااته
شود جهت نفي روحيه ای كه انسان بخواهاد خاود را جادا    ای ميفهم معني فناء في اهلل زمينه 

شود كه صفات به صورت از خدا داشته باشد و فهم چنين فنايي با درک اين حقيقت حاصل مي
كاارد و موجودياات دارنااد و بايااد هاار چياازی را در حقيقاات آن چيااز نگاااه  در مجاارداتجااامع 

جلاوی ناور   اگر شما شوند مورد غفلت قرار گيرند. هايي كه منجر به كثرت مينگذاريم حجاب
برای شما ظاهرشد، و زرد و آبي قرمز و سبز قرار داديد و انواع نورهای يک منشوری رنگ، بي

بايد متوجه نقش منشور ا به عنوان حجاب ا باشيد و هر كادام از نورهاای زرد و سابز و قرماز را       



  

هاای محادودِ زرد   های حاصل از منشور به رنگرنگي ببينيم كه به جهت محدوديتنورهای بي
َ،ج،مب هههابصمارهالقلم بهههَ تَّيهتَخْرِقَ»كنياد:  اند. در مناجات شعبانيه تقاضا ميو سبز ظهور كرده

كه باين مان و تاو    های نور جا به تو نزديک شوم كه حجابتا آن «النُّ رِهفَتَصَِِّهإلَيهم عردِ ِهالع ظَم ةِ
رساد كاه   هست شكافته شود و به معدن عظمتِ تو متصل گردم. در اين راستا انسان به جايي مي

نَاج يتَه،هسِرّاًه  اجرع لْنِيهمِمَّنه»كند: گيرد و تقاضا ميتمام اعمالش تحت تأثير و تدبير الهي قرار مي
ون با من نجوا كني و مان در بيارون بارای    مرا در مقامي قرار ده كه تو در در «  هع مَِِّهلَك هج هرراً

 برود كه من بشوم مظهر حكم تو.  كنار ها حجابتو عمل نمايم. آنقدر 

 قرِب به خدا يچگونگ
كدام و حضور هيچ اند را پر كرده ی عالمهما، همی نفس ناطقهو  اگر خدا و ائمه سؤال:

   .باشيم ب الي اهللمقرَّی ما همه مانع حضور ديگری نيست، پس بايد
ها باه خداوناد اسات،    مجردات در عالم غير از قرب آن« حضورِ»عنايت داشته باشيد  جواب:

رو ی خود نسبت به عاالَم ماادونِ خاود باا هايچ ماانعي روباه       حضور هر مجردی در ذات و مرتبه
ی وجودی شديدتری قرار گيارد. انساان   ی باالتر بايد در مرتبهنيست ولي برای حضور در مرتبه

ی وجاودی خاود را دارا اسات چنانچاه تعلقاات      آن جهت كه استعداد شدّت يافتن در مرتباه از 
خود را نسبت به عالم ماده كم كناد و رذائال اخالقاي را كاه منجار باه محادوديتِ وجاودی او         

 تواند همچنان آن قرب را شدت بخشد. گيرد و ميشود رها كند در مقام قرب الهي قرار ميمي

و يک وقات شاما   ا به اعتبار ذات مجرد مطلقي كه دارد ا   شما نزديک استبه خداوند يک وقت 
هاا،  به او نزديک هستيد، به اعتبار شدت بخشيدن به تجرد خود از طريق رفع تعلقاات و حجااب  

باين خاود و او را رفاع     یهاا حجاببايد  كه شما بتوانيد به حضرت پروردگار نظربكنيدبرای اين
 باه اعتباار تجردتاان   نياز  به شما نزديک است و شاما  عتبار حضورض به اپس درواقع خدا نماييد. 

ولي بايد از جهت تجارد، سانخيتي باين ماا و حضارت حاق باه         .شويد به خدا نزديکتوانيد مي
ياک نحاوه   هسات تاا    وجود آيد، عين اين موضوع در رابطه با اُنس با حضرت صاحب االمر

   شود. گفت:ضرت برقرار نميپيش نيايد، اُنس حقيقي با آن ح در جان ما عصمتي
 نظاار از رخ جانااان دور اسااتچشام آلااوده 

 
 پاک شو اول و پس ديده برآن پاک انداز

 



  

 نزول مالئکه در شب قدر 
گويناد:  كه ميها حاضرند، اينی زماندر همهجا و توجه به اين كه مالئكه در همهبا  سؤال:

 به چه معناست؟ « شوند.مالئكه در شب قدر نازل مي»
درسات اسات كاه مالئكاه باه      اسات.   يخاصدر شب قدر به معني تجلي نورِ « نزول» واب:ج

جهت ذات مجردی كه دارند و محدود به مكان و زمان خاصاي نيساتند، نسابت باه عاالم مااده،       
هاا پيادا   باه جهات آماادگي كاه انساان     حاضرند، اما يک وقت باه لطاا الهاي    جا و همههميشه 

كنند بر جاان و روان  ها احساس ميظهوری دارند كه انسانكنند، در شرايط خاص يک نوع مي
ای كه نفاس ناطقاه در زنادگي زميناي دارد، اناوار      اند. و به واقع نسبت به مرتبهها نزول كردهآن

مناد  شود و زندگي انسان را از معنويت و شعور و بصايرتِ خاصاي بهاره   معنوی مالئكه نازل مي
ارتبااط قلباي    حقايقبا  تاد نشورفع حجاب مينور مالئكه ها توسط سازند ودر آن حال انسانمي
ای كاه باه   باه انادازه  به لطا حضرت حق مالئكه اينجا هستند، اما ماا  در حال حاضر د. كنن پيدا

شارايطي  جملاه  از باشيم، ها محروم ميعالم ماده و امورات دنيايي مشغول هستيم از ارتباط با آن
، هام باه اعتباار شارايط زمااني      ب كنيم، ماه رمضاان اسات  رفع حجادر آن شرايط توانيم كه مي

تاوان از  هايي كه ميداری خودمان و ديگران. از جمله مكانخاصي كه دارد و هم به اعتبار روزه
ء الهي است كه در همين رابطاه در زياارت   در محضر حرم اوليامند شد انوار معنوی مالئكه بهره

گردند ساالم  ای كه گرداگرد قبر مطهر حضرت ميبه آن حضرت و به مالئكه اميرالمؤمنين
ساالم   24«السَّالم،هع لَيرك ه  هع لَىهالْم الئِكَةِهالْم،حردِقِينَهبِك ه  هالْح اف ينَهبِقَبرمرِكه»گوئيد: دهيد و ميمي

اند و يا جهات ورود  ای كه شما را در بر گرفته و گرداگرد قبرتان در گردضبر شما و بر مالئكه
گيريد تا شما را از انوار معنوی تجليات خاود  ی ورود ميی الهي اجازهاز مالئكه هبه حرم ائم

ََدرُخُِّهي اهم الِئَكمَةهاللَّمِههالْم،حرمدِِقيَنهِبه مذَاهاْلح مَرِمهالْم،ِقيِمميَنهِبه مذَاهههههههه»گوئيد: محروم نگردانند و مي ََه
باشيد و مقايم  داگرد اين حرم ميی الهي كه گردهيد ای مالئكهی ورود ميآيا اجازه 25«الْم شْه د

را  به مشهد و محل شهود انوار الهي هستيد؟ در روايت داريم چاون زائار قصاد زياارت ائماه     
ی رفاع حجااب   هاا زميناه  هاايي كاه در آن  آيند. از جمله مكاننمود آن مالئكه به استقبال او مي
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اسات و مسااجد معماولي    ی الهي فراهم است مسجد الحرام و مسجد النبي جهت اُنس با مالئكه
  نيز در حدّ خود چنين استعدادی را دارند.

اسات؛  هاا شابيه مساجدالحرام    در رابطه با نزول مالئكه و شدت حضور و ظهور آنشب قدر 
ی الهي باا جاان   مالئكهمحيط، محيطي است كه كنيد احساس مي شويدف ميبه مكه مشرّوقتي 

اناد كاه خاناه و فرزناد و زنادگي      ر خاود قارار داده  اند و آنچنان شما را در انواشما مأنوس شده
كس سي آمد و چه كسي رفات. هار  كچه د يكننمي نگاهديگر آنجا كنيد، دنيايي را فراموض مي

شايساتگي الزم را در  آيند. اگر به سراغش ميمالئكه  مُحرم بيايدو كه حرمت حرم را نگه دارد 
كاه هميشاه در كناار ماا     در عاين آن مالئكاه  است؛ جنس شب قدر هم از اين مانند. ما ديدند مي

كنناد و اگار   هاای مساتعد تجلاي ماي    بار جاان  باا لطاا خاصاي    هستند ولي در آن زمانِ خااص  
ماننااد و در بصاايرت و معنوياات انسااان در طااول سااال  شايسااتگي الزم را احساااس كردنااد مااي 

 كنند.  آفريني مينقش
باه آن   يست باا تعلاق قلبا   يقت چينيم حقداكه مييابيم بيش از آنشاءاهلل من و شما توفيق إن
 .ومانوس گرديم ها مؤمن بشويمبه آن ،قيحقا

 طان بر انسانيش يغلبه يچگونگ
صافات متكثار در   نيسات و  « كثارت »مقام  ،مجرداتمقام نهم بود و اين كه  یبحث در نكته

نظار تجارد    و با توجه به اين كه مجردات از «مجموعيت»به نه موجودند و « جامعيت»آن مقام به 
تار  ها شديدتر باشد و باه حضارت اَحاد نزدياک    دارای شدت و ضعا هستند، هرقدر تجرد آن

ها شديدتر است، مثل تفاوت جامعيت نفسِ ناطقه با جامعيت حضرت اَحادی  باشند جامعيت آن
كاه واحاد اسات و خاود را     ی انسان در عاين ايان  كه هر دو وحدت ذاتي دارند ولي نفس ناطقه

دهاد و از طرفاي   كند، مراتب مختلا عاقله و متخيله را به خود نسبت ميساس مييک انسان اح
های مختلا به صاورت بالفعال در آن موجودناد، هار چناد ايان       دارای خيالي است كه صورت

مثال   -كند ولي هيچ كدام از موارد فاوق  ی انساني را از او سلب نميموارد، يگانگي نفس ناطقه

حدی فرم ندارد و صافات او عاين ذات اوسات و آن صافات باا ذات      در ذات ا -عاقله و متخيلاه 
شوند كه موجاودِ  خداوند در نهايتِ وحدت قرار دارند. از طرفي وحدت و جامعيت موجب مي

كاه نفاس ناطقاه در بادنِ     مجرد نافذ باشد و مانعي در رابطه با حضور او در عالم نباشد. مثال آن 
آن نيسات در حاالي كاه دسات بناده نافاذ نيسات و         انسان نافذ است و بدنِ انساان ماانع حضاور   



  

تواند مانند نفس ناطقه در دست ديگرم قرار گيارد و چاون علات نفاوذ مجاردات در ديگار       نمي
عوالم، وحدت و جامعيت است، پس هر اندازه موجود مجردتار باشاد، نافاذتر اسات و بار ايان       

   اساس حضرت حق دارای مطلق نفوذ است.
ی خود را از آن است و هر اندازه انسان بتواند نفس ناطقه« حدتو»مالک نافذبودن هر چيز 

ی خود را در ساير اماور نفاوذ دهاد،    تواند ارادهكثرات آزاد كند، نافذتر خواهد بود و بيشتر مي
ای از وحادت برساد بااز تاأثير خاود را خواهاد گذاشات        حتي اگر از طريق غير شرعي به نحوه
ی ايجااد وحادت   ثمار خواهاد شاد. نموناه    آن صورت باي هرچند در نهايت، زحمات انسان در 

شاود و طارف باا تمركازی شاديد      هايي مثل كاراته انجاام ماي  ونفوذ كاری است كه در ورزض
و باا   گيارد ن ماي ذِواقاع  كسي كاه باه  گرداند. ی خود را بر اشياء نافذ مياراده« ذِن»تحت عنوان 

 و دهزناد  نيست كه وقتي دستش را ميور طاين شود،تمركزِ وجودی بر روی يک چيز خيره مي
آن كاار را بكناد، بلكاه باا وحادتي كاه در       های دساتش  شكند، با قدرت ماهيچهلب يخ را مياق

گيرد اين كاار  ی حضوری به خود ميآورد و با تمركزی كه با استمرار جنبهنفس خود پديد مي
آن تمركاز و صابر باا     26«كندكند، صبر پيشه ميذِن موعظه نمي»ی خودشان را مي كند، به گفته

بارای  « ذِن»كنايم فارق دارد. در   تمركزهای حصولي كه ما مثالً برای كتاب خوانادن فاراهم ماي   
گرا بايد سيری دروني داشت، حتي حركاتي كه بارای شكساتن   ی كثرتزدودن هرگونه انديشه

هاا نقاش   دهند برای تمركزِ بهتر اسات وگرناه حركاات آن   های يخ با دست خود انجام ميقالب
شاود و كساي كاه    انجاام ماي  « هيپنوتيزم»تمركزی كه در عين ها ندارد. اصلي را در شكستن يخ

در گرداناد.  ی او نافاذ ماي  ی خاود را در اراده خواهاد طارف مقابال را هيپناوتيزم كناد اراده     مي
كناد، چاون   تاا طارف را خاواب   حركات دهاد   دساتش را  طارف  نيااز نيسات كاه     همهيپنوتيزم 

هنگام دعاا   همما  .گيردمي ند از حركت دستش كمکتمركز كون حركت دست تواند بدنمي
باه وجاود   فقر خودمان را بيشتر در ذهان خودماان    یكه روحيهبريم برای اينمان را باالميدست

از  و مايحتاا  خاود را  تان را بااال ببرياد   دستكنند مانند فقراء آوريم. به همين جهت توصيه مي
 در ظاهر شما نيز نمايان شود.   -است« عين فقر»كه -ا حقيقت شما تخداوند تقاضا كنيد 

نشاود،  وحدتي كه به حاق وصال اسات    و منجر به  وحدت ضعيفي باشدانسان،  اگر وحدت
خااص  شايطان وحادت   ی آن موجودی كه وحدت شديدتری دارد در او نافذ خواهد شد. اراده
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هاای خياالي را در   ارياد و صاورت  ي است كه شما در حادّ خياال د  وحدتكه همان  داردخود را 
كه وحدت عقلي بسيار شديدتر اسات و  داريد، در حاليشخصيت خود به صورتي جامع نگه مي

با تعلق باه عاالم مااده،     اند. اگر انساناند و در حدّ معنا صعود كردهها فاني شدهدر عقل، صورت
وحادت شايطان از   اياد،  تار بي دست بدهد و از وحدت خيالي هام پاائين  را از خود  وحدت ذاتي

تواناد در او نافاذ باشاد و او را تحات     ی شيطان ميو اراده شودشديدتر ميچنين انساني وحدت 
 تأثير قرار دهد. 

هاا هسات باه خادا     ی وحادانيت مخلَصاين و عادم نفاوذ در آن    شايطان چاون متوجاه قاعاده    
كنم مگر ها را اغواء ميی انسانهمه 27«خْلَصِينَلَاُغْ ِينَّه،ُرهاَجرم عِينَهإالهعِب اد ك همِنْه،ُ،هالم،»گويد: مي

بيناد، مقاامي اسات كاه كثارات بار او       كسي است كه خود را نماي « مخلَص»بندگان مخلَص را. 
، حقيقت توحيد بر او حاكم است و ذات خود را با اُناسِ باا حضارت اَحاد در او      حاكم نيست

  لَصين هيچ نفوذی داشته باشد.تواند در مخوحدت نگه داشته، معلوم است كه شيطان نمي
توانيد در سير و سلوک خاود و  دهد كه ميمباحث معرفت نفس به شما قواعدی را نشان مي

سالوكي  اساتاد  مند شويد و به عبارتي خودتان استاد سلوكي خودتاان شاويد.   ديگران از آن بهره
آرام كناد تاا آرام  هاايي باه او ماي   توصايه ای از كثارت اسات،   داند اين شاگرد در چه مرحلهمي
هاای  آزاد گردد و بتواناد جنباه  خياالت باطل و وحدتش قوی شود و از كثرتش ضعيا ی جنبه

اض حاكم كند و از تيررس شيطان فاصاله بگيارد. وقتاي كساي     های خياليعقلي خود را بر جنبه
متوجه اين قاعده شد كه هار انادازه وحادت موجاوداِت عاالم شاديدتر باشاد باه هماان انادازه           

بخشيدن به شخصايتِ  تواند برای وحدتيافتن در وحدت را شناخت، ميافذترند و معني شدتن
های انصراف از عالم كثرات و رجوع باه حضارت اَحادی    ريزی كند و راهخود و ديگران برنامه

فهمد هر اندازه قلب خود را متوجه عاالم كثارات كارد باه هماان انادازه       را پيشه سازد، چون مي
ی خاود را كااهش داده و از وحادت دور كارده و تحات تاأثير       نفاس ناطقاه  ی وجاودی  درجه

   ها از وحدت او بيشتر است.موجوداتي قرار داده كه وحدت آن
خاواهيم   هاای نافاذ  هار دو اراده  پاس ما وحدت داريم و اگر شيطان وحدت دارد پرسند مي
سؤال كند؟ جواب اين  لبهغها بعضي از انسان یهتواند بر ارادميی شيطان را ارادهپس چداشت 

ی خاود را از وحادت   هاا نفاس ناطقاه   ای از انساان توانيد بيابياد زيارا عاده   را در مطالب فوق مي
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اند و با آرزوهای دنيايي و كثرتِ كالم و تعلق به كثرات در دنياا، آن را  تر آوردهشان پائينذاتي
هاا فاراهم شاده و شايطان خيااالت      ی نفوذ شيطان در خياال آن اند، در نتيجه زمينهپراكنده كرده

كثارت  خاود را از   اناد باه ماا دساتور داده   ها را در اختيار گرفته است، براساس هماين قاعاده   آن
كاه ياک    - خودنماايي  و به دنياافراطي  هاینگاه و های زيادیحرف و های رنگينسفره و غذاها

د پايادار بماانيم و راه نفاوذ    دور كنيم تاا در وحادت ذاتاي خاو     -های كثير استنوع جلب نظر انسان
 باه ناامحرم نگااه   »: كناد يتوصايه ما  به مردهاا  شيطان را سدّ كنيم و او را مأيوس نمائيم. خداوند 

، كااری نكنياد   نگاه های كثير را از خود دور كنناد  : با حفظ حجابفرمايدها ميبه زن و «دننكن
ذاتي انسان است كاه باا    ی اين دستورات جهت حفظ وحدتشود، همه جلبشما ها به ذهنكه 

 ماند. اُنسِ با وحدت حضرت اَحدی ايجاد و پايدار مي

  انسانت قيقح
در جلسات قبل عرم شد كه صفات متكثر در انسان به صاورت جاامع موجاود اسات و باه      
همين جهت وحدت ذات انسان را از او سلب نمي كند و به همين جهت انساان در عاين داشاتن    

دهاد و  خاود نسابت ماي   « منِ»ی اين صفات را به كردن، همهو تعقل صفاتي مثل شنيدن و ديدن
دهاد  كند. اين نشان ماي احساس يگانگي در خود دارد و خود را يک واقعيت واحد احساس مي

 ،بارعكس شده باشد بلكه عارم ما چيزی نيست كه وحدت اين  و ست«وحدت ما» ،حقيقت ما
يارا مالحظاه فرمودياد هار موجاود      شاود عارضاي اسات، ز   آنچه عامل كثرت شخصيت ماا ماي  

های ديناي دعاوتي   بردار نيست و بر اين اساس توصيهمجردی دارای وحدت ذاتي است و تقسيم
است برای حفظ حقيقت انسان و تالض شيطان تالشاي اسات تاا انساان را از حقيقات خاود كاه        

طابق جان كند مهمان وحدت ذاتي است، خار  كند و از آن جايي كه آنچه شيطان پيشنهاد مي
 28«إِ َّهكَيرد هالشَّيرطَا ِهكَا َهضَمعِيفًاه»فرماياد:  ها است قرآن ميها نيست و عارم بر جان انسانانسان
های ضعيفي است. چون انسان در اولين فرصت كه به خاود آماد متوجاه    های شيطان، نقشهنقشه
 شود.های القائات شيطاني مينقص
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 نفس  يوحدت ذات ينمودها
ن عضو پيوندی به بدن را نيز بايد در راستای وحدت ذاتي نفس دنباال كنايم   زدموضوعِ پس

پاذيرد و آن را از  ذات انسان آن را نماي را مختل كند، تكويني نفس  وحدتكه هر چيزی  زيرا
ی جنيني مطابق قوا و اهدافي كه برای خود مي شناساد بادن   داند. نفس ناطقه در دورهخود نمي
كناد و چاون خاودض بادن خاود را سااخته آن را از       اتحااد برقارار ماي   سازد و با آن خود را مي
خواهاد از درخاتْ مياوه بكَناد،     ماي از زندگي جنيني در بيرون  داند. از آن جايي كهخودض مي
سازد تا ميهايي چنگالبرای خود روح گرگ طور كه آن كار، همانسازد مناسبِ انگشتاني مي

ساازد،  در اين راستا كه روح بدني مناساب نيازهاايش ماي   د. رانبتواند بِدَآيد وقتي به اين دنيا مي
داند و يک نحوه يگانگي با آن دارد و نسبت به آن تعلق خاصاي در خاود   بدن را از خودض مي

طور كه انسان با فرزند خاود ياک   كند، چون با روح خودض آن را شكل داده هماناحساس مي
باودن فرزنادض نشااط    همسايه ندارد و با خوب نحوه يگانگي دارد كه آن يگانگي را با كودک

بودن كودک همسايه، اين حساسيت به جهت آن اتحادی دهد تا با خوببيشتری به او دست مي
شاود و در  است كه بين ما و كودكمان هست. حساب كنيد در قيامت كاه اعماال ماا ظااهر ماي     

قادر در روح و روان ماا   حالي كه آن اعمال عين وجود ماست، خوب بودن يا بد بودن اعمال چ
نقش خواهند داشت. آنقدر اعمال انسان با انسان يگانه است كه قرآن در رابطه با صورتِ آتاش  

بيارون  كناد و  طلاوع ماي   هاا آنجاان  آن آتاش از   29«تَطَّلِع،هع لَيهاالَفْئِد ةِ»فرماياد:  اهل جهنّم مي
ده، از قلب او سرچشمه گرفته كه آن آتش بيرون است و انسان را احاطه كر، در عين اينديآمي

ی ماا نقاش   اسات در روحياه  نزدياک  قلاب ماا   از جهتاي باه   ما كه است. خوبي و بدی كودک 
 های ماست.  اساسي دارد چه رسد به خوبي و بدی اعمال ما كه عين اراده

آن را در اين دنيا هم دائماً خودماان داريام    و ايمساختهآن را  خودمانكه بدن ما بدني است 
كنيم و صورت روح ما را به خود گرفته است به همين جهت اگار ياک انساان و ياک     مي تدبير

شود چون روح انساان آن غاذا را   ها شبيه هم نميگوسفند مدتي غذای واحدی بخورند بدن آن
دهد، زيرا بدن من، بدن روح من است نه بدن مرباوط  خواهد جهت ميمطابق بدني كه خود مي

  به غذاهای من.
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د و بدن خود را نيز با حفاظ آن وحادت شاكل    دار« وحدت ذاتي»نفس ناطقه كه  طورهمين
كناد.  آن را از خود نداند، آن را تدبير نمي داده، هر چيزی به بدن پيوند زده شود كه نفس ناطقه

عاين  بادن  ؛ يعني نه «وحدت انضمامي»زيرا نفس با بدنِ خود وحدت خاصي دارد، تحت عنوان 
ايان ناوع وحادت را كاه باين نفاس و بادن        مالصادرا  نفس ناطقه. دا از نه ج و استنفس ناطقه 

ايان   اسات! علات   همنشاين روح شاده  داناد كاه چگوناه جسام     هست، يكي از عجايب عالم مي
ی و از ايان طرياق ياک رابطاه     اسات ساختهخودض را خود بدن  ،روحآن است كه هم  وحدت

 د را فعليت بخشد. های خوخاصي با آن برقرار نموده است تا بتواند بالقوه
نفااس، وحاادت ذاتااي دارد و كثاارتِ كماااالتش آن را از  »وقتااي بااه خااوبي متوجااه شااديم  

احساااس كاارد هاار چياازی را كااه غياار خااودض  فهماايم چاارا ، ماايكناادخااار  نمااي« وحاادت»
از  در نفاس شاما   اميد پيوستن آن به بدن طوری بشكند كهحتي اگر ناخن شما  .دنمايمينتحمل

خواهد آن را جداكناد؛  كند و ميرا تحملبند نيم تواند وجود آن ناخنِنميشما بين برود، نفس 
 د. پذيرخود نميدر بدن هم دوگانگي را اين حد از چون 

كناد  وقتي متوجه باشيم وحدتِ ذاتي نفس عين وجود آن است و با بدني ارتباط برقارار ماي  
شاد كاه شابيه    وناد زده  عضاوی باه بادن پي   اگر شويم چرا كه اين وحدت حفظ شود، متوجه مي

كنااد. عضاو قبلاي نبااود و روح نتوانسات آن را باه عنااوان بادن خاود بپااذيرد، آن را تادبير نماي        
شاوند، چاون نفاس    های پيوندی پاس زده ماي  كليهكنيد چرا بعضي از مالحظه مياينجاست كه 

های تجربه ناطقه نتوانست با آن كليه اتحاد برقرار كند و يگانگي خود را حفظ نمايد. پزشكان با
در يگاناه باودن عضاوِ پيونادی باا بادنِ       را زيادی های پارامتركنند اند سعي ميطوالني كه داشته

 كند.  ميمختل را اض يگانگيعضو جديد كند نروح حس تا كنند رعايتمورد معاينه 
گشاايد  های مهمي را در رابطه با روح و جسم ميقفل« وحدت ذاتيِ نفس»توجه به موضوع 

دهاد و بساياری از موضاوعات توحيادی را     ارف ارزشامندی را در اختياار انساان قارار ماي     و مع
ق نظاام  ای ماانع تحقا  فهمايم چارا اگار جامعاه    توان از طريق آن تبيين كرد تا آن حدّ كاه ماي  مي

شاود ونظاام توحيادی عاالم عضاوی را كاه باا روح        توحيدی شد آن جامعاه حتمااً هاالک ماي    
 باشد تحمل نمي كند .توحيدی عالم يگانگي نداشته 

با اين وجود بايد ، خواهر و برادر باشنددهنده و گيرنده، كنند ميسعيدر راستای پيوند كليه 
كنناد تاا   تزرياق ماي  ن ی كلياه كورتاو  و مدتي به گيرناده  كنندرعايتنيز را  یپارامترهای ديگر

ی قبلي تادبير كناد   يهی جديد را مثل كلی او تكويناً براساس عادت طبيعي خود كليهناطقه نفس



  

با اين حال ممكن اسات  كنند. آرام كورتون را قطع ميی جديد نيز عادت نمايد و آرامو به كليه
پاس بزناد، مثال    آن كلياه را  بر اساس سيساتم ايمناي كاه دارد،     ی بيمارناطقه نفسمدتي بعد از 

ار و مرياز برخاورد   دی خود دارد كه در ابتادا باا آن كاج   همان حالتي كه نسبت به ناخن شكسته
كند به اميد آن كه بتواند آن را به بدن خود برگرداند و با آن اتحاد برقرار كند ولاي چنانچاه   مي

كناد  تواند جزء بدن باشد، حالت آن تغيير مياز نظر تكويني به اين نتيجه نرسيد كه آن ناخن مي
نگي اساس نفس اسات و  بخشد، زيرا حفظ يگاو ميل كندن آن را در اراده تشريعي ما شدت مي

بايد نسبت به بدنِ خود نيز آن را حفظ كند. اين را به عنوان مثال عرم كردم تا معناي وحادت   
ی نفاس باا بادن نياز جرياان      كه حفظ اين وحدت تا رابطهذاتي نفس را عرم كرده باشم و اين

ی جديد ليهی جديد بايد احساس وحدت نفس نسبت به بدني كه كدارد و نه تنها در تدبير كليه
به آن پيوند خورده، حفظ شود، نسبت به پيوند ساير اعضاء نيز موضوع از همين قرار است، چاه  
آن عضو پيوندی قلب باشدو چه يک انگشت و معلوم اسات كاه حساسايت نفاس در رابطاه باا       

اض، نسبت به عضوی مثل قلب بسيار بيشتر است از حساسيت نفس نسابت باه ياک    وحدت ذاتي
كناد، پيوناد انگشاتي    طور كه قطع انگشت نسبت نفس با بدن را مختال نماي  همان انگشت، زيرا

جديد نيز به همان اندازه نقشي اساسي در تغيير وحدت نفس با بدن نادارد ولاي در ماورد قلاب     
 چنين نيست و بايد نهايت شباهت بين قلب پيوندی با قلب قبلي باشد.

  ينيو تکو يعيتشر ين ارادهيب يامغالطه
ی جدياد از خاودض نيسات و    فهمد كه كليهفرمائيد انسان بعد از مدتي ميچطور مي :سؤال

باشد و چگونه با داند آن كليه از خودض نميزند در حالي كه هر كس از ابتدا ميآن را پس مي
 ی قبلي نيست؟دهند تا نفهمد اين كليه، كليهتزريق كورتون نفس را فريب مي

م تكويني نفس ناطقه است و نه اراده و فهام تشاريعي آن كاه    بحث ما در اراده و فه جواب:
ی ی تكويني نفس ناطقه خاصيت خاص خود را دارد و به جنباه كنيد. فهم و ارادهشما مطرح مي

آن مربوط است كه ياک امار كلاي اسات، آری اگار نفاس ناطقاه توانسات ارتبااط          « وجودی»
نفاس باا    ید رابطاه يا د، چون باينماير ميكند آن را تدبو تكويني با عضو جديد پيدا « وجودی»
باشد كاه   یاد است، مثل رابطهيجد یاهيكل ييه از نظر جزين كليكه اد خار  از آنيجد یهيكل

ن نفاس ناطقاه و   يبا  یوجاود  یخود داشت و خودض آن را ساخته بود و رابطاه  يعيطب یهيبا كل
شاد و مازمن گشات،    دنش وارد كه بر با  ياست كه نفس با زخم یااعضاء بدن مثل همان رابطه



  

سريع زخم دست بردارد. در ابتدا نفاس   ميد كه نفس از ترميكشيطول م يكرد و مدتيبرقرار م
كند ولي اگر نتواند آن ارتباط طبيعي كاه  اض كليه جديد را تدبير ميناطقه براساس ملكات قبلي

اف از آن كلياه در او ايجااد   ای جهات انصار  آرام ارادهبايد با آن داشته باشادرا اداماه دهاد آرام   
حسااب  ای باه كاهد تا آنجا كه ديگر آن كليه در بدن، موجود غريباه شود و از تدبير خود ميمي
آيد و بايد آن را از بدن خار  كنند و عنايت داشته باشيد اين نوع برخورد كه نفس ناطقه باا  مي

گيرد و عي من و شما انجام ميی تشرياعضاء خود دارد، غير از برخورد جزئي است كه در اراده
 كنيم.  سريعاً نسبت به انجام كاری اقدام مي

دانناد و ثابات   را محال مي« تناسخ»ن نفس و بدن است كه انديشمندان يب يگانگي یدر راستا
است، باز به بدن خود برگاردد   شود انساني كه مرده و بدن خود را رها كردهكنند هرگز نميمي
كاه آن  -را نفس انسان فقط با بدن خود يحيات بدهد؛ ز یلول كند و ادامها در بدن ديگری حيو 

هاايش  كاارگيری بادن، باالقوه   كه باا باه  و بعد از آن 30تواند وحدت ايجادكند.مي -را پديد آورده
نمايد و چون امكان نادارد آنچاه بالفعال شاده دوبااره باالقوه گاردد،        فعليت يافت آن را رها مي

ن دوباره به بدني كه رها كرده برگشت نمايد زيرا آنچاه را از بادن خاود    امكان ندارد نفس انسا
  31دست آورده است.خواست بهمي

 كردناي از ايجادنفس ناطقه نمونه
ايجااد كثارت از   » یاست، مسائله كر بشر مورد توجه بوده بركتي كه در تاريخ تف از نكات با

 یهشاده و رابطا   خداوناد صاادر   چگوناه عاالم كثارت از ذات احادیِ    »است و اين كه « وحدت
باه كماک ماا    « معرفات نفاس  »در ايان راساتا نياز    «. چگونه است؟مخلوقاتِ كثير با ذات اَحدی 

 كند. مي سنگ را برای ما روشنگران یتر اين مسئلهطريقي نسبتاً ساده آيد و ازمي
ظهاور   ی صدور كثرت از وحدت را وقتي علم ماا در قالاب الفااظ و جماالت    نمونهبهترين 

دانياد ولاي قصاد بياان آن را     علماي را ماي   يوقتي مطلبا توانيم تجربه كنيم. در خود مي كند،مي

                                                 

نهام كتااب    ا باه فصال  يا و  9، مالصادرا،    «هيا المتعال لحكممةها»توانيد به كتااب  اليل ابطال تناسخ ميدر رابطه با د - 30

 .فرماييد از همين نويسنده رجوع« النفس والحشرفةمعر»

ی بقاره امكاان برگشات باه بادن خاود را پيادا كارد باه جهات آن باود كاه در             كه جوانِ مقتول در سورهعلت آن - 31

هايش به كمال الزم نرسيده بود ولي چون تقديرض آن بود كه بميرد پس از گاواهي دادن باه اينكاه چاه     يافتنِ استعدادفعليت

 كسي او را كشته، مرد.



  

تاان را بياان   هاا مطلاب علماي   آن یوسيلهنداريد، تصورِ خاصي از كلمات و جمالتي كه بايد به
كنيد، در ذهن نداريد يا حتي ترتيبي را كه در استدالل به صورت صغری و كبری باياد رعايات   

ای بارای تحارک زباان و    كنيد، در ذهن نداريد. بديهي است كه در اين مرحله حتي هايچ اراده 
كنناد باه   ماي را بياان   عل در اين مرحله هناوز الفااظي كاه آن مطلابِ    نخواهيد داشت.  بيان الفاظ

كنياد   بياان علماي را   ولي وقتي خواساتيد آن مطلابِ  باشند، ی طبيعي موجود نميصورت پديده
بياان مطلاب را در ذهان خاود ايجااد كارده و از آن پاس هماان مطلاب را باه            ماتِخوبي مقدبه

 كنيد.طبيعي اظهار مي صورت كلمات و الفاظِ
يافتيد كه علم خود را اظهار كنياد، تفهايم مطلاب را باا حفاظ      چون اين آمادگي را در خود 

ای و الفاظ ذهناي فته برهان را در عقل خود در نظر گر عقليِ مقدماتِابتدا كنيد. آغاز مي مراتب
كنيد و پاس از آن،  آن مقدمات علمي هستند در ذهن و خيال خود ترسيم مي یكنندهرا كه بيان

آن معنای عقلاي كاه در نفاس شاما از      و به اين صورتآوريد. الفاظ مادی و طبيعي را پديد مي
خياالي  تفصيلي، علت پيدايش تصاورات   یرت اجمال وجود داشت؛ پس از مالحظهقبل به صو

علماي باا    یی مَلَكهاد الفاظ طبيعي شدند. پس رابطهگشته و اين تصورات خيالي نيز موجب ايج
علميِ صدوری و ايجاادی اسات. باه     یرابطهمربوط به آن، يک  تصورات ذهني و الفاظ طبيعيِ

آن معناا،   یتي آن معناای عقلاي باوده و از ناحياه    اين معنا كه هستي و وجود آنها متكي باه هسا  
 اند.اضه و صادر شده و نزول يافتهاف

حاال  موجاود اسات.   « علام »د كه در نفس شما فقط به صاورت  داري گاهي علمي پيش خود
د، در هماان لحظاه   دهيا  آن را ارائاه  دكنيمي كه ارادهد، هميندهي را ارائهآن  دگرفتياگر تصميم

 يالفاظ و جمالتا شوند، ی آن علم است در ذهن شما ايجاد ميكه مناسب ارائهالفاظ و جمالتي 
گوناه كثرتاي در   به شكل كثرت. يعني از آن علم كاه هايچ  اند صورتِ آن علمبه يک اعتبار كه 

و از معااني الفااظ و    دوشا ماي  الفااظ و جماالت ظااهر   آن نبود در ذهن شما صاورتي از معااني   
وجاود  هكنياد با  هاا را اداء ماي  آن جمالت، الفاظ و جمالت خارجي كه شما با دهاان و حنجاره  

كناد.  ی علمي بيشتر نازل شد، كثرت بيشتری پيادا ماي  آيد. به اين معني كه هر قدر آن مرتبهمي
در آن كثرتاي   یهوحداني داشات و هايچ جنبا    یهنداشتيد، آن علم فقط جنب« گفتن»وقتي قصد 
 كاه اراده باود.ولي هماين  « علام »ای از كثرت هام از آن ناازل نماي شد،صارفا ياک      نبود و جنبه

الفااظ و  هايي از عقليه، صورت یهصورت علميشما از آن  در خياالت آن را اظهار كنيدديد كر
در بيرون ظااهر گشات،   الفاظ و جمالتي شد و نهايتاً به صورت  ايجادبه صورت معاني جمالت 



  

در آن حقيقات  صاوت و حركتاي كاه ريشاه     اسات،  هوا  حركتِو صوت به صورت الفاظي كه 
د آن كرديا  كاه اراده ی شما در واقع خلق شادند. هماين  دارد و با اراده -يعني علم - معنوی مجردِ

تاان ظهاور   ای از آن باه صاورت الفااظ و جماالت در ذهان     های نازلهعلم را ظاهر كنيد صورت
، آن مخلوق چيزی جاز ظهاور علام    كند خلق تا چيزی راكند  ارادهنيز وقتي حضرت حق كرد. 

 .  رت خاص به خود گرفته استی او صوخداوند نيست كه به اراده
ما في الضمير خود را اظهار كنيد پای معاني ذهناي باه صاورت     تاكرديد ارادهين كه شما هم

كه ظهور علام شاما    يوَر ذهنيه و معاني مختلفصُدر نفس شما  شود. ابتداالفاظ و جمالت باز مي
كه قبال  دهيد در آمد، در حالي را ارائهتان مكنونات علمي يدكه بتوانآمد و به ترتيبي  پديدبود، 
هاا موجاود نباود    كدام از اين جمالت و الفاظ و انضباط خاص باين آن كه اراده كنيد هيچاز آن
خاوبي در ذهان   كنيد، مقدمات بياان مطلاب را باه   تي خواستيد آن مطلب علمي را اظهار ولي وق

 طبيعاي اظهاار  و از آن پاس، هماان مطلاب را باه صاورت كلماات و الفااظ         ياد كرد خود ايجاد
 نموديد.
هاا جماالت و الفااظِ    از صورت علمي، معاني جماالت و از آن  طور كه در نفس انسانهمان

كناد تاا علام خاود را از مقاام ذات، در عارض و از       شود، خداوند هم اراده ماي بيروني صادر مي
ی كاه هماه  جا در عالم ملكوت و سپس در عالم ناسوت يا عالم ارم ظااهر كناد، در حاالي   آن

شود، صورت علم خداوناد از اشاياء اسات. هار     آنچه در عالم عرض و ملكوت و ارم ظاهر مي
إزايي در نفس انسان دارد. جايگاه عقل انسان شابيه عاالم عارض اسات،     يک از عوالم هستي مابه

كناد شابيه   طور كه جايگاه ذهن او شبيه عالم ملكوت است و الفاظ و جمالتي كه اداء ماي همان
صاورت  تمام عالم ملكوت طور كه ارم صورت عالم ملكوت است، ت، و همانعالم ارم اس

براسااس دساتگاه خاود تعبيرهاای     . فلسافه  اسات عالم عقل  ،«فلسفه»عالم عرض يا به تعبير مثالي 
خود را دارد و دين تعبيرهای خود را، در عين حال موضوعاتشان قابل تطبيق است و سخن ديان  

برناد  نام مي «عالم جبروت» آن عالمي را كه تحت عنوانلسفه فجدای از عقل فلسفي نيست. در 
كند تطبيق دارد با اين تفاوت كه نگاه فلسفه به آن عاالم  كه دين توصيا مي« عرض»تا حدّی با 

ی عقلي آن است و نگاه دين به آن عالم به اعتبار نقش و تأثير آن بر عوالم ماادون  به اعتبار جنبه
ناام   : جباروت و ملكاوت و ناساوت   از باال به پائين را تحت عناوان م در فلسفه ترتيب عوالاست. 
معرفي ماي شاوند و هماين عاوالم نسابت باه        عرض و كرسي و ارمبا عنوان در دين  برند ومي

اند از دنيا و برزخ و قيامت. عمده آن است كه بتاوانيم از طرياق معرفات باه     قوس صعود عبارت



  

 دنياا و بارزخ و قيامات را بفهمايم و بادانيم هماه      نفسِ خود جايگاه عارض و كرساي و ارم ياا    
 صورت علم خداوند است كه ظهور كرده است.  

ی گاردد و هماه  جااری ماي   «إِنَّاهلِلَّهِه  هإِنَّاهإِلَيرهِهراجِع،  َ»ی و قاعاده  شودقيامت ميدنيا وقتي 
ايات باه مقاام    و در نه گاردد ميبه مقام ملكوت برماده  كل عالمِگردند، عالم به سوی خدا برمي

كاه در اثار ايان نازول     شود، زيرا از همان جا نزول كرده و بادون آن قيامتي خود رجوع داده مي
ی عالم معنا خواهد بود. خداوند در ی دنيا با عوالم باالتر قطع شود بلكه دنيا تماماً در قبضهرابطه

ض،هج ميعاًهقَبرضَمتُه،هي م رم هالْقِيام مةِه  هالسَّمما ا ،ههههه  هماهقَد ر، اهاللَّه هَ قَّهقَدررِ ِه  هالْأَرر»فرمايد: قرآن مي
هبِي مينِهِهس،برحانَه،ه  هتَعمالىه كاه شايساته اسات    گوناه  هاا خادا را آن  آنه32«ع مَّماهي،شْمرِكُ  َهههم طْ ِيَّا ٌ

ها پيچيده در دسات  اوست و آسمان یكه تمام زمين در روز قيامت در قبضهنشناختند، در حالى
. در جای ديگر برای آن پندارندهايى كه براى او مىه و بلندمقام است از شريکند منزّاو؛ خداو

ي  رم هنَطْ ِيهالسَّماء هكَطَميِّهالسِّمجِِّ ههه»فرماياد:  ی خداوند است ميكه بفهماند چگونه عالم در قبضه
كاه آسامان را چاون     یروز 33«لينلِلْكُتُبِهكَماهب د َْناهََ َّوَهخَلْقوهنُعيد، ،ه  عرمداًهع لَيرنماهإِنَّماهكُنَّماهفماعِههههه

گاردانيم؛ ايان   ماى  آن را بااز  ان گونه كه آفرينش را آغاز كارديم پيچيم، همطومارى در هم مى
ی ماادون  به ايان معناي كاه عاالم از مرتباه      اى است بر ما، و قطعاً آن را انجام خواهيم داد.وعده

ی عاالم مثاال و عاالم    شود باه مرتباه  گردد زيرا اگر عالم ماده جمع تر برميی عاليخود به مرتبه
  م ماهقَتَلُم  ،ه  م ماهههه»فرماياد:  ماي  حضرت عيساي طور كه در مورد كند همانقيامت صعود مي

بلكاه خداوناد او    -35«ب ِّهرَّفَع ه،هاللّه،هإِلَيرهِ» -او را به قتل نرساندند و به صليب نكشايدند   34«ص لَب،  ،
ی ردن به سوی خادا باه ايان صاورت اسات كاه از مرتباه       را به سوی خود باال برد. اين نوع باال ب

ی علماي  طور كه قبالً خلقت او از مرتباه كند، همانی مافوقِ وجود سوق پيدا ميمادون به مرتبه
و آن حضرت با بدن  به آسمان رفته حضرت عيسيی خلقي نزول يافته بود. آيا بدن به مرتبه

ی تجارد خاود   كه از عالم ماده باالتر روند به مرتبهاند يا همينای از آسمان نشستهخود در گوشه
رسند كه ديگر مكان برايشان مطرح نيست؟ اگر وجود علمي نازل بشاود باه صاورت هماين     مي

شود چون آنجاا كثارت   بدن مادی ظاهر مي شود و اگر صعود كند به موجودی مجرد تبديل مي
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ايان  د. گارد ز ابعااد ماادی كام ماي    و اشاود  ماي  شديدتر« وحدت»باالبرويد، نيست و هر اندازه 
ی بين كثرت و وحدت روشن شود و مالحظه بفرمائيد چگونه از ای است كه رابطهها نمونهمثال

هتوان معني خلقتِ امور كثير از حقيقت واحدی را تجربه كرد.  طريق معرفت نفس مي

  «عاَلِم امر»با « عالِم خلق»ربط 
خاوبي روشان   معناای عقلاي باه   فاظ طبيعاي را باا   ات خيالي و الآنچه پيوستگي و ربط تصور

ود را باه يكبااره از   عقلاي خا   یاست كه اگر شما در ضمن صحبت، ملكاه كند، اين حقيقت مي
شاود و از بياان    خاود خاار  ماي   تصورات و الفاظ شما از نظم و روال عقليِ یدست بدهيد همه

 مانيد.مطلب باز مي یادامه
شود، مثل صادر شادن قطارات بااران    عقلي شما صادر مي یاز طرفي اين الفاظ كه از خزينه

طاور تجاافي   چاون ريازض بااران باه     -از بين برود  ،آن يعني ابر یكه پس از مدتي خزينهاز ابر نيست 

شاود، هرگاز كاساتي    عقلي كه معاني خياالي و لفظاي از آن صاادر ماي     یهخزين -است و نه تجلّي
شويد، حتي اگار هازار باار آن    لمي، فاقد آن معنا نميپذيرد و شما پس از بيان يک معنای عنمي

د، چون صادور آن باه صاورت    گردچ اندازه از منبع آن كاسته نميمطلب علمي را بيان كنيد هي
 تجلّي است و نه تجافي.
، در آماده  صورت خيالي و لفظاي كه به خود  علمي با مظاهر گوناگونِ یاز طرفي آن ملكه

لفظِ مربوط به آن معناي، ياک    بين آن معني و یون رابطهای يک وحدت حقيقي است و چدار
حقيقي است و واقعاً بين آنها وحدت جاری است، وقتي هام كساي آن الفااظ را شانيد،      یرابطه

باه صاورت تجاافي از مبادء خاود       اگركه فهمد، درحاليهمان معنا را كه مورد نظر شماست مي
 . نيست آن صادر شده باشد ديگر چنين وحدتي بين شيء و مبدء

شبيه نسبت صادوری و  هست و صورت ذهني و صورت الفاظِ آن ناطقه بين نفس  ي كهحالت
نَفَس رحماني با اجزاء عالم است و شاهد گويايي برای اظهار كيفيت وحدتي است كاه   ايجادیِ

كيفياات صاادور كثاارت از  36منبسااط و نَفَااس رحماااني وجااود دارد. فاايضِ در مراتااب مختلاااِ
منبساط باا كيفياتِ وحادتي كاه دارد، واحاد        نمايد كاه فايضِ  جه اين نكته ميوحدت، ما را متو
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كند، چون در تمام مراتب ظهور، وحدت حقيقي حاضر اسات  حقيقي بودن جهان را تضمين مي
ماانع حضاور نَفَاس رحمااني در      اند، هرگاز معلول نَفَس رحماني جايي كهاز آنو اين ظهورات 

 د.نباشسرتاسر عالم نمي
به صورت  بعد در عالم مادهآورم و مي عالم خيالبه ي را كنون از عالم عقل، صورتابنده هم

ه معناای خاصاي را دريافات    پراكناد باه ظااهر    از اين الفاظِكنم در حالي كه شما الفاظ ظاهر مي
و نيسات  ی مجارد خاود منقطاع    كند از مرتباه كنيد زيرا الفاظي كه گوض شما را مرتعش ميمي
هاا كاه حامال معناسات، متصال      ی مجارد آن به جنبه شنويدرا مي یالفاظِ مادهمين كه اين شما 
شاويد كاه   شنود ولي متوجه معناايي ماي  كه گوض شما صوت ميشويد به همين جهت با اينمي

شود كه آن نظام حامال معناايي اسات كاه      ام زيرا الفاظ با نظم خاصي ظاهر ميبنده اراده كرده
اسات  اتحاد با عالم معنا يابيد كه حاصل و الفاظ نظمي مي صوتشما در دل اين شنويد. شما مي

رباط  خاصي برقرار اسات و ايان هماان    ارتباط به جهت نظم كلمات، بين اين الفاظ و آن معنا و 
باه ايان معناسات كاه     « خلاق »در عالم « امر»است و حضور خاص عالم  «امر»به عالم « خلق»عالم 

 . مالحظه فرموديد
نظم خاصي كاه در عاالم معناا هسات الفااظ      با حفظ علمي خود  مطلبِ تفهيمدر هنگام شما 

 الفااظِ آن برهان را در عقل خود در نظر گرفتاه و   مقدمات عقليِابتدا كنيد، ميمناسبي را اظهار 
كنياد و پاس   در ذهن و خيال خود ترسيم مي آن مقدمات علمي هستند یكنندهرا كه بيان ذهني

كه در نفس شما -آن معنای عقلي و آوريد. پديدميمطابق آن معاني  مادی و طبيعيِ ياز آن، الفاظ

تفصايلي، علات پيادايش تصاورات خياالي       یپس از مالحظه -از قبل به صورت اجمال وجود داشات 
باا  « علماي  یمَلَكه»ی اند. پس رابطهالفاظ طبيعي شده گشته و تصورات خيالي نيز موجب ايجاد

« ايجادی»و « صدوری»علميِ ی، يک رابطه«عيِ مربوط به آناظ طبيالفنظم »و « تصورات ذهني»
يِ آن معنای عقلي باوده  متّكي به هستنظمِ موجود در الفاظ، است؛ به اين معنا كه هستي و وجود 

« عالم خلاق »از ربط است ای نمونهاين  اند.آن معنا، افاضه و صادر شده و نزول يافته یو از ناحيه
 «.عالم امر»به 

منادی بارايش معناي نادارد، قارآن      منادی و مكاان  ی است كاه زماان  عالم مجرد ،«عالم امر»
را  یزيكه چون چاو آن است « امر» 37«يقُ وَهلَه،هكُنْ هفَيكُ  َاِنَّماهاَمررُ ،هإذاهاَر اد هشَيرئاًهَ ْ»فرمايد: مي
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ای ه، بشو و آن شائ بادون هايچ وقفا    ديد، مثل آن است كه به آن شئ بگويد آياراده كند تا پد
إِ َّهر بَّكُمُ،هاللّمه،هالَّمذِيهخَلَمقَههههه»فرماياد:  آيد ميشود. در حالي كه وقتي بحث خلق به ميان ميمي

هاا و زماين را در   پروردگار شما خادايي اسات كاه آسامان     38«السَّم ا  ا ِه  ابَررض هفِيهسِتَّةِهََيَّامو
از طرفاي قارآن   رد. دابرماي « زماان » كاردن، كنياد كاه خلاق   شش روز خلق كارد. مالحظاه ماي   

خادا،  بدانيد كه برای خدا هم خلق هست و هم اَمار . يعناي    39«اَالهلَه،هالخَلْقُه  هاالَمررُ»فرمايد: مي
قُِِّه»فرمايد: مياست « زمان»بي« روح»و چون ايجاد « زمان»دارد هم ايجاد بي« زمان»هم ايجادِ با

و انتظار نداشته باشيد مثل ساير مخلوقاات قابال    بگو روح از امر خدا است 40«الرُّ ح،همِنْهاَمررِهر بِّي
 مشاهده باشد. 

كاه ايان   و از ايان اسات.  « خلاق »تان در عالم الفاظولي  است« امر»شما در عالم عقل و خيال 
توانيد ربط عالم خلق به عالم ی آن معاني است كه در عالم عقل و خيال است ميالفاظ نماياننده

 آنچه در عالم خلق هست در عاالم امار  همواره به همين شكل اصلِ امر را در خود تجربه كنيد و 
خداوناد مالئكاه را باه كماک      41«ي،نَز وُهالْم آلئِكَةَهبِالْرُّ حِهمِنْهََمرمرِ ِه»فرماياد:  قرار دارد. قرآن مي

فرماياد: آن روح كاه ناور مالئكاه از     روح كه از امر او هست، نازل فرمود. در اين آيه تأكيد مي
هاا متوجاه حقيقات آساماني و     شوند از اَمر پروردگار است و نه از خلق او، تاا ذهان  يآن نازل م

كاه  های عاالم مااده را نادارد. هنگاامي     معنوی آن مقام باشد و متوجه باشند آن مقام محدوديت
را آورد و در آن جاواب بحاث   گوربااچا  به  «عليهاهللرضاا »خميني امامی جواب نامه« شوآرد ناتزه»

« شاوآرد نااتزه  »هاای  صحبتوسط  ط سياسي و اقتصادی دو كشور را به ميان آورده بود،از ارتبا
خواساتيم  ماا ماي  »گفتند:  طور ايستادهو همان! بروندبلند شدند ، امام خواندميكه جواب نامه را 

ند خواسات ماي باه تعبياری اماام    ، «كنايم، كاه او نخواسات.    تاری وارد ايشان را به يک عالم وسيع
 ببرند تا در وسعتي بيكرانه وارد شود. گفت: « امر»به عالم  گورباچا را

 هاسااتگرچااه در خشااكي هاازاران رنااگ
 

 هاساااتماهياااان را باااا يبوسااات جناااگ  
 هاای شماسات  اين جهان خود حبس جاان  

 
 ساو كاه صاحرای شماسات    هين روياد آن 
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 اين جهان محدود و آن خود بي حد اسات 
 

 نقش و صورت پيش آن معناي ساد اسات   
ی زماان و مكاان بااالتر    باشد و از محدوده« عالم امر»نظرها به د كه ری دينداری كطوربايد  

را پاايين   و ائماه كاه قارآن   خاوب نيسات   ايان  را در آن افق بنگريم.  بياييم و قرآن و ائمه
پاايين بيااوريم، چارا     ی خودماان نبايد در حدّ فهم ساطحي و دنياازده  را  ينحس، امامبياوريم
اهلل باه قاول آيات   نباريم؟  بااال   در آن حدّ قرار دارند ائمهقرآن و كه  یدّحآن در را خودمان 
را ديان  بااالبرويم، پاای   ديان بادهيم   ماان را باه دامان    به جای اين كه دست ما «تعايلاهللحفظوه»جوادی

شويم و از ارتباط و اُنس با باطن ايان  محروم مي« امر»از عالم طور كشيم. اينگيريم پايين ميمي
   كنيم.كه فوق زمان و مكان است خود را محروم ميعالم 

 «شَمأْ وههكَُِّّهي  رموهُ،  هفميه»به حكم حضرت ربّ شود، نازل مي«عالم امر»از  «عالم خلق» اًدائم
كاه از منباع فايض عاالم     ياباد، بادون آن  و اين ايجاد تا عالم خلق اداماه ماي   كنندمي دائماً ايجاد

و از خياال  تان به خيال تجلّي دادياد  معاني را از عقلشما ي وقتطور كه چيزی كاسته شود، همين
از ابار  بااران  ريازض  مثال  كاسته نشد. ايجاد و خلق الهي تان عقلچيزی از ، نازل كرديد به الفاظ
كاسته شاود. خلاق و ايجااد خادا از     ابر از به همان مقدار ات باران فرود آمد كه وقتي قطر نيست
ياک  و داريام  « تجاافي »ماا ياک   طور كه مالحظاه كردياد   نهما و نه تجافي.تجلي است جنس 

باه هماان   ابار ريازض كارد    از  كه باران هر اندازهاز ابر است، باران مثل ريزض « تجافي»، «تجلّي»
چيزی كه فرود آمد و از منبع خود جدا شد آن «تجافي»شود. در های ابر كاسته ميآباندازه از 
كند پرتاوی از  چيزی كه تجلي ميطور نيست و آناين« يتجلّ»در نيست. اما در منبع خود ديگر 

شود. هر چاه   تمام ی آنخزينهاض با منبع اصلي قطع گردد و كه رابطهمنبع خود است، بدون آن
شاود چاون خداوناد باه صاورت      شود از آن عالم چيزی كاسته نمي حضرت پروردگار ايجاداز 
كنيد، آن معاني كاه  در خود تجربه ميكه شما  استی تجلي همان نمونهكند. ايجاد مي« تجلّي»

طور نيسات  ، اينشودنميی شما كاسته در بيايد از انديشه« لفظ»صورت تان به «انديشه»طريق از 
شويد. حتي اگار هازار باار آن مطلاب علماي را      يک معنای علمي، فاقد آن معنا  پس از بيانكه 
است و ناه  « تجلّي»د؛ چون صدور آن، به صورت شوكنيد، هيچ اندازه از منبع آن كاسته نميبيان



  

 آنچه مربوط باه انديشاه اسات،   « الفاظ»شود از جنس معاني است و درو آنچه صادر مي «تجافي»
   42است. ین الفاظ جارياست كه در ب يآن نظم

شود كه حامل معاني باشد نشان از آن دارد كه وحادتي باين ايان    از شما صادر  يوقتي الفاظ
ر شما برقرار است و اگر وحدتِ بين الفاظ و تعقل شما به هم خاورد الفااظي را اداء   الفاظ با تفك

است آن گيريم و بر آن تأكيد داريم ی مهمي كه ميكنيد كه پراكنده و نامفهوم است. نتيجهمي
ياک وحادت    خياالي و لفظاي،   هاای علمي با مظاهر گوناگون خود در صاورت  یكه بين ملكه

حقيقاي   یالفاظِ مربوط به آن معناي ياک رابطاه   و « معني»بين آن  یابطهحقيقي برقرار است و ر
جاری است، وقتي هم كسي آن الفااظ را شانيد، هماان معناا را     « وحدت»ها است و واقعاً بين آن

كه وقتي به صاورت تجاافي از مبادأ خاود صاادر      فهمد. در حاليمورد نظر گوينده است ميكه 
 . خواهد بودشيء و مبدأ آن حاكم ن باشد، ديگر چنين وحدتي بين شده

علام  الفاظ باا  بين  یهكنم همين رابط خواهم تأكيدميبنده در اين بحث كه ترين مطلبي مهم
هسات و  بين عالم ماده با عاالم معناا    هرابطفت همين گر نتيجهتوان به كمک آن مياست؛ كه ما 

قتي در حاال ساخن گفاتن هساتيد     طور كه وباشد. همينها برقرار ميبين آن« يگانگي»يک نوع 
دهاد نظام   ماي  ايان نشاان  و  خوردميبه هم سخنانتان تان به جای ديگری برود، نظم اگر حواس

الفاظِ مادی ريشه در صورت علمي آن دارد، اگر ارتباط عالم ماده با عالم ملكوت قطع شود باه  
 يست برود، انساجام دفعه عقلش از دزدن يکاگر آدم در حين حرفريزد. كلي عالم به هم مي

كاه از  باود  حقيقتااً حامال معناايي    او الفااظ  رود، چاون  كه در سخنان او بود به كلي از باين ماي  
تاوان گفات: اگار    اض صادر شده بود و آن معنا در الفاظ جاری بود، در همين رابطاه ماي  انديشه
هام ايان نكتاه    شاود. باا ف  ی عالم وياران ماي  ی عالم ملكوت و عالم ماده به هم بخورد همهرابطه

توانيم معني تجلاي را  توانيم چگونگي صدور كثرت از وحدت را تجربه كنيم حتي ميتنها مينه
احساس نمائيم كه چگونه يگانگي بين عالم بااال باا عاالم پاائين هسات و تماام عاالِم وجاود باه          

طاور كاه   ها ريشه در يک حقيقت وحاداني دارناد و هماان   ی آنهمديگر ربط دارند، چون همه
معنای جاری در الفاظ ريشه در علمي دارد كه شما براساس آن سخن گفتياد و هماان معناا باود     

                                                 

عقال   ياسات و صاورت و تجلا    يک موضاوع عقلا  يافت شود ي ييجاهر كه در  يد كه هر نظميت داشته باشيعنا - 42

ن يكاه با   ياسات و عقال باا نظار باه نسابت       يک موضاوع عقلا  يا كا اطاق هست  یهاکيزائون ميكه در ب ينظم ياست، حت

 ها را.ن آنيكند و نه نسبت بيها را حسّ مکيزائوكه حسّ فقط مدر حالي شوديمتوجه آن م يابدميها کيزائوم



  

نمود، چنين وحادتي در عاالم مااده نياز     كرد و دارای معنا ميكه الفاظ را به همديگر مربوط مي
جريان دارد و با بودن آن حقيقتِ وحداني در عالم ماده است كه جزءجزء اين عاالم، معناا پيادا    

  43معنا نخواهد بود.ند و پو  و بيكنمي
صاادر شاده و    وحاداني اسات   يمقاام كاه   امار عاالم   ازتمام عالم ماده مالحظه فرموديد كه 

امر ما چيزی جز يک حقيقات واحاد نيسات. پاس      44«  هماهََمررُناهإِالَّه اَِد ةٌ»خداوند نيز فرمود: 
ماي كاه در الفااظ هسات و     ی وحدت جاری در آن عالم است، مثال نظ تمام عالم ماده در قبضه

منهاای   هاای را كثارت مااده  عاالم  هاای  در دنيا، پدياده كه  هاييآنها را معنادار كرده است. آن
ها در يک حقيقت وحاداني  زيرا اين كثرت با واقعيت عالم ماده ارتباط ندارند، بينندوحدت مي

در ايان  شاود  كنند ماي يم هايي كه فكرآنشوند: اند. به همين جهت پيامبران متذكر ميمستغرق
غربي  . فرهنگكنندمي اشتباه دهند،ن العمل نشانالم عكسوع یهو بقي انجام دادكاری هر عالم 

عاالم امار را   ی ی نازلاه جنباه طبيعات را گذاشاته و درواقاع بناای درافتاادن باا       تجاوز به كه بنای 
هاد باا عاالم كثارت، بادون      خواكند زيارا ماي  های متوالي ميحتماً خود را دچار بحران گذاشته

 ی وحداني آن ارتباط برقرار كند.توجه به جنبه

                                                 

از صاحنه   باا خاار  شادن واساطه فايض     عاالم مُلاک    يرانين عالم ملک و ملكوت و ويدر رابطه با فرم انقطاع ب - 43

اگار ماا در زماين نباوديم؛ زماين باا اهلاش فارو          «لَس اخَتِهالْمأَررض،هبِأَُرلِه ما..هههلَ رهلَاهم اهفِيهالْأَررضِهمِنَّا»داريام  تيدر روا هستي

 .رفتندمى

 .50ی ی قمر، آيهسوره - 44





 

 دهم،جلسه 
 برزخ و عذاب قبر ینفس ناطقه و معن

آن بود كاه باابي از معاارف الهاي گشاوده شاود و ايان در        نفس ت معرفمباحث ما در قصد 
عزيازان   اگر باب اين علم در ذهان ولي است. ماندهطرح بسياری از مطالب  نوزحالي است كه ه

ای را در آن فرمائيد و مطالاب ارزناده  ی جان خود را مطالعه ميصحيفهدائماً  شود، خود شما باز
يافتيد ولي پياام آن  ی جان خود مييابيد. ممكن بود قبل از معرفت نفس نكاتي را در صحيفهمي

در بعضي حاالت باه  . گذشتيدها ميو بدون تدبّر بر روی آن نكات از آن فهميديدرا نميمعاني 
شاناختيد  كارد كاه چاون آن احاواالت را نماي     هنگام نماز شاب احاواالتي باه شاما رجاوع ماي      

ی جان خود را مطالعاه كناد و باه آن نظار     بتواند صحيفهگر كسي توانستيد حفظشان كنيد، انمي
هاا مساائل مهماي از معاارف     تواند از طرياق آن آيد ميه سرا  او ميداشته باشد وقتي وارداتي ب

شود. اگر بخواهياد در شارايطي قارار    الهي را حل كند كه هرگز در جای ديگر برايش حل نمي
كتااب  تعليم از طريق ديگاران محادود نباشايد، باياد بتوانياد خودتاان        بههمه چيز در كه گيريد 
 و تفكار  و خلاوت  و از تنهاايي با معرفت نفس اسات كاه   . بزنيدورقرا ودتان شويد و خخودتان 
 برد. مي آدم را جلوو آيد ميبر هاكارو ذكر،  نمازشب
ياابيم. در  يافتن افقي كه خود را پس از مرگ در آن ميدهم تذكر خوبي است برای  ینكته

 كنيم:  اين نكته عرم مي
است. و در هنگام مارگِ  « لَم مادهعا»باطنِ « عالَم برزخ»است، « تن»باطنِ « نفس»كه همچنان
 خواهدبود.« قبرِ من يا نفس»و برزخم « قبرِ تن»انسان، زمينم 



  

گاوئيم:  است. وقتاي ماي  « داخل»غير از « باطن»فهميم؛ را متأسفانه بعضاً بد مي« باطن» یواژه
دارد، به اين معنا نيست كه عالم غيب داخل عالم مااده قارار   « عالم غيب، باطن عالم ماده است.»

كاه نفاس داخال بادن ماا       به اين معني نيستنفس باطن تن است گوييم: وقتي ميطور كه همين
 نفاسِ  ،«بااطن » برای فهم معناای . برتر آن چيز است ساحت و مقامِ ،يک چيز« باطنِ»جای دارد. 

گوئيم برزخ باطن عالم ماده اسات باه ايان    انسان نسبت به تن او مثال خوبي است؛ پس وقتي مي
 در مكاان ديگاری  كه بارزخ  ايندر مقام برتری است نه نسبت به عالم ماده است كه برزخ  معني

 .قرار دارد
كاه چگاونگي وجاود نفاس     دارند، يكي ايان  مشكلدو  حياتِ بعد از مرگها در فهم انسان

قبری كاه  كه تصور صحيحي از قبر ندارند. در حالي كه شناسند و ديگر اينی خود را نميناطقه
در اذهاان  تماماً با اين قبر خاكي كه داند كند و آن را محل ظهور مَلَكين ميما معرفي ميبه دين 

گويد: به سخن مي «قبر»از هر وقت دين شويم با دقت در روايات متوجه ميتفاوت دارد. هست 
 .است «برزخ» معني

 معنی قبر 
ناد،  اهار شاک شاد  معااد گرفتا   یها در مسألهكه بعضياگر درست بررسي بفرماييد علت آن

ايان   اناد و ديگار  نشاده « تجرد روح»و متوجه شناسند آن است كه انسان را در حدّ بدن مييكي 
ی خااكي اسات كاه بادن را در آن قارار      اناد، تصورشاان از قبار هماين حفاره     كه قبر را نشناخته

عاالم  »اشااره باه   باه صاراحت   آياد  وقتي سخن از قبر به مياان ماي  كه در روايات دهند. با اينمي
اِن يهس مِعرتُك ه  هََنْت هتَقُ وُهكُمُِّّهه»عرم كردم:  گويد به حضرت صادقدارد. راوی مي« برزخ

فِمد اك هإِ َّههشِيع تِنَاهفِيهالْج نَّةِهع لَىهم اهكَا َهفِيهُِرهقَاوَهص د قْتُك هكُلُّه،ُره  هاللَّهِهفِيهالْج نَّةِهقَاوَهقُلْت،هج،عِلْت،ه
ه  ههكِب ارٌهفَقَاوَهََمَّاهفِيهالْقِي ام ةِهفَكُلُّكُُرهفِيهالْج نَّةِهبِشَفَاع ةِهالنَّبِيِّهالْم،طَماعِهََ ره  صِميِّهالنَّبِميِّهههالذُّنُ ب هكَثِيرَةٌ

ىهي م رمِههلَمهلَكِن يه  هاللَّهِهََتَخَ َّف،هع لَيركُُرهفِيهالْب رْز خِهقُلْت،ه  هم اهالْب رْز خُهقَاوَهالْقَبرمرُهم،نْمذُهَِمينِهم  رتِمهِهإِهههه
اناد. حضارت فرمودناد درسات     ی شايعيان در بهشات  اياد هماه  ام كه شما فرمودهشنيده 1«الْقِي ام ة
هاا  اند. گفتم: فدای شما شوم: گناهان زيادی از آنها در بهشتی آنای، به خدا قسم همهشنيده
شاده و ياا باه     ها يا به شفاعت پيامبری كاه اطاعات  ی آنزند. فرمودند: اما در قيامت همهسر مي
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لكن باه خادا    «  لكِنّيه  هاهللِهاَتَخَ َّف،هع لَيركُُرهفِيهالْب رْز خ»در بهشت هستند،  شفاعت وصيّ پيامبری
فرمودناد:   «قاوَ:هاَلْقَبرر»برزخ چيسات؟  «هم االْب رْز خ؟»م؛ پرسيدم: نگرانشما برای من از برزخ قسم 

فرمائياد  مالحظه مي .وفي است تا روز قيامتكه زمانش از هنگام موتِ مت است« قبر»برزخ همان 
عاالمي اسات   باه خاودی خاود    است، عالم برزخي كاه   ها همان عالَم برزخحقيقي انسان كه قبرِ

قبار هار روز   آن  صاادق مجرد و مثل نفس انسان زنده است و شعور دارد. بنا به فرمايش امام
ََنَاهر  رضَةٌهمِنْهرِي اضِهالْج نَّمةِهََ رههه شَةِهََنَاهب يرت،هالدُّ دِهََنَاهالْقَبررََُنَاهب يرت،هالْغُرْب ةِهََنَاهب يرت،هالْ  َر»گوياد:  مي

ی مورانم، من قبر هستم، مان  تنهايي و وحشت هستم، من خانه یمن خانهه2«َ،فْرَةٌهمِنْهَ،فَرِهالنَّار
مماهه»داريم كه  باشم. باز از آن حضرتهای جهنم ميای از حفرههای بهشت يا حفرهباغي از با 

هايچ  ه3.«مِنْهقَبرروهاِالّه  هُ،  هينْطِقُهكَُِّّهي رموهثَالثَهم رّا :هاَنَاهب يت،هالتُراب هاَنَاهب يت،هالْب الء هاَنَاهب يت،هالدا د
هاا و  گرفتااری  یخااكي و خاناه   یناه گوياد: مان خا  كه هر روز سه بار ميقبری نيست مگر اين

همؤذّيات زميني هستم. یهخان
قبر يا عالم برزخ كه عالَمي است دارای حياات و شاعور،    دهد كهروايات خبر از آن مياين 

دهد كه هركس در دنيا گرفتار دوستي دنيا بود، در عاالم بارزخ گرفتاار    از حقيقت خود خبر مي
دنياايي   یههای دنيا و همان افكار آزاردهناد همان گرفتاری قبری است همراه با صورت برزخيِ

و معلوم  ين و زندگي زميني برده است در عالم برزخ با خود و در پيش خود دارد.و هرچه از زم
مثال جانس   اسات  جان نيسات، بلكاه جانس مجاردات     بي یاين قبر، جنس ماده است كه جنس

  اطراف آن دارای شعور است. ین است و در واقع عالمي است كه همهنفس انسا
گوياد: خاوض   ر وارد شاود، قبار باه او ماي    مؤمني به قب یفرمودند: وقتي بنده سپس امام

داشاتم،  رفتي دوست ميروی زمين راه مي م به خدای متعال من تو را آن وقت كه برسَآمدی، قَ
دارم و به زودی خواهي دياد چاه   ای بيش از پيش تو را دوست ميحال كه به درون من راه يافته

كند وسعت يافتاه و  كه چشم او كار ميای جا هست. پس عالَم او به اندازهچيزی برای تو در اين
كند. از هماان دری كاه باه    شود كه جايگاه خود را در بهشت مشاهده ميبابي به روی او باز مي

آيد كه چشمان وی هرگز چيزی زيباتر از آن ندياده اسات.   روی او باز شده، شخصي بيرون مي
 تاو كيساتي؟   ماهر از تاو ندياد  خدا، من چيزی زيبات یگويد: ای بندهبه آن شخص بسيار زيبا مي
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اَنَاهر َْي،ك هالْح س منُهالَّمذيهكُنْمت هههه»داشاتي   در دنيا تو هستم كه یآن صورت زيبا گويد: من عقيده
ساپس   .«  هع م لُك هالصاالِح،هالَّذيهكُنْت هتَعرم لُه»دادی هستم كه انجام ماي  عمل صالحيمن و  «ع لَيره

شت، در همان جايگاه خويش كاه مشااهده كارده باود،     مؤمن اخذ گرديده و در به یهروحِ بند
شود با تمام آرامش و روشنيِ چشام، آرام بااض. پاس باه     شود. و بعد به او گفته ميقرار داده مي

رسد كه لاذت و خاوبي آن را تاا روزی كاه مبعاوث      طور مرتب نسيمي از بهشت به جسم او مي
 يابد.شود، ميمي

گويد: خوض مبااد بار   افر به قبر وارد شود، قبر به او ميدر ادامه فرمودند: و وقتي ك امام
رفتاي، مبغاوم   تو، قسم باه خادای متعاال كاه مان تاو را آن وقات كاه بار روی زماين راه ماي           

ای چگونه خواهد باود و باه زودی ايان امار را خاواهي      داشتم، حال كه به درون من راه يافتهمي
كناد و بااز باه هماان حاالي كاه       متالشي مي دهد و به صورت ذرّات ريزديد. پس او را فشار مي
گاردد و جايگااه خاود را در    شود و بابي به سوی آتش به روی او باز ميداشت، برگردانيده مي

تار از  آيد كه هرگز كساي زشات  بيند. سپس از همان دری كه باز شد، شخصي بيرون ميآن مي
تاو كيساتي؟ مان چيازی     خادا،   یهگوياد: ای بناد  زشت ميبه آن صورت  ،آن ديده نشده است

دادی و عقياده و  گويد: من عمل بد تو هستم كه انجام ماي ام ! در جواب ميتر از تو نديدهزشت
: سپس روح وی اخذ شده و در همان جايگااه خاود كاه    ندفرمود امام رأی ناپاک تو هستم.

درد و رساد كاه   شود. پس به طور مدام سوزی به جسام او ماي  در آتش ديده بود، قرار داده مي
گرداناد بار روح او   يابد و خدای متعال مسلط ماي سوزض آن را تا روز قيامت در جسم خود مي

زنند، كه اگر يكاي از آن مارهاا بار زماين بدماد، امكاان نادارد        مار بزرگ كه به او نيش مي 99
 4«ديگر زمين چيزی بروياند
زندگي دنياوی   ر كه درطوهمانكه كند مياين امر ما را متوجه  مذكور،روايت بسيار عميق 

وقتي باب ايمان يا باب عقايد حق به روی قلب انسان باز شود، در حقيقت بااب بهشات باه روی    
يابد و بااب بهشات   دروني در برزخ صورت خاص خود را مي ، همين حالتِاست انسان باز شده

و اعماال  اطل همان عقايد ب شود و باز شدن بابي از جهنم، تمثّل برزخيِبر جان انسان گشوده مي
 دنيوی است.فاسد 
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گويد، باه جهات آن   قبر يا برزخ سخن مي فرماييدميكه مالحظه اين كنيدباز بايد فراموض ن
را كه فهم و شعور دارد و شخصاي  است كه جنس آن از عالَم مجردات است و لذا عالوه بر اين

ا بعضااً باا خودماان از    كه خاود ما  شناسد، قدرت تكلم نيز دارد. همچنانشود ميكه وارد آن مي
ای است كه نفس ناطقاه باا قبار    ی مهم توجه به رابطهنكته گوييممجردمان سخن مي طريق نفسِ

 .ای بين بدن مادی و قبر خاكي نيستكه چنين رابطهخود كه همان برزخ است دارد در حالي

 قبر برزخي با قبر خاكي یرابطه
 مربوط بهبرزخي و قبر خاكي هست كه  ی بين قبرِانبايد غفلت كرد كه رابطهنيز از اين نكته 

است و قبار  « تن»است، هر چند كه قبر خاكي، قبر  بدن موجود در قبر خاكي هتعلق روح انسان ب
انسان است، و فشار قبر مربوط به قبر برزخي اسات، و فشااری كاه باه نفاس      « نفس»برزخي، قبر 

اعماال و  »و « اخاالق فاساد  »و « باطال  عقاياد »شاود باه جهات    خطاكار در برزخ وارد ماي  انسانِ
، ولي روح انسان يک نحوه تعلق و توجه به بدن خاود و قبار خااكيِ خاود     است« های غلطاراده
  .دارد

گاذرد احسااس   كاه بار تان ماي    را حااالتي   انساان  روحبه جهت تعلق و توجه روح به بدن، 
هسات. در اساالم    باين قبار برزخاي و قبار خااكي ارتبااط      تاوان گفات   ماي كناد و در نتيجاه   مي

دستوراتي در رابطه با بدن انسانِ متوفي داده شده تا برای شخص متوفي مفيد باشد، مثل رعايات  
بودن نابش قبار   ميت و كيفيت غسل و كفن و لَحَد، يا رعايت حرمت قبور و حرام یحمل جنازه

 و استحباب زيارت قبور و دعا و طلب مغفرت كردن برای متوفي.
 عاالم بارزخ   باه توجاه  آرام توجه روح به بدن، كمْ و قبر قرار گيرد، آرامچون بدن انسان در 

خاود را در كناار بادن    روح انسان د هنددر قبر قرار ميرا شود، ولي در ابتدا كه بدن او بيشتر مي
كند. از يک طارف باا ورود باه    در خود احساس مي را گذرديابد و حاالتي كه بر بدن او ميمي

نباودن  وأم با يک ناوع وحشات و تارس و روشان    و احكام جديد و خطرات ت عالم برزخ با نظام
، و از طرفي ديگر شااهد دفان بادن خاود اسات، طبعااً وحشات        است مواجه شده ،خود یآينده

تاا   خاصي داده اسات  اتاسالم در اين لحظات دستور گير روح بوده و بدين لحاظخاصي دامن
 .وحشت و فشار روح را كم كند

و يک مرتبه او را  رعتوقتي ميت را به طرف قبر آوردی، به س» فرمايند:مي امام صادق
به زمين گذاشته و به حال خاود بگاذار تاا     تر از قبروارد قبر نكن، بلكه او را دو يا سه ذراع پايين



  

وقتي ميت را به طرف قبر آوردی باا  » فرمايند:يا مي«. ...قبر تحصيل آمادگي بكند ورود به برای
در قبار  او در حاين گذاشاتن    » فرمايند:كه مييا اين 5« وارد قبر بكن را جانب پاها او آرامي و از

 «.برای او از خداوند طلب رحمت و مغفرت كنيد

 بهشت برزخي؛ باب بهشت موعود
كاين برآماد، بارای او دری از    لَساؤاالت مَ  یكه در روايات داريم چون متاوفي از عهاده  اين

به معني باز شدن درِ بهشت در عاالم قبار و    «تَحا ِهلَه،هباباًهاِلي هالْج نَّةِي فْ»شود درهای بهشت باز مي
های بهشاتي  ای از بهشتِ قيامتي است و نعمتنازله ،برزخ به روی انسان صالح است. اين بهشت

گيرد كه او را به ساوی بهشات   و در مسيری قرار مي دنآوربه تناسب نظام برزخي به او روی مي
ساؤاالت   یكه از عهدهاست برای كسي  ،به صورت بر عكس حالتبرد. همين موعود پيش مي

رای او دری از درهای آتش ب 6«ي فْتَحا ِهلَه،هباباًهاِلي هالنّار»فرمايد: كين بر نيامده است و لاذا ميلَمَ
گيارد در حقيقات بااب جهانم موعاود باه       شود. و لذا كسي كه در جهنمِ برزخي قرار ماي باز مي

ساوی  گاردد و باه  های جهنم معذب ميو به تناسب نظام برزخي از عذاباست باز شده روی او 
ی حقيقات  گذرد كه هماه ی او ميی اين حاالت بر نفس ناطقهو همه كندآن جهنم حركت مي

 .اوست
نهاِذاهد خََِّهالْم،ؤمِنُهقَبررَ ،هكانَتِهالصال ةُهع نْهي مينِمهِ ه  الزَّكم ةُهع مههه»داريم:  از حضرت صادق

قاوَ:هفَي تَنَحَّيهالصابرُهناَيةً.هفَاِذاهد خََِّهع لَيهِهالْم لَكا ِهاللّذا ِهي ليا هم،سمائَلَتَه،هههسارِ ِ ه  الْبِرُّهم،طُِِّّهعليه.ي 
به  مؤمن وقتي كه 7«قاوَهالصابرُهلِلصال ةه هالزّكاةِه  هالْبِر :هد ،نَكُُهصاَِب كُُرهفَاِ ْهع ج زْتُُرهع نْههفَاَنَاهد، نَه،

قبر داخل شد، نماز او در جانب راست و زكات او در جانب چپ او قرار گرفته و كارهای خيار  
: پاس صابر از او فاصاله گرفتاه در جاانبي قارار       ند. حضرت در ادامه فرمودردف دااو بر او اشرا

او  و كاار خيار   سؤال، بر او وارد شدند، صابر او باه نمااز و زكاات     ن جهتگيرد. وقتي ملكيمي
 كنم.يد از صاحب خود محافظت كنيد و اگر چنانچه شما عاجز شديد من او را حفظ ميگومي

ماؤمن را در دنياا    كنيد همان طور كه نماز و زكات و صابر، انساانِ  به طوری كه مالحظه مي
يابناد و ايان باه    آيناد و تجسام ماي   كنند، در برزخ نيز در مقابل ملكين به كمک او ميحفظ مي
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و انساان   اسات  او گردياده  یاعمال در روح او تثبيت شده و جزء عقيدهجهت آن است كه اين 
 .يابددر آن عالم به سيری روحاني دست مي

إ ّهالْقَبررَهاَ  ّوُهم نازِوِهاآلخِرَةِهفَإِ ْهنَجاهمِنْه،هفَماهب عرد  هَيرس رُهمِنْمه،ه  هإ ْهه» فرمايند:مي پيامبر خدا
اگار انساان از ايان    ، قبر اولين منزل از منازل آخرت اسات  8«س هَقََِّّهمِنْه،لَُرهي نْج حرهمِنههفَماهب عرد  هلَير

تر خواهد بود و اگر از اين منزل نجات پيدا نكارد  منزل نجات پيدا كرد منازل بعدی از آن آسان
چون اگر انسان در زندگي دنيايي، خود را با عاالم غياب و    منازل بعد از آن، كمتر از آن نيست.

رده باشد و مطلاوب خاود را در آن عاالم قارار داده باشاد پاس از وحشات اولياه،         برزخ آشنا ك
 شود.رو ميهمواره هرچه جلو رود با مطلوب خود روبه

 صراط و ظهور باطن افراد
كه قبر همان عالم برزخ است به موضوع فشار قبر كه در متون روايي ما آماده  با توجه به اين

نفس و فشار قبار روشان شاود و عااملي گاردد جهات نجاات         ی بين رذائلتوجه نماييد تا رابطه
كسي در دنياا ساير    اگرباشد در راستای سير به سوی بهشت. زيرا  ایعزيزان از فشار قبر و وسيله

و بادون حسااب وارد جهانم    نادارد؛  « پال صاراط  »روز قيامات  به سوی بهشت نداشاته باشاد در   
 اساماءِ  بهشات و بارای رسايدن باه     ،ساان صراط در عالم حشر مسيری است در مقابل انشود. مي

هاا  ، هرچناد راه باه ساوی خادا هساتند     یمسيراين دنيا در ها در انسان یهم هممسلّ رحمت الهي.
كنند و در صراط به . بعضي به سوی رحمت الهي سير ميمتفاوت است و نتايج آن نيز گوناگون

رساند.  و باه جهانم ماي   كنناد  شوند و بعضي به سوی غضب الهي ساير ماي  سوی بهشت وارد مي
 .يابندكنند و تحول ميها در نفس خود به سوی اهداف متفاوت سير ميطور كه انسانهمان

هاا قارار دارد و باا    شود و در امتداد مواقا و در بطن آنحشر شروع مي صراط از همان اولِ
راطي گيرد و صراط در عالم قيامت، ظهور باطني صآغاز حشر، هركس در صراط خود قرار مي

هاا در  در حقيقات انساان   .اناد داشاته ی خاود  در نفس ناطقاه ها در زندگي دنيوی است كه انسان
و ياا باه ساوی غيار خادا و در       باوده  به سوی خدا آن راه اند، ياخود راهي داشته زندگي دنيویِ

مواقاا عاالم حشار از     یههما  در اين رابطه مي توان گفات:  كند وبروز مي راهت باطن آن قيام
 اند.ای صراطاجز
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ماردم در طبقاات مختلاا از صاراط عباور      » فرمايند:در توصيا صراط مي امام صادق
تر است. پس گروهاي مانناد بارق از صاراط     تر و از شمشير برندهكنند و صراط از مو باريکمي

ای از آن باا شاكم و دسات    كنناد و دساته  كنند و كساني مثل فرار اسب از آن عبور ميعبور مي
كنناد و گروهاي باا    صورت عادی[ عبور ميكنند ]با زحمت و كندی[ و برخي با پا ]به عبور مي

 9«.كندگيرد و گاهي رهايش ميكنند، گاهي بخشي از آتش او را مياُفت و خيز عبور مي
دهد هركس بسته به نوع حركتش در دنيا و چگونگي عقيده و عمل روايت مذكور نشان مي

گذاشاتن  د و با سوزندگي كمتر يا بيشتر همراه است. بااطن قادم  متفاوت دار و اخالقش، سرعتِ
باه دنياا قادم    هماين كاه   گذاشتن بر بطن آتش است، اما كساني چون انبياء و اوليااء  در دنيا، قدم

شاان  هاای دنياايي  ها كاه دلبساتگي  آن ليو ،گذاشتند به سرعت از آن به سوی خداوند گذشتند
 كنند.يد بر صراط عبور منمزياد است خيلي كُ
پل جهنّم از دنيا تا بهشت امتداد دارد و شما اآلن در باين راه  » فرمايند:مي «عليهاهللرمحة»امام خميني

... مؤمن قدرت خاموض كردن آتش جهنّم را دارد لذا در ماوردض  10هستيد و در صراط هستيد.
آتاش در   11«زْهي اهم،ؤْمِنُهفَقَدرهاَطْفَمأَهنُم ر،كهلَه بِميهههاِ َّهالنّار هتَقُ وُهلِلْم،ؤْمِنِهي  رم هالْقِي ام ةِهج »اند: فرموده

 اسات.  ای مؤمن! بگذر كه نور تو شعله و حرارت مرا خااموض كارده  گويد: قيامت به مؤمن مي
دنياا   شهوت و غضبِ بر آتشِ ايماننور  یبرخوردار است و به اندازه نور ايمانمؤمن از  چرا كه

ب عقال كّلاي نيسات و آلاودگي باه دنياا و دار طبيعات        ، ولي چون مؤمن صاحاست غلبه كرده
كند، ولي در ماورد  خاموض مي ايماندارد، در هر صورت آتشي در مقابل دارد كه آن را با نور 

ما از آتش عبور كارديم   12«اه  هُِي هخَامِد  زْنج،»روايت هست كه فرمودند:  معصومين یائمه
 ؛گوناه تصارفي نادارد   يعت در نفوس كامله هايچ زيراكه دار طب ؛كه خاموض و سرد بوددر حالي
كند، نور علم و ايمان ...نوری كه صراط را روشن مي 13اند.ها طبيعت را هم الهي كردهچون آن
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، نور افراد در صاراط متفااوت اسات و    مي باشدافراد در دنيا متفاوت  است، و چون علم و ايمانِ
 14«.ستبعضي مثل نور قمر ا نور نور بعضي مثل نور شمس و

 فشار قبر
فَقِيَِّهلَه،هإِ َّهس عرد هبرنَهم،ع اذٍهقَدرهم ا  هفَقَمام هر س،م وُههههَُتِي هر س، وُهاللَّهِ»در روايتي مشهور داريم: 

كُف منَه  ههه  هقَام هََصرح اب،ه،هم ع ه،هفَأَم رَهبِغُسرِِّهس عردٍه  هُ،  هقَائٌُِهع لَىهعِضَاد ةِهالْب ابِهفَلَمَّاهََ ْهَ،ن طَه  هاللَّهِ
بِلَاهَِذَاءٍه  هلَاهرِد اءٍهثَُُّهكَا َهي أْخُذُهي مرنَةَهالسَّرِيرِهم مرَّةًه  هي سرمرَةَههههَ،مَِِّهع لَىهس رِيرِ ِهتَبِع ه،هر س، وُهاللَّهِ

ىهاللَّمبِنَهع لَيرمهِه  هج ع مَِّههههَ تَّىهلَح د  ،ه  هس  َّهالسَّرِيرِهم رَّةًهَ تَّىهانْتَه ىهبِهِهإِلَىهالْقَبررِهفَنَزَوَهر س، وُهاللَّهِ
رَاب هع لَيرمهِه  ههي قُ وُهنَا ِلُ نِيهَ ج راًهنَا ِلُ نِيهتُرَاباًهر طْباًهي س،دُّهبِهِهم اهب يرنَهاللَّبِنِهفَلَمَّاهََ ْهفَرَغَه  هَ ثَماهالتُّمهه

ي صُِِّهالْبِلَىهإِلَيرهِه  هلَكِنَّهاللَّه هي،حِمبُّهع برمداًهإِذَاهههإِن يهلَأَعرلَُ،هََنَّه،هس ي برلَىه  ههس  َّىهقَبررَ ،هقَاوَهر س، وُهاللَّهِ
فَقَماوَهر س،م وُهههع مَِِّهع م لًاهَََركَم ه،هفَلَمَّاهََ ْهس  َّىهالتُّرْب ةَهع لَيرهِهقَالَترهَُمُّهس عردٍهي اهس عرد،هُ نِيئاًهلَك هالْج نَّةُه

  ههىهر بِّكِهفَإِ َّهس عرداًهقَدرهََص اب تْه،هضَمَّةٌهقَاوَهفَرَج ع هر س، وُهاللَّمهِهي اهَُمَّهس عردٍهم هرهلَاهتَجرزِمِيهع لَهاللَّهِ
إِنَّمك ههر ج ع هالنَّاس،هفَقَالُ اهلَه،هي اهر س، وَهاللَّهِهلَقَدرهر ََيرنَاك هص نَعرت هع لَىهس عردٍهم اهلَُرهتَصرمنَعره،هع لَمىهَََ مدٍهههه

إِ َّهالْم لَائِكَةَهكَانَترهبِلَاهرِد اءٍه  هلَاهَِذَاءٍهفَتَأَسَّيرت،هبِه اهقَمالُ اهههلَاهَِذَاءٍهفَقَاوَهتَبِعرت هج نَاز تَه،هبِلَاهرِد اءٍه  
َ يرمثُهه  هكُنْت هتَأْخُذُهي مرنَةَهالسَّرِيرِهم رَّةًه  هي سررَةَهالسَّرِيرِهم رَّةًهقَاوَهكَانَترهي دِيهفِيهي مدِهج بررَئِيمَِّهآخُمذُهههه

ََم رْ  هبِغُسرلِهِه  هص لَّيرت هع لَىهجِنَاز تِهِه  هلَح درتَه،هفِيهقَبررِ ِهثَُُّهقُلْمت هإِ َّهس معرداًهقَمدرهََص ماب تْه،ههههههي أْخُذُهقَالُ ا
خبر رسيد كه ساعد بان    رسول خدا ه ب 15«ضَمَّةٌهقَاوَهفَقَاوَهنَع ُرهإِنَّه،هكَا َهفِيهخُلُقِهِهم ع هََُرلِهِهس، ءا

سعد را غسل دهناد و خاود    ندبا اصحاب خود آمدند و دستور داد آن حضرت است، معاذ مرده
كفاش و  باى  رساول خادا   ،برداشتندرا بر در ايستاد و چون حنوط و كفنش كردند و تابوتش 

تاا  گرفت و گاهى سامت چاپ آن را   تابوتش را ميراست رداء او را تشييع كرد و گاهى سمت 
و خشات بار او    ناد لحدض را درسات كرد  ،ندميان گور او رفتحضرت گورض رسانيد و خود ه ب

ل ميزد و چون تماام شاد   ها را گِل بدهيد و ميان خشتمن دهيد و گِه سنگ ب ندفرمودچيده مي
او ه شاود و كهنگاى با   دانام كهناه ماى   فرماود مان ماي    .و خاک بر او ريخت و قبرض را ساخت

 باه چاون  م كناد.  دهاد آن را محكا  ي انجام ميكند ولى خدا دوست دارد هر كه عملسرايت مي
 رساول خادا   .اى سعد بهشت بر تاو گاوارا بااد    :مادر سعد برخاست و گفت ،قبرض پرداخت
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زيارا ساعد گرفتاار    شاده نادان   مطلب را تماماى مادر سعد آرام باض و با پروردگارت  ند:فرمود
آن حضرت ه مردم برگشتند و بنيز و  ندبرگشت رسول خداچون گويد راوی مي .فشار قبر شد

رداء و كفاش  باى  ياد، كه با احادى نكرد  يديا رسول اهلل ما ديديم با سعد آن كرد كردند: عرم
ى سّا أهاا ت آنه ردا و پاى برهنه دنبال او بودند و من بها بىفرشته ند:فرمود يد،اض رفتدنباله جنازه

ا دست جبرئيل بود و هر جاا ر ه دستم ب ند:؟ فرموديدتابوتش را گرفت كردم، گفتند راست و چپِ
دسات  ه و او را با  ياد و بر او نماز خواند يددستور غسلش را داد شماگرفتم، گفتند گرفت ميمي

آرى باا خانادان خاود     ند:كه سعد فشار قبر دارد؟ فرمود يدو باز هم فرمود يدخود در گور نهاد
 رد. كبداخالقى مي

آن را  اكاه رساول خاد    فشار قبر مربوط به عالَمي اسات فهميم با دقت در روايت فوق مي
دهد كه فشاار قبار مرباوط باه     بينند در حالي كه اطرافيان از آن آگاهي ندارند و اين نشان ميمي

كه در  اعمال خود استقبر، در فشار فشار  فهميم كه انسان به هنگاماست و ميهمان عالم برزخ 
بر بدن برزخاي  ، اعم از اخالق سوء و يا عقايد و اعمال باطل، و اين فشار نفس خود ايجاد كرده

منظاور از فشاار   توانند آن را ببينند كه بر عالم برزخ اشاراف دارناد و   و كساني مي شودوارد مي
ای بود از گيرد. اين نمونهتحت فشار قرار مي در آن قبر نفس ناطقهقبر، فشارِ قبرِ برزخي است و 

ها است و مرباوط  ي انسان، بايد متوجه برزخ شويم كه قبر حقيق«قبر»گوئيم اين كه چرا وقتي مي
 ی اوست.  به نفس ناطقه

 عقاياد  و اخالقها را در رابطه با قبر و با توجه به مطالب فوق بايد بدانيم چگونگي قبر انسان
ای است كاه منجار باه عمال     دهد، منظور از عمل همان ارادهها تشكيل ميآن ها و اعمالاراده و

شود، با بادن برزخاي خاود روبارو     بدن منصرف مي انسان از اينوقتي شود و نه شكل عمل. مي
گويناد و آن شارايطي اسات كاه ماا باا       شود كه توسط شرايطي احاطه شده كه به آن قبر ميمي

ی بين فشاار قبار و اعماال و رفتاار     ايم. در موضوعِ رابطههای خود ساختهعقايد و اخالق و اراده
كساى كاه    16«ب ع هَِج جوهلَُرهتُصِبره،هضَغْطَةُهالْقَبررِهََب دام نْهَ جَّهََرر»فرمايناد:  مي ها رسول خداانسان

شارايطي   باشد . عرم شد اگر انساني حسوداو نرسده حجّ رود، هرگز فشار قبر به چهار نوبت ب
در همين دنيا حساادت باه   طور كه دهد، هماندر برزخ برای خود فراهم كرده كه او را فشار مي
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 كناد صورت پيدامير اين دنيا اخالق و عقيده است در عالم برزخ منتها آنچه د آوردفشار مياو 
 17.نمايدو مباحث معرفت نفس جايگاه چنين رواياتي را تبيين مي

 بودن معاد جسمانی
هاا  تاوان باه آن  ی دنيايي نماي با انديشهاند كه فاض كردهاز حقيقت را اسراری  يتالباهل

م نْهََنْكَرَهثَلَاثَةَهََشْي اء هفَلَيرس همِنْهشِيع تِنَاه»رمايناد:  فمي دست يافت از جمله اين كه امام صادق
هر كس سه چيز را منكار شاود از شايعيان ماا نيسات،       18«الْمِعررَا  ه  هالْم،س اء لَةَهفِيهالْقَبررِه  هالشَّفَاع ة

ر ی انساان د كنند چگوناه نفاس ناطقاه   و ما را متوجه مي« شفاعت»و  «قبرپرسش در »و  «معرا »
در اين رابطه موضاوع معااد    عالم برزخ زنده و بيدار است و بايد به سؤاالت مَلَكين جواب دهد.

صاورتي جساماني باه خاود      ایو اراده شود و ايان كاه هار عقياده و اخاالق     جسماني مطرح مي
اگر كساي عملاش باد    »ايد: اين كه شنيدهعالم برزخ است. جنسِ گيرد اما جسمي كه مطابق مي

او را  «بادن » او،«عمال »بر همين اساس است كاه   «در برزخ و قيامت زشت است.جسمش  باشد،
هاا  در رابطاه باا آن   رسول خدازشت است كه در قيامت شان قدر شكلآنها بعضيسازد. مي
طم رههُاهزيباترنمد.هُمما ههميم  ه هخ كهازهآ ه19«نُهعِنْد ُ اهالقِرَد ةُه  هالخَنَازِيرَي حرس،»فرمايناد:  مي

خداوناد ماردم را در   20«إِ َّهاللَّه هي حرشُرُهالنَّاس هع لَىهنِيَّاتِهُِرهي  رم هالْقِي ام ة» فرمايند:ميهدقامامهصا
عقاياد  شان از جانس  جسمكند. و معلوم است كه جنس روز قيامت بر اساس نيّاتشان محشور مي

هاای  ظمات ، در عين اين كه آن عقايد و اخالق شاكل و صاورت دارد. ايان از ع   اخالق استو 
كند چگونه عقايد و اخالق و اعمال ما جسم پيادا  كه ما را متوجه مي است البيتاهلمعارف 

توانند متوجه باشند كاه چيازی جسام داشاته باشاد و ماادی نباشاد در        كنند. مردم عادی نميمي
هاا در  يابند كاه آن صاورت  هايي كه در ذهن خود دارند توجه كنند ميحالي كه اگر به صورت

 ها مادی نيست تا وزن و حجم داشته باشد. كه جسم دارند جنس آناين عين
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گوياد و اخباار خاود را    ساخن ماي   برزخ و قيامت شرايط خاص خود را دارند، زمين قيامت
كناد، و خداوناد در ايان رابطاه     و دسات انساان تكلّام ماي     21«تُح دِّثُهََخْبار ُماه»كند. بازگو مي

هايشاان باا ماا تكلّام     دسات  22«ديهُِره  هتَشْه د،هََررج،لُه،ُرهبِماهكانُ اهي كْسِمب،  َه  هتُكَل م،ناهََير»فرمايد: مي
دهناد از آنچاه باه دسات     نمايناد و پاهايشاان شاهادت ماي    كنناد و درون خاود را ظااهر ماي    مي

كنايم و  ی جساماني باودن بارزخ و قيامات را فهمياديم بهتار ساير ماي        وقتاي نحاوه   23اند.آورده
مبهم در رابطه با  یهبا عقيدزنند. البته ای را برای ما رقم ميايد ما چه آيندهفهميم اعمال و عقمي
اگر كسي فكركناد مارهاای آن دنياا، هماين مارهاسات و       و رودجهنم نميكسي  جسماني معادِ
ی سالمي قرار دارد هرچند آن عقيده صاحيح نيسات و   در عقيدههمين آتش است، جا آن آتش
شات  ندا« توكل»كسي طور كه اگر يسته است سلوک داشته باشد. همينطور كه شاآنتواند نمي

و آراماش   اسات  ی خداوناد اسات هماواره نگاران    و متوجه نبود تمام امور عالم و آدم در قبضه
الزم جهت سلوكش را ندارد، غفلت از ساير عقايد نيز هماين نقاش را دارد و عاالوه بار آن در     

رو شود با مسيری نوراني كه حاصل اعتقاد باه معاادی   هقيامت كه بايد با صورت عقايد خود روب
و آياد  كاار ماي   طور كه از توكل به خداوند در همين دنياا شود. همينرو نميصحيح است روبه

، توكال شاما در قيامات نياز ساير الاي اهللِ شاما را        كندمي همين حاال يک بهشت جلوی شما باز
ابوبصاير كاه   كتاب محاسن برقاي از   كند.ميا پيد« صورت»عقيده، ين همفردا گرداند. آسان مي

از يكاي از آن دو بزرگاوار    كناد كاه  نقال ماي  اسات   «هماالسوالميعل»امام صادق وامام باقر از اصحاب 
در  ،شاوند قبر)بارزخ( ماي  مؤمن وفات نماود، شاش صاورت باا وی داخال       یوقتي بندهشنيدم: 
اظ قيافه زيبااتر و از جهات هيكال    از لح هاصورت یها از بقيهک صورت در ميان آنيكه حالي
صورتي : ندفرمود امام تر است.تر و از نظر رايحه، خوشبوتر و از لحاظ شكل، پاكيزهجذاب

گيرد و صورتي ديگر در طرف چپ وی، يكي در مقابل و يكاي در  در طرف راست او قرار مي
سار او. پاس اگار    پشت سر او، يكي نزد پاهای وی و صورتي كه از همه زيباتر اسات در بااالی   

گرفتاری و خطری بخواهد از طرف راست به وی متوجه شود ، صاورتي كاه در طارف راسات     
كند، سپس همين طور از هركدام از جهات ششگانه گرفتاری و خطاری  است از آن ممانعت مي
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: ناد فرمود اماام  شاود. ها ردّ ميخواهد به سوی او متوجه گردد، از جانب آن صورتكه مي
گويد: خدای متعال به شاما از جهات مان    ها ميصورت یهمه زيباتر است به بقيه صورتي كه از

ماؤمن   یجزای خير عنايت بفرمايد، شما چي، و كي هستيد؟ صورتي كه در طرف راسات بناده  
گوياد: مان زكاات    باشاد، ماي  گويد: من نماز هستم، و صورتي كه طرف چپ وی مياست مي

يد: من روزه هستم، و صورتي كه در پشت سر اوست، گوهستم. صورتي كه مقابل او است، مي
گوياد: مان ساعي در    ماي باشم، صورتي كه طرف پاهاای اوسات،   گويد: من حج و عمره ميمي

هااا بااه آن صاورت زيباااتر از همااه  ساپس اياان صاورت   خادمت و وصاالت باه برادراناات هسااتم.  
وشبوتر و از نظار هيااكل،  ما از لحاظ قيافه زيباتر و از جهت رايحه خ یهمه گويند: تو كه ازمي

 محمّاادآل« والياات»دهااد: ماان هستاااي؟ جااواب ماايباشاااي، چاااي و كاااي تاار ماايجاااذّاب
 24.«باشممي

نمااز، زكاات، روزه، حاج و    « ثُّل و تجسام برزخايِ  تَمَ»يا « صورت برزخي»اين روايت به  در
شاده اسات.    واليت اهل بيت عصمت، اشاره برادران ديني و ارتباط باخدمت و عمره، سعي در 
آيد كه حقيقت كلي هر يک از اين اعمال در عالم بارزخ باه طاور جداگاناه     برمي از اين روايت

، كناد باروز ماي  ظااهری، در بااطن انساان    هاا وَرای ايان اعماال    آن صاورت  وگاردد  مُتَمَثَّل مي
ها در جاناب  هايي كه به ظاهر شبيه اعمال ما نيست، و قرارگرفتن هر يک از اين صورتصورت
ی ما چه غوغايي اسات  ناطقه اكنون در نفسمالحظه كنيد هم .حساب نيستودشان بيخخاص 

 . گيرندكه فردا ظهور جسماني به خود مي
، قبر 25«القَبررُهإمَّاهر  رضَةٌهمِنْهرِي اضِهالج نَّةِهاَ رهٌَفَرةٌهمِنْهَ،فَرِهالن يرَا ِ»اند: فرموده رسول خدا

ياک حقيقات وجاودی     پاس قبار   است. جهنمهای ای از حفرهحفرهيا  وبهشت های باغي از با 
شود به طاوری كاه در   و يا برای مؤمنين گسترده مي آوردفشار ميگويد و يا است كه سخن مي

خِلَا ِهفَي فْس ح ا ِهلَه،هفِيهقَبررِ ِهم دَّهب ص رِ ِه  هي أْتِي انِهِهبِالطَّع امِهمِمنَهالْج نَّمةِه  هي،مدرههه» :فرمايندمورد مؤمن مي
شود كه تا چشمش كاار  پس برای او در قبر شرايط آنچنان گسترده مي26«ع لَيرهِهالرَّ رح ه  هالرَّيرح ا 

شود. آورند و روح و ريحان بر او وارد ميگردد و طعام بهشتي برايش ميكند جلو او باز ميمي
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ايي باالتر برده بود. انسااني  اض افق او را از تنگناهای دنيبينش توحيدیطور كه در اين دنيا همين
باشاد و در فضاای نگراناي از    نگران خوراک فردایِ خود ماي توحيدی نيست، كه منور به بينش 

و تمام عمر خود را در نگراني از فردايي مابهم صارف    كندزندگي درستتواند امروز فردا نمي
كه تمام عمار خاود را در    «هيعلاهللرضواا »خمينيامام حضرت يكي هم مثل كند آوری ثروت ميجمع

كه نگران فردای مبهم خود باشد. زيرا زندگي را بار  انجام وظيفه و قيام لِلّه صرف نمود بدون آن
ای »ای كه تحت عنوان مبنای بينش توحيدیِ درست برای خود تعريا كرده بود. ايشان در نامه

 هاا را عماماه زمااني كاه   ی احماد!  ا»فرمايناد:  ماي  «هيوعلاهللرمحة»خطاب به فرزندشان احمد آقاا « احمد
ر ددر دسات گرفتاه و   داشتند، صبح رفتم نان بخرم، ديدم يک آقايي يک تكه ناان خاالي   برمي

ام را برداريد، من هام عماماه  بايد ا را هگفتند: عمامه»گفت: رو به من كرد و . حال خوردن است
سير شدم، كه ، فعالً هم ندانشفرزدادم به يک زني كه دو يتيم داشت تا دو تا پيراهن بكند برای 

حاال آن  احمد! به خدا قسم چهل سال است حسرت »د: نيفرمامي« تا ظهر هم خدا بزرگ است.
 ييهاا نآبارای  زنادگي  چارا  كه چقدر نسبت به تنگنای دنيا آزاد بود. راستي  «خورم!آدم را مي

ر خاود خادا را قارار    در مادّ نظا  هاايي كاه   نآسيع اسات اماا بارای    وكه خدا دارند، اينقدر باز و 
باشاند   داشاته از دنيا اهل دنيا هر قدر هم كه شود اند تنگ است؟ به همين جهت عرم مينداده

شاود:  گيرد و بر اين اساس گفته ماي به خود مي« صورت»اند. اين فشار، فردا همين اآلن در فشار
 هماان « فشار قبار »و  تاس هايي كه منجر به عمل شدهاخالق و عقايد و اراده عبارت است از قبر

 فاسد است. ها اعمال ارادهرذيله و اخالق باطل و فشار عقايد 
در پاسخ اين كه جايگاه ارواح پاس   كه قبر، باطن زمين است امام صادقدر رابطه با اين

اند آنها تا روز بازپسين در باطن زمين قرار دارند و نيز در جواب ايان  از مرگ كجاست، فرموده
كه بردار آويزند و جسدض در آنجا بماند، روحش كجاا خواهاد باود؟ فرمودناد در     كه مرده را 
حضارت جاای قبار را در     27ی قبض روحش است تا آن را باه بااطن زماين برسااند.    دست فرشته

 كنند كه همان عالم ملكوت باشد. باطن زمين معرفي مي
معااد  و  ه قبار دارد است كا ی شما اصلِ شما است و همان فرمائيد كه نفس ناطقهمالحظه مي

تجسّام  و عقاياد و اخاالق،    جسماني است، به همين معنايي است كه اعمالشود گفته ميهم كه 
كه در روايت قبال  كند همچنانجا كه حتي عقيده و نماز انسان تجسّم پيدا ميتا آن دنكنمي پيدا
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تارين  باه عاالي  را كه انسان به عنوان يک عقيده پذيرفتاه   مالحظه فرموديد واليت آل محمد
در اختيار شايعه  معارف گرانقدری چه يابد و با آن مأنوس خواهد شد. مالحظه كنيد صورت مي

تواناد حارف اصالي و    شايعه ماي  فرهنگي جهان را خواهد ساخت، زيارا   یآيندهكه حتماً  است
هاسات طارح كناد، چقادر     ی ابعاد انساان گوی همهای را كه جوابشدهنهايي و منظم و حساب

 است بين معارفي كه در نزد شيعه است با تفكری كه منكر سؤال قبر و وجود برزخ است.  فرق 

 بعد از مرگ ،«تن»به « نفس ناطقه»تعلِق 
شخصيت انسان ندارد و همه چيز مربوط به روح ربطي به اگر پس از مرگ، اين بدن  سؤال:

گذارناد تاا روی   ماي  ريزند بلكاه لحاد  خاک نميدر هنگام دفنِ بدن روی آن انسان است، چرا 
 بدن خاک ريخته نشود؟

ی انسان پس از مرگ نيز به بدن خاود  فراموض نفرمائيد كه نفس ناطقه قاعده رااين  جواب:
شاما  طور كاه اگار   كند. همينآيد، حس ميوارد مياو تمام حاالتي كه بر بدن توجه دارد و لذا 

ن تصرف كنيد ولي باز به آن نظر داريد، در آ يدنواتديگر نمي كهبا اينتان را فروختيد هچرخدو
بادن  باا  ما به شاما مارتبط باود، شاما     شكه آن دوچرخه آنچنان مرتبط به شما نبود كه بدن با اين
جهات هار فشااری كاه بار آن وارد شاود در خاود        هماين  د به ايشصت سال زندگي كردهخود 

قبار كنياد ساه باار آن را در     كاه جساد را وارد   اند قبال از آن كنيد. به ما دستور دادهاحساس مي
چاون روح انساان در دنياا باه بادنش       28ی ورود به قبر شود. نزديكي قبر زمين بگذاريد تا آماده

بدن متاوفّي را غسال   بايد پس از مرگ هم تا مدتي به آن بدن توجه دارد. حتي و لذا تعلق دارد 
كاه بار بادنش وارد     دهند و تميز كنند و كفن او هم بايد پااک باشاد؛ چاون تماام ايان حااالت      

باشاد و در راساتای توجاه باه     و چون متوجه بادن خاود ماي    كندبرای خود احساس مي شودمي
شاوی و از خادا   دهند پس از آن كاه وارد قبار او ماي   بدنش، در هنگام خواندن تلقين دستور مي

نمايي، سپس دست راست خاود را بار باازوی راسات او بگاذار و او را      برای او تقاضای عفو مي
حركت ده، حركتي شديد و آنچه را بايد به او تلقين كني اداء كن تا او باا توجاه باه كساي كاه      

قبار را باا خااک پار نماوده و باه       »پاس از آن باياد    دهد متوجه تلقاين بشاود.  وی را حركت مي
روى قبار آب   ،قبار را مساطّح درسات كنناد    يعناي   ،چهار انگشت از زمين بلناد نمايناد   یاندازه
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ن آب را از سمت سر قبر شروع نمايند و ساپس چهاار ساوى قبار را دور بزنناد تاا       پاشيد ،بپاشند
  29.«كه باز به سر قبر برگردند و اگر چيزى از آب اضافه ماند، بر وسط قبر بريزنداين

كنند در همان دنيا هستند ولي و فكر مي اندمرده مرحله هنوز متوجه نيستند كه اين تاای عده
خود شما ممكن است در هنگام مرگ ببينيد طاق اتاق پائين آمد و در و  شرايط غير عادی شده،
ها آثار تخريب دنيای شما است و داريد به ساوی قبار و   شود و نفهميد اينديوار دارد خراب مي

كاه جسادض در   شاهدا  يكاي از  ! اياد شاويد كاه مارده   رويد و هنگام تلقين متذكر ماي برزخ مي
به خاواب رفقاا   ندين ماه بعد آن جسد را آوردند و دفن كردند، ها مانده بود و چی عراقيمنطقه
كاه   . يكاي از شاهدای خيلاي خاوب    اممارده نفهميدم كاه  تا وقتي دفن نشدم  نبودند كه م آمده

آوردناد. باه   بسيار از منطقه عملياتي از زير آتش دشمن زحمتي با شش ماه ، بعد از پنجبدنش را 
 دفهميديا چه موقاع  پرسيدم: بابا پدرم : در خواب از گفتايشان ميبودند،  خواب پسرشان آمده

كه  ي. از آن وقتبا تابوت بيرون آورديداز مسجد مرا : آن وقتي كه ه بودگفت« ؟دايهشهيد شدكه 
از باا خاودض باود،     و خاودض باود  شهيد شده بود تا آن وقتي كه فهميده بود شهيد شده در نزد 

كناد.  ماي احساس ورود به برزخ هرشان تشييع مي كنند موقعي كه او را آورده اند و از مسجد ش
  كرد.ولي تطبيق نمي در برزخ بودهر چند از قبل 

هايچ  ماا بعاد از ماردن     وقتي ظرائا موجود در عالم را ندانيم ممكن است بگوئيم: اگر بدن
بايد آن را به هنگام تلقاين حركات داد؟ در حاالي كاه اگار      ربطي به حقيقت ما ندارد، پس چرا 

هسات   شويد چه ظرائفي مدّ نظار ائماه  متوجه مي پيداكنيددرست را  ييهاروايتچنين ی جا
تار  راحات تاا  بكنناد  خواهند به ماا كماک  ميها با اين دستورات كه از چشم ما پنهان است و آن

وارد عالم برزخ شويم. از بركات معرفت نفس آن است كه جای اين نوع روايات در آن معلاوم  
 شود.  مي

ي اسات  تعلقيكي آن  :در نظر داشتتوان دو نوع تعلق را مي« تعلق نفس به بدن»طه با در راب
 ماورد نيااز خاود را    گرفتن تان، كماالِ  كاركند و از طريق بهيم تدبير كه نفس در اثر آن بدن را

 توجاه  كاه نيز در عين ايان  در هنگام خواباين تعلق عالوه بر موقع بيداری، د، كه نمايتأمين مي
و تكوينااً بادن را    بااقي اسات   نفاس رود، بارای  شود و به عالمي ديگر ميز بدن گرفته مينفس ا

نماياد. دوماين تعلاق    كارگيریِ بدن، سير تكويني خود را طاي ماي  كند و در راستای بهتدبير مي
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در نفس به جهات اُنساي كاه    كه پس از مرگ نيز تا مدتي  تعلقي استبه بدن نفس ناطقه نسبت 
باا  « ارتبااط » یو خااطره  مدتي با اين تن زندگي كردهباقي است. نفس انسان  تهنفس با بدن داش

كه بتواناد بادنش   به بدنش توجه دارد، بدون آن و لذا بعد از مرگ او هستدر ذهن همواره آن 
. بعضي از دستورات دين از جمله احترام به قبر و بدنِ متوفي در اين راساتا اسات. و   كند را تدبير

و همچنان كه قابالً   پوسداولياءاهلل پس از مرگ نمياز برخي  است كه بدنِ وجهبه جهت همين ت
كاری از های قبر و برزخ آزاد است كه ها طوری از گرفتاریی اين انسانعرم شد نفس ناطقه

شاان و  بادن  وجاه هاا را از ت شاان آن اعماال  یشان به نتيجاه بودنو مشغول داردنميكاری بازشان
. همچناين در رابطاه باا توجاه نفاس باه بادن اسات كاه          داردنماي  اض بازيدگيشدن از پوسمانع
و بنا به شاواهد،   نظر به بدنش داردميّت فاتحه بخوانيد زيرا ميّت  برایو سر قبر  گويند: برويدمي

تاوان دوبااره قبرهاا را صااف     سال ماي ادامه دارد و بعد از چهل نظر به بدناين چهل سال حدود 
ديدی را دفن نمود و در همين رابطه توصيه شده تنها عالمتي روی قبار باشاد   های جكرد و مرده
در حدّی كه معلاوم شاود    30ی چهار انگشت خاکِ قبر از زمين باالتر نگه داشته شود.و به اندازه

آن قبر مربوط به چه كسي است. خوب است اسم ميّت بر روی قبر حک شود ولاي بهتار اسات    
كه فرزندان و نوادگان ميّت رحلت كردند بتاوان قبرساتان   از آنسنگ روی قبر نگذاريم تا پس 

آياا مردگاان    عرم كاردم  گويد: به امام صادقمحمّد بن مسلم مىرا به راحتي صاف كرد. 
صداى ما را  رويم، آنان: بله. عرم كردم: آيا وقتى ما به زيارتشان مىندرا زيارت كنيم؟ فرمود

ند، چنين است، مسالّما آناان از آمادن شاما خباردار شاده و       شنوند؟ فرمود: بله، به خدا سوگمى
ن عرم كردم: وقتاى باه زياارت ايشاا     گويد:گيرند. وى مىگردند و با شما انس مىشادمان مى

اللَّه،َُّهج افِهالْأَررض هع نْهج،نُ بِهُِره  هص اعِدرهإِلَيرك هََرر  اَ ه،ُره  هلَق هِمُرهه»رفتيم چه بگوييم؟ فرمود بگو: 
كُِّ ههك هرِضْ  اناًه  هََسركِنْهإِلَيرهُِرهمِنْهر َرم تِك هم اهتَصُِِّهبِهِه  َرد تَه،ُره  هتُؤْنِس،هبِهِه  َرشَتَه،ُرهإِنَّك هع لىمِنْ

و جايگاهشان را وساعت ده، و ارواح   ارا از پهلوهايشان بر كنار فرم خداوندا، زمين «ءٍهقَدِير.شَير
شنودى مخصوص خاود را باه ايشاان ارزاناى دار و از رحمات      آنان را به سوى خود باال بر، و خ

خويش چنان رحمتى به سوى آنان گسيل دار كه با ارتباط بار قارار كاردن باا آناان ايشاان را از       
   شان گردى، براستى كه تو بر هر چيز توانايى.تنهايى نجات داده و مونس وحشت و تنهايى
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شاود كاه   بي از معارف برايتان گشاوده ماي  فرمائيد از طريق معرفت نفس چه ابوامالحظه مي
در رابطه با قبار و  شود. جواب داده مي اگر دنبال كنيد و خود را ورق بزنيد بسياری از سؤاالتتان

اين نوع معاارف   جايگاهكردن برزخ و نفس انساني؛ مطالبْ بسيار گسترده است، قصد ما روشن
هايي كه در مورد برزخ و قيامت تاباست. وگرنه اصل موضوع را در ك« معرفت نفس»از طريق 

اسافار مالصادرا    9و  8تاوان جلاد   اين كتب ماي  یاند بايد تعقيب نماييد كه از جملهكردهبحث
 برد.  اهلل محمدشجاعي را ناماز آيت« معاد يا بازگشت به خدا»و  «عليهاهللرمحة»

كتااب   شده و همچناين م ينظت« انسان در اسالم»بحثي كه در رابطه با معرفت نفس در نوشتار 
اگر دقياق  « معاد»های بحث .كند كمکتواند به بحث مينرم و لطيا به صورتي « آشتي با خدا»

چيازی جاز درسات ياافتن خاود نيسات و       معاد است؛  حقيقي شناسيِخوده شود يک نوع خواند
رو روباه « تان »منهاای  «ِ مان »باا  مباحاث معااد   خود است چاون در   یشرايط برای مطالعهبهترين 

 31«إقْرََهكِتَاب ك هكَفيهبِنَفْسِك هالي  رم هَ سِيباً»فرمايد: شويم به همين جهت خداوند در قيامت ميمي
اگار در  ، امروز خودت برای ارزياابي خاودت كاافي هساتي باه هماين جهات        خودت را بخوان
 آوريد. را به دست مينفس ت معرفشكل كنيد، بهترين  معاد دقتمباحث مربوط به 

 وح انسانيوسعت ر
بعد از توجه به نفس ناطقه و خصوصياتي كه انسان در خاود دارد الزم اسات جايگااه نفاس     

هار  را در نظام آفرينش ی نفس همرتبكنيم ناطقه را در نظام عالم بشناسيم. در اين رابطه سعي مي
 گوشزد نماييم: در چند شماره  ،به صورت سرفصلچند 
ثُممَُّهر د درنمما ،هاَسرممفََِّههقْنَمماهاالِنْسمما َهفمميهاََرس ممنِهتَمممقْ يُ لَقَممدرهخَلَ»فرمايااد: ماايخداونااد  -1

تارين درجاه   انسان را در بهترين قوام و مبنا خلق كرديم، ساپس او را باه پاائين   حقيقتاً 32«س افِلِينَ
اسات كاه خداوناد نفاس ناطقاه را در      همان ترين درجه، كردن روح در پائيننازل .ديمنازل نمو

هاا مقاامي باس عظايم و شاريا باوده       قرار داده است. مقام اصلي روح انسانی تدبير بدن مرتبه
درآوردن  كناد باا باه فعليات    است و روح انسان هماواره باه هماان مقاام نظار دارد و ساعي ماي       

استعدادهايش به مقامي برگردد كه ذات او به عنوان يک حقيقت كلي در آن مستقر بوده است. 
ن حقيقت كلي به شخص خاص، روح از آن مقام نزول كارده  با استقرار روح در بدن و تبديل آ
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تواند در عين حفظ شخصيت جزئي خود در جايگاه حقيقات كلاي   ولي با تدبير مناسب بدن مي
 گويد: خود قرار گيرد. اين همان برگشتن به نِيِسْتان است كه مولوی در شعر مي

 كنااادبشااانو از ناااى چاااون حكايااات ماااى
 

 كناااادهااااا شااااكايت مااااى از جاااادايى
 اناااادكااااز نيسااااتان تااااا ماااارا ببريااااده   

 
 انااااادنفيااااارم مااااارد و زن نالياااااده   از

 ساااينه خاااواهم شااارحه شااارحه از فاااراق  
 

 تااااااا بگااااااويم شاااااارح درد اشااااااتياق
 هر كساى كاو دور ماناد از اصال خاويش      

 
 بااااز جوياااد روزگاااار وصااال خاااويش   

 ى ماااان دور نيسااااتماااان از نالااااه ساااارّ 
 

 ليااک چشاام و گااوض را آن نااور نيساات  
 تاان مسااتور نيساات  تاان ز جااان و جااان ز  

 
 جااان دسااتور نيساات  ليااک كااس را دياادِ 

ی عازمِ  ی تمام مثنوی در ابياتي است كه در ابتدای آن آمده و تماام آن ابياات قصاه   چكيده 
خواهاد باه آن برگاردد و در    برگشت به آن حقيقت كلي است كه انسان از آن جدا شاده و ماي  

 فرمايد:لذا در ادامه ميراستای برگشت به آن حقيقت، تنها عشق كارساز است و 
 هاار كااه را جامااه ز عشااقى چاااک شااد    

 
 كلاااى پااااک شاااد او ز حااارص و عيااابِ

 شاااد باااض اى عشااق خااوض سااوداى مااا    
 

 اى طبيااااااب جملااااااه علتهاااااااى مااااااا 
 اى دواى نخااااااوت و ناااااااموس مااااااا   

 
 اى تاااااو افالطاااااون و جاااااالينوس ماااااا 

 جساام خاااک از عشااق باار افااالک شااد     
 

 كاااوه در رقاااص آماااد و چااااالک شاااد 
 اىاساات و عاشااق پاارده   جملااه معشااوق  

 
 اىزنااده معشااوق اساات و عاشااق ماارده    

 چاااااون نباشاااااد عشاااااق را پااااارواى او 
 

 پااار، واى اواو چاااو مرغاااى ماناااد باااى   
 مااان چگوناااه هاااوض دارم پااايش و پاااس 

 
 ياااارم پااايش و پاااس چاااون نباشاااد ناااورِ

 عشااق خواهااد كاااين سااخن بياارون بااود    
 

 آيناااااه غمااااااز نباااااود چاااااون باااااود   
 ت دانااااى چاااارا غماااااز نيساااات  آينااااه 

 
 نكااه زنگااار از رخااش ممتاااز نيساات   آ ز
ی خودِ ها به عهدهگشايد كه تدبّر در آنتک اين ابيات رازهايي از حقيقت انسان را ميتک 

گذاشته مي شود تا جايگاه قدسي خود را بنگرند و عزم رجوع به آن جايگاه را در خود عزيزان 
ين بيت فرمود اگر عشقِ برگشت بپرورانند و هرچه بيشتر به حقيقت خود نزديک شوند. در آخر

ی جانات زنگاار گرفتاه و حجابهاای     به آن مقام قدسي در تو نيست به جهت آن است كاه آيناه  
 دنيايي مانع توجه به حضرت حق شده است.



  

 ی روح انسان با خدا رابطه
شادن انساان در بادن و جادا شادن از حقيقات اصالي خاود، خداوناد          در رابطه با ساكن -2
فَإِذَاهس م َّيرتُه،هه*هإِذْهقَاوَهر بُّك هلِلْم الَئِكَةِهإِن يهخَالِقٌهب شَرًاهمِّنهص لْص اووهمِّنْهَ م إوهمَّسرنُ  وه  »فرمايد: مي

خداوند به مالئكه فرمود: من در صدد خلاق بشاری    33«  نَفَخْت،هفِيهِهمِنهرُّ َِيهفَقَع، اْهلَه،هس اجِدِينَ
كنم، پس بعاد از آن كاه آن بادن را آراساتم و     خلق مي بد بو هستم كه بدن او را از گِل و لجنِ

 متعادل كردم و از روح خودم در آن دميدم، پس شما بايد به او سجده كنيد.
بدن بشری كه از گل و لجان باد باو    »فرمايد: بحث ما بر روی آن قسمت از آيه است كه مي
ی دهاد نفاس ناطقاه   ماي ايان جملاه نشاان    « آفريدم و آن را آراستم، از روح خودم بر آن دميدم

تاا متوجاه شاويم نفاس     « دميادم از روح خاودم بار آن   »فرماود:   :والًانساني از روحِ خدا اسات. ا 
و نفرمود: « مِنم روُحاي»ست؛ چاون فرماود: «خادا روحِ»ست و ناه «از روح خادا»ی انسان ناطقه

فرمايد از پس وقتي ميدهد، و از آنجايي كه در عالم مجردات بُعد و تقسيم معني نمي، «روُحي»
 ای از روح خداست.روح انسان صورت نازلهتوان گفت: روحم، يعني از پرتو روحم و لذا مي

زيرا به آن معني كه بارای  روح، مخلوقي است از مخلوقات خداوند : بايد متوجه بود كه ثانياً
جسم و  توان گفت خداونددهد و نميانسان يک جسم هست و يک روح، برای خدا معني نمي

دهد به جهت شارافتي اسات كاه روح نازد     كه آن روح را به خود نسبت ميروح دارد و لذا اين
دهد و ی تشريفيه است مثل آن كه بيت اهلل را به خود نسبت ميخداوند دارد و اين اضافه، اضافه

 اقردهد و در همين راستا حضرت با كه برای خدا خانه معني نميدر حالي «ب يرتِي»فرمايد: مي
مخلوق و مصنوع و مورد ربوبيات   34«م خْلُ قٌهم صرنُ عٌهم رْب، بٌهم،د بَّرٌ»فرمايند: مي« روح»در مورد 

فرماياد: چاون از   و لذا به مالئكاه ماي   از مالئكه هم باالتر استالهي و تحت تدبير اوست. روح 
ز وُهالْم الئِكَةَهبِالرُّ حِهي،نَ»فرماياد:  يمو در همين رابطه روح خودم در آن دميدم بر او سجده كنيد. 

براين نباياد بارای   د. بناا رخداست ناازل كا  « امر»روح كه از نور خداوند مالئكه را به  35«مِنْهاَمررِ 
ی . زيارا بناا باه گفتاه    كنيم روح خدا يعني خود خادا  روح قائل شويم و تصورها خدا مثل انسان

جبرئيال از مالئكاه اسات و روح غيار      36«هغَيررُهج بررَئِيِّج بررَئِيُِّهمِنَهالْم لَائِكَةِه  هالرُّ ح،»: علاي 
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الرُّ ح،هخَلْقٌهََعرظَُ،همِنْهج بررَئِيمَِّه  هه»به محمد بن عباس:  جبرئيل است و بنا به قول امام صادق
ُهي،خْبِمرُُ،ُرههي،خْبِرُ ،ه  هي،س دِّد، ،ه  هُ،  هم ع هالْأَئِمَّةِهمِيكَائِيَِّهكَا َهم ع هر س، وِهاللَّهِ روح ه37«ه  هي،س مدِّد،ُ،

اطاالع   باه او  ،باود هتر از جبرئيل و ميكائيل كاه پيوساته باا پياامبر اكارم     مخلوقى است بزرگ
دهاد و  اطاالع ماي   هاا ، باه آن هسات  او نيز در خدمت ائماه  . داد و محافظ آن جناب بود مي

 .ها استمحافظ آن
پروردگاار مان اسات و    « امار »بگو روح از  38«ر بِّيقُِِّهالرُّ ح،همِنْهََمررِه»فرمايد: : قرآن ميثالثاً

انّماهاَمررُ ،هاِذاهاَراد هشَيرممئاًهاَ ْهه»فرماياد:  مي« امر»در رابطه با مقام « يس» یی مباركهسوره 82ی آيه
ی ايجااد آن طاوری اسات كاه     يعني روح كه از امار خداوناد اسات نحاوه    ه«ي قُ وَهلَه،هكُنْهفَي كُ  

خادا آن اسات كاه    «ِ امار » شود و دارای وجود تدريجي نيست. يعناي مي گويد بشو،كه ميهمين
 -كه از امر الهي اسات -شود. پس روح ، و مي«بشو»گويد: كند چيزی را ايجاد كند، مي چون اراده

 نظام مادی و تركيبي و تدريجي ندارد. 
عادل بخشيدن فرمايد پس از ترابعاً: از آنجايي كه بدن انسان اصل انسان نيست و خداوند مي

و حقيقات   اصال اساساي انساان، همياان روح اسات     به بدن او، از روح خود در آن دميدم. پس 
 دهد كه پرتوی از آن روحي است كه فوق مالئكه است. انسان را همين روح تشكيل مي

و مقام بادن و مااده اسات و آن ساوی انساان،      « سفل سافليناَ»اين سوی دنياييِ انسان  :ساًخام
د به مقاام قارب الهاي    خو ها از جهت روحِو لذا انساني كه فوق مالئكه است مقام روح است و

حال هرطارف   آن مقام دورند،از  -كه از گِل آفريده شده-جسم خود  یاند، ولي به واسطهنزديک
 د شد.ند، آنجايي خواهنرا انتخاب كن

 نی انسان ينابيمقام ب
آخارين و  فهمايم  ماي  39«درنما ،هََسرمفََِّهسمافِلينَهههثُمَُّهر د ه»كاه قارآن فرماود:    با توجه به اين -3
ی روح از موانع نفخهشده شده و تصفيهگرفتن در بدنِ تسويهروح، جای ترين مرتبه و منزلِپايين

شاده و   خبربياض است كه تقريباً از آن مقام اصليقدر روح تنزّل يافتهاست كه در اين مرتبه آن
 كجاست.اض اصل و منزل اصلي هدرفراموض ك
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و از  روح اسات آن  یهيافتا شده، صورت تنازّل آنچه در بدن انسان دميدهوقتي متوجه شديم 
ی اصالي و صاورت   زّل كناد، مرتباه  تاری تنا  پاايين  یمعنوی در مرتباه ه وقتي حقيقتي آنجايي ك

حقيقات در  كه هماان موجاود و ياا هماان     آن به جای خود محفوظ است، و در عين اين یاوليه
پاس  ، هدرتری تجلّي كا پايين یدر مرتبهلي خود بوده و صورت اصلي خود را دارد، اص یمرتبه

هر اندازه كه انسان بتواند ارتباط خود را با حقيقت اصلي خود محفوظ بدارد به همان انادازه باه   
 كند.  اصل خود برگشت مي
ی اصالي  هرهكه حقايق از مقام اصلي نازل شوند به همان اندازه چهر اندازه  در مراتب طولي

ی ی عاليهبه مرتبه در رجوع و برگشت ،عكسيابند و بر ميتر را ضعياخود  یو صورت اوليّه
 ناد موجود را كماي روشان خواه   یی اصلي و صورت اوليّهخود، در اوايلِ مراتب طولي، چهره

ن بيشاتر  يافتاه و باا آ  تر روشنرا بيش از پيش خود اصلي  یند، چهرهيافت و هر اندازه باالتر رو
رو روباه خود  اصلي یند، با چهرهسر بگذارمراتب تجلّي را پشت یند بود و اگر همهآشنا خواه

 شد.ند خواه
 یدر مراتاب نازلاه  روح ياا حقيقات انساان،    »د: وشميكه گفته ی فوق است با توجه به نكته

نساان  ازيرا « گشته برخخود بيواقع از حقيقت  ای كه درشده تا مرحله خود محدود و محجوب
كه اگر در ؛ نسافلياسفل یی قدسي و الهي، و يكي هم چهرهدارای دو چهره است؛ يكي چهره

در تنازّل   كاه ی اصالي خاود محاروم گشاته، در عاين ايان      مقام اسفل سافلين مقيم شود از چهره
را  است و امكان برگشات باه آن   اصلي نبريده و جدا نشده یين، از آن چهرهسافل سوی اسفلبه

 دارد. 
ناه ناور   باه ايان اعتباار    قارار دارد؛  « جسم» بين وی عالي با آن درجه« روح»نفس انسان، بين 

الهاي را باه صاورت    در حالت عاادی صافات   محض است، نه ظلمت محض. و به همين جهت، 
در خود دارد و با سالوک باه ساوی حقيقاتِ خاود آن صافات باه تادريج بارايش روشان           مبهم 
 يابد. ه انوار الهي را جزء خود ميشود تا آنجايي كمي

باه  را « مقاام داناي وجاود   »و « مقاام عاالي وجاود   »ی مثاالي خاود،   ناطقه به كمک جنبهنفس 
پيوندد. پس به خودی خود نفس انسان، نه عالي است و نه داني، نه روح اسات و ناه   يكديگر مي

مقاام انساانيت   كناد و باه مقاامي دون    جسم، ولي ممكن است در ظلماات دنياای ماادی ساقوط    
ای فاوق  و نيز ممكان اسات از احكاام عاالَم پاائين تعلاق خاود را آزاد كارده در مرتباه         فروافتد. 



  

كاه  برند، مگر ايان سر ميپس مردم در حالت اوليه در يک بِيْنابِيْني بهی مالئک قرار گيرد. مرتبه
 روح، ظلمت خود را از بين ببرند.  نورِی غلبهبا 

از حكام بادن و منازل اسافل     ها و عمل به آنه كمک تذكرات انبياء اگر انسان خود را ب -4
نزدياک   -كه همان مقاام روح اسات  -يابد و به اصل خود واقعي خود را مي واقع خودِ آزادكند، در

 كند.مستقيماً از حق دريافت مي ،مالئكه یت خود را بدون واسطهشود، به طوری كه حقيقمي
در انتهاا باا    ،كناد  بيند ولاي اگار همات   پشت حجاب ها مي در ابتدا انسان حقيقت خود را از

های رو خواهد شد و در آن صورت رمز و راز تزكيهذات خود كه عين اتصال به حق است روبه
هايي كه بين او كردن حجاببرای برطرفاين دستورات و اعمال فهمد كه چگونه شرعي را مي

 . رسانندبه او ياری مي اند،شده مانعو حقيقت اصلي او 
  هاِ َّه»فرمايناد:  ماي  صاادق  اماام ی روح انسان باه خداوناد،   واسطهدر راستای اتصالِ بي

اتصاال روح ماؤمن باه روح     40«اهللِهمِنْهاِت صاوِهشُعاعِهالشَّمرسِهبهماهر ح هالْم،ؤْمِنِهلَاَشَدُّهاِت صاالًهبِر ،حِ
كناد كاه   ن روايت ما را راهنمايي مي. ايخدا، شديدتر است از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد

 اگر به اصل خود برگرديم همنشين انوار الهي خواهيم شد. 

 نتايج شناخت وسعت نفس 
شود و مدار  صعود آن معلوم ن درست روشن مينفس، سود و زيان انسابا شناخت وسعت 

خداوند آن كسي اسات   41«اًاالَررضِهج ميعُ،  هالَّذيهخَلَقَهلَكُُرهماهفِي»فرمايد: گردد. قرآن ميمي
به اين معني كه عاالم بارای انساان     هكردشده، همه و همه را برای تو خلقآنچه در زمين خلقكه 

پس محور اصلي حركت انسان، در مساير  است و نه انسان برای عالم تا خود را صرف دنيا كند. 
و ابازار تكامال   شاده  نفس اوست و آنچه در خار  از نفس آدماي اسات، از بارای انساانم خلاق     

كار بَرَد، مانناد كساي اسات    به« بيرون از جان خود»اوست. كسي كه تمام كوشش خود را برای 
و فرصاتي بارای اساتفاده از     ناد كصرف هاكه تمام كوشش خود را برای شناخت و اصالح ابزار

 است. عمر خود را بيهوده تلا كرده یدست نياورد كه در نتيجه همهبه هاآن
باشاد، بلكاه   « روح»و « جسام »دارای دو حقيقاتِ  انساان  طور نيست كاه  اسالم اين از ديدگاه

ات بادنيْ  باه لاذّ  انساان  حقيقت او جان يا روح اوست، و بدن و جسمْ ابزار آن روح اسات. اگار   
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هر چه بيشتر بر بدن حاكم باشاد، خاود را بيشاتر     ليميدان بدهد، عمالً از اصل خود جدا شده. و
است. عمده آن اسات كاه انساان متوجاه     نزديک كردهاست االنسان قتحقيحقيقت خود كه به 

 گفت: است باشد بدن او حجاب او 
 شاود غباارِ تانم   جاان، ماي   یچهره حجاب

 
 خوشا دمي كه از آن چهاره پارده بارفكنم   

توانم حقيقت خود را بياابم و از آن طرياق   نمي شدهجانم  چون تن خاكي حجابگويد: مي 
 وس شوم. با انوار الهي مأن

 دهد كه:همچنان كه انسانِ طالب حق ناله سرمي
 گفااتم كااه روی خوباات، از مااا چاارا نهااان اساات؟

 

 گفتااا تااو خااود حجااابي ورنااه رُخَاام عيانساات      

 كااي؟ گفتااا كااه تااا تااو هستاااي   تااافااراق گفااتم  

 

 ساخن هماان اسات   گفتاا   گفتم نَفَس همين اسات 

او خود را به جان ماا   و به همين جهتيم آری ما در مقابل خدا احساس خوديّت و منيّت دار 
دهد. وقتي متوجه شديم هايچ چياز در ايان جهاانم ِملاک ماا نيسات و جملگاي ُملاک          نمينشان

داديام و از خااکِ زيار پاای      خدمتگزاران تنازل  یی او، و وقتي خود را به درجهو بندهخدائيم 
رود و نناد دود باه هاوا ماي    های باين ماا و خادا ما   تر شديم، آنگاه است كه حجابخود متواضع

و اين نيز يكي از ابعاد مهم خودشناسي است كاه انساان    خدای را رو در روی خود خواهيم ديد
از يک طرف خود را حجاب حق بنگرد و از طرف ديگر متوجه باشد در مقابل حق هيچ اسات،  

 هيچ.
 ماااا و مااان باااه پااايش او نهياااد     جملاااه

 
 مُلااک ملااک اوساات، ملااک او را دهيااد  

به سوی خود اسات، ولاي    و حركت از خود و در خود« تزكيه»توان گفت: رابطه مي در اين 
نساان  رو شاويم. ا تا با خدای خود روباه  ،از حجاب خودِ نازلعبور كردن ، و «خودِ برتر»سوی به

پندارد، ولي اگر حجاب بدن و تعلّقاات بادني را   روح مي یی نازلهدر ابتدا، خود را همين مرتبه
شاود.  رو ماي با حقيقت باالتری از خود روباه از مَنِيَّت و مستقل ديدن خود آزاد شد، و كنار زد، 

كه عين بنادگي و اتصاال باه حاق      است« خودِ عالي»، حجاب و منيَّت استقاللي «خودِ نازل» زيرا
از حق است، حجااب خاودِ اصالي اسات كاه از       به عبارت ديگر، خودِ نازل كه محجوبِ است.

 فرمايد:مي« عليهاهللرمحة»الغيبنچه لسانحق محجوب نيست. چنا
 معشاااوق هااايچ حائااال نيسااات  مياااان عاشاااق و  

 

 تااو خااود حجاااب خااودی حااافظ، از ميااان برخيااز
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