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مقدمه
تجربهی سالهای متمادی به ما نشان داد كه از طريق معرفت نفاس ،نسال جاوان باا سارعت
بيشتر و با شوق فراوان وارد مباحث الهيات ميشوند .همين استقبال موجاب شاد تاا شارحي كاه
استاد طاهرزاده طي ده جلسه بر كتاب «ده نكته از معرفت نفس» داده بودند از نوار پيااده و پاس
از ويرايش و تكميل و تعميق توسط استاد ،تحت عنوان «خويشتن پنهان» در اختيار عزيزان قارار
گيرد.
در راستای استفادهی هرچه بهتر از اين كتاب موارد ذيل توصيه ميشود:
 -1در ابتدا كتاب «ده نكته از معرفت نفس» همراه با شرحي كه باه صاورت صاوت موجاود
است ،كار شود تا كليّت مطالب فرا گرفته شاود و ساپس در شارايطي كاه عزيازان الزم ديدناد
مطلب معرفت نفس با عمق بيشتر و در ابعادی وسيعتر بازخواني شود به كتاب «خويشتن پنهاان»
رجوع نمايند و با مباحثه و تكرار ،موضوع را عميقتر در خود تجربه كنند.
 -2مقصود از شناخت نفس ناطقه كه در اين كتاب دنبال ميشود ،نفسشناساي باه صاورت
مفهومي يا فلسفي و اخالقي نيست بلكه توجهي است حضوری و شاهودی باه خاودِ پنهاان و باه
همين جهت رويكرد اصالي كتااب عباور از علام حصاولي باه نفاس اسات و نظار باه تجرباهی
خويشتن خويش دارد آن هم به علم حضوری.
 -3كتاب با اين قصد تنظيم شده كه حتياالمكان به عنوان متن درسي توسط كساني كاه باه
مباحث مسلط هستند ،تدريس شود مگر برای كساني كه خودشان تخصص كافي برای فهم اين
نوع متون را دارند.

 -4بحث خودشناسي وقتي حائز اهميات اسات كاه بادانيم مقصاد حقيقاي و نهاايي انساان،
حضرت حق جلّ جالله ميباشد و رجوع به حضرت حق بدون درک حضاوریِ «وجاود» ميسّار
نميگردد و با تجربهی «وجودِ» خويشتن ،شرايط رجوع باه وجاود مطلاق باه روض حضاوری و
شهودی در جان انسان فراهم ميگردد.
 -5از طريق نظر به جنبهی وجودی خود ميتوان به جنبهی وجودی عوالم هستي نظر كارد و
با «وجودِ» آن عالم روبهرو گشت و در اين رابطه است كاه عارم مايشاود باا شاناخت نفاس،
امكان نظر به حقيقتِ وجودیِ حضرت صاحباألمر به عناوان حقيقايتارين وجاود در عاالمِ

امكان ،فراهم ميگردد.
 -6از آنجايي كه معرفت نفس ،نظر انسان را به حقيقت وجودی خويش مياندازد و انساان
را از حجاب نسبتها و كثرت ها آزاد ماي كناد ،باه خاودی خاود ياک ناوع سالوک و ساير از
كثرت به وحدت است و در همين رابطه حضرت امام خميني«رضواا اهللعليه» معرفت نفس را مقدمهی
ورود به عرفان ميدانند.
 -7ظلمااات سااوبوكتيويته و نوميناليساام كااه هرگونااه حقيقتااي را در خااار نفااي ماايكنااد،
بزرگترين حجاب امروز عالم است و با نظار باه «وجاود» از طرياق معرفاتِ نفاس مايتاوان از
حجاب زمانه عبور كرد و سير الي اهلل را در زندگي انسانها به صحنه آورد.
 -8با نظر به «وجود» از طريق معرفت نفس ،مسير رجوع به حضرت حق گشاوده مايشاود و
در چنين مسيری است كه نهتنها امكان نظر به انساان كامال فاراهم مايگاردد بلكاه ضارورت و
اهميت ارتباط وجودی با امام زمان برای ما آشكار ميشود و در نتيجه در ظلمات آخرالزمان
به جای گرفتارشدن در انواع توهمات و ماهيات ،به حقيقيترين حقيقات رجاوع مايكنايم و از
منظر شناخت صحيح امام بر هر چيز مينگريم.
 -9خالصهای از ساخنان حضارت عالماه طباطباايي«رمحةاهللعليوه» در تفساير شاريا الميازان ،در
خصوص معرفت نفس در ذيل جلساهی اول اضاافه شاده تاا جايگااه قرآناي معرفات نفاس نياز
مشخص شود.
 -10گروه فرهنگي الميزان افتخار دارد كه توانسته است يكاي از حسااستارين موضاوعات
مربوط به مباني اعتقادی را در اختيار ملت ايران قرار دهد ،به امياد آنكاه قادمي در راه كااهش
دغدغهی مقام معظم رهبری«حفظوهاهلل» برداشته باشد ،آنجا كه معظم له يكي از نقاط ضعا را عدم
«طرح درست مباني اعتقادی ،چه مباني اعتقادی مربوط به اسالم و چه آنچه مربوط به انقاالب و

نظام جمهوری است» مايدانناد .زيارا ماا معتقاديم يكاي از اساسايتارين موضاوعات در مبااني
اعتقادی ،معرفت نفس است ،البته وقتي به شكل حضوری و وجودی مطرح شود.

جلسه اوّل،

جايگاه معرفت نفس

هر انساني با اندک تأملي بر حاالت خود ،تصديق مي كند كه خودض منحصر به ايان جساد
مادی نيست و خواهد گفت« :ما بدانستيم ،ما نَه اين تنيم» .يعني عالوه بر تصديق به وجود نفساي
مجرد ،هركس ميتواند بهراحتي بفهمد كه روحش فراختر از بدنش است .جالب آنكه پس از
آگاهي به اين نكته ،راهي را ميطلبد تا اين قفسِ تنگ را بشكند و باه آن وجاهِ فراخناایِ خاود
دست يابد .اين است كه ناله سر ميدهد:
تن قفس شكل اسات ،تان شاد خاار جاان

در فريااااااب داخااااااالن و خارجااااااان

بايد فريب تن را نخورد و از حقيقت خود كه ماوراء اين تن ،در عاالم حاضار اسات غفلات
نكرد .در آن صورت همراه با مولوی خطاب به نفس ناطقه خواهيد گفت:
ای هاااازاران جبارئااااايل اَنااااادر بشاااااار

ای مساااايحایِ نهااااان در جااااوف خاااار

مولوی گِله سرميدهد كه «تا كِي بايد گرفتار تن بود؟!» چارا كاه صاورت آدماي ،رهازن و
حجابِ واقعيتِ اوست و نمي گذارد آدمي به واقعيت خود دسات ياباد ،مگار ايانكاه سار را از
يقهی تن بيرون كشد و از ماوراء تن ،خود را به نظاره بنشيند.
برآميختن جسم و روح ،موجب شده كاه روح ،مجاال پريادن نداشاته باشاد زيارا سابكي و
سبكبالي ،شأن روح است .مگر اينكه روح ،اصل خود را فراموض كند و تابع جسم شود.

برخورد غائبانه با خود
وقتي «روح» در صحنهی حيات انسانهاا ماورد توجاه قارار نگيارد ،انساانهاا غائباناه باا هام
برخورد ميكنند و حقيقتِ يكديگر را نمايبينناد و در واقاع بيگانگااني هساتند كناار يكاديگر،
همراه با تحليل های غيار واقعاي كاه نسابت باه هام دارناد ،مثال آنكاه ماردم عصاای حضارت
موسي را ديدند و از باطن آنكه اژدهايي سراسر تحرک و حيات بود ،غافل شادند و ياا دَمِ
حضرت مسيح را كه به ظاهر نَفَسي بود كه از دهان حضارت بيارون مايآماد ،ديدناد ولاي
روح مسيحايي حضرت را نديدند .مولوی ميگويد:
آدماااي همچاااون عصاااای موسِاااي اسااات

آدماااي همچاااون فساااون عيسِاااي اسااات

يعني همچنانكه ظاهرِ كارِ آن دو پيامبر بزرگ ،يک چوب و يا ياک دَم و نَفَاس باود ولاي
باطن كار آن دو يكي اژدهايي فعّال و ديگری نفخهی حياتزايي بود كه مارده زناده مايكارد،
انسان نيز باطني بسيار اسرارآميز دارد و اگر نظر به باطن انسانها نداشته باشيم غائبانه با هماديگر
برخاورد مايكنايم .بااه هماين دلياال نبايااد از انساان ساااده گذشات و از وسااعت روح او كااه در
محدودهی تن ظهور كرده غفلت كرد .به گفتهی مولوی:
خويشااااتن نشااااناخت مسااااكين آدمااااي

از فازوناااااي آماااااد و شاااااد در كمااااي

خويشاااااتن را آدماااااي ارزان فروخااااات

بااود اطلااس ،خااويش را باار دلااق دوخاات

حقيقتاً مشكل آدمي همين است كه خود را «بد» ميشناسد و با خود «بد» عمل ميكند و لذا
نهتنها همهی استعدادهای خود را از بين ميبرد بلكه متوجاه اساتعدادهای روحااني ديگاران هام
نيست و اين همان برخورد غائبانه با خود و ديگران است.
برعكسِ آنهايي كه خود را بد شناختند ،انبيااء آمدناد تاا از ضاايعشادن انساان جلاوگيری
كنند .يعني:
آنچاااااه صاحاااابدل بداناااد حاااال تُاااو

تاااو ز حااااال خااااود ناااااداني ای عمااااو

جااااوهر صاااادقت خفاااايشااااد در درو

همچاااو طعااام روغا انم انااادر طعااام دو

آن دروغاااات ايااااان تاااان فااااني بااااوَد

راسااااتت آن جاااااااانِ ربّاااااااني بااااااود

ساااالهاااا ايااان دو ِ تاااان پياااادا و فااااض

روغاااان جااااان اناااااادر او فاااااني و الض

تاااا فارستااااد حاااق رساااولي ،بناااادهای

دو را در خمااااااااره جنبااانناااااااادهای

تاااا بجنبانااااد باااه هنااااجار و باااه فااااان

تااا باادانم ماان؛ كااه پناااهان باااود «مَاان»

يعني از طريق رياضتهای شرعي و واردشدن در دستورات منظمِ انبياء ،ميتاوان باه جاوهر
ي وجود خود دست يافت و فهميد نظر را منحصار در تان كاردن ،نظار بار ساراب اناداختن
اصل ِ
است و لذا ندا سر ميدهد:
ماار بااا ملكااوتم نِيَام از عالام خااک

چنااد روزی قفسااي ساااختهانااد از باادنم

ایخوض آنروزكه پروازكنم تا بَرِ دوست

باااه هااوای سارِ كااويش پاار و بااالي بزناااام

و آن وقت است كه به خوبي حس ميكند:
جااااان گشاااااده سااااوی باااااال بااااالهااااا

تاااان زده اناااادر زمااااين چنگااااالهااااا

بايد در بحث «انسانشناسي» يا «معرفت نفس» روشن شود كاه آدماي ،آفتااب پنهااني اسات
بسيار گستردهتر از آن چه در بدن بگنجد ،گرچه همه معتقدند فرشاتهگاان پنهااناناد ولاي اگار
انسان را درست بشناسند و به ابعااد وجاودی او آگااهي يابناد خواهناد گفات آدم از فرشاتگانم
پنهانتر است .گفت:
گَااار باااه ظااااهر آن پاااری پنهاااان باااوَد

آدمااااي پنهااااانتاااار از پريااااان باااااود

تدبّر در متون اسالمي ،به راحتي ما را متوجه ميكند كه «انسان» حقيقتي است فاوق ايان تان
خاكي و نه تنها مولوی ،كه همه فرياد برخواهيم آورد:
ماااا بدانستيااااام ،ماااا ناااه ايااان تااانايااااام

از ورای تااااان باااه ياااازدان مااايزييااااام

ای خُنُااک آن راكااه ذات خااود شااناخت

در رياااامِ سااارمدی قصاااری بسااااخت

آری؛ وقتي انسان متوجه گوهر اصلي وجود خود شاد از خاود پنجارهای مايساازد و از آن
طريق با حضرت يزدان مأنوس مي شود .خوشاا باه حاال آن كاس كاه خاود را شاناخت! در آن
صورت ديگر خود را ارزان نميفروشد و متوجه يوسا وجودِ خود ميگردد و ميفهمد كه:
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

و لذا بعد از معرفت به خود ،دست در اصاالح خاود مايزناد و عقال نظاری را چارا عقال
عملي قرار ميدهد و آن ميشود كه بايد بشود .و بار ايان اسااس گفتاهاناد« :معرفات باه نفاس،
مقدمهی عبوديت است ».و هر چه «معرفت به نفس» شديدتر باشد ،كمالِ عبوديات بهتار محقاق
ميشود.

جايگاه معرفت نفس در ارتباط با واقعيت
اجازه بدهيد راجع به وسعت موضوعِ «نفسشناسي»  -با اينكه در مقدمه نكاتي عرم شد -كمي
بيشتر بحثكنيم تا مشخص شود جايگاه اين بحث كجاست ،زيرا در صورتي با پديدهها درست
برخورد ميشود كه جايگاه آنها درست روشن شود.
مثل همهی معارف كه يک بُعد عدمي دارد ،موضوع معرفت نفس هم يک بُعد عادمي دارد
كاه حقيقتااً بااه طااور مسااتقيم بااا موضااوع ارتباااط ناادارد .مالحظااه كااردهايااد كااه تحاات عنااوان
«خداشناسي» داليل اثبات خدا را مطرح ميكنند در حالي كه داليلِ اثباات وجاود خادا چيازی
غير از آن خداشناسي است كه به كمک آن به اسماء و صفات خداوند معرفات پيادا مايكنايم.
در معرفت نفس هم بايد مشخص شود نفس انسان را از چه جهت مورد توجه قرار دهايم كاه از
اصل موضوع غافل نشويم .مثالً هيچوقت نبايد روانشناسي را معرفات نفاس تلقاي كنايم چاون
معرفت نفس هيچ ربطي به روانشناسي ندارد 1.هماينطاور وقتاي انساان از منظار فلسافي ماورد
مطالعه قرار ميگيرد غير از موقعي است كه انسان از منظاری حضاوری و شاهودی ماورد توجاه
است .در معرف نفس آنطور كه در فلسفه بر وجود نفس استدالل ميكنيم ،اساتداللي در مياان
نيست بلكه سعي ميشود انسان خودض ،خودض را احساس كند و به جنبهی وجودی نفس نظار
ميشود و نه به جنبهی مفهومي و انتزاعي آن ،كه نظار باه ماهيات و جنباهی عادمي نفاس دارد.
معرفت نفس معرفتي است كه در آن وجودِ معلومِ نزد ما است و با جانمان گره خورده اسات و
بهاصطالح با علم حضوری ،نظر به موضوع داريم.
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«معرفت» در بحث معرفت نفس به معنای «اطالعيابي» نيسات ،بلكاه باه معناای ارتبااط جاان
انسان است با «وجودِ» خودض .خداوند إنشااءاهلل باه ماا توفياق دهاد آن «معرفات نفاس»ی كاه
مقدمهی بسياری از معارف الهي است برايمان پيش بيايد ،در آن صاورت راه ارتبااط باا وجاود
حقايقِ عالم بر جانمان گشوده ميشود.
 - 1روانشناسي يک علم تجربي است كه با بررسي عكسالعملهای جسم رابطهی باين جسام و روح را در موضاوعي
خاص دنبال ميكند.
 - 2در علم حضوری بحث در اين است كه «وجودِ معلوم نزد عالم است» در حالي كه در علام حصاولي بحاث در ايان
است كه «مفهوم يا صورت معلوم نزد عالم است» در نتيجه در علم حضوری جان انسان با اتحادی كه باا وجاودِ خاودِ معلاوم
پيدا ميكند از مرتبهی وجودی آن بهرهمند و متأثر ميشود ولي انسان در علم حصولي به مفهوم معلوم عالِم مايشاود ،چاون
وجودِ معلوم نزد عالِم نيست بلكه صورت علمي معلوم نزد عالم است.

وقتي روشن شد در مباحث معرفت نفس باه دنباال چاه هساتيم ،حساسايت الزم را در خاود
ايجاد ميكنيم تا اصل موضوع را ناديده رها نكنيم .گفت:
طالااااب هاااار چيااااز ای يااااار رشاااايد

جااز همااان چياازی كااه ماايجويااد ،نديااد

اگر ندانيم در معرفت نفس به دنبال چه موضوعي هستيم ،هر چيزی را كه در مساير معرفتاي
خود يافتيم گمان ميكنيم اين همان چيزی است كه ميخواستيم و حساسيت ماا باه موضاوعات
فرعي زياد ميشود .مولوی ميگويد:
گااااااو را آری باااااه بغاااااداد ناگهاااااان

بگاااذرد از ايااان كاااران تاااا آن كاااران

از هماااه خاااوب و خوشااايهاااا و مااازه

او نبيناااااااد غيااااااار قشااااااار خربااااااازه

هر چند در دنيا چيزهای ديگری باشد ،گاو غير پوست خربزه چيزی نميبيند .ما نياز باياد از
خود بپرسيم نفسْ چيست كه ما باياد پيادايش كنايم و بشناسايمش و باه دنباال چيزهاای ديگار
نگرديم و از شناخت خود غافل شويم؟
در مباحث آينده سعي داريم بابي را باز شاود تاا عزيازان مطالعاهی خاود را درسات شاروع
كنند .اما قبال از آنكاه اصال بحاث در ايان جلساه شاروع شاود ،ابتادا مقادماتي را در  9نكتاه
دربارهی اصل معرفت نفس عرم ميكنم تا إنشاءاهلل روشن بشاود اوالً« :اهميات ايان مباحاث
چقدر است؟» و ثانياً« :معرفت نفس چه چيزی هست و چه چيزهايي نيست؟».

 -1معرفتنفس؛ معرفت به معلوم زنده
وقتي پذيرفتيم كه گوضها و زبانهاا منتظار گفاتِ تاازهای اسات ،اماا ناه تاازهای برياده از
حكمت گذشته ،متوجه مايشاويم روض «معرفاتِ هساتي از طرياق معرفات نفاس» يكاي از آن
زبانهاست كه ميخواهد هر كس به خودض نظركند ،ولاي خاودی عااری از هماه چياز ،حتاي
عاری از بدن و زمان و مكان.
اين ،اولين حرف ماست؛ كه خودم كو؟ آيا تنِ من ،خودِ من است؟ آيا فكار مان خاودِ مان
است؟ يا اينكه فكر من فكرِ خودم است؟! شما فكر ميكنيد كاه آياا ماثالً «حسان» هساتيد؛ ياا
فكرتان خودتان است يا يک كسي هستيد كه فكر ميكند؟! آيا مايتاوان گفات :فكار شاما در
مورد خودتان ،خودتاان اسات؟ ياا ياک «خاود»ی هسات كاه آن خاود يكاي از خصوصاياتش
فكركردن است؟! همينجا مالحظه كنيد چه حجابي جلويتان مايآياد؛ حجاابِ فكارِ نسابت باه
خودتان كه مانع ديدن «خود»تان ميشود! تا جايي كه انسان از سر حيرت و تعجب ميگويد:

وه ،چه بايرناگ و باينشاان كاه «مان»ام!

كِااي بدانااام مااارا چناااان كااه «ماان»ام؟!

چه موقع انسان ميتواند خود را آن طور كه هست بيابد؟ خاودی عااری از هماه چياز ،آری
عاری از همه چيز.
اگر در رابطه با انديشهی ملل جهان مطالعاتي داشته باشيد ،شايد بتوانياد باه راحتاي بگويياد:
موفقيت هر انديشهای  -در طول تاريخ و در سراسر جهان -به اندازهای است كه توانساته اسات نفاس
را درست كشا كند ،از مكتب «بودا» بگير تا «مسيحيت ناب» ،همه بر روی ايان بحاثهاا كاار
كرده و زحمت كشيدهاند« ،آگوستينوس» در مسايحيت و ياا بودائياان در متاون «اُپانيشاادها» در
خاور دور ،مطالب ارزندهای را مطرح كردهاند و به همين جهت ميتاوان گفات هار مكتباي باه
اندازهای كه توانسته «خود» را درست بيابد و «ناخود» را جاای «خاود» نگاذارد ،جلاو رفتاه و در
وَهميات نمانده است.
يكي از عاليترين حاالتي كه به لطا الهي بايد در ما پيدا شود ،همين حالتي است كه شاعر
مولوی متذكر آن است و ميگويد:
وه! چه بايرناگ و باينشاان ،كاه «مان»ام

كِاااي بااادانم مااارا چناااان كاااه «مااان»ام؟!

مولوی با آن همه زحماتش در خودشناسي ،ميگويد :عجيب است كه چه اندازه بيرنگ و
بينشانم و در نتيجه غير قابل شناخت .بعد آرزو ميكند آيا ميشود روزی خاود را آنچناان كاه
هستم بشناسم؟
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در مباحث معرفت نفس در جلسات آينده روشن ميشود كه تن انسان ربطي باه حقيقات او
ندارد؛ بعضي تنها مَرد است و بعضي تنها زن و «نفس ناطقه«ی انساان ناه زن اسات و ناه مارد.
اولين حرف اين است؛ كه «من ِ» انسان بايد آنچنان از نظر باه تانِ خاود آزاد شاود كاه جسامش
مزاحم رؤيت خودض نشود .چون وقتي تماماً نظر انسان به تناض باشد هنگامي كه ميخواهد به
خودض نظر كند ،جسمش در منظرض قرار ميگيرد و گمان ميكند خاودض هماين جسام و ياا
مدرک تحصيلي يا شهر و خانوادهاض ميباشد .آنچنان جسم و متعلقات جسم مانع نظرِ انسان باه
خودض ميشود كه با آرزومندی تمام خواهد گفت« :كي بدانم مارا چناان كاه «مان»ام؟!» اگار

 - 3در كتاب آشتي با خدا سعي شده است تحت عنوان «انسان فقاط هسات» وارد موضاوع بايرنگاي انساان بشاويم تاا
معلوم شود حقيقت انسان ماهيتِ انسان نيست بلكه هساتي انساان اسات و در كتااب «آنگااه كاه فعالياتهاای فرهنگاي پاو
ميشود» در مباحثي كه بحثِ رجوع به هستي به ميان آمده به بيرنگي و بينشاني انسان پرداخته شده است.

بتوانيم مَن ياا نفاس خاود را عااری از ايانگوناه حجاابهاا بنگاريم نتاايج ارزنادهای باهدسات
ميآوريد ،هرچند ممكن است كمي طول بكشد .در آن حال است كه انسان از اصالت دادن باه
«ماهيات» عبور كرده و با «وجود» روبهرو ميشود ،متوجه ميشود خودض فقط «هسات» ،بادون
آن كه نظر بر چيستي يا ماهيت خود داشته باشاد و ايان اولاين قادم و اساسايتارين قادم جهات
ارتباط با معلوم زنده است ،به جای اطالع از معلوم مرده كه مفهوم خود ميباشد.
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بايزيد بَسطامي در راستای معرفي روض عرفاني ميگويد« :علامِ شاما ،علام باه معلاومِ مارده
است .و علم ما ،علم به معلوم زنده» ،اگر از جناب آقای «بايزيد» سؤال كنيم :چطور اين علام را
به دست آورده ای؟ در كدام كالس و درس و مدرسه به آن دست يافتهای؟ در جاواب خواهاد
گفت« :بشُوی اوراق دفتر را اگر همدرس مايي» يعني آن علم ،در كتاب و درس و مدرسه پيادا
نميشود ،چون در كتاب و درس و مدرسه با مفهومِ وجود آشانا مايشاويم در حاالي كاه خاودِ
وجود است كه تأثيرگذار است ،همانطور كه خودِ خدا ،حي و قيوم و عليم اسات ولاي مفهاوم
خدا حي و قيوم و عليم نيست .پس منظور بايزيد از «معلوم زنده» وجودِ واقعيات است نه مفهاوم
واقعيات .در كتاب «آنگاه كه فعاليتهای فرهنگي پو ميشود» تا حدّی سعي شاده راه رجاوع
به «وجود» گشوده شود .آماده شويد تا إنشاءاهلل در جلسات آينده به اين موضوعات بپردازيم.
معموالً آن طور نيست كه ما انسانها وجود خدا را احساس كنيم ،بيشتر علام باه معناي خادا
داريم ،علمِ به معني خدا در حدّی است كه ما را از وجودِ خدا آگاه ميكند ولاي راه ارتبااط باا
خدا راه ديگری است ،همانطور كه علم به تریِ آب ،علم به معنای آب است و شما را باا تاری
و رطوبت مرتبط نميكند ،راه ارتباط با تاری آب راه ديگاری اسات .در روضِ ارتبااط باا آب،
يک قطرهی آب هم تر است ولي علمِ به يک دريا به انادازهی ياک قطاره آب هام تار نيسات.
خداداني غير از خداداری است اگر ما متوجه نشويم وقتي علم به خدا داريم غير از وقتاي اسات
كه با خدا مرتبط هستيم و علمِ به خدا را برای خود كافي بدانيم مبتال به غرور مايشاويم و فكار
ميكنيم اولياء الهي هم در حدّ ما هستند .آری «خداداني» به عنوان آدرسِ رجوع به خدا ،خوب
و مفيد است؛ شما اگر دانستيد «خدايي هست» مثل اين است كه آدرسي به شما دادهاند تا مساير
و مقصد خود را بشناسيد ولي آدرس به تنهاايي ماا را باه مقصاد نمايرسااند« .خاداداری» چياز
ديگری است و از جنس ديگر و برای رسيدن به آن ،روض ديگری را بايد دنبال كرد.

 - 4همان طور كه معني و مفهوم آتش هيچ گرمايي ندارد و از نظر حرارتزايي مرده است.

صاادهزاران گااوضهااا گاار صااازننااد

جملااااه مشااااتاقان چشاااام روشاااانانااااد

اشكال وقتي پيش ميآيد كه تصور كنيم با دانايي و علم باه وجاود پديادههاا باا حقيقات و
وجود ملكوتي آنها مرتبط شدهايم .در حاليكه به وجود آنها علم پيدا كردهايد و اگر علم باه
وجود آنها را مساوی ارتباط با وجودِ آنها قلمداد كنيد همان است كه فرمودناد« :العِلمُ ،هُ،م ه
الحجاب،هاالكبر» 5يعني علمِ به وجود حقايق ،بزرگترين حجاب است و نمايگاذارد باا وجاودِ
حقايق مرتبط شويد.
خداوند« ،حيّ» و «قادير» و «ساميع» و «بصاير» اسات و در ياک كلماه حقيقتاي اسات عاين
«كمال» .اگر كسي به خدا نزديک بشود و جان او در معرم پرتو انوار كمال الهي قرار گيرد از
انوار كماليهی الهي بهرهمند ميشود و احساس حيات و بصيرت بيشتری در خاود مايياباد ولاي
چه ميشود كه پس از بيست سال خداداني آنطور كه شايسته است به حيات و بصيرتِ بيشاتری
نائل نميشويم؟ آيا به جهت آن نيست كه به خداداني بسنده كاردهايام و تاالض ننماودهايام باا
خدايي كه «غني مطلق» است مرتبط شويم؟ آری كساي كاه باه غناي مطلاق وصال شاد ،واقعااً
احساس غنا ميكند و ديگر حرص و طمع نسبت به دنيا ندارد .چرا بعضي از مسلمانان با اين كاه
آداب ديني را انجام ميدهند ولي از حبّ دنيا آزاد نيستند؟ جز اين اسات كاه راه اُناس باا غناي
مطلق را پيدا نكردهاناد .آن مارد بازرگ عرضاه مايدارد« :الهاي! هماه مايگويناد« :باده» ،مان
ميگويم «بگير» .گفت:
اباار از دهقااان ،كااه ژالااه ماايآيااد از او

دشاات از مجنااون كااه اللااه ماايآيااد از او

طااوبي و بهشاات و حااور عااين از زاهااد

ماااا و دِلَكاااي ،كاااه نالاااه مااايآياااد از او

نفس ناطقه اگر درست جلو رود ،انسان را به معلوم زنده ميرساند و بركات بساياری را بباار
ميآورد .گفت:
صااد انااداختي تياار و هاار صااد خطاساات

اگاار هوشاامندی ،يااک انااداز و راساات

بايد راهي را پيدا كنيم كه هر اندازه كه رفتيم باه هماان انادازه باه مقصاد برسايم آنهام باه
معلومي زنده و اين همان است كه فرمود:
يااک حملااهی مردانااهی مسااتانه نمااوديم
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از علااام رهيااديم و باااه معلاااوم رساايديم

از علم به معلومرسيدن كار معرفت نفس است ،زيرا در معرفت نفس ما با خودِ معلاوم يعناي
نفس خودمان به علم حضوری مرتبط هستيم.

سير به سوي غايت معرفت
راهي كه ما هر چه برويم بيشتر تحت تأثير انوار الهي قرار ميگيريم راهِ ارتبااط وجاودی باا
خدا و اسماء الهي است و از طريق معرفات نفاس ايان راه گشاوده مايشاود و در هماين رابطاه

حضرت علي فرمودند« :منْهعرَفهنَفْسه،هفَقَدِهانْتَهىهإِلَىهغَايةِهكُمِّهمعررِفَمةوه هعِلْمُه» 6هاركس
خود را بشناسد حقيقتاً به نهايت هر علم و معرفتاي دسات يافتاه و ايان ياک راه ديگاری اسات،
همان راهي است كه در وصا آن فرمودهاند« :كه علام عشاق ،در دفتار نباشاد» .حضارت اماام
خميني«رضواا اهللعليه» با اينكه همه ی عمر مقيد به مسجد و مدرسه هستند در توجاه باه راهاي كاه باا
اسماء الهي مأنوس شوند ميفرمايند:
در ميخانااه گشاااييد بااه روي ام شااب و روز

كه من از مساجد و از مدرساه بيازار شادم

منظورشان آن است كه از علم حصولي به سوی علم حضوری رجوع كنند.
توصيهی بزرگان آن اسات كاه «خاود را ورق بزنياد» معلاوم مايشاود ايان كاار ياک كاار
ارزشمندی است و موجب ميشود تا انسان از زوايای وجودِ خود و نحاوهی آن در عاالم آگااه
شود در آن صورت همواره از پنجرهی چنين بودني بر عالم و آدم بنگارد .هماينطاور كاه اگار
شما خدا را پيدا كرديد ديگر نميتوانيد بيخدا زندگي كنيد ،اگر رابطهی حضاوری باا حقاايق
پيدا كنيد به چيز بزرگي رسيدهايد .در حااليكاه مايشاود ساالهاا خادادان باود ،ولاي از خادا
بهرهمند نشد و او را به عنوان محبوب دل خود احساس نكرد ،آری اگار او را پيادا كنايم ديگار
نميتوان بدون او زندگي كرد .اينكه ما در عباداتمان خسته ميشويم به جهات آن اسات كاه
غائبانه خدا را عبادت ميكنيم و در محضر حضرت حق حاضر نيستيم.
يک نوع نظر به خدا هست كه در نتيجهی آن ميتاوانيم باا او ارتبااط پيادا كنايم كاه هماان
مسير «لقاءاهلل»هاست و قرآن راهِ آن نوع ارتباط با خدا را چنين معرفاي مايكناد كاه «ممنهكَما َه
يرْج ،هلِقَاءهربِّهِهفَلْيعرمِّْهعملًاهصالِحًاه لَاهي،شْرِكرهبِعِبادةِهربِّمهِهَََمدًاه» 7هاركس مايخواهاد باه لقااء

 - 6تصنيا غرر الحكم و درر الكلم ،ص .232
 - 7سورهی كها ،آيهی .110

پروردگارض نايل شود پس بايد عمل صالح انجام دهد و در عبادتِ پروردگار خاود هايچكاس
را شريک او قرار ندهد و غير خدا را در زندگي خود مؤثر نداند .اينكه فرمودهاناد ايان آياه را
قبل از خواب بخوانيد به اين جهت است كاه متاذكر لقااء الهاي شاويد و باا امياد باه لقااء الهاي
بخوابيد و بيدار شويد .در اين آيه نميگويند منشأ مالقات با خدا كتاب و درس و مدرسه اسات
بلكه راه لقاء الهي را انجام اعماال شارعي و شارکنورزيادن در عباادت الهاي باه خادا معرفاي
ميكنند ،يعني در اموراتمان تمام توجهها باه خداوناد باشاد و نگاذاريم چيازی جاای خادا را
بگيرد .در بحثِ «معرفت نفس» سعي ميشود روشان شاود بساياری از چيزهاايي كاه ماا تصاور
ميكنيم در زندگي ما نقشآفرين هستند ،هيچ نقشي ندارند ولي روح و روان ما را باه خودشاان
«رضاا اهللتعايلعليه»

مشغول ميكنند و از حقيقت بازمان ميدارند .به گفتهی حضرت امام خميني
از جمااع كتااب نماايشااود رفااع حُجُااب

در رفع حجاب كاوض ناه در جماع كتاب

ضرورت تغيير نگاه
حتماً قصهی آن كارگری را كه در حمام سرِ مردم را ميتراشايد ،شانيدهاياد .هرچاه تايغش
كُند ميشد ،بيشتر فشار ميآورد ،و در نتيجه پوست سرمردم را ميكَند .به او گفتند :ياک رياال
بده يک تيغ بخر و سر مردم را اينطور تكهتكه نكن .در جواب گفت :چرا يک ريال بدهم تياغ
بخرم؟! ده شاهي 8ميدهم نان ميخرم ،ميخورم ،قدرت دست و بازويم زيادتر ميشاود ،بيشاتر
فشار ميآورم .چيزی كه مردم به او پيشنهاد ميكردند كه تيغش را عاوم كناد ،پيشانهادِ تغييار
روض بود ،ولي كاری كه آن كارگر پيشه كرده بود؛ اصرار بار مانادن بار روض قبلاي اسات .باا
اينهمه او در عين عدم موفقيت ،روض خود را عوم نكرد ،همان كار غلط را باا انارژی بيشاتر
ادامه داد .فكر ميكرد به تيغ كم فشار ميآورد لذا برنامه ميريخت بيشتر فشار بياورد.
يک وقت ميگوييم :ما همين كارهايي را كه ميكنايم باياد اداماه دهايم ،اگار نتيجاه ناداد،
بيشتر تالض ميكنيم ،اگر باز هم نتيجه نداد ،بيشتر تالض ميكنيم .اين ياک راه اسات ،ياک راه
هم اين است كه متوجه تذكر مولوی شويم ،كه:
گااار ناااه ماااوضِ دزد در انباااان ماسااات
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گنااادمِ اعماااال چااالسااااله كجاسااات؟!

موضِ دزدی در صحنهی فعاليتهای ما پيدا شدهاسات .لاذا باه جاای آنكاه تماام وقتات را
صرف كني و گندمِ بيشتر در اين انبار بريزی ،موض را از انبار بيرون كن.
رو تاااو اول دفاااع شااااارّ ماااوض كااااان

بعااد از آن ،در جمااع گناادم كااوض كاان

مثال فوق ميگويد ،اگر چندسال معارف اسالمي درس دادی و با چندين دليل خادا و معااد
و نبوت و امامت را اثبات كردی ولي ديدی نه خودت به جايي رسيدی و ناه بقياه ،راهاش ايان
نيست كه خودت را بيشت ر خسته كناي و بيشاتر حارف بزناي ،باياد روض و نگااه باه موضاوع را
عوم كني.
اگر ديديم در فعاليتهای ديني ،دلِ زنده حاصل نشد و هر چه جلو ميرويم مثل هماان اول
است ،بايد كمي فكر كنيم ،نكند راه و روض ما غلط است ،حاال آيا ما بايد راه و نگاه را عاوم
كنيم ،يا همينطور كار را به همان روض قبلي ادامه دهيم؟
بيست سال است در مقابال حضارت حايّ قيّاوم ساجده كارديم اماا احسااس بقااء و حياات
نميكنيم! پس معلوم است با مفهومِ حيِّ قيّوم زندگي ميكنيم نه با خود حيّ قيوم.
اين مقدمات برای اين است كه روشن شود ارتباط با حقاايق معناوی دو راه دارد :ياک راه،
راهي است كه معلومِ ما ،معلوم زندهای نيست ،مثل مفهوم خدا و يک راه هام راهاي اسات كاه
انسان با معلوم زنده مرتبط ميشود كه از طريق معرفت نفس ميتوان ايان راه را پيادا كارد و ناه

تنها با خدا كه با همهی عالم رابطهای درست برقرار كرد 9.حضارت علاي مايفرمايناد« :لَماه
تَجرهِّْهنَفْسكهفَإِ َّهالْجاَُِِّهمعررِفَةَهنَفْسِهِهجاٌُِِّهبِكُِّهشَيرء» 10نسبت باه نفاس خاود جاهال مبااض
زيرا هركس به شناخت خاود جاهال باشاد باه هار چياز جاهال اسات و آن را درسات نخواهاد
شناخت .در معرفت نفس معلومِ شما خود شمائيد و ميتوانيد بدون هر واسطهای باا خودتاان باه
روشني مرتبط شويد .گفت:
تااو يااک چياازی ولااي چناادين هاازاری

دليااال از خاااويش روشااانتااار ناااداری

 - 9پس از تدبّر و تأمل كافي در مباحث معرفت نفس ،راه گشوده ميشود تا در بحث «چگونگي فعليتيافتن باورهاای
ديني» بتوانيم آن راه را طي كنيم.
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وقتي رابطهی خود را با خودمان درست برقرار كرديم و وارد وادی نظر باه وجاودِ خودماان
شديم و نه نظر به مفهوم خود ،اقرار خواهيم كرد كه فكر ميكرديم خود را مايشاناختيم و بعاد
از سالها تازه آرزو ميكنيم« :كِي بدانم مرا چنان كه منام؟!»
در معرفت نفس رويكرد اصلي بايد اين باشد كه راهاي در پايش اسات كاه انساان باا خاودِ
واقعيت ارتباط پيدا كند و نه با مفهاوم واقعيات ،آن هام از طرياق نزدياکتارين واقعيات يعناي
خودمان.

 -2حضور در عالَمِ انسان ديني
انسان در ابتدای امر با مشكلي روبهروست و آن اينكه نميتواند با خاودض درسات ارتبااط
برقرار كند ،همچنان كه با بقيهی عالم هم درست ارتباط برقرار نميكند .حتي گاهي از عباادات
خودض هم خسته ميشود ،چون باا جنباهی وجاودی و حقيقاتِ پايادار عاالم مارتبط نيسات تاا
همواره در معرم تجليات انوار الهي قرار گيرد كه قرآن در وصا آن ميگويد« :كَُِّّهي رموهُ،م ه
فِيهشَأْ و» 11خداوند همواره در ايجاد و تجلي نويني است .گفت:
بياازارم از اياان كهنااهخاادايي كااه تااو داری

هاار روز ماارا تااازه خاادایِ دگااری هساات

ميگويد :اگر شما نتوانيد نگاهتان را به جهان و انساان تغييار دهياد هماواره باا ياک خادای
ذهني كهنه روبهروئيد و اين خدا آن خدايي نيست كه جاان انساان را در طاراوت و نشااط نگاه
مي دارد و با وجود او ديگر چيزی به نام مشكلِ پركردن اوقات فراغات بارای انساان نمايماناد.
آنهايي كه خدايشان همواره در تجلي نيست خيلي خوشحال ميشوند كه چنادين سااعتشاان
را با كامپيوتر پر كردهاند و از فشار تنهايي راحت شدند .ميگويند« :ايان كاامپيوتر عجاب چياز
پربركتي است ،اگر نبود من اين دو ،سه ساعت را چه كار ميكردم؟!» ايان آدم وجاود خاودض
روی دستش مانده است! اين بشر ،با حرفهای تكراری و كهنه وقت خود را پار مايكناد ،هام
زندگي خودض را ضايع ميكند و هم زندگي بقيه را.
گرفتار روزمرّگيهاشدن از آنجا پيدا ميشاود كاه انساان رابطاهی حضاوری باا خادا را از
دست بدهد در نتيجه از هيچ چيز راضي نميشود بدون آنكه بتواند آن چيازهاا را تارک كناد.
ميگويند :شخصي شيطان را لعنت ميكرد ،اتفاقاً شيطان برايش متمثل شد و گفت من شايطانم.
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به او گفت« :خدا لعنتت كند ،وقت و عمر من را از بين بُردی ،دائماً من را گرفتار انواع هوسهاا
كردی و در نتيجه بهترين فرصتها را از دست دادم» با اين ساخنان ،شايطان را بمبااران لعنات و
نفرين ميكرد ،شيطان هم برگشت و رفت .اين طرف هم همينطاور دنباالش مايكارد ،شايطان
برگشت و از او پرسيد« :تو كه اينقدر به من لعنت كردی پس چرا به دنبالم مايآياي؟!» گفات:
«چون بي تو خمارم و نميتوانم بدون اُنس با تو به سر ببرم !».اين دقيقاً قصهی بشاری اسات كاه
اُنس با خدا را نميشناسد ،هم عمرض را با انواع سرگرميهای پو ضايع ميكناد و هام نگاران
است كه چرا عمر خود را ضاايع مايكناد و هام از ايان سارگرميهاا دسات نمايكشاد ،چاون
نميداند اگر عمر خود را با اين سرگرميها مشغول نكناد چاه كاار كناد .اينجاسات كاه تأكياد
ميشود اگر بشر بتواند راه ديگری پيادا كناد كاه جانس آن راه ،جانس ديگاری باشاد و عاالَم
انسانها را عوم كند از اين معضل نجات مييابد .همين طور كه شرط توبه آن است كه انساان
بنا را بايد بر آن بگذارد كه شخصيت جديدی پيدا كند تا توباهی او كاارگر بيفتاد و دوبااره باه
گناه رجوع نكند .گفت:
آنچاااه در تاااو اصااال نافرمااااني اسااات

مايااااهی گمراهااااي و ناااااداني اساااات

چيست داناي؟ هساتي نفاس اسات و باس

كااوض تااا زان ،توبااه جااويي زان سااپس

هسااتي تسااات اصااال هاار جااارم و خطاااا

نيساات شااو تااا خااود نمانااد جااز خاادا

آنكاااه بشكساااتي و بساااتي توباااه نيسااات

ای بااارادر تاااا تاااو هساااتي توباااه نيسااات

توباااه نَبْاااوَد جااااز شكسااات خويشااااتن

توباااه خاااواهي نشاااكند! خاااود را شاااكن

در كتاب «عالم انسان ديني» 12سعي شده اين موضوع تا حدّی روشن شود كه تا عالَم انساان
عوم نشود جايگاه دستورات ديناي درسات روشان نمايشاود .نصايحتهاا را مايشانود ولاي
نميتواند به كار بندد .يک خانوادهای كه با همديگر مشكل دارناد اگار عاالَمشاان عاوم شاد
نصايح اثر ميكند وگرنه با اين كه ميدانند كار بدی انجاام مايدهناد نمايتوانناد آن را تارک
كنند .به پدر خانوادهای گفته بودناد نباياد فرزناد خردساال خاود را دعاوا كناي چاون او هناوز
تشخيص نميدهد چرا دعوايش كردهای و عمالً نتيجهای معكوس ميگيری ،آن آقا هم وقتي با
اعمال فرزندض روبهرو ميشد كاه آنهاا را نمايپسانديد ابتادا ياادض باود كاه فرزناد خاود را
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نصيحت كند ،شروع ميكرد كه باباجان! نبايد اين كار را ميكردی و با اين كار اين ضرر و آن
ضرر به تو ميرسد ،چند جمله از اين جنس حارفهاا مايزد بعاد طبيعات قبلاياض بار او غلباه
ميكرد و شروع ميكرد به گفتن :خدا لعنتت كناد ،پدرساوخته! چارا ايانطاور كاردی؟ و بعاد
كتک را شروع ميكرد .چون اين آقا با آن توصيهها آدم جديدی نشده بود فقط اطالعاتي به او
داده بودند كه اگر با فرزندت تند برخوردكني نتيجهی عكس ميگيری ولي طبيعت قبلي او سر
جايش بود و عالَم خود را تغيير نداده بود.
مولوی ميگويد :شخصي رفت به درِ خاناهی معشاوقش ،او از پشات در پرسايد چاه كساي
هستي؟ گفت« :من» .معشوقش در را به رويش باز نكرد ،رفت و يک سال خود را اصاالح كارد
تا شايستهی مالقات شود ،سال بعد كه آمد ،باز معشوق او از پشت در پرسيد چه كساي هساتي؟
گفت« :تو»
گفاات :اكنااون چااون من اي ،ای «ماان» درآ

چااون نماايگنجااد دو «ماان» در يااک ساارا

اينكه امروز حتي زن و شوهرها نميتوانند در كنار همديگر باشند چاون آن عاالمي را كاه
بايد داشته باشند گم كردهاند و فرهنگ غربي ،بشر را بيعالم كرده است و به جای نظر به خدا،
نظر به منيتها در ميان است و شوقِ ارتباط با خدا فعّال و با نشاط نيست تا به راحتي از خطاهای
همديگر بگذرند .در عالَمي كه انسان با نور خدا مرتبط شود عبوديت در ميان است نه خاودبيني
و خودپرستي .وقتي توانستيم وارد عالَمي شويم كه نه من نظر به خودم داشته باشم و نه شما نظار
به خودتان و همه نظر به خدا داشته باشيم يگانگيها به ميان ميآيد و اين با بنادگي خادايي كاه
قلبها متوجه او است محقق ميشود و نه با بندگي خدايي كه فكرها متوجه او ميباشد ،بندگي
با خدای فكری مثل توصيههايي است كه پدر آن فرزند خردسال ميخواست به كار بنادد ولاي
نتوانست.
وقتي متوجه شديم با حرفهای عادی و تكراری ميتوان چرخ جهان را به گاردض درآورد
و گوض مستمعان را پر كرد ،بدون آنكه بتوان جهان و عالَمِ انسانهاا را تغييار داد ،بارای تغييار
عالَمِ انسان ها ،بايد حرفي در ميان باشد كه وجه پايدار آنها را جهت دهد ،مايتاوان باه مباحاث
معرفت نفس نظر كرد و برای تغيير عالم انسانها به آن اميدوار بود.

نظر به وَجه پايدار انسانها
شااما وجهااي داريااد كااه مطااابق آن وَجااه بااه خااوردن چلوكباااب تمايال دارياد و از طرياق
چلوكباب جواب آن وَجه خود را ميدهيد .يا رفيقي داريد كه به او عالقهمنديد و بارای جاواب
به عالقهی خود ياک مهماانيِ خيلاي خاوب بارايش ترتياب مايدهياد و عجياب اسات چيازی
نميگذرد كه به راحتي با او قطع رابطه ميكنيد و ممكن است كينهی او را هام باه دل بگيرياد.
چون رابطهی شما در حدّ تن و عواطا مادی بود كه با پذيرايي از بادن او و دادن ياک غاذای
خوب ميخواستيد جواب آن عالقه را بدهيد و چون امور مادی و عواطا وَهمي پايدار نيساتند
اميدی به ادامهی آن رابطه نيست .در حاليكه اگر انسانها با وَجه پايادارِ خاود كاه وَجاه ديگار
انسان است ،با همديگر ارتباط برقرار ميكردند شكل كار تماماً فرق ميكرد و عمالً به فرهناگ
پيامبران تأسي ميكردند كه همواره وَجه پايدار انسانها را مخاطب قرار ميدادند.

اينكه مالحظه ميكنيد طرف گله ميكند كه برای فرزندض زحمتها كشيده تا دكتارايش
را گرفته و حاال كه ازدوا كرده شش سال است سرا پدرض را نگرفته ،به جهت آن است كه
تمام توجه خود را به وجه ناپايدار فرزندض مشاغول كارد ،باياد پرسايد مگار چاه كااری بارای
فرزندت كردی وقتي به وجه پايدارِ او توجه ننمودی و تمامااً باه وجاه ناپايادار او نظار داشاتي،
معلوم اسات كاه ناپايادار ،پايادار نخواهاد ماناد و در نتيجاه حااال كاه فرزنادض رفتاه تماام آن
زحمتها با رفتن او از دستش ميرود .در صورتي كه اگار باه وجاه پايادار او توجاه مايكارد،
هيچكدام از زحمتهايش از دست نميرفت .زيرا اين يک اصل است كه اگر شما در برخاورد
با خودتان و پيرو آن با بقيه ،متوجه وجه پايدار خود باشيد هرگز با بايثماری تاالضهاای خاود
روبهرو نميشويد .وقتي تمام توجهات به وجه ناپايدار فرزندتان باشد عهدی با همديگر ندارياد
كه بخواهيد بر آن بمانيد« ،عهد و وفا» مربوط به وجه پايدار ما است ،همانطور كاه عهاد ماا باا
خدا در فطرت و سرشت ما قرار دارد .فرزندی كه والدين خود را فقط انباار پاول و غاذا ببيناد،
نميتواند با آنها ارتباط حقيقي پيدا كند ،در حادّ ياک احساسااتِ ساطحي باه آنهاا گارايش
دارد ،بعضي مواقع هم به آنها توهين ميكند ،روز مادر براسااس هماان احساسااتِ ساطحي باه
مادرض گُل هديه ميدهد بدون اينكه ارزشي واقعي برای او قائل باشد.
اولين قدم جهت ارتباط حقيقي با خودتان نگاه به وجه پايدارتان ميباشد و اگار انساانهاای
بزرگ توانستند از پوچي نجات پيدا كنند به جهت آن بود كه فهميدند كدام عمل و كدام فكار
درو است و كدام راست ،زيرا توانستند به وجه پايدار خود بنگرند و از آن زاويه هماه چياز را

ارزيابي كنند .آيتاهلل ملكي تبريزی«رمحةاهللعليوه» در كتاب لقاءاهلل ميفرمايند« :افرادی كه اناواری از
اسرار هستي بر دل آنان تابيده و برخي از حجابهای ظلماني را كنار زدهاند بايد به فكر معرفت
نفس باشاند تاا هماهی حجاابهاای ظلمااني ،حتاي حجااب خياال و صاورتهاا كناار رفتاه و
حقيقتشان بيماده و صورت برای آنان تجلي كند» 13.آيتاهلل حسينقلي همداني«رمحةاهللعليه»؛ اساتادِ
آيتاهلل ملكي تبريزی در روض سلوكي خود از طريق معرفات نفاس مايفرمايناد« :اگار انساان
تجلي حقيقت خود را به نورانيت و بدون صورت و حدّ ببيند راه ترقيات به سوی عوالم عالياه را
پيدا كرده ،هر قدر سير كند اثرض را حاضر خواهد يافت 14».آيت اهلل ملكاي در ناماهای كاه باه
حا شيخ محمد حسين اصفهاني مينويسد در شرح روض سلوكي استاد خود ميگوياد« :بارای
مبتدی ميفرمود در مرگ فكر كن تا آن وقتي كه از حالش ميفهميدند فاي الجملاه اساتعدادی
پيدا كرده ،آن وقت به عالم خيالش ملتفت ميكردند ،برای چند روزی هم در طول روز و شب
در اين فكر كند كه بفهمد هر چه خيال ميكناد و مايبيناد خاودض اسات و از خاودض خاار
نيست ،اگر اين را ملكه ميكارد خاودض را در عاالم مثاال مايدياد و حقيقات عاالم مثاالش را
ميفهميد»
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مباحث معرفت نفس چنين جايگاهي دارد كه انسان متوجه ميشود هرچه مايبيناد در نفاس
اوست و اگر انسان به صورتي حضوری متوجه اين امر شود ميتواناد اساتاد خاودض باشاد و باا
خود به بهترين نحو تعامل كند ،به طوری كه اگر از مقصاد خاود و اُناس باا معااني عقاب افتااد
ميفهمد و فقط به ظاهر اعمال راضي نيست چون همواره به وجه پايدار خود نظر دارد.
در دنيای اطراف ما پايدارترين پايدارها خودمان هساتيم كاه هرگاز از آن نمايتاوانيم جادا
باشيم حتي موقعي كه خواب هستيم و از همهی آنچه اطرافمان ميگذرد بايخباريم ،خودماان
هستيم كه خوابيدهايم ،با همهی آن فكرها و خيالها .به گفتهی مولوی:
چاااون خياااالي آماااد و در تاااو نشسااات

هاار كجااا كااه ماايگرياازی ،بااا تااو هساات

تاااااو نتااااااني زان خيالااااات وارهاااااي

يااااا بخُساااابي تااااا از آن بياااارون جهااااي
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افرادی كه با اين تصور خودكشي ميكنند كه ميخواهند از دست خودشاان راحات شاوند
غافلاند كه اينها تن خود را از بين ميبرند و رابطهی خودشان با تنشان قطع ميشود ولاي بااز
هم خودشان هستند با همهی آن افكار و خياالت ،به عالوه اينكاه گنااه و عاذابِ خودكشاي را
هم بر روح خود تحميل كردهاند ،چون پايدارترين پايدارها خودِ اوسات و هماواره اداماه دارد.
آری در مباحث معرفت نفس به پايدارترين پايدارها در رابطه با انسان پرداخته ميشود.
در عالمي كه همه چيز ناپايدار است مگر خودتان ،اگر بايش از آن كاه توجاهتاان باه اماور
ناپايدارِ عالم باشد به خودتان باشد و آن حقيقت پايدار را فادای اماور ناپايادار نكنياد و اباديت
خود را در منظر خود داشته باشيد زندگي معني ديگری به خود ميگيرد و از تصميمهاای غلاط
آزاد ميشويد .در همين رابطه تأكيد ميكنيم در تعامل با ساير انسانها نيز باياد حرفاي در مياان
باشد كه متذكر وَجه پايدار آنها باشد و آن وجه را مخاطب قرار دهيم.

 -3معرفت نفس طريق معرفت حق
معرفت نفس؛ روشي است كه انسان متوجه ميشود معرفت به «جهان صغير» يعني انسان ،راه
وصولِ معرفت به «جهان كبير» يعني كلّ هستي است ،تا از منظر علم حضاوری باه معرفات حاق
نايل آيدهو نه با آگاهي حصولي به خدای ذهني مشغول شود .شما «تان» دارياد ،ايان عاالَم هام
«ارم» دارد .شما «خيال» داريد ،اين عالَم هام «عاالم بارزخ» و «عاالم مثاال» دارد .شاما «عقال»
داريد ،اين عالم هم «عالم جبروت» يا «عالم عقل» دارد .با «تنِ» خود با «عالم ارم» ارتباط پيادا
ميكنيد .با «خيالِ» خود با «عالم مثال» ارتباط برقرار ميكنياد؛ هماين كاه مايخوابياد و خاواب
ميبينيد و چيزهايي را كه بعداً واقع ميشود در خواب ميبينيد ،باا عاالم مثاال مارتبط شادهاياد،
خوابديدنها ريشه در «عالم مثالِ منفصلِ» عالم و «عالم مثالِ متصلِ» شما دارد 16و همينطور باا
عقل خود با عالم عقل و حقايق كلي ميتوان ارتباط پيدا كرد .پس اگار انساان خاود را درسات
« - 16عالم مثالِ منفصل» به مرتبهای از وجود گفته ميشود كه واسطه بين عالم عقلي و عاالم جساماني اسات .در واقاع
موجودات اين عالم اگرچه مادّی نيستند اما برخي از آثار ماده مانند كمّ و كيا و وضع و ...را دارند .مثال متصال وابساته باه
قواى ادراک بشرىِ انسان است كه به آن « مثال مقيد »  -در مقابل مثال مطلق -و « خيال متصل» هم گفته مىشاود .رؤياهاا و
عجايبِ آنها به اين عالم مربوط مىشوند .در «مثال منفصل» قواى ادراكىِ انسان شرط نيست؛ چراكه جدا و مستقل از انساان
تحقق دارد  ،تجسم اعمال ،ظهور معانى به صورتهای مناسب و مشاهدة مجردات در صور اشباح جسمانى در اين مرتباه رخ

مىدهد؛ چنانكه پيامبر اكرم  جبرئيل را به صورت دحيهی كلبى در اين عالم مىديد ياا عارفاانم ارواح انبياا و اولياا را باه
صورت اشباح در اين عالم شهود مىكنند.

بشناسد و درست جلو ببرد ،به راحتي با عالم هستي ارتباط پيدا ميكناد چاون باا نفاس ناطقاهی
خود دو طرف حلقهی هستي را بههم پيوند داده است.
شهود حقيقتِ مجرد نفس ناطقه بدون دخالت مفهوم و بدون حصول صورت ذهني ،نه تنهاا
عامل ارتباطِ وجودی با خداوند است بلكه عامل ارتباط وجاودی و قلباي باا تماام حقاايق عاالم
غيب و ملكوت خواهد شد و در چنين نگاهي است كه مراقبهی نفاس و محاسابهی آن درسات
انجام ميگيرد ،همچنان كه ياد خدا به صورت حضوری بسيار با بركتتر از ياد خدا به صاورت

حصولي ميباشاد و فرهناگ و روض اماماان معصاوم از ايان ناوع اسات و بار هماين اسااس
اميرالمؤمنين ميفرمايند« :ماهكُنْت،هََعرب،مد،هرباماًهلَمُرهََر ،ه» 17پروردگااری را كاه نبيانم عباادت

نميكنم.

 -4معني حضور همهجانبهي خدا

اميرالمؤمنين ميفرمايند« :منْهعرَفهنَفْسه هفَقَدرهعرَفهربَّمه،ه» 18هاركس خاود را شاناخت

پروردگار خود را خواهد شناخت .حال سؤال اين است كه چگونه خاود را بشناسايم تاا حقيقتااً
پروردگار خود را شناخته باشيم و متوجه تدبير همه جانبهی او كه در همهی عالم حاي و حاضار
است ،بشويم؟ به عنوان مثال همينطور كه شما دستتان را كه تكاان مايدهياد ،مايتوانياد هار
انگشتي را جداگانه حركت دهيد و يكي را نيمه باز نگهداريد و يكي را بااز كنياد و هماهی آن
حركات را به منِ خود نسبت ميدهياد و ايان نشاان مايدهاد مَانِ شاما حضاوری هماهجانباه و
همهجايي در بدنتان دارد ،اين نحوه حضور برای خدا آنچنان است كه قارآن مايفرماياد« :مماه
تَسرقُطُهمِنْه رقَةوهإِالَّهيعرلَم،ها» 19يک برگ فرو نميافتد مگر آنكه خداوناد از آن آگااهي دارد و
به اذن حضرت رب انجام ميشود .با شناخت خود و نحوهی حضاور خاود در بادن ،مايفهمايم
چگونه دنيا در قبضهی رب العالمين است .نتيجهی چنين نگاهي آن ميشود كاه انساان احسااس
ميكند در آغوض پروردگار عالم زندگي ميكند و نه منفکّ و تنها و منزوی .بيشاترين مشاكل
آدمها اين است كه احساسميكنند در اين دنيا تنهايناد .آری اگار كساي تنهاا شاد ،واقعااً دنياا

 - 17توحيد صدوق ،ص .109
 - 18بحار األنوار ،2 ،ص .32
 - 19سورهی انعام ،آيهی .59

برايش جهنم ميشود .ولي اين واقعيت ندارد ،حقيقت آن است كاه هماه زيار ساايهی حضارت
رب العالمين هستيم كه حضوری همه جانبه دارد .گفت:
همچااو مااوری اناادر اياان عااالم خااوضام

كااه فاازون از خااويش باااری ماايكشاام

اين شعر زبان حال انساني است كه متوجه است ميتواند در زير سايهی ربوبيتِ پروردگار و
مددهای حضرت حق به توفيقاتي برسد كه به تنهايي به آنها نميرسيد.
وقتي درست در خود سير كنيم ،آری وقتي درست در خاود ساير كنايم ،خاود را دريچاهی
ارتباط با خدا مييابيم و معني «مَنم عَرَفَ نَفمسَه ،فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» تحقق ميياباد .پاس در ايان راه،
هر چيزی كه مانع شناخت تمامي حقيقت ماست و مانع درست نگريستن به خودمان است ،باياد
كنار گذاشته شود.

« -5انسان» محل ظهور اسماء الهي
تعريا انسان به «حيوان ناطق» كه در منطق گفته ميشود ،تعريا كاملي برای انسان نيسات،
چون در اين تعريا نظر به ادراک و فهم انسان شده و ميخواهد بگويد انسان حيواني است كه
قدرت ادراک و فهم دارد .در حاليكه شواهد قرآني و سايرهی اوليااء الهاي نشاان مايدهاد
انسان ميتواند تا مقامي كه مظهر نمايش جمال حضرت ربّالعالمين باشاد ،صاعود كناد .قارآن
ميفرمايد « :هعلَُّهآدمهاالَسماءهكُلَّها» 20خداوند همهی اسماء را به آدم آموخت و بعد هام او را
مأمور كرد كه؛ «ياهآدم!،هاَنْبِئْهُ،رهبِاَسرمائِهُِر» ای آدم! از آن اسمائي كه به تو تعليم داديم مالئكه را
آگاه كن و اسماء آنها را به آنها خبر بده .پس ميشود طوری زندگي كرد كه زنادگي ماا در
اين دنيا نمايش اسماء الهي باشد و شناخت نفس نظر به چنين مقامي دارد تا انسان جاان خاود را
مجالی همهی اسماء الهي بنگرد و از اين طريق متوجه پروردگار خود شود.
اگر كسي توانست خود را از حجابهايي كه مانع نظر به حقيقت انسان اسات ،آزاد كناد باا
حقيقتي از خود آشنا ميشود كه مقاام تجلاي هماهی اساماء الهاي اسات و باه ايان معناي گفتاه
ميشود از خود شروع كني د ،چون تماام حقاايق عاالَم در نازد خودتاان اسات و بار ايان اسااس

اميرالمؤمنين ميفرمايند« :منْهعرَفهنَفْسه،هتَجرَّد» 21هركس خود را شناخت از همهی عالئق

 - 20سورهی بقره ،آيهی .31
 - 21غررالحكم ،ص .232

دنيايي مجرد و جدا ميشود .چون حقيقتِ همهچيز را در نزد خود ميياباد و قارآن را انعكاساي
از همان اسماء ميبيند كه بر جانش تجلي كرده ،امام صادق در رابطه با تجلاي اساماء الهاي
در قرآن فرمودناد« :إ َّهاهللَهتَجلَّيهلِعِبادِ ِهفِيهكَالمِهِه لكِنْهالهيعرلَم( ،الهيبرصمر ه» 22خداوناد در
كالمش برای بندگان تجلي نموده ولكن آنها نميدانند يا نميبينند .حقيقت آن است كه ديان،
قصهی دانهدانهی تارهای وجود ماست ،دين آمدهاست كه تماام تارهاای وجاود ماا را باه تارنّم
وادارد .انسان درواقع در دينداری ،سمفونيِ كامالِ خاودض را اجارا مايكناد و بحاث «معرفات
نفس» انسان را متوجه اين حقيقت ميكند .به گفتهی مولوی:
تاااا اباااد هااار چاااه بُا اوَد او پااايش پااايش

درس كااارد از علااام األساااماء خاااويش

به همين جهت وقتي انسان از حجابهايي كه او را از خودض غافل كرده آزاد شود آنچه را
پيامبران خدا برايش ميآورند تصديق ميكند .مولوی ميگويد:
خااويش را صااافى كاان از اوصاااف خااود

تااااا ببينااااى ذات پاااااک صاااااف خااااود

بيناااااااى انااااااادر دل علاااااااوم انبياااااااا
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بااااىكتاااااب و بااااىمُعيااااد و اوسااااتا

پس ميتوان گفت رابطهای دو طرفي بين خودشناسي و فهام شاريعت هسات .زيارا از ياک
طرف «شريعت» مظهر و مذكّر اسماء الهي است و از طرف ديگر جان انسان محل تجلاي اساماء
الهي ميباشد .و به همين جهت خداوند نام قرآن را ذكرٌ للعاالمين گذاشات زيارا قارآن متاذكر
همان حقايقي است كه در جان انسان هست .قرآن ميفرمايد« :لَقَدرهََنزَلْنَاهإِلَيركُُرهكِتَابًاهفِيهِهذِكْمرُكُُره
ََفَلَاهتَعرقِلُ َ» 24ما كتابي را سوی شما نازل كرديم كه در آن به ياد شما بوديم ،آياا در آن تعقال
نميكنيد؟ كافي است انسان از طريق معرفت نفس به اين موضاوع حسااس شاود تاا باه كماک
دستورات شريعت الهي هر چه بيشتر به حقيقت خاود دسات ياباد و ديناداری را عاين برگشاتِ
هرچه بيشتر به خويشتنِ خود بيابد.
شريعت الهي در همهی ابعاد خود ،مذكّر حقيقات درونايِ انساان اسات ،تاا باا هرچاه بيشاتر
قلبيكردن عقايد و اعمالي كه دين ميفرمايد ،انسان به فطرت خود نزديک شاود و آنچاه ماانع
ارتباااط صااحيح بااا خااودِ راسااتين انسااانهااا اساات از ميااان باارود .يااک رابطااهی دوطرفااي بااين

 - 22شرح فصوص خوارزمي ،1 ،ص  .166عبد الرزاق كاشاني،تفسير،1 ،ص .4
 - 23بدون كسي كه تعليم ميدهد و آماده ميكند و بدون استاد ،علوم انبياء را در خود مييابي.
 - 24سورهی انبياء ،آيهی .10

«خودشناسي» و «فهم شريعت» برقرار اسات كاه مايتاوان گفات رابطاهای اسات باين اجماال و
تفصيل از يک حقيقت ،چون انسان در فطرت خود به صورت اجمال همهی اسماء را دارا اسات
و قرآن كه حامل همان اسماء الهي ميباشد ،به عنوان «ذكار» متاذكر هماان اساماء مايشاود تاا
انسان از اجمال به تفصيل آيد و جنبههای بالقوهی خود را فعليت بخشد و اين است معني اينكه
گفته ميشود يک رابطهی دوطرفي بين «عمل به شريعت» و «خودشناسي» وجود دارد .مهام آن
است كه از طريق «معرفت نفس» ،منظر خود را به شريعت تصحيح كنيم تا انتظااراتماان از آن،
برآورده شود.

 -6تفکيک «خود» از «ناخود»
روض معرفت نفس كه به تعبير اميرالمؤمنين برترين حكمت محسوب ميشود 25روشاي
است كه ميخواهد بدون حجابِ بدن و با نظر به ذات خاود ،باا اساماء الهاي ماأنوس گاردد باه
همين جهت ميتوان گفت« :معرفت نفس» يا «خودآگاهي حضوری» ،اولين قدم جهت تفكيک
«خود» از «ناخود» است تا انسان «ناخود» را «خود» نپندارد ،و اين بازرگتارين بالياي اسات كاه
همواره بر بشر وارد شده و امروز اين بال از هميشه بيشتر ظهور كرده باه طاوری كاه بشارِ اماروز
تقريباً هيچ رابطهای با خود ندارد ،زيرا تماماً گرفتار ماهيات اسات در حااليكاه حقيقاتِ انساان
«وجود» اوست.
ذهن انسانهای معمولي عموماً هستي را نمايفهماد ،بيشاتر چيساتي را مايشناساد ،حتاي در
مورد خدا هم به دنبال چيستي او هستند .كودكان از والادين خاود از چيساتي خادا مايپرساند،
وقتي به كودک خود بگويند :خدا هست .او ميگويد :بسيار خوب! خدا چيست؟ اگار بگويناد:
«عزيزم! خدا كه چيستي ندارد» نميتواند بدون چيستي به خدا نظر كند و او را به عناوان وجاود
مطلق بيابد ،باألخره ميپرسد اينكه هست چيست؟ چون گرفتاار آن اسات كاه هار چيازی كاه
هست يک چيزی است ،نميتواند برسد به اين كه ميشاود ياک موجاود فقاط «هسات» باشاد.
آنجا كه مولوی گفت« :وه چه بي رنگ و بينشان كه منم» نظار باه هساتِ خاود دارد .خداوناد
هستِ مطلق است و انسان با نظر به «هستِ» خود ميتواند متوجه هستِ مطلق يعناي خادا بشاود،
در آن صورت است كه متوجه ميشود اگر نظر به جنباهی هساتي مخلوقاات نداشاته باشايم كاه
 - 25حضرت اميرالمؤمنين ميفرماينادََ« :فْضَُِّهالْحِكْمةِهمعررِفَةُهالْإِنْسا ِهنَفْسه( »،تصانيا غارر الحكام و درر الكلام،
ص  )232برترين حكمت آن است كه انسان خود را بشناسد.

عين ربط به هستي مطلق هستند ،با حقايق عالم ارتباط نداريم ،با ماهيات و چيستيهای اشياء سار
و كار داريم .انصافاً آيا «ميز» به خاودی خاود ياک واقعيات اسات؟ ياا در مياز وجاود مااده باه
صورت چوب در آمده و با شكلي كه ما به آن چاوبهاا داده ايام مياز درسات شاده ،ولاي در
واقعيت جز همان وجود مادی چوبها چيز ديگری نيست؟ «ميز بودن» ياک واقعيات خاار از
ذهن ما نيست ،ذهن ما اين نوع شكلي را كه به چوبها دادهايام باه عناوان مياز مايشناساد و از
ساير چوبها متمايز ميداند .اگر يک قدم جلوتر بياييد مالحظه ميكنيد كه چاوب و سانگ و
آب ،چيزی جز وجودی نيست كه در مرتباهی مااده قارار گرفتاه و حقيقتااً آنچاه واقعيات دارد
وجود است به صورت چوب و سنگ و آب ،يعني تنها وجود در مياان اسات منتهاا باه صاورت
چوب و سنگ و آب .انسان طبق عادت ذهنياض ميگويد «آب هسات» ،باه ايان صاورت كاه
برای آب اصالت قائل است و بودن و هستي را به آن نسبت ميدهد ولي باا دقات بيشاتر متوجاه
ميشود «وجود» و يا «هستي» به صورت چوب و آب و سنگ در آمده .با اين توصيفات آياا ماا
در خار  ،چوب و آب داريم كه «هست» شدهاند يا «هست»ی داريم كه به شكل چاوب و آب
درآمده؟ آنچه «واقعيت» دارد همان هستي است كه واقعيت دارد با صورتهای مختلا كه:
گاااااه ليلااااي و گهااااي مجنااااون شااااود

گااااه كاااوه قااااف و گاااه عنقاااا شاااود

يک «هست» است به جلوههای مختلا ،يک جا باه شاكل «آب» درمايآياد ،ياک جاا باه
شكل «مالئكه».
وقتي گفته ميشود بشرِ امروز رابطهای با خود ندارد ،چون «هستِ ِ» خاود را نمايشناساد ،باه
اين دليل است كه اصالت را به چيستيها ميدهد و نه به «وجاود» و نمايتواناد متوجاه حقيقات
خود شود كه چيزی است فوق بدن و نسبتهای او با پديدههای پيراموناض .بادن شاما «زن» ياا
«مرد» است ولي حقيقت شما فقط هست ،آری يا «هست»ی هساتيد كاه «تان»تاان باه شاكل زن
است و يا «هست»ی هستيد كه «تن»تان به شكل مرد است .وقتي متوجه شديد حقيقت شاما غيار
از اين نسبتها است قضيه خيلي فرق ميكند ،در آن صورت تهراني يا اصافهانيباودن و فرزناد
فالني بودن همه مربوط به تن شما ميشود و اينها چيستي شما را ميسازند و حقيقت شما فقاط
«هست» ،منتها وجودی نازل شده از وجود مطلق .ما بايد هست خودمان را آن طوری پيدا كنايم

كه باز به دنبال چيستياض نگرديم .بيشترين بهرهای كه بايد از معرفت نفس بباريم هماين اسات
كه بتوانيم از هست خود متوجه هستِ خدا شويم.
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 -7معرفت به حقيقت جامع
معرفت نفس ،معرفتي است جهتدار كه به شاناختِ حقيقاتِ جاامعِ واحادی باه ناام «نفاس
مجرد انساني» منجر ميشود و راه رسيدن به «حقيقتِ جامع اَحدی» يعني خداوند را باز ميكناد.
ولي بايد متوجه بود اين معرفت ،غير از علومي است كه با «جمع اطالعات» بهدست ميآيند .در
«علوم رسمي» انسان اطالعات زيادی كسب ميكند ولي از حقيقت خود و حقيقات عاالَم غافال

است و در واقع از همه چيز غافل است و در همين رابطه اميرالماؤمنين مايفرمايناد« :كَيرمَه
يعررِف،هغَيررَ ،همنْهيجرهُِّهنَفْسه»27هچگونه انسان ميتواند غير خود را بشناسد در حاليكه به خودض
جاهل است؟! چون وقتي انسان حقيقت خود را نشناخت و رابطهی وجودی با خود برقرار نكارد
با هيچ چيزِ ديگری نميتواند رابطهی وجودی برقرار كند تا به حقيقت آنچيز پي ببرد .به همين

جهت امامان بر معرفت نفس تأكيد ميكنند چون در آن صورت انسانها در دعوت قرآن به
سير در آفاق موفق ميشوند و ميتوانند به ملكوت آسمان و زمين نظر كنند.

وقتي انسان از طريق «معرفت نفس» وارد رابطهی حضوری با اسماء الهي شد كه منشأ همهی
مخلوقاتاند ميتواند مخلوقات را درست ببيند و در آن صورت احساس يک نحوه نزديكاي باا

كلمات معصومين را در خود مييابد.

 -8حقيقتي غير قابل شك
عرم شد مباحث معرفت نفس كمک ميكند تا انسان طوری خاود را بنگارد كاه در واقاع
حقيقت «خود» را ببيند و متوجه شود مرد يا زنبودن و مدرک و ثروتش ،به حقيقات انساانياض
ربطي ندارد ،خودض فقط خودض است .بسيار پيش آمده كه انسانها خود را گم كردهاند ولاي
نميدانند و در همين رابطه علي ميفرمايند« :عجِبرت،هلِمنْهينْشُد،هضَالَّتَه،ه هقَدرهََضََِّّهنَفْسمه،هفَلَماه
يطْلُب،ها» 28در تعجبم از كسى كه طلب ميكند گم شدهی خاود را و حاال آنكاه نفاس خاود را
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 - 27غُرَرُ الحِكَم و دُرَرُالكَلِم ،ص .233
 - 28تصنيا غرر الحكم و درر الكلم ،ص .233

گم كرده و آن را طلب نمىكند .پس از ياک طارف خاود را گام كارده و نمايداناد خاودض
خودض است و نه چيز ديگار ،از طرفاي ديگار خاود را در شخصايتي غيار از خاودض جساتجو
ميكند .تجربهای كه دكارت مطرح ميكند از ايان جهات مفياد اسات ،او بارای روشانكاردن
موضوعِ يقين انسان نسبت به خودض ،بابي را با دانشجويانش باز ميكناد كاه آياا مايتوانياد باه
خودتان شک كنيد؟ از كجا معلوم كه همين حاال كه فكر ميكنيد ايانجاا نشساتهاياد ،واقعيات
نداشته باشد و صرفاً يک خيال باشد ،مثل خياالتي كه در خواب داريد و چون بيادار مايشاويد
ميفهميد همهی آنها خيال بوده و هيچ واقعيت خارجي نداشاته اسات ،هماينطاور كاه برايتاان
پيش آمده خواب ديدهايد سر كالس هستيد و فردا صبح بيدار شدهايد و متوجه شادهاياد تمامااً
خاواب بااوده ،از كجاا هايمن حاااال هام كااه ساار كاالس هسااتيد از همااان ناوع اساات .دكااارت
ميخواست نتيجه بگيرد اگر تا اينجا هم نسبت به اطاراف خاود شاک كنياد بااز در ياک چياز
شک نداريد و آن اينكه كسي هست كه شک ميكند و نميتوان باه وجاود آن شاک كارد و
جملهی معروف خود را نتيجه گرفت كه «من شک ميكنم پس هستم» ولي يكي از دانشاجويان
در اين بحث طوری خود را گم كرد كه مانده بود پس او كيسات؟! و هماينطاور در فكار فارو
رفت كه پس من كيام ،اگر من كسي نيستم كه اينجا نشستهام و ممكن است نشستن من اينجاا
خيالي و غير واقعي باشد ،پس من كيام؟ همين طور فكر مايكارد ،فاردا در حاالي كاه سراسار
شب را فكر كرده و نخوابيده بود ،خدمت استاد آماد و پرسايد« :اساتاد! ببخشايد ،مان كايام؟»
دكارت در جواب او گفت :تو آن كسي هستي كه ميپرسد «من كيام؟» گفت« :استاد! از كجا
معلوم كه همين هم خياالت نباشد؟!» استاد جواب داد« :عزيزم! آن كه تصور ميكند كه هماهی
اينها خياالت است ،او همان تويي» .استاد اي ن را گفات و رفات و بااز دانشاجو فكار كارد مان
كيام؟ و برای دومين بار سراسر شب را بيدار ماند كه مان كايام؟ فاردا آماد خادمت اساتاد و
گفت :استاد! ببخشيد ،من دو شب است به خواب نرفتهام ،همينكه مايخاواهم بخاوابم از خاود
ميپرسم :من كيام كه ميخواهد بخوابد؟ و استاد با كمال دقت و متانت مثال قبال ،دقياقتارين
جواب را به او داد كه «عزيزم تو هماني كه ميگويي من كيام؟» و اين سؤال و جواب ساه روز
تكرار شد و باز استاد جواب استادانه خود را داد تا روشن كند هر اندازه هم كه انسان نسابت باه
همه چيز شک كند ،باز او همان كسي است كه به همه چيز شک ميكناد و در ايان يقاين دارد
كه كسي است كه به همهچيز شک دارد ،زيرا يک وجه يقيني كه همان وجه پايدار انسان است
با هركسي هست .با اينهمه انسانها بعضي مواقع از جهتي ديگر خود را گم ميكنند و باه اصال

اصيل خود نظر ندارند تا آن را به كمال الزم برسانند ،اين همااني اسات كاه در بعضاي رواياات
تحت عنوان جهل به نفس ياد ميشود و امام الموحدين در مورد آن مايفرمايناد« :ممهنْهلَمُره
يعررِفرهنَفْسه،هبع،دهعنْهسبِيِِّهالنَّجاةِه هخَمبطَهفِميهالضَّملَاوِه هالْجهماال ه» 29هاركس نفاس خاود را
نشناسد و به آن جاهل باشاد از راه رساتگارى دور مايافتاد و خاود را در گمراهاى و ناادانيهاا
مياندازد .حساسيت مسئله از آن جهت است كه انسان در عين آنكه ممكن است خاود را گام
كند و به استعدادهای نفس خود جاهل شود ،همواره با حقيقت خود همراه است و به وجاود آن
حقيقت نميتواند شک كند .نفس ناطقه را «يقينداني» گفتهاند به اين معني كه اگر به همه چياز
شک كنيد به يک چيز نميتوانيد شک كنيد و آن اينكه خودتان در هر حال خودتان هستيد.
وقتي روشن شد معرفت نفس علمي است كه با «نظر كردن» به معلومِ حضاوری و وجاودی،
برای انسان حاصل ميشود و نه با فكركردن نسبت به نفس خود ،متوجه ميشاويم فارق زياادی
است بين «نگاه كردن» به حقيقتِ چيزی و «خباردار شادن» از مفهاوم آن ،زيارا در نگااه اول باا
«وجود» روبهروئيد با همهی تجلياتي كه دارد ولي در نگاه دوم به ماهيات پديادههاا علام دارياد
كه منقطع از بقيهی چيزها ،چيستي شيئ را معرفي ميكنند .همچنانكاه فارق زياادی اسات باين
ديدن كثرتها در آيينهی وحادت و باين سارگرداني در مجموعاهی كثارتهاا ،بادون آن كاه
كثرات را در يک وحدت حقيقيِ معنوی در مرتبهی باالتر بنگريم.

 -9معرفت نفس؛ مقدمهي معرفت به توحيد
توحيد ،در عوالم و ساحات هستي عبارت است از:
الا« :توحيد عالَم ماده» كه حكايت از جنبهی وحداني عالم مااده در داشاتن ذاتاي متحاوّل
دارد و بحث «حركت جوهری» از آن جنبهی توحيدی خبر ميدهد و لذا همهی كثرتها باه آن
جنبه ی وحداني يعني عين حركت ،رجوع دارد و اين كثرتها صورتهای مختلا جوهر عالم
ماده هستند كه عين حركت است.
ب« :توحيد انسان» كه روشن ميكند همهی قاوا و حركاات انساان ريشاه در نفاس جاامع و
مجرد او دارد و بحث معرفت نفس حكايتگر آن است.
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 - 30اگرچه از جهتي يک جنبه ی توحيدی در هر انساني به نام نفس ناطقه هست ،از جهتي ديگر يک عاين االنساان ياا
انسان كامل هست كه جنبهی توحيدی همهی انسانها است.

« :توحيد عالم هستي» كه روشن ميكند وجود و تادبير عاالَم و آدم ،در گارو ذات واحاد
اَحدی يعني حضرت «اهلل» است.
تا انسان معني توحيد حضوری و وجودی را با نظر به نفسِ مجرد خاود نشناساد ،نمايتواناد
بفهمد چگونه بايد به دنبال توحيد عالم هستي بگردد؟ و نميتواند حضور يگانهی خداوند را در
عالم بيابد ،حتي معني ديدن خدا را هم نميفهمد تا در «عاالَم كبيار» باه تماشاای حضارت حاق
بنشيند و خود را نيز در اين عاالم در آغاوض خادا بياباد .انساان باا داناايي باه خادایِ مفهاومي،
نميتواند از كثرات بيپايان عالَم ماده عبور كند و به خداشناساي واقعاي كاه منجار باه اُناس باا
حضرت حق ميشود برسد .در حاليكه اگار از طرياق معرفات نفاس متوجاه نحاوهی وجاود و
حضور مجردات در عالم گردد معني حضور خداوند و توحيدِ حضارت حاق در عاالم را درک
ميكند و ميفهمد چگونه بايد بنگرد تا بيابد.
وقتاي انسااان نتوانساات خااود را بشناسااد و نحااوهی حضااور خااود در عااالم را درک كنااد از
انحرافاتي كه در درون او ايجاد ميشود و او را از اُنس با حقايقِ معنوی محروم ميكند بايخبار
خواهد بود و گرفتار فهمِ ناقصي از حقيقت ميشود .از اين جهات اسات كاه بعضاي از رواياات
مربوط به معرفت نفس ،نظر به شناخت عياوب نفاس دارد و در آنهاا تأكياد مايشاود خاود را

بشناسيد تا در دفع رذائل و جذب فضائل به مجاهده برخيزيد .در همين راستا حضرت علاي

ميفرمايند« :منْهعرَفهنَفْسه،هجاُد » و «همنْهجهَِِّهنَفْسه،هََُرملَها»31ههركس خاود را بشناساد در
مسير تعالي خود تالض ميكند و هركس نسبت باه خاود و اساتعدادهای روحااني خاود جاهال
باشد ،خود را رها ميكند و در جهت تعالي خود تالض نميكند .البته نظر به نفس ناطقاه از ايان
منظر مربوط به علم اخالق و عرفان عملي است ،در اين مباحث سعي ما شناخت نفاس اسات از
جهت وجودی و رواياتي متكفل اين بحث است كه ميفرمايند :هركس خود را نشناخت به هار
چيزی جاهل است.
خداوند إنشاءاهلل به ما توفياق دهاد معرفات نفساي را دنباال كنايم كاه مقدماهی بساياری از
معارف الهي خواهد بود .جهت توجه به گساتردگي موضاوع معرفات نفاس خالصاهای از نظار
عالمه طباطبايي«رمحةاهللعليوه» را خدمت عزيزان عرضه ميداريم تا چنانچه الزم ديدناد باه آن رجاوع
فرمايند.
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«رحمةاهللعليه»

معرفت نفس در منظر عالمه طباطبايي

خالصهی نظر عالمهی طباطبايي«رمحةاهللعليوه» در ماورد معرفات نفاس ذيال آياهی  105ساورهی
مائده به قرار زير است:
 -1از اينكه با آيهی «علَيركُُرهََنْفُسكُُر» ماؤمنين را امار باه پارداختن باه نفاس خاود نماوده،
بهخوبى فهميده مىشود كه راهى كه به سلوک آن امر فرموده هماان نفاس ماؤمن اسات ،زيارا
وقتى گفته مىشود :زنهار راه را گم مكن ،معنايش نگهدارى خاودِ راه اسات ناه جادا نشادن از
راهروان .پس در اينجا هم كاه ماىفرماياد :زنهاار كاه نفاسهايتاان را از دسات دهياد ،معلاوم
ميشود نفسها همان راه هستند نه راهرو.
پس اگر فرمود :بر شما باد نفستان ،مقصود اين است كه شما مالزمت كنياد نفاس خاود را
از جهت اينكه نفس شما راه هدايت شما است ،نه از جهت اينكاه نفاس يكاى از رهاروان راه
هدايت است ،به عبارت ديگر اگر خداى تعالى مؤمنين را در مقام تحريک به حفظ راه هادايت
به مالزمت نفس خود امر مىكند ،معلوم مىشود نفس مؤمن همان طريقى است كاه باياد آن را
سلوک نمايد ،بنا بر اين نفس مؤمن طريق و خط سيرى است كه منتهى به پروردگاار مايشاود،
نفس مؤمن راه هدايت اوست ،راهى است كه او را باه ساعادتش ماىرسااند .پاس آياهی ماورد
بحث مطلبى را به طور روشن بيان كرده است كه آياات زيارين باه اجماال باه آن پرداختاهاناد:
«يا ََيُّهاهالَّذِينَهآمنُ اهاتَّقُ اهاللَّهه هلْتَنْظُرْهنَفْسٌهماهقَدَّمترهلِغَدٍه هاتَّقُ اهاللَّههإِ َّهاللَّههخَبِيرٌهبِمماهتَعرملُم َهه ه
التَكُ نُ م اهكَالَّممذِينَهنَس،مم اهاللَّممههفَأَنْسمماُُ،رهََنْفُسممهُ،رهَُ لئِممكهُ،ممُ،هالْفاسِممقُ َه» (سااورهی حشاار،
آيهی18و«)19هان اى كسانى كه ايمان آوردهايد! بپرهيزيد از عذاب خدا ،و بايد كه هار كساى
در انتظار پاداشى باشد كه خود براى فرداى خود پيش فرساتاده و بپرهيزياد از عاذاب خادا ،باه
درستى خداوند با خبر است از آنچه كه مىكنياد و مانناد كساانى نباشايد كاه خادا را فراماوض
كردند و خداوند به كيفر اين فراموشيشان نفسشان را از يادشان برد ،ايشان هماناا فاساقند» .كاه
دستور مىدهد نفس را زير نظر گرفته و اعمال صاالح او را كاه سارمايه و توشاه فارداى اوسات
تحت مراقبت قرار دهند ،زيرا براى نفس ،امروز و فردايى است ،و نفس هار آناى در حركات و
در طى مراتب است و منتهاى سيرض خداى سبحان است .بنا بر اين بر انسان الزم است كاه ايان
راه را ادامه داده و همواره به ياد خداى خاود باشاد و لحظاهاى فراموشاش نكناد ،چاون خاداى
سبحان غايت و هدف است ،و انسان عاقل هدف را از ياد نمىبرد ،زيارا ماىداناد كاه فراماوض
كردن هدف باعث از ياد بردن راه است .روى اين حساب اگر كساى خاداى خاود را فراماوض

كند خود را هام فراماوض كارده و در نتيجاه باراى روز واپساين خاود زاد و توشاهاى كاه ماياه
زندگيش باشد نيندوخته است ،و اين همان هالكت است.
گفتيم از آيات استفاده مىشود :طريق انسان به سوى خداوند همان نفس انساان اسات ،زيارا
جز خود انسان چيز ديگارى نيسات كاه طرياق انساان باشاد ،خاود اوسات كاه داراى تطاوراتى
گوناگون و درجات و مراحلاى اسات مختلاا ،روزى جناين ،روزى كاودک ،زماانى جاوان و
زمانى پير مىشود و پس از آن در عالم برزخ ادامه حيات مىدهد و روزى در قيامات و پاس از
آن در بهشت و يا در دوزخ بسر مىبرد ،خالصه اين است آن مسافتى كه هر انسان از بدو وجود
تا انتهاى سيرض كه به مقتضاى آيه كريمه « هََ َّهإِلىهربِّكهالْم،نْتَهمىه» قارب باه سااحت مقادس
بارى تعالى است ،آن مسافت را مىپيمايد .و همين انسان است كه در اين خط سير به هيچ جاى
قدم نمىگذارد ،و هيچ راه تاريک و روشنى را نمىپيمايد مگر اينكه همهی آنها توأم است با
اعمالى قلبى كه عبارتند از اعتقادات و امور قلبى ديگر ،و همچنين توأم است با اعمالى بادنى ياا
صالح و يا غير صالح ،اعمالى كه اثرض چه خوب و چه بد توشه فرداى اوست.
خداوند برای انسان مانند ساير مخلوقات ،راه و هدف قارار داده اسات ،هادف ،هماان ذات
مقدس خداوند است و راه ،همان نفس است( .انسانم خود ،راه است) زيرا جز خاودِ انساان چياز
ديگرى نيست كه طريق انسان باشد.
 -2پس طريق آدمي به سوی پروردگاارض هماان نفاس اوسات و خادای سابحان غايات و
هدف و منتهای سير اوست ،اين راه ،حقيقتي تكويني ،ثابت و اليتغيار اسات .يعناي تماام شائون
انسان مانند ساير مخلوقات تحت تربيت تكويني الهي است .ميفرمايد« :ماهمِنْهدابَّةوهإِلَّاهُ ،هآخِمذٌه
بِناصِيتِهاهإِ َّهربِّيهعلىهصِراطٍهم،سرتَقِيُو»(ساورهی هاود ،آياهی  )56هايچ جنبنادهاى نيسات مگار
اينكه خداوند زمامگير او است ،به درستى پروردگار من بر راه راست است.
اين طريق مانند راههاى ديگر اختيارى نيست ،و اصوال براى اين طريق ،شبيه و نظيرى نيست
تا كسى يكى از آن دو را انتخاب و اختيار كند ،بلكه اين طريق همان طورى كاه از آياهی «يماه
ََيُّهاهالْإِنْسا ُهإِنَّكهكادِحٌهإِلىهربِّكهكَدرَاًهفَم،القِيهِ»(سورهی انشقاق ،آيهی « .)6هاان ای انساان باه
درستي كه تو كوشا و ساعي برای رسيدن به پروردگاار خويشاي ،پاس باه جازای ساعي خاود،
خواهي رسيد» استفاده ماىشاود طريقاى اسات اضاطرارى ،و چاارهاى جاز پيماودن آن نيسات،
طريقى است كه مؤمن و كافر ،آگاه و غافل ،هماه و هماه در آن شاركت دارناد .علام و جهال
اشخاص در بود و نبود آن دخالت ندارد ،لكن توجهداشتن باه آن در عمال انساان تااثير باارزى

دارد .چون يگانه مربى نفس انسان همان عمل اوست ،عمل است كه نفس را مطابق سانخ خاود
بار مىآورد ،عمل است كه اگر با واقع و نفس االمر و غاايتى كاه ايجااد و صانع باراى آن باود
سازگارى داشت نفسى كه با چنين عملى استكمال كند نفسى سعيد است .اخالص عمل مرباوط
به معرفت نفس و متفرع بر آن است.
 -3يک سر اين راه ،نفس معتدل انسان است و سر ديگرض رستگاری ياا محروميات انساان
است.
رستگارى و محروميت ،بر مبناى تزكيهی نفس و آلودگى آن است ،و اين دو مبني بار تقاوا
و فجور يعنى عمل نيک و بد است كه خوبى و بدى آنها از فطرياات اسات و انساان از جاناب
خداوند ملهم به آنها است كه در تبيين آن ميفرمايد « :هنَفْسوه هماهسم َّاُاهفَأَلْهمهماهفُج ،رُماه ه
تَقْ اُاهقَدرهََفْلَحهمنْهزكَّاُاه هقَدرهخابهمنْهدسَّاُا»(.سورهی شمس ،آيهی « )10سوگند به نفس و
كسيكه آن را چنين موزون آفريد ،و پس از خلقت ،فجور و تقوايش را الهام كارد ،باه تحقياق
رستگار شد كسي كه نفس را تزكيه كرد و به تحقيق زيانكار و بيبهره شد آنكه قدر نفاس را
نشناخت و از آن بهره بر نداشت».
انسان الزم است كه همواره به ياد خاداى خاود باشاد ،چاون خاداى سابحان هادف اسات،
فراموضكردن هدف باعث از يادبردن راه است .روى ايان حسااب اگار كساى خاداى خاود را
فراموض كند خود را هم فراموض كرده و در نتيجه براى روز واپسينِ خود توشاهاى كاه ماياهی
زنادگياض باشاد نيندوختاه اسات ،و ايان هماان هالكات اسات .رساول اهلل هام در روايتاى
فرمودهاند« :من عرف نفسه فقد عرف ربه» هركه خود را شناخت خداى خود را شاناخته .و ايان
نكتهای است كه دقت زياد و تدبّر تمام آن را ثابت مىكند و به اعتبار نزديک است ،زيرا انساان
در مسير زندگي به هر نقطهاى امتداد داشته باشد هيچ همّى جز سعادت زندگى خاويش نادارد،
اگر چه منافع كارهايش به ظاهر عايد ديگران شود .خداى تعالى هم در اين باره مىفرمايد« :إِ ْه
َََرسنْتُُرهَََرسنْتُُرهلِأَنْفُسِكُُره هإِ ْهََسأْتُُرهفَلَها»(.سورهی إسراء ،آيهی « )7اگر نيكي كنيد باه نفاس
خود نيكي كردهايد و اگر هم بدی كنيد باز بر ضرر خود كردهايد».
آرى نفس همان مخلوقى است كاه انساان از ناحياهی آن و باه مالحظاهی آن محاروم و ياا
رستگار مىشود ،و اين معنايى كه قرآن بيان نموده مطابق با مقتضاى تكوين اسات ،لكان ماردم
در درک اين معنا يكسان نيستند .كسي كه متذكر اين حقيقت اسات هار لحظاه كاه باه يااد آن
مىافتد و متوجه مىشود كه نسبت به خداى خويش در چه موقفى قرار دارد و نسبت او باا سااير

اجزاى عالم چه نسبتى است ،نفس خود را مىيابد كه منقطع از غير خداست و حال آنكاه غيارِ
متذكر چنين دركى ندارد و همين متذكر هم قبل از تاذكرض نفاس خاود را بساته و مرباوط باه
عالم مىيافت؛ و نيز مىيابد كه در برابرض حجابهايى است كه كسى را جاز پروردگاارض بار
آن حجابها دسترسى و احاطه و تأثير نيست ،تنها پروردگار او قادر بر رفع آن حجابها اسات
و نيز نفس خود را مىيافت كه با پروردگار خود خلوتى دارد كه مونسى جاز او بارايش نيسات.
اينجا است كه ادراک و شعور نفس عوم شده و نفاس از افاق شارک باه ماوطن عبوديات و
مقام توحيد مهاجرت نموده و اگر عنايت الهى دستگيرض شود ،شرک و اعتقاد باه موهوماات و
دورى از خدا و تكبر شيطانى و استغناى خيالى را يكى پس از ديگرى به توحيد و درک حقايق
و نزديكى به خدا و تواضع رحمانى و فقر و عبوديت تبديل مىنمايد.
 -4معرفت آيات حق كه به دو قسم آفاقي و انفسي تقسيم مي شود به طور كلي ناافع اسات.
چون خود به خود آدمى را به خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او آشنا مىساازد .خاداى
تعالى فرموده« :سنُرِيهُِرهآياتِناهفِيهالْآفاقِه هفِيهََنْفُسِهُِرهَتَّىهيتَبيَّنَهلَهُ،رهََنَّه،هالْحقُّهََ هلَُرهيكَِْهبِرَبِّكه
ََنَّه،هعلىهكُِّهشَيرءٍهشَهِيدٌ»(.سورهی حم سجده ،آيهی « )7باه زودی نشاانشاان مايدهايم آياات
آفاقي خود را و آياتي كه در نفس خود آنها داريام تاا ايانكاه روشان شاود برايشاان ايانكاه
پروردگار حق است ،آيا بس نيست برای روشنشدن حقانيت پروردگارت اينكه او بار هرچياز
حاضر و شاهد است».
معرفت انفسى از سير آفااقى بهتار اسات چاون ،اوال :معرفات نفاس عادتااً خاالى از اصاالح
اوصاف و اعمال نفس نيست و اشتغال به اين معرفت ،آدمى را از يک موقا نزديكى به گاوض
دل مىرساند به خالف سير در آيات آفاقى كه ندايش به اين نزديكى نيست ،و وقتى آدماى باه
دردهاى روحى خود و درمان آن واقا شد به اصاالحِ آنچاه فاساد شاده و باه التازام باه آنچاه
صحيح است مىپردازد .ثانيا :نظر در نفس و قواى آن و اطوار وجاودى آن ،نظارى شاهودى ،و
علمى حضورى است  ،و وقتى سير در نفس كرد ،ربط محضباودن نسابت باه پروردگاارض را
مي يابد و مي بيند كه چگونه باه پروردگاار خاويش احتياا دارد و چطاور در تماامى اطاوار و
همهی شئون زندگياض نيازمندیهايى دارد ،آنگااه باه حقيقات عجيباى بار ماىخاورد ،چاون
مىبيند نفسش بسته و مربوط به وجود و حياات و علام و قادرت و  ....ديگارى اسات ،و جمياع
صفات و افعال نفسش قطرهای است از دريايى بيكران كه در جماال و جاالل و كماال وجاود و
حيات و قدرت و ساير كماالت غير متناهى است.

نفس انسانى كارهايش جز در خودض انجام نمىشود ،و چيازى نيسات كاه او را از خاودض
بيرون و جدا سازد ،و او جز سير قهرى و اضطرارى ،و به عباارت ديگار فطارى درباارهی مساير
خود كارى ندارد ،او از هر چيزى كه بر حسب ظاهر با آن اختالط و اجتماع دارد جدا و بيگاناه
است ،مگر از پروردگار خود ،چون او محيط است به باطن و ظاهر نفس و به هار چيازى كاه باا
نفس است ،روى اين حساب انسان مشاهده مىكند و در مىيابد كه نفسش اگر چه در ظااهر باا
مردم است ليكن در واقع دائما با پروردگار خود در خلوت اسات ،اينجاسات كاه از هار چيازى
منصرف و منقطع شده و به سوى خداى خود متوجه مىشود ،و هر چيزى را از ياد مىبرد و تنها
به ياد خدايش ذاكر است .در اين حال ديگر چيزى باين او و خادايش حجااب نماىشاود ،ايان
است همان حق معرفتى كه براى آدميان ميسور و ممكن دانسته شده است ،و سازاوار اسات ناام
آن را «خدا را به خدا شناختن» نهاد.
معرفت فكرى كاه از آثاار ساير آفااقى اسات و از ترتياب دادن قيااس و ياا حدسايات و ياا
مقدمات ديگرى به دست مىآيد در حقيقت معرفت به صورتهاايى اسات كاه در ذهان نقاش
بسته است از صورتهاى ديگر ذهنى .در حالي كه خداى معبود بزرگتر از آن است كاه در ذهان
بگنجد ،و ذهن بر وى احاطه يابد و يا ذات مقدسش برابر و مساوى با صورتى شود كه مخلاوقى
از مخلوقاتش آن را در نفس خود آفريده و منقّش ساخته است « ،هالهي،حِيطُ َهبِهِهعِلْماً».
تنها و تنها سير انفسى است كه نتيجهاض معرفت حقيقى و حقيقت معرفت است ،و ايان معناا
با فرمايش اميرالمؤمنين كه فرمودند :معرفت به نفس نافعتر از معرفت آفاقى اسات ،منافاات
ندارد ،زيرا اينكه امام معرفت به نفس را از ديگرى مهمتر شمرده و نفرمودند تنها راه باه ساوى
حقيقت و بهسوى پروردگار همانا ساير انفساى اسات ،باراى ايان باود كاه عاماهی ماردم ساطح
فكرشان آن اندازه باال نيست كه بتوانند اين معناى دقيق را درک كنند .عامهی ماردم خادا را از
همين طريق آفاقى مىشناسند و قرآن كريم و سنت رسول اهلل و اهال بيات اطهاارض ايان
طريقه را پذيرفته و ايماان كساى را كاه ايماانش را از ناحياهی ساير آفااقى كساب كارده قباول
نمودهاند .پس طريقهی سير آفاقى و انفسى هر دو نافعاند.
در كتاب الدرر و الغرر از حضرت على روايت شده است كاه فرمودناد :عاارف كساى
است كه نفس خود را بشناسد و او را آزاد سازد ،و از هار چيازى كاه دورض ماىكناد منازّهش
بدارد .يعنى از اسيرىِ هواى نفس و بنادگىِ شاهوات آزادض كناد .و نياز فرماود :بازرگتارين
جهلها ،جهل انسان است به نفس خويش .و نيز فرمود :بزرگترين حكمتها براى انسان نفاس

خود را شناختن است .و نيز فرمود :از ماردم هاركس كاه بيشاتر نفاس خاود را ماىشناساد او از
پروردگار ترسندهتر است .جهتش اين است كه چنين كسى به خداى خود بيشتر عاالم و عاارف
است كما اينكه خداى سبحان فرمود« :إِنَّماهيخْشَىهاللَّههمِنْهعِبادِ ِهالْع،لَماء(»،سورهی فاطر ،آيهی
«)28از بندگان ،تنها علما از خداى ماىترساند» .و نياز فرماود :بهتارين عقال انساان خودشناساى
اوست .بنا بر اين كسى كه خود را شناخت خردمندى يافت ،و كسى كه نادان به نفس خود باود
گمراه شد .و نيز فرمود :هركه نفس خود را شناخت ،مجاهده با نفس نمود ،و هركه نفاس خاود
را نشناخت آن را واگذاشت و رهايش كرد.
انسان وقتى به سير در بارهی نفس خود بپردازد و اغيار را از دل بيرون و با دل خلاوت كناد،
از هر چيزى منقطع و به خداوناد متعاال ماىپيونادد ،و ايان خاود باعاث معرفات پروردگاارض
مىشود ،البته معرفتى كه در حصولش چيزى واسطه نشده است ،و علمى كه هايچ ساببي در آن
مداخله نداشته است .چون انقطاع به تنهايى تمامى حجابهايى را كه در بين است كنار مىزند،
اينجاست كه آدمى با مشااهدهی سااحت عظمات و كبريااى حاق ،خاود را از يااد ماىبارد ،و
بنابراين بايد اين معرفت را معرفت خدا به خدا نام نهاد .اينجاست كه در سويداى نفاس باه ايان
مطلب تصديق و اذعان پيدا مىشود كه انسان ،فقير و محتا به خداى سبحان و مملوک اوسات
به ملكى كه در قبال آن هيچ استقاللى از خود ندارد.
توجه به نفس در تاريخ بشر
 -1تاريخ بشرى نشان مىدهد كه هماواره بار زباان انساان در خاالل گفتگوهاايش كلماهی
«من»« ،خودم» جارى مىشده و مسلماً با اين كلمه حكايت از حقيقتى از حقايق خارجى در ايان
عالم مىكرده است .چيزى كه هست پرداختن مداوم به رفع حوائج جسمى و مادىِ خود باعاث
شد كه از معناى واقعى اين كلمه و امثال آن غفلت ورزياده و خياال كنناد معنااى ايان كلماات
همان بدن مادى آنان است و بس .و نيز چه بسا گمان مىكردهاند كه نَفس «من -خاودم» هماان
نَفَس و همان هوا يا هواى مخصاوص اسات ،و از هماين جهات ناام آن هاوا را روح گذاشاته و
چنين حكم كردهاند كه انسان عبارت است از مجماوع روح و بادن .ياا گماان كاردهاناد نفاس
«من -خودم» همان خون است .يا نفس انسان عبارت است از اجزاى اصليهاى كه در نطفه جماع
شده ،و در تمامى طول زندگى در ساختمان بدن باقى است.

بنا بر اين اگر سرگرمى به كار بدن ،عوام مردم را از درک حقيقت نفس غافل ساخته و آنها
را به چنين خياالت وا داشته منافات ندارد با اين كه مردانى ممتاز از نظار ايان كاه انساانند ناه از
نظر اين كه داراى تنى خاكى و نيازمند به هزاران شرايط ماديند از كلمهی «من -خاودم» معنااى
ديگرى ادراک كنند و در آن درک هم خطا نكنند .چه هيچ بعيد نيست كه ما نخسات حقيقتاى
از حقايق عالم خلقت را به طور اجمال و بدون اين كه خطا برويم درک بكنيم ،آنگاه وقتى باه
تفصيلِ آن پرداخته و از هويت نفس آن بحث كنيم در آنجا دچار اشتباه شويم.
بنا بر اين بايد گفت بسيارى از مطالب علمى هست كه مانند محسوساتِ ظاهرى و ياا بااطنى
براى آدمى قابل درک و مشاهده است ،و انسان آنها را به رأى العين مىبيند ،چه انساانِ عاالم و
چه جاهل با اين تفاوت كه علما به تفصيالت آن مطالب پرداختاه اماا عاوام و كساانى كاه اهال
بحث نيستند گو اينكه همين مدركات خواص را دارند و مانند آنها باا چشام دل چيزهاايى را
كه آنان مشاهده مىكردناد مشااهده ماىكنناد ،و لايكن از پاىباردن باه تفصايل آن و بحاث از
خصوصيات وجودى آن عاجزند.
انسان در جميع لحظات وجود خود حقيقتى غير خار از خود به نام «من -خاودم» مشااهده
مىكند كه اگر دقت و تعمق در آنچه در اين مشاهده مىيابد بنماياد يقيناا خواهاد دياد كاه آن
چيز بر خالف محسوسات مادىِ او حقيقتى اسات كاه مانناد اماور جسامانى دساتخوض تغييار و
معروم انقسام و پذيراى اقتران به زمان و مكان نيست ،و نيز مىياباد كاه آن حقيقات غيار ايان
بدن مادى است كه اعضا و اجزايش محكوم به احكام مادهاند .به شهادت اينكاه غالاب اوقاات
از اين معنا كه داراى چنين اعضايى است غفلت داشته بلكه به طور كلى بادن خاود را فراماوض
مىكند ،با اينهمه از خود بىخبر نمىشود ،اين خود شاهد اين است كه خودض غير ايان اعضاا
است .اگر هم گاهى در مقام اِعمال بعضى از عنايات مىگويد از خود بى خبر يا غافل شدم و يا
خود را از ياد بردم ،اين در حقيقت مجازگوئي هايى است باه منظاور اِعماال پاارهاى از عناياات
مختلا نفسانى وگرنه خودض در همين تعبيرات اقرار مىكند كه فاعال ايان نسايان و غفلات از
خويش كسى است به نام «خودم» و حكم مىكند به اينكه نفس او و مشاعر نفس اوست كاه از
امورى غفلت ورزيده و امور ديگرى را به ياد دارد .چيازى كاه هسات از روى ناادانى باه جااى
اينكه بگويد از بدن خود و دردهاى او مثال غافال شادم ،نسابت فراماوضشادن را باه «مان» ياا
«خودم» مىدهد و مىگويد :خودم را فراموض كردم؛ و نيز نبايد به اينكاه بسايارى باه خيالشاان
رسيده كه اشخاص بيهوض ،از خود و ذات خود بىخبرند اعتنا نمود براى ايانكاه آنچاه را كاه

فرد بيهوض پس از به هوضآمدن درک مىكند و اذعان دارد اين است كه يادض نماىآياد آياا
در حال اغما به ياد خود بوده يا نه؟ نه اينكه يادض مىآيد كه در آن حال به ياد خود نباوده ،تاا
بتواند ادعا كندكه از خود بيخود بوده است .پس اگر هم اين را بگويد باز نظارض هماان معنااى
سطحى است ،يعنى از بدنم غافل بودم و حواس ظاهريم از كاار افتااد .و باين ايان دو معناا فارق
واضحى است .عالوه بر اين كه بعضى از بيهوضها وقتى به هوض مىآيناد پاارهاى از خااطرات
حالت بيهوشى خود را به صورت چيزى شبيه به رؤيايى كه ما از خواب خود به ياد داريم به يااد
دارند.
و به هر تقدير در اين مطلب شكى نيست كه انسان از ايان جهات كاه انساان اسات خاالى از
چنين شعور نفسانى كه حقيقات نفاس او را  -كاه از آن باه» مان» تعبيار ماىكناد -در برابارض ممثال
مىسازد ،نيست ،و اگر قادرى باه آن معناايى كاه در خاود سارا دارد اناس بگيارد و كماى از
مشغلههاى گوناگون بدنى و آرزوها و هدفهاى مادى منصرف شود تحقيقاً به صحت آنچه ماا
بيان داشتيم حكم خواهد نمود ،و خواهد گفت كه نفس او امرى است كه هيچ سنخيت باا مااده
و ماديات ندارد ،براى اين كه مىبيند خاصيت نفس و اثر آن غير خواص و آثار ماديات اسات،
ليكن متاسفانه اشتغال به مشاغل روزانه و صرف هماهی همات خاود در راه تحصايل آرزوهااى
زندگى مادى و رفع حوايج بدنى ،او را بر آن داشته كه اين امر را مهمل گذاشته و در آن دقتاى
به كار نبرد ،و اين گونه مطالب سااده و روان را اذعاان نكناد ،و باه هماان مشااهدهی عامياناه و
اجمالى اكتفاء نمايد.
 -2گرچه افراد عادى همهی همّشان مصروف حوايج مادى از قبيال غاذا و مساكن و لبااس
است ،و اين گونه افكار براى آنان مجال اينكه در بارهی حقيقت نفس و در زواياى ذات خاود
كنجكاوى كنند باقى نگذاشته ،لايكن گااهى حاوادثي بار او هجاوم آورده و او را از غيار خاود
منصرف و به خود متوجه ساخته اسات .حاوادثي تكاان دهناده نظيار تارس و وحشاتِ شاديد و
مسرت فوقالعاده و محبت مفرط و اضطرار شديد و امثال اينهاا هسات كاه در ايان معناا تاأثير
بهسزايى دارند .مثال ترس شديد ،آدمى را در برابر حادثاه باه هيجاان و اضاطراب در آورده ،در
نتيجه نفس كه تا كنون از خود غفلت داشت و سرگرم با غير خود بود به خود برگشته تو گويى
خودض ،خاودض را از تارس فناا و زوال نگاه ماىدارد ،و همچناين مسارت فاوقالعااده ماياهی
شيفتگى نفس در برابر لذّت است ،اين بيخودى نيز باعث توجه به نفس اسات ،و محبات مفارط
كه آن نيز باعث اين مىشود كه انسان نسبت به محبوب و مطلوب خاود والاه شاده ،جاز او هامّ

ديگرى نداشته باشد و اضطرار شديد كه عالقهی آدمى را از هر چيزى بريده و تنها متوجه خود
مىسازد .چه بسا محبت مفرط و يا تأسا شديد همه جاى دل را پار كارده و باين آدماى و باين
حواس ظاهريش حايل شود ،و تمامى مشاعرض را مرتكز محبوب ياا در آن مطلاب تاساا آور
سازد ،و نتيجتاً در حال خواب و يا بين خواب و بيدارى اماور مختلفاى را از وقاايع گذشاته و ياا
حوادث آينده و يا خفايايى را كه دست حواس ديگران به آن نمىرسد احساس كند .و چه بساا
اگر ارادهی آدمى با ايمانى كامل و يقينى محكم و اذعانى جازم همراه و تاوأم شاود ،كارهاايى
كند كه اشخاص متعارف از آن عاجز باشند ،و اسباب عادى نتوانناد انساان را باه چناين نتاايجى
هدايت كنند.
اينگونه امور ،امورى هستند كه در وقوعشان نياز دارند به اينكه نفس از هار چيازى كاه از
خود خار است و مخصوصا از لذائذ جسمانى منصرف شده و لحظهاى به خود متوجاه شاود و
لذا مىبينيم در باب رياضت نفس با اين كه داراى انواع مختلا و بىشامارى اسات ،ماع ذلاک
در همهی آنها اجماال مخالفت با نفس و آن را از امور خار از خود پرهيز دادن اساس كار باه
شمار مىرود ،و اين نيست مگر براى اين كه فرو رفتن نفس در خواستهها و شاهوات خاويش او
را از پرداختن به خود منصرف ساخته و به شهوات و اماور خاار از خاود راهنماايى ماىكناد،
نتيجتا نيروى شگرف نفس را كه بايد صرف يک كار -اصالح خاود -شود در آن شهوات تقسايم
و پراكنده نموده و آن را از اصالح خويش باز داشته و سرگرم شهواتش مىكند.
 -3در اين مطلب جاى شک نيست كه عواملى كه آدمى را به اينگونه آثار نفسانى دعاوت
مىكند همان طورى كه براى بعضى از افراد به طور موقت و زمانى كوتاه ميسر مىشاود ،هماان
طور براى افراد ديگرى اين توفيق به طاور مساتمر و ياا زماانى طاوالنى دسات دهاد و چاه بساا
اشخاصى از اهل زهد كارشان به جايى رسيده كه نسبت به لذائذ ماادى و فاانى زهاد ورزياده و
جز رياضت دادن به نفس و اشتغال به سلوک طريق باطن ،هَمّ ديگرى ندارند .و نيز جاى شاک
نيست كه اين اشتغال به نفس كار تازه و از من درآورىهاى عصر ما نيست ،زيرا ادلاهی نقلياه و
همچنين اعتبارات عقلى داللت دارند بر اينكه اين عمل از سنن بشريت و الزمهی انسانيت بوده
است.
 -4اشتغال به معرفت نفس به منظور حصول آثار عجيب آن ،با همهی اختالفى كاه در طارق
آن هست ،امرى بوده كه در بين همه امم روا داشته ،بلكه جزو كارهااى پار ارزشاى باه شامار
مىرفته كه آن را به گرانترين قيمت و صرف نفايستارين اوقاات تحصايل ماىكاردهاناد .ايان

مطلب را نهتنها از تاريخ بشرى مىتوان فهميد بلكه اعتبار عقلاى و دقات در آنچاه از ماذاهب و
اديان قديمى كه فعال در دسترس ما است نيز اين معنا را ثابت مىكند .به اين معنا كه اگار ماا در
ملل و اديان متداول مانناد برهمناى و باودايى و ساتارهپرساتى و ماانيگارى و مجوسايگارى و
يهودىگرى و مسيحيت و اسالم دقتى به عمل آوريم ،و در همهی آنها سايرى بكنايم خاواهيم
ديد كه براى اين امر مهم يعنى به دست آوردن معرفت نفس و تحصايل آثاار آن ،نهضاتهااى
عميق و ريشهدار در همهی اين ملل بوده است ،و لو اينكه اين رغبت و نهضت به يک صاورت
نبوده ،بلكه از جهت اوصاف و كيفيت تلقين و تقويم مختلا بودهاند ،إالّ اينكاه هماهی آنهاا
دعوت تزكيهی نفس را داشتهاند .مثال برهمانيت كه مذهب هند قديم بوده گو اينكه در توحيد
و نبوت با اديان صاحب كتاب مخالا است ليكن همين كيش ،هماهی ماردم -و مخصوصااً خاود

براهمه -را دعوت به تزكيهی نفس و تطهير باطن مىكرده است.
فِرَقِ مختلفهی مرتاضين ،كسانى كه داراى اعمال شگفتآورى هستند ،مانناد سااحران اهال
سيميا و اصحاب طلسمات و آنهايى كه داراى تسخير ارواح و تساخير جان و تساخير روحانيات
حروف و كواكب و غير آن هستند ،و آنان كه به احضار و تسخير نفاوس پرداختاهاناد گار چاه
براى هر كدامشان رياضتهاى عجيب مخصوصى است ،ليكن نتيجهی نوع آنهاا هماان تسالط
بر نفس است.
هدف نهايى جميع ارباب اديان و مذاهب و صاحبان اعمال مخصوصه ،هماناا تهاذيب نفاس
است بهوسيلهی ترک هواهاى نفسانى و اشتغال به تطهير آن از اخالق نكوهيده ،و احوالى كه باا
هدف مناسب و سازگار نيست.
 -5ممكن است بگوييد :آنچه از سنن ارباب مذاهب و طريقهها به ثبوت رسيده بيش از ايان
نيست كه اينها در دنيا زهد مىورزيدهاند تا به اين وسيله آمادهی پاداض نيكاوترى شاوند و ايان
غير از مسالهی معرفت النفس و اشتغال به تربيت نفسى است كه شما در آن بحث مىكنيد .برای
آنها اين مسأله كه نفس مجردى در كار هست و براى آن معرفت مخصوصى است كه سعادت
و كمال وجودى آن در آن معرفت است ،مطرح نبوده .همچنين يک مرتام با همهی اختالفاى
كه در دستورات و سنن آنها هست رياضتى ميكشد بارای رسايدن باه مقاامى كاه اساتاد باه او
وعده داده و براى مسلطشدن بر نتيجهی عمل خود مانند نفوذ اراده  ،و چيزى كه اصال يعناى از
اول شروع به عمل تا آخر آن به خاطرض نرسد داستان نفس و مطالب راجع به آن باشاد .عاالوه
بر اينكه بسيارى از همينها كه اسم برديد كساني هستند كه نفس را جز يک امر ماادى طبيعاى

مانند خون يا روح بخارى يا اجزاى اصالى نماىدانناد ،چناان كاه بسايارى هساتند كاه نفاس را
عبارت از جسمى لطيا و هم شكل بدن عنصرى و در حقيقت بدن را قالبى بر آن مىدانناد كاه
در آن بدن حلول مىكند ،و اوست كه در بدن حامل حيات است ،ايان اسات آن مقادارى كاه
مىتوان آن را به اديان نسبت داد ،با اين حال چطور ممكن اسات كساى بگوياد جمياع ادياان و
مذاهب آسمانى و غير آسمانى غرم و هدفشان از دين و مذهب معرفت النفس است؟
در جواب مي گوييم :انسان در جميع مواقفى كه اعمالى را به منظور تربيت نفس و انصراف
آن از امور خارجى و تفنن در لذت مادى و براى اين كه نفس را به خاودض متوجاه و منصارف
سازد ،انجام مىدهد ،و يا به اين منظور انجام مىدهد كه آثار نفس و خواص آن را كه با اسباب
و عوامل طبيعى به دست نمىآيد تحصيل كند ،در همهی ايانهاا غرضاش جاز ايان نيسات كاه
مىخواهد نفس را از علل و اسباب خارجى مايوس ساخته و از او بخواهاد كاه مساتقال و بادون
استمداد از آن اسباب كارى را انجام دهد كه حتى با اسباب عادى و مادى هم انجام نمىگيرد.
بنا بر اين يک انسان متدينى كه در دين خود -هرچه باشد ،نه ال ابالى -چنين فكار ماىكناد كاه
يكى از وظايا واجب انسانى اين است كه براى خود ساعادت حقيقاى را اختياار نماياد ،يعناى
اگر پيرو دينى اسات كاه معااد جازو عقاياد آن اسات زنادگى طياب آخرتاى را ،و اگار مانناد
بتپرستى و تناسخى منكر معاد است زندگى سعيد دنيوى را كاه واجاد هماهی خيارات و فاقاد
همهی شرور باشد بهدست آورد ،اين شاخص ماىبيناد كاه چناين زنادگى و چناين ساعادت را
نمىتواند از راه عياشى و بىبند و بارى در تمتعات حيوانى تحصيل نمايد ،چون اينهاا آدماى را
به آن مقصود نمىرسانند ،پس ناگزير بايد هواى نفس را ترک گفته و تا اندازهاى از آزادى در
هر چيزى كه نفس آن را هوس كند دست بردارد ،و ناچار بايد مجذوب يک و يا چند سابب از
اسبابهايى كه ما فوق سببهاى مادى عادى است شده و نزد او تقارب جساته و پيونادى باا او
برقرار سازد ،و مىبيند كه اين تقرب و اتصال وقتى دست مىدهد كه در برابار اوامار او خاضاع
باشد ،و اين تسليم و خضوع خود امرى است روحى و نفسانى كه جز با اعماال و تاروک بادنى
محفوظ نمىماند .و اين افعال و تروک همان دستورات عبادى ديان مانناد نمااز و سااير مراسام
دينى و هر چيز ديگرى است كه برگشاتش باه آن مراسام باشاد ،و معلاوم اسات ،كاه برگشات
همهی اين مراسم و اين عبادات و مجاهدات به يک نوع اشتغال به امر نفاس اسات .زيارا انساان
فطرتا احساس مىكند كه هيچ واجبى را از دين انجام نمىدهد و هيچ حراماى را از ديان تارک
نمىكند مگر براى همين جهت كه نفسش از اين راه منتفع و تربيت شود .سابقا هم گذشات كاه

انسان حتى براى يک لحظه از لحظات وجودض از مشاهدهی نفاس و حضاور ذات خاود خاالى
نيست و گفتيم كه مسلما آدمى در اين مشاهده و حضور خطا ندارد ،و اگر هم احيانا دچار خطاا
شود خطايش در طرز تفسيرى است كه بر حسب نظريهی علمى و بحث فكرى است.
پس با اين بيان روشن شد كه اديان و مذاهب با همهی اختالفاى كاه در سانن و طريقاههااى
خود دارند اجماال جز اشتغال به امر نفس مقصد ديگرى ندارند ،چه اين كه خود متدينين باه آن
اديان اين معنا را بدانند يا ندانند ،همچنين يک نفر از اصاحاب رياضات و مجاهاده اگار چاه باه
دينى نگرويده باشد و اصال راجع به اينكه نفساى هسات ايماان نداشاته باشاد ماع ذلاک بااز از
رياضت مخصوصى كه براى خاود انتخااب كارده و باا آن رياضات ماىكشاد جاز رسايدن باه
نتيجهاى كه او را به آن وعده دادهاند غرضى ندارد ،و آن نتيجه هم مربوط باه اعماال و تاروک
نيست .چون بين آن و اعمال و تروک هيچگونه ارتباط طبيعاى يعناى ارتبااطى كاه باين اساباب
طبيعى و مسببات آن هست برقرار نيست ،بلكه اين ارتباط ،ارتباطى است ارادى و غير مادى كاه
قائم است به شعور و ارادهی مرتام .شعور و ارادهاى كه وقتاى محفاوظ ماىماناد كاه مرتاام
رياضت خود را كه رابطهی بين نفس او و نتيجه است تارک نكناد .پاس حقيقات رياضاتى كاه
ذكر شد عبارت است از تايياد نفاس و تكميال آن در شاعور و اراده باراى رسايدن باه نتيجاهی
مطلوب .به عبارتى ديگر اثر رياضت اين است كه براى نفاس حاالتى حاصال شاود كاه بفهماد
مىتواند مطلوب را انجام دهد .وقتى رياضت صحيح و تمام بود ،نفس طورى مىشاود كاه اگار
مطلوب را اراده كند حاصل مىشود ،حاال يا به طور مطلق اراده كند و يا با شرايط خاصى .مثال
اينكه روح را براى كودكى غير مراهق (مراهاق يعناي پسار نزدياک باه بلاو ) آنهام در آيناه

احضار نماياد .برگشات روايتاى هام كاه نازد رساول اهلل صاحبت شاد كاه بعضاى از يااران
عيسى روى آب راه مىرفتهاند حضرت فرمودند :اگر يقين آنها بيشتر بود روى هوا هم راه
مىرفتند ،به همين معنا است ،چون همان طورى كه مالحظه مىكنيد روايت اشااره ماىكناد باه
اين كه اين گونه امور خارق عادت داير مدار يقين به خداى سبحان و مستقل در تاأثير ندانساتن
اسباب عادى و مادى است.
بنا بر اين ،ركون و اعتماد به قدرت مطلقهی الهى به هر درجه كه در انسان بالغ شود به همان
اندازه اشيا برايش رام و منقاد مىشوند (دقت بفرماييد) .جامعتارين كاالم در باارهی ايان بحاث
همان فرمايش امام صادق است كه فرمودند :هيچ بدنى از عملى كه نيت در آن قاوى باشاد
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پس روشن شد كه آثار دينى ،اعمال و عبادات و همچنين آثار رياضتها و مجاهدات چنان
است كه بين آنها و بين نفس انسانى روابط معنوى و باطنى بر قرار شده و در حقيقت اشتغال به
آن عبادات و رياضات به هر مقدار كه باشد اشتغال به امر نفس است ،و اگر كساى گماان كناد
كه آثار اخروى اين عمل مانند روح و ريحان و جنت و نعيم و ياا آثاار غريباهی دنيويشاان كاه
هيچيک از اسباب طبيعى نمىتواند آن آثار را نتيجه دهد مانند تصرف در ادراكات نفوس و در
انواع ارادات آنها و تحريكات بىمحرک و همچنين اطالع بر ما فى الضمير و حوادث آينده و
اتصال به روحانيات و ارواح و امثال اينها از امور غريبه تنها اثر اعمال و رياضاات هساتند ناه از
آثار نفس ،و خالصه چنين پندارد كه اين رابطهی ساببى و مساببى رابطاهای اسات باين اساكلت
ظاهرى اعمال مزبور و نتايج مذكور ،نه اين كه از آثار و شؤون بااطنى نفاس باشاد ،و ياا خياال
كند كه حتى بين اين آثار غريبه و بين عمل هم رابطهاى نيست بلكه بدون هيچ رابطه و تصرف،
اتفاق اين آثار دنبال آن اعمال موجود مىشود ،يا صرفا به ارادهی پروردگار و بدون اينكاه اثار
خاص اين اعمال باشد ،دنبال آن اعمال موجود مىشود ،چنين كسى در حقيقات خاود را گاول
زده است.
 -6مبادا خوانندهی عزيز از مطالب گذشته چنين نتيجه بگيرد كه دين عبارت است از عرفاان
و تصوف .يعنى تصور كند معرفت النفس همان عرفاان اسات و عرفاان عباارت اسات از هماان
دين .اين خود اشتباه بزرگى است ،زيرا چيزى كه دين عهدهدار آن است عباارت اسات از بياان
اينكه براى انسان سعادتى است حقيقى نه موهوم ،و اين سعادت را نمىتوان به كا آورد مگار
بهوسيلهی خضوع در برابر مافوقالطبيعه ،و قناعت نكردن به تمتعات مادى.
اديان هر چه باشند چه حق و چه باطل به اين خاطر به كار بارده ماىشاوند كاه ماردم باه آن
وسيله تربيت شده و به سوى سعادت سوق داده شوند ،سعادتى كه اصالح نفاس و تهاذيب آن،
مردم را به آن نويد داده و به سوى آن دعوت مىكناد ،البتاه اصاالح و تهاذيبى كاه مناساب باا
مطلوب باشد .اين كجا و مسالهی اينكه دين عبارت است از عرفان كجا؟
غرم از دين اين است كه مردم خداى سبحان را بپرستند ،چاون ساعادت انساانى و حياات
طيبهی آنها است ،حياتى كه آدمى جز باه وسايله نفساى پااک باه آن نماىرساد ،و چاون ايان
دعوت محتا بود به اين كه جزو دستورات خود اصالح نفس و تطهير آن را هم مندر نماياد،

تا گرونده به اين دعوت مستعد سعادت شود ،از اين رو مسألهی تهذيب نفس جزو برنامهی دين
شده و از البالى احكام دين گاهى هم اسمى از اين معنا به گوض مىخورد .بنا بر ايان اگار چاه
دين هم عرفان را به يک نحو استلزام ،مستلزم مىباشد ليكن نمىتوان گفت دين هماان معرفات
النفس است .طريقههاى مختلا رياضت و مجاهدهاى كاه باه منظاور رسايدن باه اناواع مقاصاد
خارقالعاده سلوک مىشود نيز غير معرفت النفساند ،اگر چه بعضى به بعضاى باه ياک نحاوى
ارتباط داشته باشند.
آرى عرفان نفس اگر چه سلوكش به هر طريقى كه فرم كنايم باشاد ،امارى اسات كاه از
دين گرفته شده است ،چنان كه اديان با همهی اختالف و تشتتى كه دارند همه انشعاباتى هساتند
كه از يک دين ريشهدارى كاه از فطارت انساانيت ريشاه گرفتاه يعناى از ديان توحياد منشاعب
شدهاند.
بنا بر اين مىتوان گفت دين توحيد پدر اديان و اديان حق و باطل فرزندان خلاا و نااخلا
اين پدرند ،و اين دين فطرى داستان اعتبار دادنش به امر نفس از اين قرار است كه مىخواهد به
اين وسيله سعادت انسانى را كه به آن دعوت مىكند يعنى معرفت پروردگاار را كاه در نظارض
مطلوب نهايى است به وجود آورد .يعني نظر دين به مسالهی عرفان نفس نظر اساتقاللى نيسات،
بلكه نظر آلى و طريقى است.
 -7از بسيارى از صلحاى ديندار ما حكايات شاده كاه در خاالل مجاهادات ديناى خاود باه
كرامات خارق العاده و حوادث عجيب و غريبى دست يافتهاند و گاهى نظاير ايانهاا باراى غيار
اهل صالح هم اتفاق مىافتد ،و ليكن اين وقتى اسات كاه شاخص داراى نيات صاادق و نفساى
منقطع از دنيا باشد كه چنين اشخاص هم چيزهااى ناديادنى را ماىبينناد ،در حاالى كاه خاود از
سبب قريب آن غافلند ،و آن امور را بدون توسط واسطهاى به خود پروردگار نسبت ماىدهناد،
البته اين نيز اگر چه به يک معنا صاحيح اسات لايكن اساباب متوساط را هام نماىتاوان نادياده
گرفت.
و چااه بسااا يااک نفاار اسااتادِ احضااار ارواح ،روح مااردى را در آينااه و يااا آب و امثااال آن و
بهطورى كه معمول است به وسيلهی تصرف در نفس يک كودک احضاار كارده و ماىپنادارد
كه كودک با همين چشم سر ،شخص احضار شده را مىبيند ،و خيال مىكند سااير حضاار كاه
نمىبينند بين آنها و آن روح احضار شده حجاابى اسات كاه اگار كناار رود آنهاا نياز مانناد آن
كااودک او را خواهنااد ديااد .و چااه بسااا روح انسااان زناادهاى را احضااار كاارده و از او اساارار و

نهانهايش را استنطاق نمودهاند ،در حالى كه خود صاحب روح بيدار و مشغول انجاام كارهاا و
حوائج يوميه خود بوده است ،و اصال از داستان اين كاه روحاش ماورد اساتنطاق قارار گرفتاه و
دارد اسرارض را كه از افشاى آن بسيار تحفظ داشت فاض مىكند بىخبار باوده .و نياز چاه بساا
انسانى را به وسيله خواب مغناطيسى خواب كرده در همان حال عملى را كاه خاود ماىخواهناد
تلقينش مىكنند ،در حالى كه از جريان تلقين و قبوالندنش در خواب مغناطيسى غافل است.
بعضى از علماى اين فن وقتى ارواح زيادى را ديدند كه صورت روحيشان شبيه باه انساان و
يا حيوانى است ،پنداشتند كه ال بد اين صورت در عالم خار و طبيعت هام ،كاه عاالم تغييار و
تحول است وجود دارد .البته همهی اين فكرها به دنبال فرضيهاى باود كاه در بااره نفاس فارم
كرده بودند و آن اين بود كه نفس خودض مبدئى است مادى براى بدن يا از خواص مبدأ مادى
ديگرى است كه كارض از روى شعور و اراده است .اينجاست كه بايد به اين آقايان گفت بهتار
اين بود كه فكرى در بارهی اصل زندگى و حقيقت حيات و شعور مىكرديد ،ولايكن ايناان تاا
كنون نتوانستهاند اين مشكلِ الينحل را كه جان و زندگى و شعور چيست حل نمايند.
نظير اين فرضيه ،فرضيهی كسى است كه گفته است :روح جسم لطيفى است به شاكل بادن
عنصرى صاحبش كه در تمامى هيات و قيافههاى آن شبيه به آن است .منشا اين فكار ايان باوده
كه ديده است آدمى خود را در خواب مىبيند و مىبيناد كاه صاورت رؤيااييش شابيه صاورت
خارجيش است بلكه چه بساا صااحبان رياضات كاه صاورت نفساانى خاود را در بيادارى و در
خار بدن و در برابر خود مجسم دياده و ديادهاناد كاه صاورت روحيشاان شاباهت تماامى باه
صورت جسمى شان دارد .از اين رو گفتهاند روح جسم لطيفى است كه در بدن عنصرى انساان
مادامى كه زنده است حلول نموده ،وقتى از بدن مفارقت كند بدن مىميارد ،و نفهميادهاناد كاه
اين صورت ،صورتى ذهنى و قائم به شعور انسان است ،نظير صورتى كاه شاخص از بادن خاود
تصور و درک مىكند و نظير صور ساير موجودات خارجى كه از بدنش جدا است ،و چاه بساا
همين صورت جداى از بدن براى بعضى از ارباب رياضت ،بيش از يكى و يا به هيات غير هيات
خود جلوه كند ،و چه بسا نفس خود را به عاين آن صاورتى كاه نفاس ياک فارد ديگارى دارد
ببيند ،اگر اين آقايان توانستند در اين چند مورد نقاض نگويناد ايان صاور ،صاور روح مرتاام
است مىتوانند دربارهی صورت واحدى كه مرتام در خواب و يا در بيدارى شبيه باه صاورت
خود مىبيند بگويند صورت روح اوست.

حقيقت امر اين است كه اينان اطالعاتى از معارف مربوط به نفس به دسات آوردهاناد ،و در
اين راه موفقيتهايى كسب كردهاند ،ليكن چون حقيقت نفس را آن طور كه هست نشناختهاناد
از اين رو دربارهی همان اطالعات صحيح هم دچار اشتباه و گمراهى شدهاند .حق مطلب بناا بار
آنچه برهان و تجربه ،ما را به آن هدايت مىكند اين است كاه حقيقات نفاس كاه هماان قاوهی
داراى تعقل است و از آن به كلمهی «من» تعبير مىشود همان طور كه سابقا هم اشاره شد امارى
است كه در جوهرهی ذاتش مغاير با امور مادى است ،و بر خالف تصور عامياناه اناواع و اقساام
شعور و ادراكاتش يعنى حس و خيالش و تعقلش همه از اين جهت كه مدركاتى است در عاالم
خود و در ظارف وجاودى خاود داراى تقارر و ثباوت و واقعيات اسات ،بار خاالف آنچاه كاه
ادراكات بدن و احساسات عضوى ناميده مىشود كه در حقيقت ادراک و احساس نيست بلكاه
خاصيتى است طبيعى از قبيل فعل و انفعالهاى مادى .يعنى چشم و گوض و ساير حاواس بادنى
هيچ يک درک و شعور ندارند ،چشم نمىبيند و گوض نمىشنود بلكه وسيلهی ديدن و شانيدن
را براى نفس آماده مىسازد ،بنا بر اين امورى كه تنها براى صلحا و مرتاضين مشهود مىشاود از
حيطهی نفوس آنها خار نيست .بحث در ايان اسات كاه ايانگوناه معلوماات و ايان معاارف
چطور در نفس قرار گرفته؟ و محلش در نفس كجا است؟ و اينكه نفس به تمامى حوادثى كاه
مربوط به اوست و يا كمترين ارتباط را به او دارد سمت عليت را حائز اسات .پاس تماامى ايان
امور غريبه كه اهل رياضات و مجاهدات مسلط بر آنها هستند همه معلول اراده و مشايت آناان
است ،و اراده هم معلول شعور است ،پس شعور انسانى در جميع حوادثى كه مربوط به اوست و
امورى كه انسان به آن تماس دارد دخيل و مؤثر است.
 -8بنا بر اين جا دارد كسانى را كه به عرفاان نفاس اشاتغال دارناد فاى الجملاه باه دو طائفاه
تقسيم كنيم ،اول :آنهايى كه مىخواهند آثار غريبهی نفس را كه از حيطاهی اساباب و مساببات
مادى خار است احراز نموده و به اين وسيله راهى براى معيشت و يا اعمال ساير اغرام خاود
پيدا كنند ،مانند اساتيد طلسمات ،و تسخير روحانيات كواكب ،و موكلين بر امور ،و تسخير جن
و ارواح انسانى و همچنين مانند آنان كه با دعا و افسون سر و كار دارند .دوم :آنهايى كاه كاار
با خود نفس دارند ،و مىخواهند به وسيلهی دلكندن از امور مادى و امور خار از نفاس و نياز
به وسيله دل بستن به نفس سار از حقيقات آن در آورناد ،و در آن غاور كنناد ،مانناد طبقاات و
مسلکهاى مختلا تصوف ،و تصوف هم از مطاالبى نيسات كاه مسالمين آن را از پايش خاود
اختراع كرده باشند ،و يا اصوال مربوط به اسالم باشد .بلكه به اين معنا كاه اصاوال هماان طاورى

كه سابقا هم گفته شد دين فطرى ،انسان را به زهد دعوت مىكند ،زهد هم به عرفاان نفاس ،راه
مىنمايد ،پس مستقر شدن يک دين در بين يک امت و جاى گرفتن آن در دلها ،خود به خاود
مردم را آماده و مهيا براى اين مىسازد كه طريقهی عرفان نفس را اختيار و اصوال فكر اين كاار
را در بين آنها به وجود مىآورد ،و باعث مىشود بعضى از افارادى كاه واجاد جمياع عوامال و
شرايط مقتضى هستند اين طريقه را اخذ نمايند .پس پيدا شدن اين طريقه در باين ياک امات باه
وراثت نيست بلكه استقرار و مكث روح دينى در يک مدت معتنا به در بين يک امت باعث اين
است كه اين طريقه صحيح يا باطل در بين ايشان به وجود آيد اگار چاه هايچ گوناه ارتبااطى باا
ساير امم نداشته باشند ،كه از آنان به ارث ببرند .پس نبايد گفت به وجود آمادن ايان طريقاه از
راه وراثت و سرايت از قومى به قوم ديگرى انتشار يافته است.
 -9پس جا دارد دستهی دوم از آن دو دستهاى را كه در پى عرفان نفساند يعنى اهل عرفان
حقيقى را نيز به دو طايفه تقسيم كنيم :طايفهاى از ايانهاا ايان طريقاه را تنهاا باراى ايان جهات
سلوک مىكنند كه به اين طريقه عالقمند هستند ،البته از مختصرى از معارف نفس هام بهارهاى
دارند ،ليكن اين معرفت براى آنان هيچ وقت به طور كامل و تمام دست نمىدهد .زيرا ايناان از
آن جايى كاه غيار از خاود نفاس ،غارم ديگارى از ايان معرفات ندارناد ،از هماين جهات از
آفريدگار نفس يعنى خداى تعالى كه سبب حقيقى نفس اسات و زماام نفاس در وجاود و آثاار
وجودض به دست اوست ،غافلند .از اين رو آن طور كه بايد نتوانساتند باه معرفات الانفس نايال
شوند .چگونه ممكن است كسى بتواند به چيزى معرفت تام و كامل پيادا كناد در حاالى كاه از
علل هستى او و مخصوصا علت العلل غافل باشد؟ آيا سزاوار نيست اين قسام معرفات را از نظار
اين كه باز با علوم و آثار غريبه نفس توأم است كهانت بناميم؟
از اين دسته طايفهی ديگرى هست كه طريقهی معرفت النفس را از اين نظر دنباال ماىكنناد
كه اين معرفت خود وسيلهی معرفت به پروردگارشان است ،اين طريقهی معرفت الانفس هماان
معرفت النفسى است كه دين هم مردم را به آن دعوت نموده و آن را تا انادازهاى ماىپساندد ،و
اين طريقه همين است كه انسان به معرفت نفس خود از اين نظار بپاردازد كاه نفاس را آيتاى از
آيات پروردگار خود بلكه نزديکترين آيههاى پروردگارض به خود مىداند ،خالصه نفاس را
وسيله و راهى بداند كه به سوى پروردگار سبحان منتهى مىشود «إِنَّ إِلاى رَبِّاکَ الرججْعاى» و باه
درستى به سوى پروردگار تو است بازگشت.

در پايان ،اين نكته را نيز خاطر نشان مىسازيم كه مسالهی عرفاان نفاس ،مساالهی فكارى و
نظرى نيست ،بلكه مقصدى است عملى كه جز از راه عمال نماىتاوان معرفات تاامّ و كامال در
بارهی آن بهدست آورد ،و اما علم النفسى كه فالسفهی قديم مطرح كردهاند ،علمى نيسات كاه
چيزى از اين غرم را تامين كند ،و همچنين علم نفس تربيتى كه متاخرين در هماين تاازگىهاا
كتابهايى در باره آن نوشتهاند ،نيز در حقيقت شعبهای است از فن اخالق به سبک قديم ،و در
ايفاى غرم مذكور اثرى ندارد.

جلسه دوم،

حقيقتِ انسان؛ ماوراء بدن

با توجه به اينكه مبناييترين ادراک برای هر انسان ادراک نفس اوست بايد با تمام جاديت
معرفت به نفس دنبال شود تا شما انسان بيمبنايي نباشيد.
در نكتهی اول بناست روشن شود «منِ» انسان كاه در اصاطالح فلسافه باه آن «نفاس ناطقاه»
گويند ،غير از «تن» او است و نيز بنا اسات در نكاات بعادی روشان شاود «مانِ» انساان حقيقات
اوست و «تن ِ» انسان ابزاری است در قبضهی نفس ناطقهی او .در ضمن معلاوم مايشاود هماهی
ادراكاتي كه داريم ،مثل شنيدن ،فكركردن ،همه مربوط به «من» انسان است.
ابتدا بايد به اين نكتهی مهم توجه شود كه هركس مايتواناد احسااس كناد خاودض غيار از
تناض مي باشد .هر اندازه انسان نسبت به ايان موضاوع توجاه بيشاتری باه خار دهاد موضاوعِ
مغايرتِ تن از من بيشتر برايش جدّی ميشود و با استحكام بيشاتر موضاوع را دنباال مايكناد و
ميتواند آن را مبنای انديشهی خود قرار دهد.

معرفت نفس؛ معرفتي تجربي
اگر بخواهيم با تمام وجود احساس كنيم كه ما اين «تن» نيستيم و «تن ِ» ما در حقيقت ما هايچ
دخالتي ندارد  ،بايد بتوانيم اين موضاوع را طاوری احسااس كنايم كاه مثال سااير اماور تجرباي
برايمان تجربه شود ،بر همين اساس بايد عرم كنم روض ما در اين بحاث تاا آخار ياک روض
«تجربي» است و نه روض استداللي و انتزاعي ،منتها در روض تجربي ،يک وقت موضاوعِ ماورد
تجربه ،پديدهای مادی است و يک وقت موضوعِ مورد تجرباه ،پديادهای غيار ماادی اسات .در

روض تجربي وقتي موضوعِ مورد تجربه مجرد باشد عمالً وجودِ معلوم نزد عالم حاضر است كاه
به آن علم حضوری مي گويند ،پس با اين تعريا تمام علوم حضوری در سلک تجربه ،آن هام
تجربه دروني قرار ميگيرند .اينكه گفتاه مايشاود در روضهاای عرفااني عقاياد انساان يقيناي
مي شود به جهت آن است كه موضوعات در روض عرفااني باه صاورت علام حضاوری ،ماورد
توجه قرار ميگيرند .چون عارفْ نمي خواهد فقط با فكرض از «عالم غيب» آگااهي پيادا كناد،
او تالض ميكند از طريق قلبش با حقايق مأنوس شود و آنها را تجربه كند.
يكي از بركات معرفت نفس اين است كه انسان معني «لقااءاهلل» را كاه مطلاوب اوليااء الهاي
است و يک عمل تجربي است ،ميفهمد و چنانچه انسانها معنای لقاء الهي را متوجاه شادند راه
رجوع به حق برايشان پيدا ميشود .هرچند موضوع طوری است كه تاا راهارو راه را طاي نكناد
نتيجه نميگيرد.
در علوم تجربي قاعده اين است كه ما با موضوعِ مورد تجرباه ارتبااط مساتقيم پيادا كنايم و
برای اين كار بايد موانعِ ارتباط با موضوع را برطرف نماييم .مثل وقتاي كاه مايخاواهيم تجرباه
كنيم آب در چند درجه به جوض ميآيد ،چيزهايي را كه مانع ارتباط ما با آبِ خالص ميشاود
از محيطِ آزمايش خار ميكنيم و لذا آبي را انتخاب ميكنيم كه گچ و نمک نداشاته باشاد و
آب مقطر باشد ،آن هم در محلي كه فشار هوا در حدّ فشار سطح دريا باشد ،تا فشاار زيااد ماانع
ظهور خاصيت اصلي آب نگردد .در موضوع معرفت نفس نيز بايد هماين قواعاد رعايات شاود
يعني اگر خواساتيم خودماان را درسات تجرباه كنايم ،باياد شارايطي را باه وجاود بيااوريم كاه
«خود»مان در آن شرايط ،خالص از هر مانعي مورد تجربه قرار گيارد .اينجاسات كاه عالماان باه
نفس ناطقه تجربهی انسان در خواب را پيش ميكشند ،زيرا در آن حالت نفس انسان بدون بدن
در صحنه است .البته اگر بتوانيم خود را در «مرگ» تجربه كنيم بسيار بهتر است ،ولاي در بحثاي
كه ما داريم «مرگ» و «خواب» چندان فرق نميكنند .خواب ،شارايطي اسات كاه انساان بادون
بدن با خودض روبهرو است و ميتواند خود را بهخوبي تجربه كند و در نتيجاه متوجاه مايشاود
خودِ او بدون همراه داشتن «تن» ،باز خودِ اوست.
عرم شد برای شناخت خود ،مرگ بهتر از خواب است ،چون همانطاور كاه بعاداً روشان
ميشود ،در مرگ عالوه بر اين كه انسان بدون بدن است ،هيچگونه تعلقاي هام نسابت باه بادن
خود ندارد و به همين جهت در درکِ خود به صورتي خاالص ،بهتارين حالات را دارد و انساان
در آن شرايط برای خود زاللتر است! ولي با اينهمه در خواب هم تمام شرايطِ جدايي از بادن

در ميان است مگر اينكه نفسِ انسان هنوز تعلق به بدن را در خود دارد و باه هماين انادازه باياد
متوجه بود كه در تجربهی خود نقش اين تعلق ناديده گرفته نشود .در هر حال ميتوانيم خاود را
در خواب نيز تجربه كنيم آن هم بدون بدن و متوجه شويم بادن هايچ نقشاي در حقيقات انساان
ندارد.
نكتهی اول :انسان يک «تن» دارد و يک «من» .كه حقيقت او همان «من يا نفاس» اوسات ،و
همهی ادراكات ،مخصوص و مربوط به نفس 1است.
نكتهی اول متذكر اين مطلب است كه انسان بدون هايچ برهاان و اساتداللي ،خاود را حاس
ميكند و دست و پايش را عين خود نميداند ،باهخصاوص ايان مساأله در خاواب روشانتار و
محسوستر است؛ زيرا ما در خواب هنگامي كه بدنمان در رختخواب است ،خاود را در هماان
جايي كه خواب ميبينيم مييابيم و نه در رختخواب .مثالً خواب ميبينيم كه در بااغي هساتيم و
واقعاً هم خاود را در آن باا احسااس مايكنايم و حاس نمايكنايم خودماان هماان گوشات و
استخوانها هستيم كه در رختخواب اسات .ياا وقتاي كاه خاواب مايبينايم در خياباان ،ماشايني
ميخواهد ما را زير بگيرد ،خود را در وسط خيابان حس ميكنيم .خواب ميبينيد دارياد از ايان
طرف خيابان به آن طرف خيابان ميرويد ،يکمرتبه يک ماشين پيدا شد كه شما را زير بگيرد،
ميپريد داخل پيادهرو .از ترس اينكه نزديک بود ماشين به شما بزند و بميريد ،بيدار مايشاويد
و خوشحال كه الحمدهلل نمردهام .حال چند سؤال برايتان هست :اول اين كه چه كسي در خيابان
بود؟ عنايت بفرمائيد با توجه به تجربي بودن روض ما قرار شد كه از هيچ فكری غير از احسااس
خودتان كمک نگيريم .چون احساس خودمان بديهيترين پديدهی مورد توجاه ماا اسات پاس
نبايد جز از خودمان از چيز ديگری كمک بگيريم .از خودتان بپرسيد؛ آن كسي كه خواب ديد
در خيابان است و بعد پريد داخل پيادهرو و سپس بيدار شد و خود را در رختخواب يافات ،چاه
كسي بود؟ وقتي از خواب بيدار ميشويد ،چه احساسي داريد؟ آيا احسااستاان جاز ايان اسات
كه :خواب ديديد خودتان در خيابان بوديد و بارای هماين هام ترسايديد؟ در حاال حاضار چاه
احساسي نسبت به خود داريد؟ آيا همين احساسي كه در حال حاضار از خودتاان دارياد هماين
احساس را نسبت به خودتان در خيابان موقعي كه خواب ميديديد ،نداشتيد؟

 - 1عزيزان توجه داشته باشند كه در محاورات فارسي زبانان؛ «مَن» و «نفس» و «روح» به يک معني به كار ميرود و در
اين نوشتار نيز هر سه واژه به يک معني به كار رفته است.

توجه داشته باشيد با ذهنياتي كه به خودتان تحميل كاردهاياد موضاوع را در حجااب نبرياد.
درست به خودتان توجه كنيد كه در حال حاضر چه احساسي نسبت به خود داريد؟ احساستاان
جز اين است كه در حال حاضر در مكاني كه قرار گرفتهايد ،هساتيد و هايچ دليلاي ندارياد كاه
اين احساس را نفي كنيد؟ مثالً وقتي سر كالس هساتيد كاامالً احسااس مايكنياد خودتاان سار
كالس هستيد و وقتيكه از كالس بيرون رفتيد به رفيقتان ميگوييد :خاودم سار كاالس باودم،
خودم به سخنان معلم گوض دادم و سپس خودم بيرون آمدم ،هنگام خوابديدن هم همينطاور
است .فردا صبح كه برای رفيقتان از خوابِ ديشب تعريا ميكنيد ،چه ميگويياد و فعاالً چاه
احساسي نسبت به هنگامي كه خواب ميديديد در خيابان هستيد ،از خودتان داريد؟ ميگويياد:
خواب ديدم كه خودم در خيابان بودم .آيا جز اين است كه ميگوييد :خواب ديدم كه نزديک
بود ماشين به من بزند؟ و درست همان احساسي را كاه وقتاي در سار كاالس بودياد ،نسابت باه
خودتان داشتيد ،همان احساس را وقتي كه در خواب در خيابان بوديد ،نسبت به خودتان دارياد
و اين ميرساند كه واقعاً خودتان همان هستيد كه در خواب در خيابان باود ،بادون آن كاه بادن
گوشتيتان همراهتان باشد.
آن بدني كه در رختخواب بود مسلّم خودِ شما نبود هر چند شديداً به بدن خود تعلاق دارياد
و وقتي بيدار شديد و ديديد خطری برای بدنتان پيش نيامده خوشحال شديد ولي آيا مايتاوان
گفت :بدنتان مقداری از شماست؟ ميتوانيد احساس كنيد مقداری از منِ شما در خيابان بود؟ يا
ال خودتاان را در خياباان يافتياد؟ بار ايان
احساس ميكنيد همهی خودتان در خيابان باود و كاام ً
اساس ميتوان نتيجه گرفت كه تنِ انسان هيچ نقشي در حقيقت او ندارد و تمامااً هاركس خاود
را بدون بدن ميتواند احساس كند.
ما نميخواهيم نتيجه بگيريم بدن از آن جهت كه ابزار تن است در ادراكاتي كه انساان دارد
نقشي ندارد .بلكه حرف ما اين است كه تن انسان در حقيقتِ انسان دخالت ندارد و شاما بادون
بدن ،خودتان ،خودتان هستيد .همينطور كه مايتاوانيم بگاوئيم درجاه حارارتِ آب نقشاي در
حقيقت آب ندارد ،چون حقيقت آب «تر»ی اسات ،حاال ساي درجاه حارارت داشاته باشاد ياا
بيست درجه ،در حقيقتِ تریِ آب تفاوتي حاصل نميشود.
در راستای آنكه تنِ انسان ،ابزار نفس انسان است ميگوييم :باالخره اين دست ،دسات مان
و اين پا ،پای من است و آنها را به «منِ» خود نسبت مايدهايم .اماا اگار دساتتاان قطاع شاد،
هيچوقت احساس نميكنيد يک كمي از «مَن» شما كم شد ،پس بهراحتي ميتوان نتيجه گرفات

كه اينها ابزارهايي هستند در اختيار نفس ولاي هايچ نقشاي در ايان كاه مان خاودم را دسات و
پاهايم بدانم ندارند و بدون دست و پا ،من خودم خودم هستم .در همين راساتا اگار هماهی تان
انسان هم از نفس او جدا شاود هايچ چيازی از حقيقات انساان كاساته نمايگاردد و اباداً انساان
احساس نميكند از نفس او چيزی كم شده است .بعداً روشن ميشود كه وقتي آدمي مايميارد
ميبيند كه ميميرد و حقيقت خود را در عالمي ديگر به خوبي احساس ميكند و چيزهاايي كاه
با اين چشم در اين دنيا نميديد آنجا ميبيند.

ادراكات ،مخصوص «من» است ،نه «تن»
پس از اينكه روشن شد اعضاء بدن ابزارهايي است در اختيار نفاس ناطقاه ياا «مانِ» انساان،
نبايد نقش اين ابزارها را بيش از آنچه هستند دانست .آيا احساس شما آن است كاه چشام شاما
ميبيند يا شما با چشمتان ميبينيد؟ ميخواهيم بگوييم تمام ادراكات ،مثل شنيدن و ديدن و فكر
كردن همه مربوط به نفسِ انسان است و از آن جايي كه «تن ِ» انساان «ابازار» نفاس اسات ،تماام
اعضاءِ آن مثل چشم و گوض و مغز ،ابزار نفس ميباشند و در واقع «من» با چشمم ميبينم و اين
طور نيست كه چشم در اصل رؤيت من نقش داشته باشد .چشم مثل تلسكوپ است؛ كه مان باه
وسيلهی آن ستارهها را رصد ميكنم ،همانطاور كاه تلساكوپ در ديادن ساتاره نقاش ابازار را
دارد ،چشم هم در ديدن اشياء همين نقش را داراست.
وقتي گفته ميشود همهی ادراكات مخصوص نفس است؛ باه ايان معناا اسات كاه بيناايي و
شنوايي مخصوص نفساند منتها انسان در عالم ماده با ابزاری به نام گوض ميشنود و باا ابازاری
به نام چشم مي بيند ولي در عالم برزخ ،ديگر محدود به اين اعضاء نيست چون ذات خودض بينا
و شنوا است .مالحظه كردهايد كه در هنگام خوابديدن ،در عالم خاواب ،هام چشام دارياد و
ميبينيد و هم گوض داريد و ميشنويد در حاليكه چشم و گوضِ بدن در رختخواب است و ناه
چيزی ميبيند و نه چيزی ميشنود .به گفتهی مولوی:
مَااااردْ خفتااااه ،روحِ او چااااون آفتاااااب

وز فلااک تابااان و تاان در جامااه خااواب

عرم شد در روض معرفت نفس  -چون قصاد ماا ايان اسات كاه باا حقاايق ماأنوس شاويم -ساعي
ميشود موضوعات مطرح شده را به تجربيات خود ارجاع دهيم و به همين جهت بحث را بيشاتر
با مثال جلو مي بريم .شايد برايتان پيش آمده باشد كه سر كالس نشستهاياد و دارياد باه ساخنان
استاد گوض ميدهيد و در حال ديدن او هستيد ،يکمرتبه ميرويد در عالم «رؤيا و خياال» و در

تصوراتي كه قبالً برايتان واقع شده فرو ميرويد ،اگر در اين حال استاد سخني بگوياد كاه هماه
بخندند ،شما با شنيدن صدای خندهی سايرين به خود ميآييد و مايپرسايد چاه گفات؟ معلاوم
است كه شما حرف استاد را نشنيدهايد در حالي كه از نظر فيزيولوژی شنيدن ،مكانيسام شانيدن
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
انسان است انجام نگرفت .چون وقتي به عالم رؤيا رفتيد نفس انسان كه بايد باه كماک گاوض،
كلمات استاد را ميشنيد در صحنه نبود .نشنيدن سخن اساتاد باه جهات ايان نباود كاه مكانيسام
شنيدن انجام نشده بلكه به جهت آن بود كه آن كسي كه از اين ابزار استفاده ميكرد در صاحنه
س ناطقهی شاما باه جاايي
حاضر نبود .يا وقتي در كالسِ درس ،چشمِ شما به معلم است ولي نف ِ
ي چشام باا تطاابق عدساي و انعكااس
غير از كالس و معلم توجه و نظر دارد  -در عين اين كه عمال بينااي ِ

تصويرِ معلم بر روی لكه زرد شبكيه انجام ميگيرد -اگر معلم حركتي انجام دهد كاه هماهی حاضاران
بخندند ،تازه شما به خود ميآييد و از بقيه ميپرسيد« :معلم چه كرد؟!» چاون نفاس شاما باه آن
صحنه نظر نداشت و به عبارت دقيقتر در جای ديگری حاضر بود ،اين چشم با اينكه باه ساوی
معلم بود ،ولي نديد .يعني در واقع «منِ» انسان است كه با چشم ميبيند ،ناه ايان كاه «چشام» باه
خودیِ خود بيننده باشد .به علت آن كه بينايي مربوط به نفس ناطقهی انسان است.
وقتي چشم كسي خاراب شاد ماي تاوان چشام ساالمي باه او پيوناد زد و بيناايي او را باه او
بازگردانااد ،زياارا حقيقاات «رؤياات» كااه مربااوط بااه نفااس ناطقااهی اوساات از بااين نرفتااهاساات.
خرابشدن چشم مثل آن است كه دوربين بشكند؛ با عاوم كاردن دورباين مايتوانياد كاار را
ادامه دهيد ،چون آن كسي كه ميبيند ،شماييد.
در مثالهايي كه عرم شد مالحظه كرديد اگر شما در صحنهی اساتفاده از چشام و گاوض
نباشيد ،چشم و گوض به خودی خود عمل ديدن و شنيدن را انجام نميدهناد ،پاس بااز باياد از
خود بپرسيم ،چه كسي در كالس نبود كه چشم نديد و گوض نشنيد؟ به نظر ميآياد باه راحتاي
ميتوان نتيجه گرفت :چشم و گوض «ابزار» نفس ناطقهاند ،آنكه درک مايكناد« ،مان» انساان
است؛ اگر «من ِ» انسان در صحنه نباشد ،اين چشم و گوض باه خاودی خاود دركاي ندارناد .هار
چند مدعي نيستيم كه از چشام و گاوض كااری نمايآياد ،بلكاه مايخاواهيم بگاوييم در عاالم
محسوسات ،نفس انسان به كمک چشم ميبيند و به كمک گوض مايشانود ولاي در هار حاال
همهی ادراكات مخصوص نفس است .گفت:

پرتااو روح اساات ،نطااق و چشاام و گااوض

پرتاااو آتاااااش باااوَد در آب جااااااوض

البته از اين نكته نبايد غافل شاد كاه نفاس ناطقاه از طرياق ابزارهاايي مثال چشام و گاوض،
ادراكات خود را در عالم ماده محقّق ميكند .كه در جلسات بعد با دقت بيشاتر باه آن پرداختاه
ميشود.

بيهوشي
از نمونههايي كه گواه است تن انسان در حقيقت انسان دخالت ندارد نكتاهای اسات كاه در
هنگام بيهوض شدن انسان روشن ميگاردد .چاون در عمال بيهاوضكاردن ،داروياي را باه بادن
تزريق ميكنند تا نفس ناطقه از تدبير كامل بدن در زمان مشخص و محدودی منصارف شاود و
در نتيجه انسان در اثر زخمها و برضهايي كه جرّاح ايجاد ميكند دردی احساس نكناد .از ايان
طريق معلوم ميشود احساس درد مثل هر ادراک ديگری ،مربوط به نفس است .عمال بيهوشاي
نشان ميدهد آنكه درد را احساس ميكند بدن نيست وگرنه بايد در هنگام بيهوشاي ،بادن دردِ
ناشي از جراحي را احساس كند ولي چون با تزريق داروی بيهوشي توجه كاملِ نفاسِ انساان باه
بدن را از بين بردهاند ،نفس انسان آنچه را بر بدن ميگذرد احساس نمينمايد.
برای بيهوشي از موادی استفاده مايكنناد كاه زميناهی تادبيرِ نفاس را مشاكل مايكناد ،در
بيحسّي موضعي نيز ارتباط نفس را با قسمتي از تن كه محل جرّاحي است به طاور موقات قطاع
ميكنند تا نفس نتواند نسبت به جرّاحي اعضاء حساسيت نشان دهد .سعي مايكنناد ماادهای باه
بدن تزريق كنند كه پس از مدتي نه چندان طوالني آرامآرام از بدن دفع بشود ،تا نفاس دوبااره
زمينهی تدبيرِ بدن را بيابد و كار خود را ادامه دهد .البته كار بسيار حساسي است زيارا اگار دارو
از حدّ معمول بيشتر تزريق شود ممكن است نفس بارای هميشاه از بادن منصارف شاود و بيماار
ديگر به هوض نيايد ،به همين جهت افراد سالخورده را بيهوض نمايكنناد زيارا نفاس ناطقاه در
افراد سالخورده آمادگي بيشتری جهت انصراف كامل از بدن را دارد.
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 - 2در گذشته با گاز «اتر» و امثال آن بيهوض ميكردند كه درصد چشمگيری از بيهوشيها به مرگ ميانجامياد ،چاون
آنچنان با استنشاق آن گاز به نفس فشار ميآمد كه ديگر به بدن بر نميگشت.

تجرد نفس از نظر قرآن
همچنان كه عرم شد معرفت نفس يک معرفت حضوری است و انسان بايد موضاوع را در
خودض تجربه و احساس كند ،اگر بعضاً موضوع از طريق استدالل تبيين ميشود با اين رويكارد
است كه باز از آن طريق شما را به نفس خود ارجاع دهيم و شما از طريق علام حضاوری آن را
تجربه كنيد .همچنين وقتي از قرآن برای اثبات بحث شاهدی ميآوريم ،نمايخاواهيم بگاوييم:
«چون قرآن اين موضوع را تأييد كرده شما بپذيريد» بلكه طرحِ موضوع ميكنيم تا باز شما را به
نفس خود ارجاع دهيم .به عنوان مثال؛ قرآن ميفرماياد« :اَهللُهيتَمم فَّيهاالَنْفُمسهَمينَهم رتِممهاه»
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خداوند نفسها را هنگام مرگ تماماً ميگيرد« .توفّي» از نظر لغت به معني گرفتن چيازی اسات
به طور تمام 4.ميفرمايد نه تنها در مرگ تماماً جانها و نفسها را ميگياريم « ،هالَّتيهلَمُرهتَم،متر ه
فيهمنامِها»هآن نفسي هم كه نمرده در خوابِ او ،تماماً او را ميگيريم .نتيجه اين ميشود كه در
خواب و در مرگ تماماً انسانها گرفته ميشوند .خودتان هم تجربهكردهايد كاه وقتاي در حاال
خوابيدن هستيد و عدهای اطراف شما نشستهاند همين كاه خاوابتاان بارد ديگار در مياان آنهاا
نيستيد ،بلكه خود را تماماً در جای ديگر مييابيد ،اين به همين معنا است كه خداوند ميفرمايد:
در هنگام خواب هم تماماً شما را مي گيرد و لذا اين طور نيست كه هنگام خواب احساس كنياد
كمي از روح شما در ميان افرادی كه اطراف شما هستند حاضر است و مقداری از حواستان به
آنهايي باشد كه پهلويتان نشستهاند بلكه كاامالً در صاحنهی ديگاری هساتيد 5.قارآن در آياهی
فوق ميفرمايد :به خودت رجوعكن؛ ببين چگونه خداوند در خواب همهی تو را ميگيرد و تاو
خود را كامالً در جای ديگری مييابي .در ادامه آيه ميفرمايد:ه«فَي،مرسِك،هالَّتمميهقَضَميهعلَيرهمماه
الْم ر »،هآن نفسي كه تقدير شده تا مرگ برايش جاری شود ،گرفته ميشود و برنميگاردد « .ه

 - 3تمام آيه عبارت اسات از« :اللَّه،هيتَ فَّىهالْأَنفُسهَِينَهم رتِهاه الَّتِيهلَُرهتَم،ترهفِيهمنَامِهاهفَي،مرسِك،هالَّتِيهقَضَىهعلَيرهاهالْمم ر ه
ي،رْسُِِّهالْأُخْرَىهإِلَىهََجِّوهم،سمًّىهإِ َّهفِيهذَلِكهلَآيا ٍهلقَ رموهيتَفَكَّرُ َ»(سورهی زمر ،آيهی )42

يت َحقّي ِمن فلان »
 - 4در مجمعالبيان هست كه وقتي ميگويندَ « :ت َوفَّ ُ

و يا ميگويند« :اسرتَ فَيت،هَقّميهمِمنهفمال ه»،

يعني من تماماً حقم را از فالني گرفتم .لسانالعرب در مادهی «و.ف.ی» ،تاوفّي و اساتيفاء را گارفتن كامال معناي مايكناد و
ميگويد :ت فّيتهالماوهمنهه هاست فيته:هاذاهاخذتههكلّهه–هت فّا  ...است فا :هلُهيدعهمنههشيئا.
 - 5بعداً روشن ميشود كه انسانها در هنگام خواب از حااالت بادن خاود متاأثر مايشاوند و خيااالتي را تحات تاأثير
موقعيت متفاوت بدن خود مي سازند ،ولي اين به معني آن نيست كه مقداری از نفس آنها در محيط اطراف بدنشان حضور
دارد.

ي،رْسِمُِّهاالُخْريهاِليهاَجِّوهم،سمايً» ولي آن نفسي كه به عناوان خاواب گرفتاه شاده بارای مادتي
معين برميگردد .در آخر آيه ميفرمايد :اين موضوع برای گروهي كه اهل تفكرند نشاانههاايي
از حقيقت را در بر دارد.
آيهی مورد بحث معارف ارزندهای را به ما ميآموزد ولي ما فقط در حد شاهد در رابطاه باا
اصالتدادن به نفس ناطقه از آن استفاده ميكنيم .زيارا مايفرماياد :خداوناد در مارگ ،هماهی
انسان را ميگيرد ،در صورتي كه از بدنِ او چيزی نميگيرد .پس نتيجاه مايگياريم كاه هماهی
انسان غير از بدن اوست .از اين طريق ميتوان برهاان آورد كاه در منظار قارآن حقيقات انساان
ربطي به بدن او ندارد .چون در مورد خواب هم ميفرمايد« :اللّه،هيتَم فَّيهاَالنْفُمسه» خادا هنگاام
خواب تماماً شما را ميگيرد بدون آنكه از بدنتان چيزی كاسته شود ،زيارا بادنتان را نگرفتاه و
شما را گرفته ،يعني شما غير از بدنتان هستيد.
در تجربهی شخصي هم اگر به خودتان رجوعكنيد؛ وقتي مايخوابياد باياد از ارادهی خاود
آزاد شويد و خود را به دست خادا بدهياد تاا او شاما را بگيارد و شاما باه خاواب بروياد ،اگار
بخواهيد ارادهكنيد تا بخوابيد ،همينكه اراده ميكنيد ،هنوز بيدار هستيد و بيداری خود را اداماه
مي دهيد .مگر اين كاه دراز بكشايد و خاود را در اختياار آن سانت الهاي بگذارياد كاه شاما را
ميگيرد و به خواب ميبرد .فردا صبح بيادار مايشاويد متوجاه مايشاويد ديشاب دقيقااً وقتاي
خوابيديد كه از هر اراده ای خالي بوديد و جذب عالم خواب گشتيد ،به ايان معناي كاه شاما را
بدون اراده شما ميخوابانند و بر همين اساس خدا ميفرمايد« :اَللّه،هيتَم فَّياالَنْفُس» خدا انسانها
را ميگيرد .نقش ما در همين حدّ است كه اراده ميكنيم به رختخواب بارويم تاا خداوناد ماا را
بگيرد ولي خودمان نميتوانيم از اين عالم به عالم ديگار منتقال شاويم .موضاوعِ نقاش خادا در
جذب نفس و خوابيدن ما بحث خوبي است كه در جاهای ديگار نياز قابال اساتفاده اسات ماثالً
همينطور كه در مواقع خوابيدن تا خودمان اراده داريم نميخوابيم ،در بقيهی امور هم تاا خاود
را به دست خدا ندهيم و به او توكل نكنيم نتيجه نميگيريم.

«من» ميخوابد يا «تن»؟
خوب است اين سؤال برايتان مطرح باشد كه در هنگام خواب چه چيزی واقع ميشود؟ آياا
اينكه انسان ميخوابد به معني آن است كه از صحنهی فعاليات و زنادگي باه حاشايه مايرود و
بيعمل ميشود يا از عالمي به عالم ديگر منتقل ميگردد؟ اگر متوجه باشايم ذات انساان مجارد

است و مجرد فناپذير نيست پس نميشود در مرحلهای به حاشايه بارود ،هماينطاور كاه آب باه
عنوان ذاتي كه عين تری است نميشود در مرحلهای خشک باشد .نفس انسان كه عامال حياات
بدن است ،خودض حيات محض است و تجلي حيات مطلق الهي است ،پاس نمايشاود از نظار
حيات و هوشياری به حاشيه برود و چُرت بزند و يا بخوابد .مگر مايشاود آب كاه تاری ،جازء
ذاتش است خشک شود تا بگوئيم حيات انسان كه جزء ذات نفس ناطقه است از باين مايرود؟
آری ممكن است آب بخار شود و به صورت بخار در هوا ادامهی وجود دهاد ولاي چاون ذاتِ
تری است معني نمي دهد خشک شود .حيات ،ذاتي انساان اسات ولاي ذاتاي بادن نيسات ،پاس
ميشود انسان بدون بدن باشد و به حيات خود ادامه دهد .به هماين جهات انساان هايچوقات ناه
ميخوابد و نه چُرت ميزند .انسان خليفاهی خادايي اسات كاه قارآن در ماوردض مايفرماياد:
«التَأخُذُ ،هسِنَةٌه هالهنَ رمٌ» 6نه چرت ميزند و نه ميخوابد .همينطاور كاه بعاداً روشان مايشاود
انسان هيچوقت  -به معني نابودشدن -نميميرد بلكه ميبيناد كاه مايميارد .راساتي اگار در هنگاام
خواب ،روح خوابيده باشد پس هرگز نبايد انسانِ خوابيده را صدا بزنيم و بيادار شاود ،آياا جاز
اين است كه وقتي شما را كسي در خواب صادا مايزناد جاوابدهناده كاه روح اسات ،بيادار
ميشود؟
بعضاً برايتان پيش آمده كه وقتي تازه خوابيدهايد ،در حاليكه هنوز باه ظااهر باين خاواب و
بيداری هستيد ،خواب ميبينيد كاه پايتاان لغزياد و نزدياک باود از پلاههاا ساقوط كنياد ،بيادار
ميشويد و دوباره ميخوابيد .يا خواب ميبينيد پايتان باه چيازی برخاورد كارد ،نزدياک اسات
زمين بخوريد ،بيدار ميشويد و دوباره ميخوابيد .علت اين امر آن است كه چاون نفاس ناطقاه
ميخواهد از بدنِ خود منصرف شود و به عالم ديگر برود بايد انقطاع و كَندني صورت بگيرد و
لرزی واقع شود .اين لرز در قوهی واهمه با صورت مأنوس خود ،مثل لغزيادن ياا ساقوطكاردن
ظهور ميكند و آن صورت در قوهی واهمهی ما ايجاد ميشود .همينطاور كاه بارای انقطااع از
بدن جهت خواب ،فشاری و لرز در ميان است و در بين مادران مشهور است كه وقتي كودكاان
خود را ميخوابانند ميگويند« :لرزض را كرد ،ديگار مايخواباد» .در موقاع مارگ كاه انقطااع
شديدتر است و تدبير نفسِ انسان در حدّی از بدن منقطع ميشود كاه ديگار قلاب هام تحركاي
نخواهد داشت ،فشار شديدتر خواهد بود كه به فشار سكرات مشهور است .عرم بنده در مثاال

 - 6سورهی بقره ،آيهی .255

فوق اين است كه مالحظه كنيد چگونه در ابتدای خواب در رختخاواب نيساتيد و خاود را روی
پلهها مييابيد و ميلغزيد ،اين يعني وقتي ميخوابيد ،تازه بيدار ميشاويد و باه ايان طارف و آن
طرف ميرويد .هر چند ممكن است بعضاي از آنچاه را در خاواب مايبينياد باه جهات آن كاه
صحنههای مهمي نبودهاند يادتان برود ،همينطور كه در بيداری همهی آنچه را كه مايبينياد در
حافظهتان نميماند مگر آن صحنههايي كه مهم و مهيج باشند.
عرم شد انسان نه ميخوابد و نه چرت ميزند بلكه رابطه و نسبت او با بدنش تغيير ميكند
كه ما اين تغيير رابطه را به عنوان خواب يا چرت احساس ميكنيم .اگر مَانِ انساان باه شاكلي از
تن او فاصله بگيرد كه يک لحظه در اين عالم باشد و يک لحظه در آن عالم ،ميگاوئيم چارت
زد ،با اين كه ممكن است در چرتزدن ،خواب هم ببيند يعني نفس انسان به عالم ديگاری ساير
كند ولي چيزی نميگذرد كه باز در اين عالم حاضر ميشود .مثل وقتي كه رانندگي ميكنيد و
در عين حال چرت ميزنيد و خواب هم ميبينيد ،در اين حال نفاس انساان موقتااً از بادن خاود
منصرف شده ولي آنچنان نبوده كه سريعاً برنگردد .با اينكه آن لحظه كه چرت ميزنياد دقيقااً
مثل آن وقتي است كه كامالً خواب هستيد ،با اين تفاوت كه نفمس انسان به جهت تصوراتي كاه
در خود دارد آماده برگشتِ سريع به بدن خود ميباشد .مثل وقتيكه يک ساعتِ ديگر هواپيماا
حركت ميكند ،شما نيم ساعت ميخوابيد تا صدايتان بزنند ،همينكه بعاد از نايم سااعت ياک
كلمه به شما ميگويند« :بلند شو» ،سريعاً بلند مي شويد در حاليكه در روزهای ديگر ايانطاور
سريع بلند نميشويد ،چون در آن موقع روحتان آمادهی برگشت نيست .موضاوع چارتزدن را
عرم كردم تا معلوم شود در اصل موضوع فرقي با خواب ندارد و در هر حاال ا چاه در موقاع
خواب و چه در موقع چرت ا نفس انسان نميخواباد و هماواره بيادار اسات و باه هماين جهات
نفس انسان را اصطالحاً «حيِّ بن يَقظان»  -يعني زندهی فرزند بيدار -مايگويناد .وقتاي بارای نفاسِ
انسان روشن شد كه حقيقت اوست ،خواب و چرت معني ندارد ،ميفهميم در مرحلاهی خاواب
با مرحلهی چرت ،انتقال نفس از اين دنيا به دنيای ديگر متفاوت است هرچناد در هرحاال نفاس
انسان به عالَم ديگری منتقل ميشود.

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

عنايت داشته باشيد ،وقتي هم كاه از بادنتاان منصارف مايشاويد ،خودتاان را در جاايي حاس
ميكنيد كه نظرتان به آنجاست ،بنابراين با اينكه نفسِ انسان مكانمند نيست تا در مكان خاصي
باشد ولي به هر جا نظركند خود را در آنجا احساس ميكند و اين بدينمعني نيست كه نفس در
آنجا قرار دارد .وقتي روشن شد حقيقت انساان بادون بادن ،خاودض اسات و بادن در حقيقات
انسان دخالت ندارد پس بايد بدانيد اينكه حس ميكنيد در بدنتان هستيد به علت آن است كه
به بدنتان نظر داريد ،همينطور كه چون به عالم ماده نظر داريد ،حسميكنيد در عالمِ مادهاياد،
در حالي كه اگر با رياضتهای شرعي توجه خود را به عاالم معنويات و غياب معطاوف كنياد،
خود را در آن عالم احساس ميكنيد .هماينطاور كاه در رياضاتهاای معماولي و تمركزهاای
مربوط به آن نوع رياضت ،طرف با اينكه در اين اطاق است ولي تمام توجاه خاود را باه اطااق
كناری مياندازد و از آنچه آنجا اتفاق ميافتد خبر ميدهد و احساس مايكناد در آن لحظاه در
آن اطاق قرار دارد ،همينطور كه مرتامها از صدها كيلومتر آن طرفتر خبر ميدهند .ايانهاا
از استعدادهای نفسِ مجردِ خود در اموری استفاده كردهاند كه البته بهترين بهرهبرداری از نفاس
نيست .نفس ناطقه استعداد آن را دارد كه با عالم ملكوت مرتبط شود ولاي بااالخره اگار انساان
تمام وجود خود را به اين موضوع سوق داد تا ببيند در چهارصد كيلاومتری چاه خبار اسات ،از
آن طرف هم رياضتهای مناسبِ اين طلب را انجام داد ،خود را در چهارصد كيلومتری محلاي
مييابد كه اكنون بدن او در آنجا هست و آنچه را در چهارصد كيلومتر آن طرفتر ميگاذرد
ميبيند.
پس اينكه خودتان را در تنتان حسميكنيد ،نه باه ايان جهات اسات كاه شاما هماين تان
هستيد و به اين جهت نفس شما در تن قرار دارد ،بلكه به اين جهت است كاه توجاهتاان باه تان
است .انصراف از تن ،باعثميشود كه به هر جا توجه كنيد ،دقيقاً خودتان را همانجاا احسااس
نماييد .با توجه به اين مقدمات و مباحثي كه إنشاءاهلل بعداً پيش ميآيد بهتر ميتوان متوجه ايان
نكته شد كه اگر كسي توانست خود را از كل عالمِ دنياا بااالتر بيااورد ،خاود را در عاالم بارزخ

حس ميكند .در همين رابطه وجود مقادس پياامبر مايفرمايناد« :اآل َهقيمامهتيهقمائٌُِه» 7هام
اكنون قيامت من قائم است .اينطور نيست كه حضرت بعداً به قيامت بروند .اين ماا هساتيم كاه
توجه خود را به دنيا انداختهايم و سپس به كمک حضرت عزرائيال توجاه ماا از دنياا كناده
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ميشود و به عالم برزخ و قيامت ميافتد و خود را در آنجا مايياابيم .معرفات نفاس دساتگاهي
است كه ما را متوجه اين قاعده ميكند كه نفس انسان چاون مجارد اسات و محادود باه مكاان
خاصي نيست ،ميتواند هماكنون خود را در برزخ و قيامت بياباد .دوساتاني كاه مايلناد فعاليات
فكری و ديني داشته باشند اگر بحثهای نفسشناسي را خوب كاركنند ،تصاوراتشاان نسابت
به آموزههای ديني درست ميشود و منظور آيات و روايات را بهتار مايفهمناد هماينطاور كاه
منظور حضرت از «اآلن قيامت من قائم است» برای شما روشن شد.

همينطور كه انسان نه ميخوابد و نه چرت ميزند بلكه همينكه بادن او خوابياد و نفاس از
بدن منصرف شد ،حركتش در عالم ديگر شروع ميشود ،در مارگ هام هماينطاور اسات كاه
چون نفس از بدن منصرف شود ،در عالَمي ديگر حاضر ميگردد و از آنجايي كاه خاودض در
آن عالم حاضر ميگردد ،تمام افكار و خياالت خود را هم با خود ميبرد.

تدبير از راه دور
ممكن است برای عزيزان اين سؤال پيدا شود كه اگر در هنگام خواب ،خداوند تمامااً نفاس
ما را ميگيرد پس چرا در خواب حركات طبيعي قلبماان برقارار اسات و ياا معادهماان غاذا را
هضم ميكند در حالي كه در مرگ اينطور نيست؟ تأكيد بنده آن است كه ابتدا نكتهای را كاه
قرآن فرموده محكم نگه داريد تا چيزی بر نكات قبل اضافه نشاود .هماانطاور كاه مايفرمايياد
قرآن تأكيد دارد عالوه بر مرگ ،در خواب هم خداوند شما را تماماً ميگيرد .بايد به اين نتيجاه
رسيد كه امكان اين مطلب هست كه در عين اينكه نفس ناطقه تمام و كماال گرفتاه شاده و در
عالم ديگری است ،ميتواند بدن خود را تدبير كند و اين نكتهی ارزشامندی اسات كاه متوجاه
باشيم انسان استعدادی دارد كه ميتواند از دور به چيزی توجه كند و در آن تصرف نماياد و ياا
آن را تدبير كند ،كاری كه بعضي از مرتامها انجام ميدهند و از دور ميلهای را كج مايكنناد
و يا قطاری را متوقا مينمايند و توان تكويني نفس خود را در مسير ارادهی تشريعي خود قرار
ميدهند.
مالحظه كرده ايد كه ذهنِ كودک با تمرين و تمركز طوالني ،دست خاود را طاي مااههاای
متوالي در اختيار ارادهی خود در ميآورد و شما شاهد هستيد چقدر طول مايكشاد كاه دسات
خود را مستقيماً به دهان خود برساند .همين عمل در دورهی جنيني ،چندين ماه طاول كشايد تاا
نفس انسان قلب و معده و ريهی خود را ايجاد كرد و در اختيار خود گرفت تا وقتي متولاد شاد

بتواند آنها را به صورتي تكويني بهراحتي تدبير كند .حال وقتي هم كه خواب است و هنوز باه
نور حضرت عزرائيل تعلق او از بدنش كنده نشده ،ميتواند بادن را باه حساب ضارورت تادبير
كند.
البته اينكه يک انسان تمام فكر و ذهن خود را متمركز كند تا ميلهای را كج كند يا قطااری
را كه ميتوان با يک ترمز متوقا كرد ،با تمركز متوقا كند ،خسران بزرگي است چاون باياد
تمام روح و قلب خود را جهت اين امار باه ميادان آورد .انساان ماؤمن نمايتواناد انارژیاض را
صرف اين كارها بكند چون حاضر نيست قلب خود را جهت تمركز بر اين اماور ،راضاي كناد.
موجودی كه ميتواند پردههای عالم غياب را عقاب بزناد و باا مالئكاه ارتبااط پيداكناد ،دلاش
نميآيد جادوگر بشود و با اجنه ارتباط پيدا كند ،زيرا تا انسان روحش را پاايين نيااورد باا اجناه
ارتباط پيدا نميكند.
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آری اگر روح بر روی چيزی تمركز كند ميتواند در حدّ توان در آن تصرف نمايد ،بادون
آن كه الزم باشد خود را به حضور در محل خاصي محدود نمايد 9.دست شما غير از نفس شاما
است ،در دوران كودكي نفس شما سعي كارد آن را در اختياار خاود بگيارد .در ابتادا مالحظاه
كرديد كه نوزاد نميتواند دست خود را تكان دهد ولي از آنجايي كه نفس او نياز دارد دسات
خود را بهكار ميگيرد ،تالض ميكند آن را تكان دهد ولي در اختيار او نيست ،ناوزاد همچناان
با تمركز و توجه و استمرار سعي ميكناد نفاس خاود را روی دساتش متمركاز كناد تاا بعاد از

 - 8موضوعِ ارتباط با اجنه و آفات مربوط به آن را مي توانياد در كتااب «جايگااه جان و شايطان و جاادوگر» از هماين
مؤلا دنبال فرمائيد.
 - 9عنايت داريد كه نفس ناطقه انسان از نظر تكويني به زمان و مكاان خاصاي محادود نيسات ولاي قارآن ماي فرماياد
خداوند 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.
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
حال چه از طريق خداوند نظرِ نفس به عالمي ديگر معطوف شود و چه از طريق رياضت هايي كه انسان توجه نفس را به بدن
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
جا حاضر است چنين استعدادی را در خود داردكه اگر آماادگي الزم را در خاود ايجااد كارد از حضاور هماه جاايي خاود
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
از تكوين خود در امور شخصي و جزيي استفاده مي كند و به اصطالح تشريع خود را به تكاوين مارتبط ماي نماياد در نكتاه
پنجم بيشتر تبيين مي گردد.

حدود چهار ،پنج ماه تازه ميتواند دستش را باال بياورد .حاال مثالً وقتيكه مايخواهاد آن را باه
دهان خود نزديک كند ،روی گوشش ميگذارد! به همين جهت كاودک وقتاي قاشاق دساتش
ميگيرد تا غذا بخورد ،غذا را در بينياض ميكناد! ايان كارهاا را كاه شاما در حاال حاضار باه
صورت عادی انجام ميدهيد ،دو ،سه سال مرتاضي كرده اياد تاا حااال ايان قاشاق باا ياک اراده
داخل دهانتان ميآيد و دست شما كامالً در اختيار ارادهی شما است ،ولاي در دوران كاودكي
كه كار ديگری نداشتهايد و بيكار بودهايد ،وقت بسيار گذاشتهاياد تاا ايان ابازار را تدبيركنياد و
دست و پا را دست و پای خودتان كنياد و باا ارادهی خاود آنهاا را تادبير نمايياد 10.در هنگاام
خواب اين تدبير توسط نفس ناطقه تاا حادّی اداماه دارد و از آنجاايي كاه نفاس ناطقاه چناين
توانايي را دارد تا بدون ابزار بر چيزی اِعمال اراده كند  -همانطور كاه بار ابزارهاايي مثال دسات و پاا

چنين كاری را انجام ميدهد -هنگام خواب اين استعداد از بين نميرود و نفس شاما تمركازِ الزم را
بر قلب و معدهی شما دارد با اينكه به عالم ديگری توحه دارد -چون تعلق او به بدنش هنوز هسات-

همانطور كه با تمركز روی قطبنما عقربههای آن را ميچرخاند .در فيلم «سفر باه مااوراء» آن
خانم روسي آنقدر تمركز ميكرد كه به جای چرخاندن عقربهی قطبنما ،خودِ قطبنما را هام
ميچرخاند! باالخره عمرض را روی اين كارها گذاشته بود .عماده آن اسات كاه متوجاه باشايم
ميشود نفس انسان جدای از چيزی باشاد و باا تمركاز روی آن ،ارادهی خاود را در آن اِعماال
كند و توان تكويني خود را در اختيار گيارد و در اماور جزياي كاه مرباوط باه ارادهی تشاريعي
است از آن استفاده نمايد.
در رابطه با تدبير بدن در هنگام خواب ،موضوع از اين قرار است كه چون نفس ناطقاه ياک
حقيقت مجرد است و محدود به مكان خاصي نيست ،در عين آنكه در عالم ديگری قرار دارد،
چون تعلق او تماماً نسبت به بدنش از بين نرفته ،همان تعلق جهت تدبير بدنش كافي است و لاذا
جايگاه دو موضوع كه روبهروی ما است روشان مايشاود يكاي ايانكاه قارآن مايفرماياد :در
خواب هم مثل مرگ خداوند تماماً نفسها را ميگيرد و ديگر اينكه ما در خواب با نحوهای از
فعاليت حياتي روبهرو هستيم كه در مرگ با آن روبهرو نيستيم در حاليكه خداوناد فرماوده در
خواب هم مثل مرگ تماماً نفسها را ميگيرد .به نظر ميرسد اينكه در آخار آياه مايفرماياد:

 - 10در اينجا نياز رابطاهی باين تكاوين و تشاريع مطارح اسات كاه نفاس كاودک اساتعدادهای تكاويني خاود را باا
رياضتهای ممتد در اختيار ميگيرد و در نهايت دست خود را باال ميآورد و يا به دهان خود نزديک مينمايد.

«إ َّهفيهذلِكهلَآيا ٍهلِقَ رموهيتَفَكَّرُ َ» 11باه جهات آن اسات كاه بتاوانيم ايان موضاوع را درسات
دريابيم كه اگر خداوند نفسها را در خواب هم تمامااً مايگيارد ،چگوناه فعالياتهاای حيااتي
آنها همچنان باقي است ،چون با دقت در اين امر معارف ارزشمندی نصيب انسان ميشود.
يكي از خواص نفس اين است كه ميتواند در هر عالمي حاضار گاردد و از دور تصارفاتي
در امور داشته باشد .حتماً مالحظه كردهايد و يا شنيدهايد كه بعضي از بزرگاانِ سالوکِ معناوی
چگونه در عين اين كه در گوشهای نشستهاند از جاهای ديگر با خبر هستند و حتاي كارهاايي را
در آنجاها صورت ميدهند .دوستان نزديک به حضرت آيت اهلل بهاءالديني«رمحةاهللعليوه» مايگفتناد
كه آقا به يكي از رفقا مأموريتي داده بودند ،در حاين مأموريات عيناک آن آقاا گام مايشاود،
تعريا كرده بود در حالي كه كار متوقا شده بود و با ناراحتي كنار ساحل قدم ميزدم ،ديدم
يک عينک روی شنهای ساحل افتاده است! رفاتم آن را برداشاتم ،ديادم شامارهاض شامارهی
عينک خودم است .بعد خدمت آقا آمدم و قضيه را تعرياكردم ،فرموده بودند ما آن كساي را
كه مأموريت ميدهيم مواظبت هم ميكنيم .چون نفس انسان ايان اساتعداد را دارد كاه در عاين
آن كه جسماً در محلي قرار دارد در بقيه مكانها نيز يک نحوه حضور خاص پيدا كند و اموری
را تدبير نمايد .پس ميتوان گفت در هنگام مرگ ،تدبير بدن توسط نفس از ميان مايرود ولاي
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
هستيم و بدونِ بدن ،خود را احساسميكنيم و چيزی جز آن كسي كه خود را احساس ميكناد
نيستيم و اين نكتهی بسيار حساسي است ،چون بعضي مواقع به جای اينكه احسااسِ خودماان از
خودمان را ،خودمان بدانيم به دنبال تصاوری از خودماان هساتيم ،در حااليكاه هماان احسااسِ
خودمان از خودمان ،خودمان هستيم ،مثل كسي نباشيم كه گفت« :رفتيم جنگل ،از بس درخات
بود ،جنگل را نديديم»! در حاليكه همان درختها جنگل بود ،اما او تصاوری از جنگال بارای
خود ساخته بود كه مانع ميشد تا جنگلي كه روبهرويش بود ببيند .گفت:
از شيشهی بيمي ،ميِ بيشيشاه طلاب كان
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حااق را ز دلِ خااالي از انديشااه طلااب كاان

همينطور كه انديشههايي هست كه نميگذارد ما با خدا مارتبط شاويم ،تصاوراتي از خاود
داريم كه مانع ميشود خودمان را درست احساس كنيم .بايد تالض كرد خود را از انديشههاايي
كه نسبت به خود داريم پاک كنيم تا بتوانيم خود را احسااس كنايم .باه هماين جهات ماا ساعي
ميكنيم اطالعاتي از خودتان باه شام ا نادهيم بلكاه توجاه خودتاان را باه خودتاان بينادازيم .ماا
ميخواهيم شما به خودتان نگاهكنيد ،آنچه ديديد ،همان خودتان هستيد .به دنباال چياز ديگاری
نباشيد كه از آن طريق خودتان را بيابيد ،با خودتان خودتان را احساس كنيد ،همينطاور كاه در
رابطه با ديدن جنگل همين درختانِ انبوهي كه ميبينيد ،جنگل است ،چارا در ذهنتاان از جنگال
چيزی ساختهايد كه نگذارد جنگل را در روبهروی خود ببينيد؟ مثل اينكه ماهيان به دنبال درياا
باشند در حاليكه در دريا زندگي ميكنند .گفت:
ماهيااااااااان نديااااااااده غياااااااار از آب

پاارس ،پرسااان زهاام كااه آب كجااا اساات

يا مثل آنكه مرواريد در وسط دريا بگويد :دريا كو؟ همان خيالي كاه از درياا سااخته و باه
دنبال آن است كه آن را پيدا كند ،مانع ديدن دريا است .به قول مولوی:
چاااون گهااار در بحااار گويااد بحااار كاااو

وآن خياا اال چااااون صاااادف دياا اوار او

گفاااتن آن كاااو ،حجاااابش مااايشاااود

ابااااارِ تاااااابِ آفتاااااابش مااااايشاااااود

بناااد چشااام اوسااات هااام چشااام بااادض

عااااين رفااااع ساااادّ او گشااااته ساااادض

بنااااد گااااوض او شااااده هاااام هااااوض او

هااااوض بااااا حااااق دار ،ای ماااادهوض او

شما همان هستيد كه در خواب و بيداری خودتان ميباشايد ،چگوناه در خاواب از خودتاان
اين احساس را داريد كه خودتان ،خودتان هستيد .پس همواره با خودتان هستيد ،چاه باا بادن و
چه بدون بدن.
وقتي هركس بدون بدن خودض ،خودض است و از طرفاي زن و مردباودن مرباوط باه بادن
است ،پس حقيقت هر انساني نه زن است و نه مرد ،همچنان كه اصفهاني يا تهرانايباودن نسابتي
است مربوط به تن ،حتي باسوادبودن و بيساوادبودن اطالعاات و اعتبااراتي اسات در رابطاه باا
زندگي دنيايي كه با تن همراه است ،برعكسِ مؤمن و كافر بودن كه عقياده اسات و مرباوط باه
قلب يا نفس ناطقه است.

اولين قدم
اولين قدم به سوی معرفت نفس آن است كه بتوانيم خود را با «خود» ببينيم ،بادون هار ناوع
واسطهی ذهني وگرنه هيچوقت خود را نديدهايم بلكه از طريق واساطههاای ذهناي باه خودماان
فكر كردهايم  -مثل آنكه از طريق دود باه وجاود آتاش فكار مايكنايم -در ايان صاورت ،خودماان را
نديده ايم و به دنباال خودماان در چيزهاايي مايگارديم كاه غيار خودمااناناد .عاربهاا وقتاي
ميخواهند بگويند يک نفر خيلي احمق است ،ميگويناد:ه«فُال ٌهاََرمقُهمِنْهُ،بنَّقَة» چاون هُبنّقاه
ترسيده بود خودض را گمكند لذا گلوبندی از انواع مهرهها و استخوانهاای كوچاک و بازرگ
به گردنش انداخته بود كه اگر شک كرد خودض ،خودض اسات ياا ناه ،ببيناد گاردنبناد را باه
گردن دارد يا نه .يک شب وقتي خوابيده بود برادرض يواشكي گردنبند را از گردن او باز كرد
و به گردن خودض آويزان كرد« .هُبنّقه» صبح كاه بيادار شاد دياد :عجاب! گردنبناد باه گاردن
برادرض است .گفت :ياهاَخي!هاَنْتهاَنَاه همنْهاَنَا؟ برادر! تو من هساتي ،پاس مان كايام؟! باه ايان
جهت عربها وقتي ميخواهند بگويند كسي خيلي احمق است ،ميگويند« :اََرمقُهمِنْهُ،بنَّقَمةه»
چون خيلي طرف بايد احمق باشد كه به احساسي كه نسبت به خود دارد آگاه نباشد ،زيرا چنين
آدمي اگر مثل «هُبنّقه» هم باشد خود را گم نميكند ،چون به برادرض گفت :حااال كاه تاو مان
هستي ،پس من كيام؟ معلوم است خود را مييابد كه ميگويد :پاس مان كايام .چناين آدماي
خودِ ذهنياض را گم كرده و نه خودِ حقيقياض را؛ «خود»ی را گم ميكند كه اگار گلوبنادض
را داشته باشد خودض است .چون «من»ی را ميشناسد كه تصور ميكند ممكن اسات او را گام
كند .اكثر ما چيزی را جای خود ميگيريم كه ما آن نيساتيم و هماان ماانع مايشاود تاا خاود را
ببينيم و با خود ارتباط برقرار كنيم ،حاال هُبنّقاه آن گاردنبناد را نشاانهی خاودض مايپنادارد و
بعضيها خانه و پول و مدرک را خودشان ميدانند ،اينها خودِ واقعيشان را گم كردهاند.
اميدوارم سعي نكنيد از مطالب اين جلسه چيزی به حافظهی خود بسپاريد ،ساعي ماا آن باود
كه هيچ اطالعاتي به شما ندهيم بلكه سعي كنيد پردههايي را كه مانع نظر به خودتان باود كماي
عقب بزنيد تا بتوانيد به خودتان درست بنگريد ،نگاهي بدون چشمِ سر به خودتان ،نگاهي بدون
بدن و مدرک و ثروت.
خداوند إنشاءاهلل همهی ما را در آن نوع خودشناسي كه نصيب اولياء كرده موفق بگرداند.

جلسه سوم،

نفس انساني فوق زمان و مکان

مباحث معرفت نفس تماماً نظر به حقيقتي به نام نفس ناطقاه و چگاونگي آن دارد و لاذا هار
نكتهای كه مورد بحث قرار ميگيرد نهتنها نكتهی قبلِ خود را تأييد ميكند بلكاه موجاب تبياين
بيشتر آن نكته ميگردد و زمينهای برای طرح نكتهی بعدی فراهم ميكند .در اينجاا باه نكتاهی
دوم از مباحث معرف نفس ميپردازيم كه ميگويد:
در موقع خواب ديدن و رؤيا ،بهخصوص در رؤيای صادقه ،در عين اين كه بدن و جسامِ ماا
در رختخواب است ،خودِ ما در صحنههايي حاضر ميشويم كه بعاداً هماان صاحنههاا در عاالم
ماده حادث ميگردند .يعني ما بدون اين جسم و بدن ،در صحنههايي واقعي حاضر ميشويم.
رؤيای صادقه تجربهای است كه هر قوم و ملتي در فرهنگ خاود باه آن توجاه كارده و هار
انساني نيز با تجربههای شخصي خود با آن روبهرو شده است .ما نيز با توجه به تجربهی شخصي
هر كدام از عزيزان بحث خود را دنبال ميكنيم ،مثل بقيهی موضوعات تجربي كه هركس باياد
خودض تجربه كند .مثالً اگر بنده عرم كردم ديوار مقابل شاما سابز اسات .شاما از كساي كاه
پهلويتان است نميپرسيد درست است يا نه ،چون موضوعِ ماورد بحاث چيازی اسات كاه باياد
خودتان تجربه كنيد .معرفت نفس نيز از تجربههای دروني است كه به خودِ افراد مربوط است و

به همين جهات وقتاي بحاث را شارح مايدهايم مخاطاب ماا باياد خاودض آن را در نازد خاود
تصديقكند و بر اين اساس است كه به جای استداللكردن مثال ميزنيم.

1

پيام بزرگ رؤياي صادقه
رؤيای صادقه از جمله تجربههايي است كه انسان در خود مييابد ،به طوری كاه در خاواب
با حادثهای روبهرو شده و بعداً در بيداری آن حادثه را ميبيند و چون ايان تجرباه مكارراً بارای
انسان پيش ميآيد نميتواند موضوع را اتفاقي بداند ،بهخصوص كه بعضاً حادثهای را زماني در
خواب ميبيند كه آن حادثه هنوز در عالم خار واقع نشده ،بنابراين نميشود گفت تحت تاأثير
خياالت گذشته آن حادثه را در خواب ديده است.
انسان كامالً تصديق ميكند خودِ حادثهای را كه فعالً با آن روبهروست قبالً در خواب ديده
است! بعضاً اين طور است كه در بيداری احساس ميكنيد «خدايا! من اين لحظه را قبالً ديدهام!»
و در عين اينكه صحنه برايتان آشنا است نميدانيد با اين صحنه در خواب روبهرو شدهايد ولاي
اگر دقت بفرماييد و موضوعِ رؤيای صادقه را بشناسيد ،متوجه مايشاويد قابالً در خاواب باا آن
صحنه روبهرو شدهايد .هر انادازه در ايان ماوارد حساسايت بيشاتری باه خار دهياد راحاتتار
ميتوانيد حاالت خود را تفسير كنيد و وقتي باا صاحنهای كاه احسااس مايكنياد باا آن صاحنه
آشنائيد روبهرو ميشويد زودتر متوجه ميگرديد آن صحنه را قبالً در خواب ديدهايد.
در هر صورت اينكه انسان با صحنههايي روبهرو ميشود كاه قابالً خاار از زماان و مكاانِ
خاص ،با آنها روبهرو شده ،نشان ميدهد كه نفس ناطقهی انسان فوق اين مكان و اين زمان در
آن صحنه حاضر بوده است .اين تجربه از طريق رؤيای صاادقه بارای ماا پايش مايآياد كاه ماا
ميتوانيم فوق اين مكاان و ايان زماانِ خااص در صاحنههاايي حاضار شاويم و ايان خبار از آن
ميدهد كه جنس ما چيزی است غير از جنس زمان و مكان و بار آن اسااس مايتاوانيم خاود را
احساس كنيم ،بدون آن كه متوقا به زماان و مكاانِ خااص باشايم .چاون آزاد از ايان زماان و
مكاني كه فعالً با اين صحنه روبهروئايم خودماان را احسااس كاردهايام ،حتاي در صاحنههاايي
 - 1راز اينكه قرآن بيشتر با مثال و طرح حادثههای تاريخي سخن ميگويد همين است كه ميخواهد ماؤمنين حقيقات
را احساس كنند نه اين كه فقط متوجه مفهوم حقيقت باشند .عجيب اين است كه بعضيها به ماا اشاكال مايگيرناد كاه چارا
كتابها را به صورت نوشتاری نمينويسيد ،در حاليكه ما معتقديم برای ورود به عاالم ديناي باياد قلاب انساانهاا حقاايق را
احساس كند نه اينكه فقط از وجود آنها آگاه گردد.

حاضر بودهايم كه در آن زمان كه خواب ديدهايم آن صحنه هنوز تحقق خارجي نداشاته اسات.
برای بنده پيش آمد كه سال  1360در خواب ديادم باه ادارهی كال آماوزض و پارورض اساتان
اصفهان رفتهام و در سال  1364آن صحنه را در بيداری ديدم ،وقتي در همان ساال 60از خاواب
بيدار شدم در فكر بودم خوابي كه ديشب ديدم چگونه تحقق مييابد در حالي كه آن اداره كل
آموزض و پرورض كه بنده در خواب ديدم با آن اداره كلي كه ميشناختم فرق مايكارد .ولاي
وقتي در سال  1364بنده به ادارهی كل آماوزض و پارورض اساتان رفاتم ،مسائول دفتار طاوری
شرايط را تغيير داد كه شبيه آن صحنهای شد كه در سال  1360در خواب ديده بودم و همينكاه
با آن صحنه روبهرو شدم به ياد خواب چهار سال قبل افتادم .در حااليكاه اگار خاواب عباارت
باشد از تصوراتي كه قبالً با آن آشنا بودهايم ،بايد بنده در سال  60اتاق ماديركل را آنطاور در
خواب ميديدم كه از قبل ميشناختم ولي اين طور نبود.
نمونهی فوق را عارم كاردم تاا روشان شاود رؤياای صاادقه عباارت اسات از حضاور در
صحنههای واقعي كه در آينده واقع ميشود و آن غير از خوابهايي است كه تحت تأثير تكرار
خياالت گذشته است .مشكل اينجاست كاه بعضاي از روانشناساان هماهی خاوابهاا را رژهی
خاطرات گذشته ميدانند در حاليكه رؤياهای صادقه نشان ميدهد كه همهی خوابهاا از ايان
نوع نيستند و همانطور كه در نكتهی شماره يک روشن شد ،انسان حقيقتي است فوق بدن و باه
همين جهت ميتواند در صحنههايي حاضر بشود كه محدوديتهای مكانمنادی و زماانمنادی
كه مخصوص تن است را نداشته باشد.
در نكتهی شمارهی يک روشن شد بدنِ انسان در حقيقتِ انسان نقشي ندارد ،ولاي آنچاه در
رابطه با رؤيای صادقه روشن ميشود اين است كه نفس انسان بدون اين «بدن» ،در صاحنههاايي
واقعي حاضر ميشود ،صحنههايي كه نه تنها هنوز با چشمِ سرِ خود آنها را نديده بلكه هناوز در
عالَم خار هم واقع نشده و معلوم ميشود نفس وقتي از بدن خار شد ديگار محادوديتهاای
زماني و مكاني ندارد و پيام بزرگ رؤيای صادقه اين است كه نفاس ،بادون بادن مايتواناد در
صحنههايي حاضر شود كه آن صحنهها «واقعي» است و به همين جهت هم به آن رؤيای صاادقه
ميگويند.
هر چند ممكن است انسان آنچه را در خواب ديده فراموض كند ،همانطور كه همهی آنچه
در بيداری در طول روز ميبيند به خاطرض نميماند .ولي به اين معني نيست كه نفاس انساان در
هنگام خواب بيكار باشد و در هيچستان بهسر ببرد.

نتيجهی مهمي كه از بحث رؤيای صادقه بهدست ميآيد اين است كه متوجه ميشاويم بادن
ما ادراكات ما را محدود كرده است .مولوی در رابطه با غفلت از اصالتدادن به نفاسِ ناطقاه و
مشغولشدن به بدن ميگويد:
مااااار باااار باااااال پَااااران و ساياااااهاض

مااايدَوَد بااار خااااک پااااَرّان مااار وَض

اصلِ انسان در عالم معنا در فعاليت است و بدن او تحت تاأثير نفاس او در زماين و در عاالم
ماده به فعاليت مشغول است.
ابلهااااااي صياااااااد آن ساااااايه شاااااااود

ماااايدود چنااادان كاااه بااايماياااه شااااود

اگر كسي بخواهد برای رسيدن به حقيقتِ انسان ،بدن را مقصاد و مقصاود خاود قارار دهاد
يک كار ابلهانهای كرده و ناكام ميماند و به هيچ چيز نميرسد.
بااايخبااار كاااين ساااايهی مااار هواسااات

باايخباار كااه اصاال اياان سااايه كجاساات؟!

چون نميداند بدن انسان صورت و سايهای از نفس ناطقهای است كه در عاالم غياب و معناا
مستقر است.
تااركِش عماارض تهاايشااد عماار رفاات

از دويااااادن در شااااكار ساياااااه تَفاااات

اگر كسي خود را همين بدن بپندارد ،همهی فرصتهايي را كه برای باروركردن جان اسات
از دست ميدهد و بدون سرمايهی واقعي از اين جهاان رخات برخواهاد بسات چاون باا هماهی
تالض به دنبال سايه بوده است.
همچاااو صااايادی كاااه گيااارد ساااايهای

ساااااايه او را كاااااي باااااود سااااارمايهای

ساااايهی مرغاااي گرفتاااه ماااارد ساااخت

مااار حياااران گشاااته بااااالی درخااات!

بدن ،سايهی مر روح است و اگر تمام توجه انسان به بدنش باشد ،عالوه بار ايان كاه هايچ
سرمايهای برای او نميماند ،به روح خود نيز جفاكرده و رشد الزم را برايش فراهم ننمودهاست.

رؤيا
با طرح رؤيای صادقه برای اين كه مسأله از ابهام در آياد الزم اسات كماي در ماورد اناواع
رؤيا بحث كنيم وگرنه اصلِ بحثِ «رؤيا» بحاث مبساوطي اسات كاه جايگااه ديگاری را طلاب
ميكند ولي چون با طرح بحث «رؤيای صادقه» سؤاالتي برای دوساتان پايش مايآياد ،در حادّ

جواب به آن سؤاالت به موضوع ميپردازيم به اميد آن كه دريچهای باشد جهت معرفاتِ بيشاتر
به نفس.
ابتدا خوب است عنايت فرمائيد كه در هنگام خواب ،گذشتِ زمان را درک نميكنيد زيارا
در هنگام خواب ،با نفس ناطقهی خود بهسار مايبرياد و نفاس ناطقاه مجارد از مااده اسات ،در
حاليكه «زمان» مربوط به عالم ماده ميباشد  -اَعم از زمان عَرَضي كه با گردض زمين به دور خود و يا به

دور خورشيد به دست ميآيد و يا زمان ذاتي عالم ماده كه در اثر حركتِ جوهری عالم ماده ايجاد ميشاود  -و
در قيامت نيز به اين جهت كه انسان با نفس ناطقهی خود بهسر ميبارد «زماان» وجاود نادارد .از
نمونههای بيزماني در برزخ و قيامت ،داستان حضارت عُزَيار اسات كاه قارآن در رابطاه باا آن
ميفرماياد ََ« :رهكَالَّذِيهمرَّهعلَىهقَرْيةوه ُِيهخَا ِيةٌهعلَىهع،رُ شِهاهقَاوَهََنَّىهي،حريِميهُممَذِ ِهاللّمه،هبعرمده
م رتِهاهفَأَماتَه،هاللّه،همِأةَهعاموهثَُُّهبعثَه،هقَاوَهكَُرهلَبِثْتهقَاوَهلَبِثْت،هي رمًاهََ رهبعرضهي رموهقَاوَهبِّهلَّبِثْتهمِأةَهعاموه
فَانظُرْهإِلَىهطَعامِكه شَرَابِكهلَُرهيتَسنَّهره انظُرْهإِلَىهَِمارِكه لِنَجرعلَكهآيةًهللنَّاسِه انظُرْهإِلَىهالعِظَمامِه
كَيرَهنُنشِزُُاهثَُُّهنَكْسُ ،اهلَحرمًاهفَلَمَّاهتَبيَّنَ هلَه،هقَاوَهََعرلَُ،هََ َّهاللّههعلَىهكُِّهشَيرءٍهقَدِيرٌ»2هآن حضارت
عبورشان به منطقهای افتاد كه خانهها همه خراب شده بود و گويا استخوانهای مردگان بارروی
خاک افتاده بود .گفت :چگونه اينها را خدای متعال زنده ميكند؟ پس خداوند او را به مادت
صد سال ميراند و سپس زنده نمود و به او گفت :چه مدت در اينجا ماندی؟ گفت :يک روز يا
بعضي از روز .خداوند فرمود :ولي صد سال اينجا ماندی ،حال بنگر به طعام و شرابت كه تغيير
نكاارده و بنگاار بااه اال ات و بايااد تااو را نشاانه و آيتاي باارای مااردم قاارار باادهم و باااز بنگاار بااه
استخوانهای اال كه چگونه آنها را بلند ميكنيم و پيوند ميدهيم و سپس گوشت را به آنهاا
مي پوشانيم .پس وقتي مسئله برای او روشن شد ،گفت :ميدانستم كاه خادا بار هماه چياز قاادر
است.
خداوند طعام و شراب او را با اينكه صد سال از آنها گذشته باود باه هماان صاورت اولياه
حفظ نمود ولي اال او را كه نسبت به طعام و شراب امكان ماندنش كمي بيشتر باود ،ميراناد تاا
او به قدرت حق در ميراندن و حفظكردن ،با تمام وجود پيببرد و عيناً مشاهده كند كه مسائلهی
زمان و بود و نبود آن و طوالنيبودن و كوتااهباودن آن در مقابال قادرت خداوناد هايچ نقشاي
ندارد.
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مهم اين قسمت از آيه است كه ميفرماياد« :فَاَماتَه،هاهللُهمِأَةَهعاموهثَُُّهبعثَه »،خداوناد او را صاد
سال ميراند و سپس زنده نمود ،حاكي از آن است كه روح او بر اساس محاسبات عالم دنيا صاد
سال در عالم ديگر يعني در برزخ يا فوق برزخ بوده است .با اين حال وقتي از او سؤال مايشاود
«كَُرهلَبِثْت؟» چقدر در اينجا مكث نمودهای؟ بر خالف واقعيتِ دنيا كه صدسال گذشته اسات،
ميگويد :يک روز يا قسمتي از يک روز .و خداوند ميفرمايد« :بِّْهلَبِثْتهمِأَةَهعماموه» بلكاه صاد
سال است در اينجا ماندهای.
حال سؤال اين است كه چرا اين پيامبر خدا با اينكه بر اساس محاسبات دنيايي صد ساال در
برزخ يا عالم فوق برزخ بوده است ،در جواب ميگويد :يک روز يا كمتر از آن مكث كردهام؟
اينجا است كه معلوم ميشود در عالم برزخ ،يا فوق آن ،زمان نمايگذشاته تاا او حاس كناد و
خداوند با اين واقعه اين سرّ را برای بشاريت روشان فرماود و فهماناد كاه عاوالمِ فاوق زماان را
نميشود با مقياسهای زماني محاسبه نمود و اساساً فوق زمان ،قابل انطباق به زمان نميباشاد .در
واقع خداوند ميخواست به او بفهماند كه مكث تو در عوالم معنوی و در عالم بعد از مارگ باا
محاسبات زماني قابل اندازهگيری نيست و اما اگر ميخواهي كه بر اسااس محاساباتِ اهال دنياا
بداني چه مدتي در عالمِ بعد از مرگ بودهای ،بدان مدت آن صد سال است.
مالحظه كنيد كه چون حضارت عُزيار باه خودشاان  -خاار از بادن دنياايي -رجاوع كردناد،
احساسي از «گذران» در آن مدت در خود نيافتند زيرا در آن شرايط با نفس ناطقهی خود بهسار
ميبردند  -كه «گذران» در آن نيسات -و نه با بدن خود ،و همين حالت برای انسان در هنگام خواب
پيش ميآيد .ما هنگام خواب متوجه گذران زمان نيستيم و گاهي ساعتهاا خاواب باودهايام و
هنگام بيداری احساس ميكنيم چند لحظه بيشتر طي نشده و اگار قرائناي پيراماونماان از جملاه
ساعت يا مثالً تاريكي و يا روشني هوا نباشد متوجه مقدار زمانِ طي شده نخاواهيم شاد .درسات
عين واقعهای كه برای اصحاب كها اتفاق افتاد و آنها قريب باه  309ساال خوابيدناد و وقات
بيداری گفتند كه يک روز يا نصا روز خوابيديم.

چگونگي رؤيا
ابتدا بايد انوع رؤيا را از آن جهت كه نفس ناطقه از طرياق رؤياا باه نحاوی باا عاالم خاار
مرتبط ميشود ،به طور مختصر بيانكنيم و سپس به تبيين جايگاه رؤيای صادقه بپردازيم .رؤياها
از جهت نسبتي كه با عالَم خار دارند ،به اين معني كه يا از حوادث واقعيِ آيناده و ياا گذشاته

حكايت ميكنند و يا نه ،دو قِسم بيشتر ندارند؛ يا با عالم خار ارتباط دارند و يا ارتباط ندارناد.
بنا به گفتهی انديشمندانِ اين علم از جمله عالمه طباطبايي«رمحةاهللعليوه» ،رؤيا امری است ادراكي كاه
قوهی خيال در آن مؤثر است.
قوه ی خيال دائماً مشغول به كار اسات و در خاواب و در بياداری صاورتگری مايكناد ،باه
عبارتي ميتوان گفت« :خيال» دستگاه عكاساي نفاس ناطقاه اسات ،در بياداری ،معااني كلاي و
جزيي را بر طبق صُوَر اشياء خارجي إنشاء و ايجاد ميكند و در خواب نيز نفس ناطقه در موطن
قوهی خيال ،معاني را صورت ميدهد.
اكثر رؤياها تحت تأثير تخايالت نفسااني اسات و ايان تخايالت نياز ياا تحات تاأثير عوامال
خارجي محيط بر بدن ،مثل سرما و گرما هستند و ياا تحات تاأثير عوامال داخلاي طبيعاي مانناد
پُربودن معده و انحراف مزا ميباشند و يا تحت تأثير عوامل داخلي اخالقي مثل حساد و كيناه
هستند .در اين نوع خوابها ،نفسِ انساني همان كيفيتِ تأثير و نحوهی عمالِ عوامال ماذكور را
در خودض حكايت ميكند و اين خوابها حقيقت ديگری غير از اين ندارند .از اين رو عدهای
منكر حقيقت رؤيا شدهاند .در حاليكاه خاوابهاايي كاه از ناوع رؤياهاای صاادقه هساتند و از
حقايقي پرده برميدارند كه هيچ راهي برای انكار آنهاا نيسات ،اثباات مايكناد كاه بعضاي از
رؤياها دارای حقيقت هستند.
با توجه به نكات فوق به طور كلي ميتوان گفت :هيچيک از رؤياها خالي از علت نيست به
اين معنا كه ادراكاتِ گوناگوني كه در خواب عارم بر نفس انسان ميشود و ما آنهاا را رؤياا
ميناميم علتهايي دارند كه باعث پيدايش آن رؤياها در نفس و ظهورشان در خيال شده است.
وجود اين ادراكات حكايت از تجسم آن علتهايي ميكند كه اصول و اسباب اين رؤياهاست.
با توجه به ايان امار ماي تاوان گفات :بارای هار رؤياايي تعبياری هسات كاه باه علات آن رؤياا
برميگردد.
بحث ما درباره ی رؤياهايي است كه نه اساباب خاارجي طبيعاي دارناد و ناه ريشاهی آنهاا
اسباب مزاجي و يا مستند به اسباب داخلي و اخالقي است ،ولي در عين حال با حوادث خارجي
و حقايق تكويني هم ارتباط دارند .رؤياهايي كه در آنها نفسِ شخص خواببينناده نخسات باا
سبب حادثه  -كه فوق عالم طبيعت است -ارتباط پيدا ميكند ،سپس ارتبااط ديگاری مياان نفاس و
خود حادثه در عالم ماده برقرار ميشود.

بايد متذكر شد كه مافوق عالم طبيعت ،عوالم مثال و عقل ميباشند كه نفس ناطقه ميتواناد
با آنها نيز ارتباط برقرار كند ،وجود عالم مثال فوق عالم طبيعت است و وجود عالم عقال فاوق
عالم مثال است و اين دو عالم نسبت به عالم طبيعت نقش عليت و سببيت دارند .نفس آدماي باه
جهت تجردض سنخيتي با عالم مثال و عقل دارد لذا وقتي به خواب رفت طبعاً از اماور طبيعاي و
خارجي منقطع شده و متوجه عالم مثال و عالم عقل مايشاود و در نتيجاه پاارهای از حقاايقِ آن
عالم را به مقدار استعداد و امكان ،مشاهده ميكند.
اگر نفس ناطقه به جهت رشدی كه كرده است امكاان درک مجاردات عقلياه را پيادا كناد
حقايق كائنات را آنطور كه هست درک مينمايد وگرنه آن حقايق را به نحوِ حكايات خياالي
و صورتهای جزيي و مادی كه با آنها مأنوس است درک ميكند .لذا ميگوييم :گاهي نفس
انسان فقط به عالم مثال ارتقاء مييابد و علل حوادث را به صورت جزيي مشاهده ميكند.

3

عوامل مؤثر در رؤيا
اگر قوهی خيال تحت تأثير شديد عالَم خار باشد ،صورتهای مارتبط باا عاالم خاار در
رؤيا دخالت ميكند و صورت رؤياهای انسان متناساب باا صاورتهاايي مايشاود كاه از عاالم
خار در خود دارد ،همچنانكه صفات روحيِ شخص ،مثل عداوت و عجب و تكبّار و حارص
و طمع ،در خواب در خياالت او تاأثير مايگذارناد ،هماانطاور در بياداری صافات روحاي در
خياالت انسان مؤثر است .بر همين مبنا فرمودهاند :اگر انساان مايخواهاد خاوابهاايش صاادق
باشد بايد خودض صادق باشد.
وقتيكه تخيالت نفساني تحت تأثير عوامل طبيعي مثل خستگي ياا گرسانگي ياا تشانگي ياا
پُری مِعده باشد ،اين عوامل موجب مايشاود تاا نفاس انساان تصاوراتي را در خاواب در خاود
بسازد ،چون نفس ناطقهی او با توجه به همين خصوصيات به خواب رفته است .مثالً اگار هاوای
اطاقي كه خوابيده است گرم باشد ،ممكن است در خواب احساس كند در زيار آفتااب ساوزان
مشغول كار است و يا اگر انساان بادبيني اسات در خاواب باا حادثاههاای آزار دهناده روباهرو
ميشود ،لذا ميتوان گفت :نفس انسان همان تأثيراتي را در خودض حكايت ميكند كه با خاود
 - 3اين كه عرم مي شود بعضي مواقع نفس ان سان علل حوادث را به صورت جزيي مشااهده ماي كناد نباياد موجاب
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.

دارد يعني شما در خواب ،با «خود»ی كه خياالت را برداشته و به خواب رفته روبهرو هساتيد .باه
گفتهی مولوی:
آدمااااي را فربهااااي هساااات از خيااااال

گااار خيااااالتش باااود صااااحب جماااال

ور خيااااا ااالتش نمايااااا اد ناخوشااااا اي

مااايگااااذارد همچااااو مااااوم از آتشاااي

مي توان گفت هر رؤيايي نظر به حقيقت ندارد هر چند هار رؤياايي تعبياری دارد كاه بعضااً
تعبير آن مربوط به عوامل طبيعي و يا عوامل اخالقي ميباشد.
معبِّر يا تعبيركنندهی خواب ميتواند صورتهای ديادهشاده در خاواب را عباور دهاد و باه
سرمنشأشان برساند ،حال يا منشأ آنها اموری است دروني كاه ماا باه ازاء خاارجي ندارناد و ياا
منشااأ آنهااا امااوری اساات كااه ريشااه در خااار دارن اد و در آينااده واقااع م ايشااوند .حضاارت

يوسا صورتي را كه عزيز مصر در خواب ديد به سرمنشاأض عبوردادناد و از قحطاي كاه
كشور مصر در سالهای آينده در پيش داشت خبر دادند .همينطور كه ممكان اسات كساي در
رؤيای خود سگي را ببيند كه به او حمله كرده و معبّر سرمنشأ آن را نفس امّارهی طرف ببيناد و
به او تذكر دهد :به نفس امّارهاض ميدان داده است.
بعضي از رؤياها در عين آنكه در خيال انسان صاورتي را ايجااد مايكنناد ،آن صاورت باه
نحوی با حوادث خارجي ارتباط دارد زيرا نفس ناطقه از يک طارف باا سابب غيباي آن حادثاه
مرتبط ميشود و از طرف ديگر خيال انسان صورتي مناسبِ معنای آن سابب غيباي مايساازد و
انسان در خواب با آن صورت روبهرو ميشود و مثالً ميگويد :در خواب با آب زاللاي روباهرو
شدم كه هرگز آبي به زاللي آن نديدهام .در حالي كه آن آب ،صاورت علامِ توحياد اسات در
خيال او كه از انگيزههای دنيايي پاک است و نفس ناطقه از يک طرف با سبب غيباي و معناوی
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.
اگر بپرسيد رؤياهايي كه با حوادث خارجي ارتباط دارند و نفس ناطقه توانسته قبل از وقاوع
آنها در خار  ،با سبب غيبي آنها مرتبط باشد ،آيا تحات تاأثير خيااالت ماا قارار مايگيرناد،
جواب خواهيم داد ،آری .زيرا ما انسانها همواره با خيااالت خاود هماراه هساتيم و هار روز در
زنادگي خااود بار خيااالت خاود مايافاازائيم .اگار در بااا و صاحرايي رفتيااد و باا چشاام خااود
زيباييهايي را مشاهده كرديد ،صورت آن زيباييها در خياال شاما بااقي مايماناد و در هنگاام
بيداری به عنوان خاطرهی خوض با آنها زندگيميكنيد ،در خواب هم همين كار را ميكنيد و

نفس ناطقهی شما به جاايي مايرود و چيزهاايي را مايبيناد و صاورت آنهاا در خيالتاان بااقي
خواهد ماند ،منتها بعضي از آن خياالت حاصل ارتباط نفس ناطقه است باا ساببهاای غيباي در
عالم عقل كه در موطن قوهی واهمه از حالت معنا به حالت صورت در آمده و با سااير خيااالت
شما تركيب شده است و بعضي از خياالت ،حاصلِ صفات انساان اسات و ريشاه در ساببهاای
غيبي خار نفس ندارند.
قرآن خوابهايي را نام برده كه از رابطهی بين آنچه شخص در خواب با آن روبهرو شاده و

بين عالَم خار حكايت دارد .مثل خاواب حضارت اباراهيم نسابت باه ذباح فرزندشاان در

آيهی  105سورهی صافات 4و يا رؤيای حضرت يوسا در آياهی  4ساورهی يوساا و ياا
رؤيای دو رفيق همزنداني حضرت يوسا در آيهی  36سورهی يوسا 5و يا رؤيای پادشاه

مصر در آيهی  43سورهی يوسا و يا رؤيای رسولخدا در رابطه با فاتح مكاه در آياهی 27
سورهی فتح 6تمامي اينها رؤياهايي است كه با عالَم خار رابطه دارد و صِرف خياالت نيست.
قرآن در آيات فوق روشن ميكند خوابهايي هست كاه خبار از آيناده مايدهناد تاا اگار
كسي پرسيد :آيا رؤيا اصالً اصالت دارد يا نه؟ بتوانيم عرم كنيم بعضي از رؤياها اصالت دارند
و به اين جهت ما به اين نوع رؤياها ،رؤياهای حق مايگاوئيم ،باه اعتباار آن كاه قارآن از زباان

حضرت يوسا آنها را چنين وصا ميكناد « رفَعهََب يرهِهعلَىهالْعرْشِه خَمرُّ اْهلَمه،هس،مجَّدًاه
 -4حضرت ابراهيم در خواب ديدند كه دارناد فرزندشاان را سارميبرناد .متوجاه شادند ايان عمال ،صاورتِ پياام
حضرت حق است و رابطهای را بين آن صورتي كه در خواب با آن روبهرو شدند و واقعيت خارجي كشا كردند.
 - 5يكي از آنها آمد به حضرت عرم كرد :در خواب ديادم كاال هاا ناانهاايي را كاه روی سارم باود مايخورناد.
حضرت هم تعبيركردند كه تو را به دار ميآويزند و بعد كال ها مغز سرت را ميخورند .قرآن در اين آيات اشااره مايكناد
به شخصي كه ميتواند از طريق حادثهای كه طرف در خواب تجربهميكند ،از واقعاهای كاه در آيناده اتفااق مايافتاد خبار
دهد.
 - 6فتح مكه را حضرت ق بل از وقوع در خواب ديدند و باه اصاحاب خبار دادناد ،اصاحاب هام هار روز مايآمدناد و
ميپرسيدند «پس چي شد؟» حضرت ميفرمودند :به من «فتح مكه» را نشان دادند نه زمان آن را .مثال ديگر ،آن رؤيايي است
كه پيغمبر ديدند كه بر منبرشان بوزينهها سوارند و منبر عقبعقب ميرود .عقبعقب رفتن به ايان معناسات كاه ديان ماردم
برميگردد به همان صورت جاهلياض و افرادی در ميدانِ تبليغ دين ميآيند كه در قلبشان از دين چيزی نيسات .حضارت
ناراحت شدند ،سورهی كوثر جهت تسلي رسول خدا نازل شد ،به اين معنا كه كاوثری هسات مااوراء ايان صاورتهاا و
عقبگردها ،اين سوره قوت قلبي برای حضرت بود .آنچه مهم است اينكه قرآن به رسول خدا ميفرمايد « :مماهجعلْنَماه
الرُّؤياهالَّتِيهََريرنَاكهإِالَّهفِتْنَةًهللنَّاسِ» يعني ما آن واقعهای را كه در خواب نشانت داديم و واقع مايشاود قارار ناداديم مگار باه
عنوان امتحان برای مردم.

قَاوَهياهََبتِهُذَاهتَأْ ِيُِّهر،ؤْيايهمِنهقَبرُِّهقَمدرهجعلَهماهربِّميهَقماه» 7بعاد از آن كاه يعقاوب و
برادران يوسا به او سجده كردند يوسا گفت ای پدر اين است تأويل رؤيای من كه خداوند
آن را حق قرار داد.

راز رؤياي حق
رؤيای حق عبارتاست از آنچه نفس ناطقه در هنگام خواب در اثر ارتبااط باا عاالم ماافوق
عالم ماده با آن روبهرو ميشود ،حال يا نفس ناطقه با سبب غيبيِ حادثهای روبهرو مايشاود كاه
بعداً در «ظرف مكان و زمان» خاص محقَّق ميگردد كه به آن «رؤيای صاادقه» گويناد ،و ياا باا
حقيقتي روبهرو ميشود كه معاني معنوی در جان انسان پديد مايآورد كاه باه جهات پياامهاای
معنوی كه به همراه دارد به آن رؤيای رحماني مايگويناد ،هرچناد ممكان اسات آن پياامهاای
معنوی در قوه ی خيال نيز به صورتي مناسبِ جنبهی معنویاض ظهور كند مثل خاواب حضارت

ابراهيم در مورد ذبح حضرت اسماعيل.

در مورد رؤيای صادقه و علت آن بايد عنايت داشته باشيد كه آنچه در عالم ماده به صاورت
تفصيل و در زمان و مكان خاص واقع مايشاود ،در عاالم مجاردات باه صاورت جاامع از ابتادا
موجود باوده اسات ،زيارا خداوناد باا ياک اراده هماهی عاالم را خلاق كارده و بار هماين مبناا
ميفرمايد « :هماهاَمررُناهإاله اَِدةٌ»« 8اَمْر» يعني ايجااد دفعاي و ياکمرتباه كاه مرباوط باه عاالم
مجردات است و لذا معني آيه عبارت از آن است كه :ايجاد ما چيزی نيسات مگار ياک ايجااد.
ولي برای ظهور آنچه خداوند جهات عاالم مااده اراده كارده اسات ،تقادم و تاأخر هسات و تاا
مرحلهی اوّلي آن چيز ظهور نيابد مرحلهی بعدی ظاهر نميشود .مثالً برای اينكه اماروز ظهاور
كند بايد ديروز ظهور ميكرد و ميرفت تا امروز ظهور كناد .خداوناد مان و شاما را در هماان
وقتي كه همهی عالم را اراده كرد ،اراده كرده است اما من فرزند پادرم هساتم ،پاس ابتادا باياد
پدرم را خلق كند تا پيرو آن من نيز ظهور كنم و خلق بشوم .پس همهی حادثههاا قبال از ظهاور
در عالم ماده ،به صورت جامع در عالم مجردات موجودند و نفس ناطقه ميتواناد در خاواب باا
وجود مجرد و جامع آن حادثهها روبهرو شود و در نتيجه آن حالتِ جامع  -مطابق صورتي كه بعاداً

در عالم ماده ظاهر و خلق ميگردد -در خيال آن شخص تجلي كند ،و انسان قبل از آنكه آن حادثاه
 - 7سورهی يوسا ،آيهی .100
 - 8سورهی قمر ،آيهی .50

را در عالم ماده مشاهده كند ،در خيال خود بيابد  -البته به همان صورتي كه بعداً در بيرون از ذهن واقاع

ميشود -و اين است راز رؤياهای صادقه.
اگر كسي اشكال كند با فرم مطلب فوق ،جبر به ميان ميآيد ،چون قبل از اينكاه انسااني
در عالم ماده كاری را با ارادهی خود انجام دهد آن كاار در عاالم ماافوقِ مااده واقاع شاده و او
مجبور است آن كار را مطابق آنچه در عالم مجردات واقع شده انجام دهد .جاواب خاواهيم داد
اين اشكال وارد نيست زيرا وقتي انسان در خواب با سبب غيباي حادثاهای روباهرو مايشاود در
عالم بيداری با آن حادثه ،اختياراً به همان صورتي كه آن حادثه واقع ميشود ،روبهرو ميگردد.
مثالً همينطور كه بنده در حال حاضر با اختيار و انتخاب خود ،ايانجاا نشساتهام ،ممكان اسات
شما بنده را ديروز در اين صحنه ،در خواب ديده باشيد .ايانكاه شاما دياروز ايان صاحنه را در
خواب ديدهايد دليل نميشود تا من مجبور بودهام به اينجا بيايم بلكه من باا اختياار خاود اينجاا
آمدهام .مثل اينكه «ديروز خداوند ميدانسته شما به اينجا ميآييد» و مسلّم همانطور كه شاما
امروز با اختيار خود اينجا آمدهايد ،او ميدانسته ،چون خداوند علم به واقع دارد همانطور كاه
حادثهها واقع ميشوند و علم خدا به اختيار و انتخاب ما ،ما را مجبور باه آن انتخااب نمايكناد.
واقعيتِ بنده آن است كه موجودی مختار هستم و لذا در خواب هم باا هماان واقعيتاي كاه بناده
هستم ،با من روبهرو ميشويد كه فردا با همين اختيارم آن كار را انجام ميدهم.
پس مالحظه فرموديد نفس ناطقه به علت تجردی كه دارد مايتواناد باا وجاود عقلايِ ياک
حادثه در خواب ارتباط پيدا كند ،سپس آن وجود عقلي را در موطن خيال خاود متمثّال كناد و
به صورتي مناسبِ صورت جزئي خارجي در آورد ،به همان صورتي كه در عاالَم مااده حاادث
ميشود .عالمه حسن زاده آملي«حفظهاهلل» در كتاب «عيونِ مسائل نفس» ميفرمايند:

با توجه به مطلب فوق ،حتي اگر نفس در حالت بيداری باا مبااني برزخاي ياا عقلايِ چيازی
روبهرو شد ميتواند پيشبيني كند آينده چه پيش ميآيد.
نفس ناطقه دارای مراتب عقلي و مثالي و مادی است ،در موطن عقل معاني بدون صورت و
ماده قرار دارند و در موطن مثال صورتِ بدون مااده قارار دارد و خاواب ديادن وقتاي صاورت
ميگيرد كه نفس ناطقه بتواند با صورتهای مثالي روبهرو گردد و در ماوطن ماادی از بادن باه
عنوان ابزاری جهت استكمال روح استفاده ميكند.

ميزان حقانيت خوابها
چون نفس ناطقه پارهای از حقايق آن عالَم را به مقدار اساتعدادض دريافات مايكناد معلاوم
نيست عيناً با آنچه در خواب ميبيند روبهرو شود .زيرا ناه مايتواناد هماهی آنچاه را كاه باا آن
روبهرو ميشود دريافت كند ا مثل وقتيكه شما سر كالس همهی مطالب استاد را دريافت نميكنيد ا و ناه
آنچه را كه دريافات مايكناد از تاأثير خيااالت و وَهمياات مصاون مايماناد .چاون خيااالت و
وَهميات در نفس در هنگاام خاواب  -باه دليال از صاحنه خاار شادن حاواس -خيلاي آزادتار عمال
ميكنند ،به همين جهت معبِّر بايد بين آنچه انسان از عالم معنا گرفته باا آنچاه وَهميااتش بار آن
افزوده تفكيک نمايد تا بتواند خواب را درست تعبيار كناد و جهات وقاوع آن خاواب را معاين
نمايد كه اين كارِ بسيار مشكل و پيچيدهای است.
اگر نفس ناطقه كامل بود و گرفتار وَهميّاات و آرزوهاا نمايباود حقاايق عاالَم غياب را در
خواب آنطور كه هست به صورت كلي مييافت و در موطن خيال با صورت مناسابِ خاارجي
آن روبهرو ميشد ،بر همين اساس وجود مقدس پيامبر حتي قبل از پيغمبر شادن تماام آنچاه

را كه فردا پيش ميآمد شبِ قبل در خواب ميديدند .همانطور كه همهی ائمهی معصومين
خوابشان عين حقيقت بوده؛ چون در شخصيت آنها وَهميات دخالات نادارد و باه ايان معناي
خوابشان احتيا به تعبير ندارد .ولي اگر نفس انسان كامل نبود ،ناه در ارتبااط باا حقاايقِ عاالم،

معاني كلي را به طور صحيح دريافت ميكند و نه در موطن خيال صورتي كه حاصال مايشاود
از تأثير آرزوها و وَهميات مبرّا خواهد بود ،در نتيجه صورت حاصل از ارتباط با معاني عاليه ،باا
صورتهای جزيي كه انسان با آنها مأنوس است مخلوط ميشود.
البته انطباق صورت خيالي با صورتهای جزئي كه نفس ناطقه با آنها مأنوس است منحصر
به نفسهای ناقص نيست بلكه خاصيت نفس ناطقه آن است كاه مايتواناد ايان تطبياق را انجاام
دهد و در خواب اين توانايي بيشتر است .مثالً شما حضرت اماام خميناي«رضواا اهللعليه» را در خاواب
ميبينيد كه به شما تذكری ميدهند .خوشحال ميشويد كه ايشان را خاواب ديادهاياد ،درسات
است كه جای خوشحالي دارد ولي از آنجايي كه ايشان برای شما صورتِ مأنوسِ معلم معنوی
هستند وقتي نوری غيبي و معنوی در خواب بر نفس ناطقه شما تجلي كناد و در ماوطن خيالتاان
ظهور يابد به صورتي ظاهرميشود كه ذهنِ شما با آن مأنوس است ،به همين جهات اگار سارا
حضرت امام«رضواا اهللعليه» برويد و بپرسيد :وقتي من شما را در خواب ديدم آيا شاما باه خاواب مان
آمديد؟ انكار ميكنند ،چون حضرت امام به سرا شاما نيامادهاناد بلكاه خياال شاما آن معناای
غيبي را به صورت مأنوسِ خود در آورد و محتوای آن معنا را به صاورت صاوت اماام دريافات
نمود 9.البته اين مورد كه عرم شد غير آن است كه يک وقت يک انسان الهي مأمور است كاه
از طريق خواب به سرا شما بيايد و از شما دستگيری كند.
در هر حال از نقش خيال و ايجاد صورت مأنوسي كه تناسبي با دريافت نفس ناطقه از عاالم
مجردات دارد نبايد غافل بود .آيتاهلل قوچاني در گزارشي كه از حالت برزخي خود در كتااب
سياحت غرب ميدهند آنجايي كه برای ايشان از عالم باال پيامي فرستاده ميشاود ،مايگويناد:
«تلفن زنگزد»! يک نفر ممكن است بپرسد مگار در آنجاا تلفان هسات ،و بخواهاد منكار آن
گزارض شود و آن را به وَهم ايشان نسبت دهد ،در حالي كه گزارض ايشان يک گزارض واقعي
است .نبايد تصور شود كه ايشان مطابق روايات و آيات رُمان نوشتهاناد ،ايان گزارشاات مطاابق
قاعده و قانون خاصي است به طوری كه اگر شخص در آن صحنه حاضار شاود و احاواالتي را
كه مييابد بخواهد اظهار كند جز اين نميگويد .ايشان در ابتدای گزارض خود ميفرمايند« :من
مُردم ».واقعاً هم مردند ،مگر مردن شاخ و دم دارد؟! يعني به عالم بارزخ رفتناد و صاورت تماام
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ارتباط با مبادی عقلي عقايد و اعمال توحيدی آماده مي شود تا صورتي مناسبِ آن حقايق ،در خيال او ظهور كند.

احاواالت شخصايتيِ خاود را يافتناد و بعاد هام برگشاتند .ماردنهاايي هسات كاه انساان از آن
برميگردد ،مردنهايي هم هست كه انسان در آن برگشت نادارد .وقتاي در آن عاالم پياامي باه
مرحوم آقای قوچاني ميدهند ،آن پيام در خيال او مطابق صورت مأنوس او جلوه مايكناد كاه
در آن زمان صورت مأنوس برای دادن پيام از راه دور ،بارای ايشاان تلفان باوده ،اماروز ممكان
است صورت تلفنِ همراه يا ايميل و اينترنت باشد.
گاهي پيام را از موطن عقل دريافت ميكنيد در آن حال «صورت» مطرح نيسات« ،معناا» در
ميان است و شعور انسان متذكر آن پيام ميشود ،عموماً آنچاه انساان در عاالم معناا مايياباد در
موطن خيال نيز به صورتي مناسبِ آن معنا تجلي ميكند ولي عموم مردم به جهت غلبهی خياال
بر عقل ،با صورتها زندگيميكنند ،حتي در مورد خدا هم ميپرسند« :خدا چه شكلي است؟»
چون نميتوانند خدایِ بدون شكل داشته باشند .اينها سراسر خوابشان با صورت همراه اسات و
بيشتر از آنهايي كه با معاني كلي مأنوساند ،خواب ميبينند .حتي وقتي باا معناي «عظمات» در
آن عالم روبهرو ميشوند سريعاً در خيالشان صورت «كوه» ايجاد ميشود ،با اين كه در آن عالَم
با معنای «عظمت» روبهرو شدهاند اما استعداد اُنس با معاني را در خود رشد ندادهاند .در هر حال
همان صورت كوه برای او يک موده اسات از ايانكاه نفاس ناطقاهی او مفتخار باه تجلاي ناور
عظمت شده يا اين كه عموماً معنيِ «مكر» در خيال انسان صورت «روباه» به خود ميگيرد ،چون
مكر را به «روباه» ميشناسد .البته بايد متوجه بود هركس در خواب صورت «روباه» ديد اينطور
نيست كه حتماً نفس ناطقهی او با معني «مكر» روبهرو شده است ،ممكن اسات «روبااه» بارای او
در فرهنگ خودض معنای ديگری بدهد و نفس ناطقهی او باا آن معناا روباهرو شاده و نفاس او
مطابق آن معنا صورت روباه را در خيالش ايجااد و اباداع كارده اسات .ممكان اسات شخصاي
رفيقي داشته باشد كه خيلي شارالتان اسات حاال اگار در خاواب معنايِ «مكار» باه او القاا شاد،
خااواب آن رفاايقش را ماايبينااد .آيااتاهلل محماادتقي آمُلااي از شاااگردان آياات اهلل قاضااي
طباطبائي«رمحوةاهللعليهما» ميگويند :در خواب با شيطان دعوايم شد باالخره دساتش را گارفتم و باردم
در دهانم و گاازگرفتم ،از دردی كاه در دساتم ايجااد شاد بيادار شادم ديادم دسات خاودم را
گازگرفتهام! ميفرمايند :خواستند به من بفهمانند تو با نفس امارهات كاه هماان شايطانِ درونات
است ،درگيری ،بايد خودت را درمانكني .ميگويند :يک بار ديگر در خواب با شيطان درگير
شدم ،دو تا از انگشتانم را در چشمانش فرو كردم و فشار دادم تا كورض كنم .از فشاری كاه باه
چشمان خودم آمد بيدار شدم ،ديدم :انگشتانم در چشمان خودم اسات! يعناي اگار مايخاواهي

شيطان را از خودت دفعكني ،اول بايد خودت را درستكني .آدم بتواند تاا اينجاا برساد كاه باا
نفس امارهاض درگير باشد و چنين پيامهايي به او بدهند ،خودض يک مقامي است.
با توجه به نقش صورت مأنوس در ايجاد خيال بايد در تعبير خوابها بسيار حسااس و دقياق
بود ،چون به جهت اختالف صورتهای مأنوس گاهي خواب يک شاخص باا خاواب شاخص
ديگری با اينكه يک صورت دارد دارای دو معنای متفاوت است .همينطور كاه عمومااً ماردم
در خوابهای خود معني «افتخار» را به صورت «تا » ،و «علم» را به صورت «نور» ،و «جهال» را
به صورت «ظلمت» ميبينند ولي با اينهمه نميتوان اين را برای همهی افراد به صاورتي يكساان
تعميم داد .نقل شده مردی در خواب ديد در دساتش مُهاری اسات كاه باا آن ،دهاان و عاورت
مردم را مهر ميكند! از ابانسايرين تعبيار آن را پرسايد ،در جاواب گفات :تاو باهزودی ماؤذن
ميشوی و در ماه رمضان مردم با صدای تو امساک ميكنند ولي اگر آن شخص از قبال ماؤذن
بود و چنين خوابي را ميديد معبّر به او ميگفت تو زودتر از وقت اذان ميگويي.

خواب چپ
گاهي از يک معني كه انسان در خواب با آن مرتبط ميشاود در خياال خاود صاورتهاايي
عكس آن معنا را ميسازد .همينطور كه گاهي در بيداری باا شانيدن واژهی «ثاروت» باه معناي
«فقرِ فقرا» منتقل ميشود ،حال اگر در خواب چنين شد ،با روبهروشدن با معني ثروت ،صاورتي
مطابق فقر در خيال انسان ايجاد ميشود و اين هنر معبّر است كه با الهامااتي كاه باه او مايشاود
ميتواند آن خواب را به عكس خودض برگرداند.
پس اينكه ميگويند« :خواب زنها چپ است» حرف درستي نيسات ،بارای نفاس ناطقاهی
هركسي اين امكان هست كه در خوابش نظر به صورتي عكس آنچه دياده اسات داشاته باشاد.
شما هم اگر از سرعتِ زياد بدتان بيايد وقتي در بيداری با سرعت زياد روبهرو شديد به آرامشي
كه در پيادهروی هست منتقل ميشويد ،در خواب هم همينطور است و از آنجاايي كاه خياال
در هنگام خواب فعّالتر است هماين كاه باه معناای سارعت منتقال شاديد صاورتي از آن ناوع
پيادهروی را كه به سوی مسجد در حركت هستيد در خود ابداع ميكنيد.
حتي در رؤياهايي كه نفس ناطقه با اصلِ موضوع روبهرو ميشود و در آن حال باه صاورت
مناسبِ آن معنا منتقل ميگردد ،اين طور نيست كه بتوان به راحتي بين اصل موضوع و صاورت
خيالي آن ارتباط برقرار كرد ،بهطوری كه اگر انسان مالحظه كرد در حال جماعكاردن كثافات

است ،در واقع صورتِ بهدستآوردن مال زيادِ دنيا را به او نشان ميدهند ،در عين آگااهيدادن
به او كه مال دنيا سرگين و كثافات اسات .و ياا وقتاي روباهرو مايشاود باا ايانكاه بادنش ورم
كردهاست ،با صورتِ بهدستآوردن مال زياد روبهرو شده است ،در عين آگاهيدادن به او كاه
آگاه باشد مال زياد چرک و آلودگي است .همچنانكه اگر در خواب ديد در زندان اسات ،در
واقع با صورتِ شهرتيابياض روبهرو شده ،در عين آگاهيدادن به او كاه ايان شاهرت ،زنادان
است .همچنان كه اگر دياد در زنجيار اسات ،باا صاورت خوشاي و خاوضگاذرانيِ دنياايياض
روبهرو شده ،در عين آگاهيدادن به او كه آن ناوع خاوضگاذراني ،گرفتااری و زنجيار اسات.
مالحظه مي فرماييد كه اين نوع رؤيا در عين آن كه شبيه رؤياهاای چاپ نيسات صاورت نازلاه
اصل آنها نيز نمي باشد به همين جهت بايد گفت :نميتوان به رؤيا اعتماد كارد ،چاون در حاال
خواب؛ صورت خياليهی نفس آنقدر جَوَالن دارد كه با ميل خود صورتها را تغيير مايدهاد و
از جايگاه خود خار ميكند.

انوع رؤيا
گاهي خواب انسان صريح و بدون تصرفِ وَهميات ،عين صورتي است كه در خاار واقاع

ميشود ،مثل خوابي كه مادر موسي ديد و در خواب به او وحي شاد و قارآن در ماورد آن
ميفرماياد « :هََ رَيرناهإِلىهَُمِّهم ،سىهََ ْهََررضِعيهِهفَإِذاهخِفْتِهعلَيرهِهفَأَلْقيهِهفِيهالْيُِّه هالهتَخمافيهه هاله
تَحرزَنيهإِنَّاهرادُّ ،هإِلَيركِه هجاعِلُ ،همِنَهالْم،رْسلين» 10ما به مادر موسى [در خواب] الهام كرديم كاه
او را شير ده؛ و هنگامى كه بر او ترسيدى ،وى را در دريا بيفكن؛ و نترس و غمگين مبااض ،كاه
ما او را به تو بازمىگردانيم ،و او را از رسوالن قرار مىدهيم!
عرم شد گاهي مواقع خوابها مُتُمَثِّل معنايي است كه نفس ناطقه در عين آنكه با معناايي
مرتبط ميشود ،در خيال خود صورتي جزئي مطابق آن معنا ابداع ميكند و گاهي ممكن اسات
با تصرفاتي كه نفس انسان در حين نزول معاني به خيال خود اِعمال ميكند ،صورت اباداعشاده
توسط خيال آنچنان با تصورات شخص مخلوط شود كه نتوان فهمياد مبناای آن صاورت كادام
است و برای معبّر امكان نداشته باشد آن را از انبوه خياالت ديگر تفكيک كند در اين حالت باه
اين رؤياها «اضغاث احالم» يا رؤياهای پراكنده ميگويند.
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رؤياهايي كه تذكردهنده است
چنانچه مالحظه فرموديد؛ از جمله رؤياها ،رؤياهايي است كه نفس ناطقه با اصلِ موضاوع و
مباني غيبي امور مرتبط ميشود و معاني مناسب با آن حقيقتِ غيبي را در خود احساس مايكناد
و به شعوری معنوی يا علمي منتقل مايشاود كاه در ايان حاال ممكان اسات خياال او صاورتي
مناسب آن معاني بسازد ،مثل همان كه از زبان يک روحاني در خواب تذكراتي ميگيرد .يا اين
كه ميبيند در حال جمعكردن كثافت است كه صورتِ صفتِ جمعآوری مال دنيا را به او نشان
دادهاند و در همين رابطه رسول خدا ميفرمايند« :الدانياهجيفةٌه هطالِب،هاهكالب» 11دنياا كثافات
است و طالب و مشتاق آن سگان ميباشند .چون نفس مبارک رسول خدا معني اين عمال را

ميشناسد و كسي هم كه در خواب با معني جمعآوری دنيا مرتبط شود و آن معناي در خياالش
تجلي نمايد با صورت جمع كردن كثافت روبهرو ميشود و از اين طريق به او آگاهي ميدهناد
كه مال دنيا سرگين و كثافت است.
با توجه به نكات فوق ميتوان فهميد بسياری از رؤياها يک ناوع تاذكّر معناوی اسات بارای
كساني كه روحشان آمادهی ارتباط با مبادی غيبي شده است .مثالً طرف در خواب ميبيناد كاه
دستش آلوده به كثافت است و هر چه تالض مايكناد تاا آباي پيادا كناد ،آب پيادا نمايشاود،
ميخواهند او را متذكر كنند او به مال حرام آلوده شده و هنوز هم جبران نكرده است .اين ناوع
خوابها برای نفسي است كه مال حرام را بد ميداند و به اين صورت به او تذكر مايدهناد .تاا
نفس انسان نحوهای از تجرد پيدا نكند نميتواند اين ناوع خاوابهاا را ببيناد بار ايان مبناا گفتاه
ميشود بعضي از رؤياها به خودی خود برای انسان يک نوع تاذكر معناوی اسات كاه در قالاب
صورتهايي كه برای او مأنوس است به وی ميرسند ،ولي باز تأكيد مايشاود از آنجاايي كاه
در خواب ،خيال انسان بسيار فعّال است و پرضهاای انحرافاي بساياری دارد نمايتاوان باه رؤياا
اعتماد كارد.

صاحب كتاب «تحاالعقول» از قول پيامبر خدا آورده كه حضرت فرمودند« :لَماهيحرمزَ ْه

َََد،كُُرهََ ْهتُرْفَعهعنْه،هالرُّؤْياهفَإِنَّه،هإِذَاهرسخَهفِيهالْعِلُِْهر،فِعترهعنْه،هالرُّؤْيا» 12اگر رؤيا از كسي برداشته
شد ،نبايد نگران باشد؛ زيرا وقتي كسي راسخ در علم شود ،رؤياا از او برداشاته مايشاود .چاون
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رؤياها صورتهايي هستند در موطن خيال كه با نزديكي نفاس ناطقاه باه عاالم عقال ،در خياال
تجلي كرده و در بسياری موارد با وَهميات و آرزوها تركياب شاده اسات ،حاال اگار إنشااءاهلل
نفس ناطقهی شما با خودِ حقيقت روبهرو شد و در آن مرتبه سير كرد و كمتر به مرتباهی خياال
توجه نمود ،به اين معنا خوابديادن از شاما برداشاته مايشاود .از ايان روايات چناين برداشات
ميشود كه خوابنديدن دليل بر ضع ا نيست ممكان اسات دليال بار ايان باشاد كاه در موقاع
خواب ،نفس ناطقهی انسان بيشتر با خودِ حقيقت روبهرو ميشاود ،مثال انساانهاای حكايم كاه
بيشتر به معاني و سنتها توجه دارند .البته اينطور نيست كه نفس ناطقه وقتي در علم راسخ شاد
مرتبهی خيال او بهكلّي نفي شود بلكه در چنين مواردی غلبه بر عقل است و نه بر خيال ،ولي باه
وقتش به خيال هم نظر دارد و از آن بهره ميگيرد ،به همين جهت انبياء و اوليااء هام خاواب

ميبينند ولي رؤياهای آنها پاک و خالص است و در هماين راساتا دساتور دادهاناد اگار انساان
دائم در حال طهارت باشد و با وضو بخواباد از رؤياهاای پراكناده آزاد مايشاود زيارا طهاارتِ

جسم موجب طهارت باطن ميگردد .رسول خدا در همين رابطه ميفرماينادَ« :صدقكُهرؤياًه
َصدقكُهَديثاً» 13كساني از شما رؤيايشان صادقتر است كه راستگوتر باشند .وقتاي انساان در
زندگي صادق نباشد روحش در جهات غير واقعي سير ميكند و همين امر موجاب مايشاود تاا
در خواب صورتهای خيالي او نيز جهت انحرافي بگيرد .هماينطاور كاه اگار ذهان انساان در
بيداری تحت تأثير صورتهای تحريک كننده باشد به همان اندازه خياالش از كنتارلش خاار
ميشود و وقتي در چنين حالتي به خواب رفت همان خياالتِ واهي خواب او را از صورتهاای
پراكنده پر ميكند.
مرحوم محدث نوری در جلد چهارم كتااب «دارالساالم» مايفرماياد :اگار انساان نسابت باه
خوراكش مواظبت داشته باشد و دقت كند كه چاه چياز بخاورد و چاه مقادار بخاورد ،روح او
قدرت سير در اكناف آسمانها را مييابد .وگرنه برعكس :پرخوری ،موجب جَوَالن شايطان در
قلب و خيال انسان ،در خواب و بيداری ميشود.
قرآن ميفرمايد« :الهتَم،دَّ َّهعيرنَيركهإِلىهماهمتَّعرناهبِهِهََزر اجاًهمِنْهُ،ر» 14و هرگز چشامان خاود را
به نعمتهاى مادّى ،كه به گروههايى از كفار دادهايام ،مايفكن .يكاي از راههاا جهات تجرباهی
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خوابهای نوراني اين است كه به دنيا و امكانات اهل دنيا خيره نشويم تاا ذهانماان از آن ناوع
صورتها پر نگردد .عبادات برای اين است كه جهت جاان ماا از دنياا باه ساوی پروردگارماان
سوق پيدا كند لذا وقتي ميگوييد« :اهللُ اكبر» ،داريد قلب را به كبريائي حق منتقل ميكنيد.

رؤياهاي سهگانه
رسول خدا ميفرمايند« :الرُّؤْياهثَالثٌ:همِنْهاهاَُا يُِّهالشَّيرطا هلِيحرزُ َهبِهاهابرنَهادمه همِنْهماهمماه
يهُُّ،هبِهِهالرَّجُِّ،هفيهيقْظَتِهِهفَيرا ،هفيهمنامِهِ ه همِنْهاهج،زْءٌهمِنْهسِتَّةوه هاَرربعينَهج،زْءًهمِنَهالنُّبَّ ،ةِ» 15رؤيا سه
گونه است؛ يا القائاتي است كه شيطان القاء ميكند تا فرزنادان آدم را نگاران كناد ،و ياا از آن
رؤياهايي است كه هرچه انسان در بيداری ماورد توجاه قارار داده در خاواب باا آنهاا روباهرو
ميشود و يا رؤياهايي است كه جزئي از چهل و شش جزءِ نبوت است.
رؤياهای نوع اول طوری است كه شيطان به جهت آمادگي انسانها ميتواند خيااالت آنهاا
را تحت تأثير وسوسههای خود قارار دهاد تاا آنهاا را از اداماهی راه بنادگي ماأيوس كناد ،در
خياالت شما تصرف ميكند تا در خواب با اعمالي خالف شرع روبهرو شويد .بايد متوجاه باود
كه نبايد به اين نوع رؤياها اعتنا كرد و نبايد خود را با اين نوع رؤياها  -كه شيطان برای نگران كردن

ما ايجاد كرده -ارزيابي كنيم.

چنانچه مالحظه فرموديد حضرت رسول اكرم بعد از آن كاه ناوع دوم از رؤياهاا را -كاه

تحت تأثير اموری ايجاد شده كه در بيداری به آنها توجاه كاردهايام -متاذكر مايشاوند ،ناوع ساومي از
رؤياها را مطرح ميكنند كه از جنس نبوت است و نفس ناطقه ميتواناد همانناد نفاس ناطقاهی
پيامبران خدا ،با ارتباط باا مبااني غيابِ عاالم ،متوجاه حقاايقي از حقاايق عاالم شاود .رؤياهاای
رحماني كه انسان در آنها با حقايق عقلي روبهرو ميشود ،در اين قسم قرار دارند .از آنجاايي
كه در خواب حسّ انسان در ميدان نيست ،اگر نفس ناطقه مستعد اُنس باا حقاايق باشاد شارايط
چنين اُنسي بهخوبي فاراهم اسات ،هماينطاور كاه عرفاا در بياداری مايتوانناد نظارِ خاود را از
محسوسات منصرف كنند و قلب خود را به سوی حقايقِ معنوی سوق دهند ،تاا آنجاايي كاه در
بيداری با حقايق معنوی مرتبط مايشاوند و از تجلياات آن معااني در خياال خاود نياز بهارهمناد
مي گردند .در شرح حال مرحوم آيتاهلل «آقا جمال گلپايگاني» هست كه فرمودند :باه قبرساتان
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رفتم ديدم از بعضي از قبرها دستهايي بيرون است .يعني دستهای اينها هنوز باه طارف دنياا
دراز است ،اين صورتِ حقيقيِ اين واقعيت است كه دستان آنها خاالي اسات و مايخواهناد از
دنيا چيزی بگيرند .اين به جهت آن است كه آيت اهلل آقا جمال گلپايگاني«رمحةاهللعليوه» چشم خود را
از مظاهری كه خداوند به اهل دنيا داده ،منصرف كرده و لذا نفس ناطقهی او در بياداری نياز باا
حقايق عالم و صورت خياليهی آن عالم مرتبط گشته است.
امامصادق به مفضّل ميفرمايند« :فَكرْهياهم،فَضَُِّّهفِيهالْأََرلَامِهكَيرَهدبَّرَهالْمأَمررَهفِيهماهفَممزَ ه
صادِقَهاهبِكَاذِبِهاهفَآ ُاهلَ رهكَانَترهكُلُّهاهتَصرد،قُهلَكَا َهالنَّاس،هكُلُّهُ،رهََنْبِياءه هلَ رهكَانَترهكُلُّهماهتَكْمذِب،هلَمُره
يكُنْهفِيهاهمنْفَعةٌهبِّْهكَانَترهفَضْلًاهلَاهمعرنَىهلَه،هفَصار رهتَصرد،قُهَََرياناًهفَينْتَفِع،هبِهاهالنَّماس،هفِميهمصرملَحةوه
يهرتَدِيهلَهاهََ رهمضَرَّةوهيتَحذَّر،همِنْهاه هتَكْذِب،هكَثِيراًهلِئَلَّاهيعرتَمِدهعلَيرهماهكُمَِّّهالِاعرتِمماده» 16ای مُفَضَّال در
مورد رؤيا فكر كن كه چگونه خداوند در مورد آنها تدبير بهكارگرفته و راست و درو آنهاا
را به هم درآميخته؛ اگر همهی رؤياها راست بود ،مردم همه پيامبر بودند و اگر همه درو باود،
در رؤيا فايدهای نبود ،پس چنين مقرر فرموده كه گاهي صادق باشد و مردم از آن در مصالحتي
كه بايد به سوی آن هدايت يابند ،فايده ببرند و ضرری را كه بايد از آن حذر كنند ،دفع نمايند،
و بسياری از خوابها درو ميباشند تا مردم بر آنها اعتماد كامل نكنند.
از اين روايت ميتوان فهميد كه بايد با دقت و احتياط با رؤياهای خاود برخاورد كنايم و باه
هر خواب و هر تعبير خوابي اهميت ندهيم.
در فرمايش امام محمد باقر از قول رسول خدا داريم كه« :إِ َّهر،ؤْياهالْم،ؤْمِنِهتُرِفُّهبميرنَه
السَّماءِه هالْأَررضِهعلَىهرَْسِهصاَِبِهاهَتَّىهي،عبِّرَُاهلِنَفْسِهِهََ رهي،عبِّرَُاهلَه،همِثْلُمه،هفَمإِذَاهع،بِّمرَ رهلَزِممتِه
الْأَررضهفَلَاهتَقُصُّ اهر،ؤْياكُُرهإِلَّاهعلَىهمنْهيعرقِِّ»17رؤيای مؤمن بين زمين و آسمان بار سار صااحبش
در پرواز است تا آن كه خودض آن را برای خود تعبير كند ،يا ديگری برای او تعبير نمايد .پاس
آنگاه كه تعبير كرد ،به زمين ميآيد و قطعاي مايشاود پاس خاواب خاود را جاز بارای انساان
خردمند نقل نكنيد .مالحظه فرماييد چگونه حضرت نقش تعبير خواب را مهم مايدانناد .حسان
بن جَهْم مىگويد :از ابوالحسن شنيدم كه فرمود :در زماان پياامبر اكارم زناى در خاواب
ديد كه ستون خانهاض شكسته ،پس خدمت پيامبر  رسيد و خواب خاود را باه پياامبر عارم
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كرد .پيامبر فرمود :شوهرت با خوبى و خوشى از سفر سر مىرسد .شوهر او كه در سافر باود
همانگونه كه پيامبر گفته بودند بيامد .بار ديگر شوهر او باه سافر رفات و آن زن دوبااره باه
خواب ديد كه ستون خانهاض شكسته اسات .بااز خادمت پياامبر رسايد و خاوابش را عارم
كرد .پيامبر به او فرمود :شوهرت به خوبى و خوشى از سفر سر مىرسد ،و شوهر او همان گوناه
كه پيامبر گفته بود از سفر بيامد .شوهر او براى بار سوم به سافر رفات و آن زن در خاواب دياد
كه ستون خانهاض شكسته ،ولى او اين بار خواب خود را براى مردی منفايبااف و شاوم باازگو

كرد ،و آن مردِ بدسرشت به او گفت شوهرت خواهد مُرد .اين خبر به گوض پياامبر رسايد و
ايشان فرمودند :چرا اين مرد ،خواب آن زن را تعبيرى نيكو نكرد؟
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روزی مهدی عباسي از معبِّرهای دربار پرسيد« :من چند سالِ ديگر حكومت ميكنم؟»! هماه
درماندند تا يكي از آنها گفت :قربان! سيسال ديگر شما حكومت ميكنيد ،مايپرساد باه چاه
دليل ميگويي؟ جواب ميدهد به دليل اينكه امشب شما سي ياقوت قرمز در خاواب مايبينياد
كه در حال شمردن آن هستيد و هر كدام دليل يک سال حكومات شاما اسات .اتفاقااً آن شاب
خليفه سي ياقوت قرمز در خواب ميبيند! سايرين از معبّر پرسيدند از كجا گفتاي؟ گفات :باه او
القا كردم كه در خواب اينچنين ببين او هم با ذهن خود باه دنباال ساي يااقوت قرماز گشات و
خيال او آن را ساخت .آن معبّر اين تصوّر را به او داد كه «تو سي ياقوت قرمز خاواب مايبيناي»
نفس ناطقهی خليفه هم اين تصور را با خود به خواب برد و در خيال خاود آن را ايجااد كارد.
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به همين جهت نميتوان بر روی خواب خيلي تكيهكرد .چون ممكن است خوابي كه ديدهايد با
واقعيت ارتباط نداشته باشد و صورتي باشد كه خياالتتان ساخته است.

نقش عقايد در رؤيا
عنايت داشته باشيد كه در بسياری موارد ما در خواب حادثهای را به صورتي مايبينايم ولاي
در بيداری به صورتي ديگر ظاهر ميشود كه احتيا به تعبير دارد .مثالً طرف خواب ميبيناد در
قبرستان قدم ميزند ،وقتي معبِّر خواب او را تعبير ميكند باه او گوشازد مايكناد تاو باا رفقاای
جاهل و كافر رفت و آمد داری .چون در خواب با صورت حقيقي رفقايش كه از حيات واقعاي
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مرتبه از وجود او مرتبهی جسم مادی و حسّ اوست و يک مرتبهی او مرتباهی خياال ياا وجاود
مثالي او ميباشد ،كه در آن خواب آن فرد از منظر مرتبهی وجود مثالياض باا آن رفقاا روباهرو
شده و آنها را قبرستان ديده ،چون ما در هر عالمي در مرتبهی خاصّي از مراتب وجاودی خاود
هستيم.
آنچه در موضوع فهمِ معنيِ رؤيا و چگونگي آنها مفيد است رابطاهی باين عقاياد انساان باا
رؤياهای او است .عقايد و افكار هركس با چگونگي رؤياهای او هماهنگي دارد .اگار عقاياد و
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
باشد ،رؤيای او هم جز در موارد استثنايي ،باطل و بر خالف حق خواهد بود ،و چنانچه عقاياد و
افكار او در دين از حق و باطل آميخته باشد ،رؤيای او نيز در اين بااب از حاق و باطال آميختاه
خواهد بود.
كسي كه عقايدض حق است ،رؤياهای او حكايتهای صحيحي از همان عقايد مايباشاند و
لذا اگر در خواب ديد نابينا شده ،بهواقع در ساحت برزخي خود نابينا اسات و از ديادن درساتِ
حقايق ناتوان شده و در آن رؤيا خودِ او را به خودض نشان ميدهند كه بداند فعالً در موضاوعي
گمراه است و يا بعداً به گمراهي خواهد افتاد .و از اين طريق او را هشدار مايدهناد تاا هادايت

شود 20.و عرم شد كه در همين رابطاه رساول خادا فرمودنادَ« :صرمدقَكُُرهرؤيماًهَصرمدقَكُُره
َديثاً» 21كساني از شما خوابهايشان راستتر است كه راستگوترين شما هستند.
كسي كه عقايد و افكار او در باب دين ،عقايد باطلي است ،معموالً آنچاه در بااب رؤياا در
خصوص خود و ديگران ميبيند حكايتهای ناصحيح و بر خالف حق است ،چاون در بياداری
هم حقيقت موضوعات را غلط ميديده و لاذا در آن سااحت هام باا بااطن حقيقاي موضاوعات
روبهرو نميشود.
كسي كه عقايد و افكار او در باب دين ،حق و باطلِ بههام آميختاه باشاد ،معماوالً آنچاه در
باب رؤيا در خصوص خود و ديگران ميبيند ،حق و باطلِ بههم آميخته خواهد بود.

 - 20برای توضيح بيشتر در امر اينگونه رؤيا به كتاب «پنج رساله» از آيتاهلل محمد شجاعي ،ص  245رجوع فرماييد.
 - 21بهاء الدين خرمشاهى -مسعود انصارى ،پيام پيامبر ،متنعربى ،ص .456

كساني كه از دستهی دوم هستند و در باب دين ،عقايد باطلي دارند ،همانطور كه در ماورد
زندگيِ دنيايي و دستورات و وعدههای دين عقايدشان باطال اسات ،رؤياهاای آنهاا نياز باطال
است .اينها بهراحتي گناه ميكنند و بهجای توبه از گناه ،ميگويند خدا ارحمالارّاحمين اسات،
همين قضاوتِ باطل را در موضوعات ديگرِ دين نيز دارند و دامنزدن به هاوسهاای خاود را باا
توجيه شرعي ادامه ميدهند .اين افراد در رؤياهای خود مطابق همين افكارِ غلط  -بر خالف قارآن

و بيانات معصاومين -خواب ميبينند .اينها همانطور كاه در حاال بياداری باا خاوضبينايهاای
كاذب زندگي ميكنند ،با رؤياهايي از همين سانخ روباهرو مايشاوند .باه عباارتي خاوابهاای
خوض و صورتهای مختلفي را ميبينند كه حكايت ميكند مشمول عفو و مغفارت الهاي قارار
گرفتهاند و حضرات معصومين به آنها توجه نمودهاند.
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حال حساب كنيد اين رؤياهای خوب و خوابهای خوض ،وقتي با قضاوتها و ساخنهاای
باطلي كه عرم شد جمع شود ،چه غوغايي در بين بيخبران از اهل ايمان باهپاا مايكناد و چاه
خسراني به همراه دارد ،حدّاقلِّ آن اين است كه ديگار بارای اهال ايماان و آنهاايي كاه ساعي
ميكنند از طريق عقايد صحيح و آداب شرعي ،دينداری كنند ،رجحاني قائل نيستند.
افراد فوق همان طور كه در دنيا انسانهای بيقيد به دستورات شرعي را بد نميدانستند ،پس
از فوت آنها نيز آنها را در خواب در وضع خوب ميبينند ،غافل از اينكه اين رؤياها مصانوع
ذهن خود آنان است.

رسول خدا در روايتي ديگر ميفرمايناد« :الرُّؤْياهثَلَاثَةٌ هر،ؤْياهب،شْرَىهمِنَهاللَّهِ ه هر،ؤْيماهمِمَّماه

ي،حدِّثُهبِهِهالرَّجُِّ،هنَفْسه ،ه هر،ؤْياهمِنْهتَحرزِينِهالشَّيرطَا ِ.هفَإِذَاهرََىهَََد،كُُرهماهيكْرَ ،هفَلَماهي،حمدِّهثْهبِمهِه ه
لْيقُُره هلْي،صِّ» 23خواب سه نوع است :رؤيايي كه ماودهای اسات از طارف خادا ،و رؤياايي كاه
شخص خودض ميسازد ،و رؤيايي غمآور كاه از شايطان اسات ،و چاون يكاى از شاما خاواب
ناراحتكننده ديد به كسى نگويد ،برخيزد و نماز گزارد  .و نيز از آن حضرت داريم كه «الرُّؤْياه

 - 22عنايت داشته باشيد اين كه در روايت داريم هركس خواب امام معصوم را ديد رؤيای او صادق است؛ چاون

شيطان نميتواند به صورت امام يا پيامبر ظاهر شود ،در صورتي است كه انسان قبالً صورت اماام را دياده باشاد ،وگرناه
همان طور كه در بيداری شيطانها از طريق مسيلمهی كذّاب هاا ادعاای پياامبری كردناد و مادّعي شادند پياامب ِر خدايناد ،در
خواب هم شيطان به عنوانِ پيامبر و امام ظاهر ميشود و مدعي ميشود پيامبر و امام است.
 - 23بحار األنوار ،58 ،ص .181

ثَلَاثَةٌ هب،شْرَىهمِنَهاللَّهِ ه هتَحرزِينٌهمِنَهالشَّيرطَا ِ.ه هالَّذِيهي،حدِّثُهبِهِهالْانسا هنَفْسه،هفَيرَا ،هفِيهمنَامِمهِه»
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خواب سهگونه است ،مودهای از طرف خدا ،رؤياايي كاه موجاب ايجااد حازن اسات از طارف
شيطان ،و رؤيايي كه حديث با نفس است و نظر به خار ندارد.

در دو روايت فوق حضرت يكي از اقسام رؤيا را عبارت از اين ميدانند كه انسان چيزی

را كه در بيداری ،در باطنِ خود ،باه خاود مايگوياد و در درون او هسات ،هماان را باه هنگاام
خواب در رؤيا ميبيند.
آنچه الزم است در آخر عزيزان به آن عنايت فرمايند؛ موضوعِ به دنبال خاوابرفاتن اسات،
به اين معني كه خودتان بخواهيد در امورات خود خواب ببينيد ،همين امر موجب مايشاود كاه
برای خود ،خواب بسازيد و خالصه كار شما اين ميشود كه دائم خاواب ببينياد و بخواهياد آن
را تعبير كنيد .به ما فرمودهاند به خواب خود اعتماد نكنيد تا دنبالِ خوابديدن نباشيم.

حسنبنعبداهلل قبل از اينكه شيعهی امام كاظم شود ،خوابهای حسنه و خوبي ميدياد

و ديگران نيز برای وی خوابهای خوبي ميديدند ،ولي وقتي شيعه شد ايان رؤياهاا باهكلاي از
وی قطع شد ،شبانگاهي كه به خواب رفته بود در عالم خاواب حضارت صاادق را در رؤياا

ديد و از نديدن خواب به ايشان شكايت كرد 25.حضرت به او گفتناد «الهتَغْتََُّهفَمهإِ َّهالْم،مؤْمِنَهإِذَاه
رسخَهفِيهالْإِيما ِهر،فِعهعنْه،هالرُّؤْيا 26»...غمگين مبااض! زيارا كاه ماؤمن چاون در ايماانش راساخ
گردد ،ديگر خواب نميبيند .چون انسان از طرياق ايماان ،متوجاه وجاود حقاايق مايشاود و از
طرفي جنبهی وجودی حقايق ،فوق صورت است و لذا در اين حال صورت آن حقايق در خيال
او جلوه نميكند تا او در خواب باا صاورت خياالي موضاوعات روباهرو شاود .مگار در ماوارد
خاص كه نفس در عين حضور در مرتبه حقايق ،نظری به بعاد خياالي خاود دارد و صاورت آن
حقايق را در خيال خود مشاهده مي كند كه البته اين غير از حالتي است كه انسان های معماولي
در خواب مي بينند و با صورت های خيالي به سر مي برند.

 - 24بحار األنوار ،58 ،ص .191

 - 25با توجه به پاورقي چند صفحهی قبل توجه داشته باشيد كه حسنبنعبداهلل قبالً در بيداری حضارت صاادق را

ديده است و به همين جهت به خواب خود اعتماد نمود .زيرا وقتاي رساول خادا مايفرمايناد« :الهيتمثمِّهالشميطا ُهبِميه»
شيطان به شكل من متمثل نميشود ،اين حكم در مورد ائمهی معصومين نيز صادق است.

 - 26بحار األنوار ،48 ،ص  - 53آيتاهلل حسيني تهراني ،امام شناسي ،17 - 16 ،ص .391

كتابهاي تعبير خواب
سؤال :نظر شما در اينكه خوابهايمان را با كتابهای تعبير خواب تعبيركنيم چيست؟
جواب :اشكال ندارد از كتابهای مطمائن در ايان امار الهاام بگيرياد ولاي هماينطاور كاه
مالحظه فرموديد احوال و افكار افراد در تعبير خواب بسيار نقش دارند و صورتِ مأنوسِ شما و

يا خلقيات شما تعبير خواب را برای شما متفاوت ميكند .روايت از حضرت صاادق داريام
كه ميفرمايند« :جنب ،اهمساجِدكُُ،هالشرَاءه هالْبيرمعه هالْمجمانِينَه هالصِّمبرياه » 27مسااجد خاود را از
خريد و فروض و ديوانگان و كودكان دور بداريد .چون با اين كارها و اين افراد ،فضای معنویِ
مسجد از بين ميرود .نقل است كه مرحوم عالمهی حلّاي قبال از ايانكاه باه نمااز بايساتند ،در

آستانهی مسجد ميايستادند و كودكان را به مسجد راه نميدادند .ايشان اميرالماؤمنين را باه
خواب ميبينند كه او را از آن كار نهي ميكنند .دوباره فردا مثل روز قبل مانع ورود بچاههاا باه
مسجد ميشود و دوباره حضرت را در خواب ميبيند كه او را از آن كار نهي ميكنناد ،دوبااره
فردا به كار خود ادامه ميدهد و مانع ورود بچهها به مسجد ميشود ،شب سوم باز حضرت را به
خواب ميبيند كه او را با عتاب از آن كار نهي ميكنند .عالمهی حلّي در همان عالَم خاواب باه
حضرت عرم ميكند اگر صد بار ديگر هم بفرمائيد كه من اين كار را نكنم من كار خاودم را
ادامه ميدهم چون ما در بيداری روايتهای شما را داريم كه فرمودهايد بچههای خردسال را باه
مساجد راه ندهيم ،و چون خواب معتبر نيست ،ما كار خودمان را مايكنايم .حضارت خوششاان
ميآيد و ميفرمايند« :اَنتهم،حققٌ» تو به واقع محقق هستي و از آن به بعد لقب محقق حلّي را بر
عالمهی حلّي گذاردند.
ممكن است بگوئيد :چرا بايد همين خوابي را كه «عالمهی حلّي» به «محقاق حلّاي» معاروف
شد معتبر بدانيم؟ اگر بناست به هيچ خوابي اعتماد نكنيم ،پس باه هماين خاواب هام نمايشاود
اعتماد كرد ،عنايت داشته باشيد كه بعضي رؤياها مرتبط با واقعيات اسات و شاواهد صاحت آن
در خودض هست .خوابهايي كه امكان دارد در تأييد آنهاا شاواهدی پيادا كارد مايتاوان تاا
حدّی پذيرفت ولي در هر حال نبايد خواب را برای خود جزء زنادگي قارار داد و براسااس آن
تصميم گرفت.

 - 27شيخ صدوق ،الخصال ،2 ،ص .410

سؤال :چرا وقتي انسان در خواب است ،نميفهمد كه خاواب اسات ،و چارا عالماهی حلّاي
فهميد كه خواب است؟ آيا وقتي كاه آدماي مثال عالماهی حلّاي بفهماد كاه در خاواب اسات
ميتواند در خواب به ارادهی خود كارهايي بكند و يا به ارادة خودض بيدار بشود؟
جواب :در خواب انسان فقط با ملكات خود روبهروسات و آن ناوع اختيااری كاه در عاالم
بيداری دارد آنجا ندارد و عالمهی حلّي هم براساس ملكهی علماياض كاه مايداناد باه خاواب
نبايد اعتماد كرد عمل ميكند .ولي اينكه ميفرمائيد در خاواب انساان نمايفهماد كاه خاواب
است ،عموميت ندارد چون همانطور كه بعضي مواقع ما علم به علم خود داريم ميتاوانيم علامِ
به خوابِ خود هم داشته باشيم.
سؤال :در جلسهی قبل گفتيد :آن كسي كه خواب ميبيند ،نفسش در خواب و در آن عاالَم
حاضر شده است ،در اين جلسه ميفرمائيد در خاواب باا صاورتهاايي كاه در خيااالت تجلاي
كرده است روبهرو ميشويد .آيا نفس ما در خواب در آن عالم حاضر نميشود و فقط خيااالت
ما تحت تأثير صورتهايي است كه از عالم غيب تجلي كرده؟
جواب :آری هركس در خواب با نفسش روبهرو ميشود ،اما نفس دارای مراتبي اسات كاه
يكي از مراتب آن خيال اوست .نفس ناطقه با حقايق مجردِ خارجي روبهرو ميشاود و خياال او
تحت تأثير آنها صورتهايي مناسب آن حقايق ابداع ميكند .مگر در بيداری شما هماين كاار
را نميكنيد؟! همين حاال كه شما داريد من را ميبينيد نفس شما بر اساس دريافاتهاايي كاه از
خار دارد در خيالِ شما صورتي مناسبِ وجودِ خارجي من ابداع مايكناد .شاما در خاواب در
عالَمي ديگر حضور داريد و تحت تأثير واقعيات آن عالم قرار ميگيرياد ،باه طاوری كاه عقال
شما يک طور از آن عالم بهرهمند ميشود و خيال شاما طاوری ديگار و چاون بيادار شاديد آن
تجربيات را با خود به همراه ميآوريد كه اگر برايتان مهم بود در حافظهتان مايماناد وگرناه باه
طور طبيعي انسان وقتي از عالم خواب به عالم بيداری منتقل ميشود ،مشهودات عالم خاواب را
فراموض ميكند مگر مسائل خاص و قابل توجه را .همان طاور كاه وقتاي از عاالم بياداری وارد
عالم خواب ميشويم چيزی از عالم بيداری در ياد نداريم و متوجه حااالت بياداریماان نيساتيم
زيرا موطن و عالم انسان عوم شده و تنها ملكات نفساني با او همراهاناد .علات ايانكاه اغلاب
مردم بعد از مرگ در هنگام سئوال مَلَكين قادر به پاسخ نيستند همين مسئله است كه عالم آنهاا
تغيير كرده و همهی آنچه را در دنيا به علم حصولي يافته بودند در آن موطن نمييابند و تنها آن
سؤاالتي را ميتوانند پاسخ دهند كه به علم حضوری در جان خود دارناد و باا سالوک و توجاه

خاص و حضور قلب در عبادات به دست آوردهاند و هماراه معرفات نااب قلباي و ماداومت در
ذكر و فكر و تأدب به آداب شريعت و سلب توجه از دنيا  ،به دست آوردهاند.

معني «حقيقت» در خواب
سؤال :اين كه ميفرمائيد« :در رؤيای رحماني با حقيقت اشياء روبهرو ميشويم» يعني چه؟
جواب :شما يک «تن» داريد و يک «من» .ما «تن» را حقيقت خودماان نمايدانايم چاون هار
روز عوم ميشود و بعد هم از آن جدا ميشاويم ،اماا «مان ِ« ماا مايماناد .منظاور از «حقاايق»،
واقعيتهای عالم بقاء است كه همگي پايدارند .اينكاه گفتاه مايشاود «در رؤياای رحمااني باا
حقيقت اشياء روبهرو ميشويم» يعني نفس ناطقه ماا باا واقعيااتي روباهرو مايشاود كاه جنباهی
ملكوتي و باطني دارند ،و ما در مقام معنا و يا در مقام صورت ،در رؤيای رحماني با مقام عقلاي
حقايق روبهرو ميشويم.
سؤال :صورتهايي كه در خواب ميبينيم ،از چه جنسي است؟
جواب :به آن معنا كه موجودات ماادی جانس دارناد دارای جانس نيسات ،از جانس نفاس
ناطقهاند كه عرم شد «فقط هست» ،چيستياض همان هستياض ميباشد كه در جلسات چهاارم
تا هشتم كتاب «آشتي با خدا» باه آن پرداختاه شاده و از آن دقياقتار ماي توانياد موضاوع را در
كتاب «آنگاه كه فعاليتهای فرهنگي پو ميشود» دنبال بفرمائيد.

جلسه چهارم،
تن؛ محل ظهور حاالت «من»

راز زمانها و مکانهاي مقدس
روشن شد كه حقيقت انسان مجرّد است و موجودِ مجرد محدود باه زماان و مكاان خاصاي
نيست ،به همين جهت در صورتي كه ماوانعي در مياان نباشاد مايتواناد در تماام عاوالمِ وجاود
حاضر شود .هر اندازه انسان موانع حضورِ حقيقتِ مجرد خود را كام كناد باه حقيقات خاودض
نزديکتر ميشود و به همان اندازه خود را بيشتر در عوالم معنوی مييابد .هماراهباودن حقيقات
انسان در كنار بدن و نظر صرف انسان به بدنش موجب ميشاود تاا از عاوالم معناوی محجاوب
گردد و نورانيت خود را درست درک نكند .يكي از عواملي كه موجب مايشاود تاا انساان باه
حقيقت خود نزديک شود «روزه» است ،از طريق روزه توجه و نظر نفاس ناطقاه از بادن كاساته
شود و به خود ميآيد ،همين كه به خود آمد خود را در عوالم معنوی احساس مايكناد .حاافظ
اين نكته را خوب فهميده كه ميفرمايد:
حجاب چهارهی جاان مايشاود غباار تانم

خوشا دمي كه از آن چهره پرده بار فكانم

چون غبار تن در واقع مانع ارتباط انسان با حقيقت خودض ميباشد .وقتي ايان اصال روشان
شد ،بايد حكومت بدن را كم كنيم تا غبار بين خودمان با حقيقتمان را فرو بنشانيم ،در شارايط
خاص و با اعمال خاص اين كار راحت و بهتر محقق ميشود.

از جمله اعمال خاص ،گرسنگي و روزه و كام حرفاي اسات و شارايط خااص ،مكاانهاا و

زمانهايي است كه اسالم و امامان معصوم متذكر آنها شادهاناد .مااه رجاب و مااه رمضاان
زمانهای خاصاند و كمک ميكنند تا روزهدار با سرعت بيشتری به نتيجه برسد ،همانطور كاه
در مكانهايي مثل مسجدالحرام و حرم معصومين زمينهی اُنسِ روح با عالم معنا بهتار فاراهم

ميشود .حضرت باقر در مورد ماه رجب ميفرمايند« :رجب ،هشَهررٌهعظِميٌُهي،ضَماعَِ،هاهللُهفِيمهِه
الحسنَا ِه هيمرح ،هفِيهِهالسَّيِّئَا ِ» رجب ،ماه بسيار ارزشمندی است ،اعمال نيک در آن چند برابر

نتيجه ميدهد و بدیها در آن محو ميشود.
اينكه مكانهای مختلا دارای ظرفيتهای متفاوت هستند ،در مباحث معرفات نفاس قابال
تبيين است .به اين صورت كه تن شما به طور كلي محل و مظهر قوای نفس شما اسات ولاي در
عين حال در بعضي از قسمتهای تن ،قوای نفس بهتر نمايان است و شما از طرياق آن محالهاا
بهتر ميتوانيد با نفس ناطقهی افراد مرتبط شويد .مثالً آنقدر كه در رويارويي با افاراد از طرياق
نظر به چهره و چشمهای طرفِ مقابل ميتوانيد متوجه احواالت او شويد با نظر به كا دست او
و يا كا پای او متوجه احواالت او نميشويد  -با اينكاه هام چهاره از جانس مااده اسات و هام كاا

دست -نميتوان گفت :چون ماده رویهامرفتاه ياک مرتباه از مراتاب وجاود اسات پاس نباياد
مكانهای مختلا در نماياندن حقايق غيبي متفاوت باشند! بر همين اساس بعضاي از مكاانهاای
مادی ،در عين مادهبودن ،طوری ميباشند كه مظهر خاصي از عاالم معناا مايگردناد و زميناهی
ارتباط با عالم معنا در آن مكانها برای انسانها بهتر فراهم است .مساجدالحرام از جانس سانگ
است ،اما وقتي شما به مكه ميرويد ،كامالً احساس ميكنياد ايان مكاان دارای قابليات خاصاي
جهت انتقال انسانها به عالم غيب اسات 1،حاال اگار آن شارايطِ مكااني باا شارايط زمااني مااه
ذیالحجه تركيب بشود و زمينهی حج تمتع فراهم گردد ،نتيجه فوقالعاده ميشود!!
عالم ماده مظهر عالم غيب است و عالم غياب در زماانهاا و مكاانهاای مختلاا ظهاورات
متفاوت دارد ،همينطور كه بدن انسان مظهر روح مجرد اوست و اعضاء مختلا بدن باه جهات
ظهورِ احواالت و قوای نفس ،اساتعداد متفااوت دارناد و ايان قادر كاه انساان در چشام خاود،
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احواالت نفس خود را مي نماياند در ديگر اعضاء به آن انادازه نفاس خاود را نشاان نمايدهاد.
برای بنده پيش آمده است همكالسي هايي كه بيش از بيسات ساال ندياده باودم و ظااهر آنهاا
بهكلي تغيير كرده بود ،با نگاه در چشمانشان آنها را شناختم ،چون نفس انسان در چشام ظهاور
بيشتری دارد.
آنقدر موضوع زمانها و مكانها مهم است كه در قرآن يكي از نشانههای كفارِ باتپرساتانِ
حجاز را تغيير ماههای حرام معرفي ميكند.
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در راستای ظرفيت انتقال به عالم غيب در ماه رجب ،رسول خدا ميفرمايند« :ممنْههصمامه

ي رماًهمِنْهرجبوهتَباعد رهعنْه،هالنَّار،همسِيرَةَهمِائَةِهسنَةو» 3اگار كساي ياک روز در مااه رجاب روزه
داری كند به اندازهی يک سال راهرفتن ،آتش از او دور ميشود .يعني مقام حرص كه منجر باه
نزديكي به آتش قيامت ميگردد در او فرو مينشيند .چون با روزهی ماه رجب نفاس انساان باه
حقيقتِ مجرد خود نزديکتر ميگردد و شعور درک حقايق عاالم غياب در او رشاد مايكناد،
زيرا انسان با روزهداری ،حكومت تن بر نفس ناطقه را ضعيا ميكند .و در اداماه مايفرمايناد:
« همنْهصامهثَالثَةَهاَيَّاموهمِنْه ،ه جبترهلَه،هالجنَّةُ» اگر كسي سه روز از آن ماه را روزه بادارد بهشات
بر او واجب ميشود .يعني در مقام «بقاءِ» با حق وارد ميشود .چون «بدن» موجودی است ماادی
و ماده زمانمند است ،در زمان هميشه بَعد و بَعد و بَعد هست؛ ولي در بهشت« ،بقااء» هسات؛ در
آن جا كسي نميگويد« :بعدض چي؟» اگر كسي حكومت زمانمندِ بادن را كام كناد ،باا مقاام
«بقاء» آشنا ميشود و يک حالت بقاء پيداميكند؛ احساس ميكند كه ديگر «گذر زماان» معناي

نميدهد .حضرت باقر ميفرمايناد« :رجب،هنَهررٌهفِيهالجنَّةِ هاَشَدُّهبياضاًهمِنَهاللَّبنِه هاََرلَميهمِمنَه
العسِِّ.همنْهصامهي رماًهمِنْهرجب هسقَا ،هاهللُهمِنْهذلِكهالنَّهررِ» 4رجب نهاری اسات در بهشات كاه از
شير سفيدتر و از عسل شيرينتر است« .شير» مقام «علم» است« ،سافيدتر از شاير اسات» يعناي از
عاليترين و نورانيترين علوم كه هيچگونه كدورتي از جهل در آن نيست ،بهرهمند مايشاويد.
«عسل» مقام «شور معنوی» است كه دل را شيدای عالم معنا ميكند .صورت آن نهر در اين دنياا
ماه رجب است ولي برای كسي كه آن مااه را باا روزهداری در جاان خاود احيااء كناد ،رجاب
 - 2قرآن در آيهی  37سورهی توبه ميفرمايد« :اِنَّماهالنَّسِيء،هزِيادةٌهفِيهالْكُفْرِ»؛ نَسييء موجاب شادت كفار مايشاود و
نَسييء آن ماهي است كه مشركانِ حجاز حرمتش را بر ميداشتند ،مثالً ماه رجب را جايش را تغيير ميدادند.
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نهری است در بهشت با آن خصوصيات و هركس به اندازهای كه رجباي بشاود ،جاانش باه آن
نهر متصل ميشود .با درس و كتاب نميتوان به اين شعورها رسيد ،با رعايت ماه رجب ميتاوان
به علمِ نوراني و دل شيدا دست يافت ،تا بتوانيد آنچه را ميدانيد عمل كنياد .شاما اآلن باا تماام
وجودتان ميدانيد نماز شب موجب رفع حجاب است و علمِ جامع برايتان مايآورد ،اماا ممكان
است شور انجام آن نماز در ما نباشد ،علمش هست ،ولي آن شور و شيدايي كه انساان بتواناد از
رختخوابِ گرم و نرم تكان بخورد نيست ،ميگويند :آن نهر از عسل شيرينتر است يعني گرماا
و شور خاصي به جان انسان مياندازد.
حال كه متوجه تجرد نفس شديد و معلوم شد جنبهی تجرد ما اصالت دارد ،فرصتهايي كه
آن جنبه را رشد ميدهد از دست ندهيد تا حضور در جنبهی تجردتان برايتان شايرين باشاد و باا
توجه به جنبهی تجردتان ،گرسنگي ،از غذاخوردن برايتان شايرينتار مايگاردد .وقتاي جنباهی
مادی ما مورد توجه باشد غذاخوردن برايمان شيرين است .اولياء الهي به جهت محبّتي كه به ماا
داشتهاند و ميخواستهاند ما هم راه بيفتيم توصيه به گرسنگي و كم حرفاي مايكردناد .خداوناد
در رابطه با روزهی ماه رمضان ميفرمايد« :ي،رِيد،هاهللُهبِكُُ،هالي،سرمرَه» 5خداوناد مايخواساته باه شاما
راحتي برسد كه چنين دستوری را داده .آسانتر از اين راهي نيست كه جنبهی حقيقي ما را به ما
بدهند.
حقيقت ما جنبهی تجرد ماست .بايد از هر شرايطي كه تجارد ماا را بهتار باه ماا نشاان بدهاد
استقبال كنيم تا إنشاءاهلل به رؤيت بهتری نائل شويم همانطور كاه مالحظاه فرمودياد بعضاي از
زمانها و مكان ها جهت انتقال ما به عالم غيب ،استعداد بيشتری دارند ،هماانطاور كاه صاورت
انسان جهت انتقال انسان به احواالت نفس ناطقه استعداد بهتری دارد.

بدن در قبضهي نفس ناطقه
در بحث معرفت نفس به جهت توجه به يقينيترين معلاومهاا ،انتظاار هسات كاه ايان بحاث
بتواند موجب «استحكام انديشه»ها گردد تا بقيهی موضوعات را بر مبنای آن شاكل دهايم .اگار
در شناخت نفس موفق شويم مثل قواعد رياضي كه ميتوان بر اساس آن قواعد ،هازاران مسائله
را حل كرد ،بسياری از معارف ديني حالت يقيني حضوری برايمان پيادا مايكناد .باياد بتاوانيم
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موضوعاتي را كه در معرفت نفس مطرح ميشود در خود تجرباهكنايم ،وقتاي ايان موضاوعات
كامالً برای ما ملكه شد ميتوان دائماً از آنها پنجرهای به سوی عالم مجردات باز نماود .ساخن
ما در اين جلسه عبارت از اين است كه:

«تن در قبضهی من است» به اين معني است كه اگر منِ شما اراده كند تا دست خاود را بااال
ببرد ،دست شما هيچ مقاومتي از خود نشان نميدهد ،اين حالت در مورد هر قسمت از بدن مثال
سر و گردن صدق ميكند لذا همينكه بنده اراده كنم هار قسامتي از بادنم را حركات دهام باه
راحتي ميتوانم اين كار را انجام دهم .اين نوع ارتباط بين تن و نفسِ انساان باه معناي آن اسات
كه تن در قبضهی من است 6.قبالً نيز بحث شد كه تان انساان در حقيقاتِ انساان دخالات نادارد
يعني بود و نبودِ «تن» ،در وجودِ نفس نقشي ندارد چون تن برای نفس ابزار است .البته اگر نفس
در تعادل كامل باشد بدن او هام باه عناوان ياک ابازار ،باه كامالتارين شاكل خواهاد باود .ماا
نميگوئيم «تن در كمال انسان دخالتي ندارد» بلكه بحث بار سار آن اسات كاه تان در حقيقات
انسان دخالتي ندارد .نقش تن برای نفس مثل نقش حرارت بارای آب اسات ،چاه حارارت آب
دو درجهی سانتيگراد باشد ،چه هشتاد درجه ،اين حرارتها در تریِ آب -كه حقيقت آب است-

دخالت ندارد .چون حقيقت آب« ،تری» است و عوامل بيروني اين حقيقت را تغيير نميدهد.
به جهت آنكه تن در قبضهی نفس است از حاالت نفس متأثر ميشود و همانطور كاه تان
مظهر ارادهی نفس است و شما اگر اراده كنيد ظرفي را بردارياد آن اراده در دسات شاما ظااهر
ميشود و دست شما ظرف را بلند ميكند ،تن شما حاالت نفس شما را ظاهر ميكند .منِ انسان
آنچنان بر تن او اِعمالِ حكومت ميكند و تن را از خود ميداناد كاه وقتاي احاواالتي در درون
خود پيدا كرد ،آن احواالت در تن ظاهر ميشاود .اگار شاما غضابناک شاويد آثاار غضاب در
جسم شما ظاهر ميشود در صورتي كه غضب حالتي است نفساني و مربوط به نفس شماست .با

 - 6البته در عين آن كه تن با تمام اعضاء و به صورت تكويني در قبضهی نفس ناطقه است ،تمام اعضااء در اختياار بُعاد
تشريعي انسان نيست و شما نميتوانيد هرطور كه مايل بودي د معده يا قلاب خاود را ماديريت و تادبير كنياد ،چاون باين بُعاد
تكويني و تشريعي نفس شما تفاوت هست كه شرح آن در جلسهی پنجم خدمت عزيزان عرم ميشود.

اين كه تن انسان در حقيقت انسان دخالت ندارد اما به جهت ناوعي اتحااد كاه باين نفاس و تان
هست ،حاالت نفسِ انسان بر تن انسان ظاهر ميگردد.
اين نكتهی ارزشمندی است كه متوجه باشيم در عين آن كه تن و نفس دو ذات متفاوتاناد
نفس ناطقه تن را به عنوان ابزار در اختيار گرفته و نوعي اتحاد تحت عنوان «اتحاد انضامامي» باا
آن دارد و شما ميتوانيد اين نكته را در خود تجربه كنيد كه در عين دوگانگي بين نفس و تان،
اگر نفسِ شما غضابناک شاود ،آثاار آن در تان شاما ظااهر مايگاردد .از ايان طرياق باابي در
انديشهی شما گشوده ميشود كه پس رابطهی عالم مجردات با عاالم مااده مايتواناد ايانگوناه
باشد و اگر عالم معنا و مالئكةاهلل نظر مثبت به ما داشته باشند در زمين و امور ماادی باه گوناهای
ظهور ميكنند كاه موجاب بركاات در زنادگي ماا مايگردناد و اگار طاوری عمال كنايم كاه
ملكوتيان به حكم الهي از ما غضبناک شوند باه هماان انادازه زماين از بركاات مالئكاه محاروم
خواهد شد .علت اصلي بحرانزدگي دنيای مدرن هماين بايتاوجهي باه عاالم غياب و ملكاوت
است و نتيجهی طبيعي ايان بايتاوجهي بايبركتاي دنياا و باروز بحارانهاای مختلاا انسااني و
زيستمحيطي است.
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در اين جلسه روشن ميشود ،اوالً :موجوداتِ «مجرد» ميتوانناد «مااده» را در قبضاهی خاود
بگيرند ،ثانياً :در قبضه قرارگرفتن عالم ماده توسط عالم مجردات به اين معناا اسات كاه بركاات
عالم معنا بر عالم ماده جاری ميشود ،همان طاور كاه حااالت نفاس بار تان ظااهر مايگاردد و
هركس ميتواند اين رابطه را در خود تجربه كند.
شما در تجربهی خود مييابيد كه حاالت روحيتان بر تن اثر مايگاذارد و ايان مرباوط باه
وقتي نيست كه بيدار هساتيد ،حتاي وقتاي خاواب مايبينياد كاه ماثالً از كاوه ساقوط كردياد و
همينطور به طرف پائين غلط ميخوريد و ديگر نزديک اسات از ارتفااعي خيلاي بلناد ساقوط
كنيد ،بيدار ميشويد و خود را در رختخواب مييابيد ،اما فردا صبح احساس ميكنياد بادنتاان
درد ميكند و خستهايد  -البته چون پذيرفتهايد كه بدن شما آسيبي نديده است به چيزی نمايگيرياد -ولاي
گاهي اينقدر ماهيچهها درد ميكند كه مجبور ميشويد به پزشک مراجعه كنياد و پزشاک هام
يک پماد ماهيچهای تجويز ميكند و شما مصرف ميكنياد و بهباود ماييابياد .در حااليكاه در
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خيال نفس ناطقهی شما صورتِ از كوه سقوطكردنِ بدن شما واقع شد ولاي چاون نفاس ناطقاه
يک نحوه اتحادی با بدن دارد و بدن در قبضهی آن است ،حاالت نفس بر بدن سرايت ميكند.
پزشكان ميگويند بيش از نود درصد سكتههای قلبي در خواب اتفاق مايافتاد! چاون نفاس
ناطقه يا روح در خواب با صحنهای فوقالعاده و غيرقابل تصور روبهرو ميشود و قلابِ گوشاتيِ
در قفسهی سينه ،عكس العمل نشان ميدهد و از حالت طبيعي خار ميشود 8.اين تجرباه نشاان
ميدهد متفاوتبودنِ حقيقت روح از تن ،به معنای اين نيست كه ايان دو هايچ ارتبااطي نداشاته
باشند.
گاهي در خواب با كسي دعوا ميكنيد ،شما بزن و او بزن ،شما بزن و او بزن ،ياکمرتباه او
يک مشت محكم به شما ميزند ،از خواب ميپريد ،ميبينيد چه عرقي كردهاياد! قلابتاان هام
بهشدت ميتپد! خوب است كمي روی اين پديده فكركنيم .شما اكثراً فيزيولوژی خواندهاياد و
ميدانيد علت اينكه حركات قلب شديد ميشود تحرک زياد و فعاليت بيش از حد ماهيچاههاا
است .مثالً ماهيچهها در اثر دويدنِ زياد نياز باه اكسايون و غاذای بيشاتر دارناد و از طرفاي باياد
گازكربنيکِ توليدشده را با سرعتِ بيشتری دفع نمايند ،قلب شروع ميكند به حركتِ بيشاتر تاا
به كمک دهليز راست ،خوني را كه حامل گازكربنيک است تصفيه كند و به كمک بطن چاپ
مواد غذايي را به ماهيچهها پمپاژ نمايد در صورتي كه در خواب ،بدون آنكه بدنِ شاما تالشاي
داشته باشد و با اينكه ماهيچهها كامالً در حال استراحت بودهاناد و فقاط مَانِ شاما يعناي نفاس
ناطقهی شما بود كه دعوا ميكرد ،ولي قلب شما كه عضوی از بدن شماست به تپش در ميآياد
و فعاليت آن از حالت عادی بيشتر ميشود .و قلب تمام عملياتي كه وقتي بدنِ در حالت بيداری
در يک دعوا برايش پيش ميآيد ،در دعوايي كه نفس در خواب انجام ميدهاد ،بارايش پايش
ميآيد .اين به جهت آن است كه حكمِ «من» ،بر «تن» سرايت ميكناد و راز ايان مسائله چيازی
نيست جز اين كه نفس ناطقه بدن را به عنوان ابزار به صورت تكويني برای خود انتخاب كرده و

 - 8اينكه سكتهها در خواب ،بيشتر از سكته در بيداری است به جهت آن است كاه «حكومات حاس» در خاواب كام
ميشود و خياالت تحرک زيادتری دارند ،درنتيجه صحنههای غيرعادیای كاه انساان در خاواب مايبيناد ،خاارقالعاادگي
بيشتری دارند.

آن را شكل داده و در قبضهی خود دارد ،در نتيجه احواالت نفس بر بدن سرايت ميكناد 9.هار
چند:
تاان بُااوَد چااون غااالف و جااانم شمشااير

كاااار ،شمشياااار مااايكنااااد ناااه غاااالف

در مباحث قبلي روشن شد همهی ادراكات ما مربوط به «من يا نفس ناطقه» است .در نكتهی
سوم روشن ميشود نهتنها همهی ادراكات ما مخصوص نفس است ،بلكه در واقع «من يا نفاس»
است كه بر تن حكومت ميكند و احواالت خود را بر تن سرايت ميدهد .در همين رابطاه اماام
صادق ميفرمايند« :ماهضَعَ،هبد ٌهعمااهقَ ِيترهعلَيرهِهالنيَّةُ» 10بادن در انجاام اعماال ،احسااس

خستگي و ضعا نميكند وقتي كه نيت و شناخت انسان به آن اعمال قوی باشد .يعني هراندازه
روح و نفسِ انسان قدرت و نفوذ داشته باشد حكومت آن بر تن بيشتر است و مقاومتهاای تان
 به اقتضای وجودِ مادیاض -مانعي برای روح نخواهد بود.موضوعِ «سرايت حاالت نفس بر بدن» در عين سادهباودن بسايار مهام اسات و مايتواناد در
كنار مطالب گذشته قاعدهای را در انديشهی ما پايهگذاری كند كه در عين اينكه «من يا نفاس
ن انساان نقشاي در تان
ناطقه» غير از «تن» است ،اين جادايي و دوگاانگي طاوری نيسات كاه ما ِ
نداشته باشد و احواالت آن در تن ظاهر نشود ،تا آنجا اين بحث گسترض دارد كه ميتوانياد باا
اصالح نفس از افراط و تفريط ،تن خود را در تعادل قرار دهيد.
با توجه به امر فوق سعي بفرمائيد با دقت هرچه بيشتر و با تجربيات شخصاي ،مالحظاه كنياد
چه اندازه با كنترل روح ميتوان جسم را در سالمت نگه داشت .اكثر قريب به اتفاق بيمااریهاا
به اين صورت شروع ميشود كه ابتدا روحِ انسان آمادهی پذيرض آن بيماری ميشاود و ساپس
آن را به جسم سرايت ميدهد و جسم ماريض مايشاود و ياا ابتادا روح از تعاادل خاود خاار
ميشود و بدنِ خود را درست تدبير نماي كناد و آثاار آن عادم تادبير آن اسات كاه عضاوی از
اعضاء بدن نميتواند به حركت طبيعي خود ادامه دهد.
امروزه پزشكاني به صحنه آمدهاند كه معتقدند هرگز علات بيمااریهاا ميكاروبهاا نيساتند
بلكه ميكروبها معلول بيماریاند و هنگامي كه بيماری پايان پذيرد آنها نيز به خودی خاود از
 - 9در راستای تأثيرپذيری «تن» از حاالت روح ،علام «رواندرمااني» پاياهگاذاری شادهاسات ،در حادّی كاه براسااس
تجربيات اين علم بسياری از بيماریهای تن را بايد در عدم تعادل روان انسان جساتجو كارد ،و روشان شادهاسات كاه روان
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بين مي روند .آنچه نقش اصلي را در بيماری دارد زمينهی روحي انسانها است ،زيرا بساياری از
ميكروبهايي كه در بدنِ افرادِ بيمار هست ،در بدن افراد سالم نياز وجاود دارناد ولاي در بادن
افراد سالم شرايط آمادهی تأثير ميكروبها نيست .آقای دكتر «ام .بدو .بيلي» در ساال  1928در
مجمع ضد مايه كوبي ميگويد« :حاضرم قاطعانه بگويم كه اوالً :حتي يک مورد هم ثابت نشده
كه ميكروب علت اصلي بيماری باشد .ثانياً :در هيچ موردی سِرمي پيدا نشاده كاه در درماان ياا
جلوگيری از بيماری موفقيت كامل حاصل كرده باشد» 11پروفسور پيتنكو برای آن كه فرضيهی
ميكروبي را مورد بحث قرار دهد ،محتوای يک لوله آزمايشِ پار از ميكاروب وَباا را كاه بارای
يک هنگ سرباز كافي بود ،بلعيد و هيچ اتفاقي رخ نداد و گفت :ميكروبها در ايجااد بيمااری
«وبا» هيچ نقشي ندارند ،موضوع مربوط به استعداد افراد است 12.اين تجربيات ميرساند كه اگار
رابطه ی بين نفس و بدن درست برقرار شود ،نفس ميتواند باه خاوبي بادن خاود را در راساتای
اهدافي كه به آن بدن نياز دارد تدبير كند.

راز حفظ بعضي بدنها بعد از مرگ
در رابطه با اينكه اگر عزم نفس انسان قوی باشد امكان تأثير ميكروبها بر بدن را باه آنهاا
نميدهد و ميكروبها نميتوانند بر بدن تأثير بگذارند ،ميتوان علت نپوسيدن بعضي از بادنهاا
را بعد از مرگ تبيين كرد ،چون روح آنهايي كاه بدنشاان در قبار نمايپوساد آنچناان گرفتاار
گناهانشان نيست كه توجه به بدن را بهكلي از دست بدهند ،زيرا اندک تاوجهي باه بادن كاافي
است تا باكتری ها نتوانند بر بدن اين افراد غلبه كنند .همينطور كاه در حاال حاضار بااكتریهاا
نميتوانند بدن شما را بپوسانند ،چون قدرت حياتِ روح شما ،بر فعاليات بااكتریهاا غلباه دارد.
وقتي كه انسان مُرد همان باكتریهايي كه در محيط هساتند و در حاال حاضار نمايتوانناد بادن
انسان را تحت تأثير خود قرار دهند ،با مرگِ انسان فعاليت حياتمندِ آن باكتریها بر بدن انسان
غلبه ميكند و بدن را تجزيه مينمايند ولي علت آنكاه در حاال حاضار بااكتریهاا بادن ماا را
تجزيه نمي كنند آن است كه بدن ما توساط نفاس ناطقاه در حياات اسات و آن حياات آنقادر
قدرت دارد كه مانع غلبهی حيات باكتریها و تأثير آنها بر بدن ما شود ،ولاي اگار بادن انساان
ضعيا شود ،حيات آن باكتریها مؤثر ميافتد و نهتنها در تجزيهی بدنهاا بعاد از مارگ ماؤثر
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خواهد بود حتي در هنگام زندگي دنيايي اگر حيات نفس ناطقه  -به جهت غفلت از توحياد و توجاه

به كثرات -از حيات باكتریها ضعياتر شود با تأثير آنها بر بادن ،اناواع بيمااریهاا در بادن ماا
ظاهر ميشود.

تفاوت مرگها
آدمهايي كه ميميرند ،سه دستهاند :يک دسته انسانهايي كه وقتي مردند گرفتار گناهانشاان
هستند و اصالً متوجه بدنشان نيستند و كامالً از بدنشان منفکّ ميشوند باه هماين جهات بعضاي
اموات حتي به تلقينكننده كه حين تلقين ،بدنشان را تكان ميدهد نميتوانند توجه كنناد ،حااال
برای شاه خونخواری مثل محمد رضا هرچه ميخواهند تلقين بخوانند! اين بيچاره چيزی از اين
حرفها نميفهمد .شما به او بفرمائياد« :إفْهُر هإفهُ هاللُّههربُّكه هم،حمَّدٌهنَبِيكه هالْاِسرالم،هدِينُمكه»ه
آن كسي كه يک عمر به ربوبيتِ ربّ و نبوتِ حضرت محمد و دين اسالم فكر نكرده مگار

چيزی در جان خود دارد كه با تلقين يادض بيايد و نظر به پروردگارض بيندازد؟
دستهای آنقدر گنهكار نيستند كه تلقين را حس نكنند ،در هماان حادّ كاه در قبار باه آنهاا
تلقين كنيد ميفهمند ولي از آنطرف گرفتار گناهان خود هستند و متوجاه بدنشاان نيساتند و در
تنهايي برزخ در وحشتاند و چون روح آنها هيچ توجهي به بدنشان نادارد بااكتریهاا شاروع
ميكنند به تجزيهی بدن.
دستهی سوم آنقدر نفس ناطقاهشاان وساعت يافتاه كاه كااری از كااری بازشاان نمايدارد
همينطور كه در دنيا چنين بودند .قرآن در وصا آنها ميفرمايد« :رِجاوٌهالهتُلْهميهُِرهتِجمارةٌه ه
الهبيرعٌهعنْهذِكْرِهاللَّهِه هإِقامِهالصَّالةِه هإيتاءِهالزَّكاةِهيخافُ َهي رماًهتَتَقَلَّب،هفيمهِهالْقُلُم ب،ه هالْأَبرهصمار،ه»
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مردانى كه نه تجارت و نه معاملهاى آنان را از ياد خادا و برپاداشاتن نمااز و اداى زكاات غافال
نمىكند؛ آنها از روزى مىترسند كه در آن ،دلها و چشمها زير و رو مىشود .اينهاا جنباهی
تجردشان قوت يافته و لذا مثل نفاس ناطقاهی شاما كاه در هماان زماان كاه چيازی را مايبيناد
مي تواند در همان لحظه صدايي را نيز بشنود ،به طاوری كاه وقتاي در حاال ديادن بناده هساتيد
نميگوييد« :صبركن من اول ببينمت ،بعد صدايت را بشنوم» .چون از نظر نفاس ،مجارد هساتيد
در نتيجه نفستان را كاری از كااری بااز نمايدارد ،اگار تجارد نفاسِ ناطقاهای قاوی شاد و باا
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نمازشبها خود را از نظر به كثرات آزاد كرد 14در عين اينكه با مرگِ بدن به عالم برزخ منتقل
شده و با اعمالِ معنوی خود مأنوس است ،نفس او به صورت تكويني نيم نگاهي هام باه بادنش
دارد و همان تجلي مختصرِ نفس در بدن كافي است كاه بااكتریهاا قادرت غلباه بار بادن او را
نداشته باشند.
وقتااي شاااه اسااماعيل صاافوی قباار «حاارّ» را شااكافت و آن دسااتمالي را كااه حضاارت
سيدالشااهداء بااه پيشاااني حارّ بسااته بودنااد باااز كاارد ،خااون جاااری شااد! تاااريخ ماايگويااد،
شاهاسماعيل نصا دستمال را دوباره به سر «حرّ» بست و خون بناد آماد و نصاا ديگار را هام
برای خودض برداشت.
ممكن است سؤال كنيد :اينكه نفسِ انسانِ متوفّي مراقب بدنش باشد كه نپوسد چه فايدهای
برای او دارد؟ شايد هيچ فايدهای برای او نداشته باشد چاون چناين انسااني كاه در عاالم بارزخ،
منور به اعمال الهي است با همان اعمال مأنوس است ولي بحث بر سر اين است كاه نفاس او باه
صورت تكويني چنين توانايي را دارد ،بدون آن كاه او اراده كناد تاا بادن خاود را حفاظ كناد،
همانطور كه نفس شما بدون ارادهی شما حركت قلب شما را در اختيار دارد.

چرا خواب نميبينيم كه ميميريم؟
سؤال :چرا انسان در هنگام خواب وقتي با حادثهی وحشتناكي روبهرو مايشاود كاه تصاور
ميكند خواهد مُرد ،بيدار ميشود؟
جواب :يک قاعده در اين موضوع حاكم است و آن اينكاه هايچوقات انساان نمايميارد و
جنس انسان آن است كه هميشه زنده است ،تن انسان ميميرد و مردن به معنای «جداشدن نفاس
از تن» است و لذا هر وقت كه با مرگ خود  -به هر نحوی -روباهرو شاود ،باا مارگِ آن شارايط
روبهرو ميشود و خود را در شرايط جديد زنده و بيدار مييابد.
با توجه به امر فوق وقتي شما از زندگي دنيايي ميميريد ،يکمرتبه متوجه ميشويد باه نشائه
و عالم ديگر منتقل شدهايد و خود را در عالَم ديگری زنده و بيدار مييابيد .هماين قاعاده را در
خواب تجربه ميكنيد ،به طوری كه همينكه تصور ميكنيد داريد ميميريد ،نفس ناطقهی شاما
كه هميشه زنده است ،منتقل ميشود به دنيا و خود را بيدار مايياباد .هماين كاه مايخواهياد در
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خواب از آن ساحت ،با مردن تمام شويد ،به ساحت ديگری منتقل مايگردياد و از ايان طرياق
راز مرگ برايتان روشن ميشود كه مرگ انتقال نفاس انساان اسات باه نشائهای ديگار .و تماام
مرگها  -اعم از مرگِ در خواب و يا مرگ در بياداری -همينطور است كه شما را منتقل ميكناد باه
نشئهای ديگر و در اثر آن مرگ ،خود را در نشئهای ديگر زنده و بيدار ميبينياد .وقتاي هام كاه
انسان به واقع مرد ،ناگهان خود را در نشئهی برزخ بيدار و زنده مييابد !،منتهاا اطاراف خاود را
طور ديگری ميبيند .قرآن در وصا گناهكاران در آن نشئه ميفرمايد« :يقُ لُ َهيماه يرلَتَنماهمماه
لِهذَاهالْكِتابِهالهي،غادِر،هصغيرَةًه هالهكَبيرَةًهإِالَّهَََرصاُاه ه جد ،اهماهعمِلُ اهَاضِراًه هالهيظْلِمُ،هربُّمكه
َََدا» 15پس گنهكاران را مىبينى كه از آنچاه در آن نشائه باا آن روباهرو مايشاوند ،ترساان و
هراسانند؛ و مى گويند :اى واى بر ما! اين چه كتابى است كه هايچ عمال كوچاک و بزرگاى را
فرونگذاشته مگر اينكه آن را به شمار آورده است؟! و ايان در حاالى اساتكاه هماهی اعماال

خود را حاضر مىبينند؛ و پروردگارت به هايچ كاس ساتم نماىكناد .وجاود مقادس پياامبر
فرمودند« :النَّاس،هنِيامٌهفَإِذَاهماتُ اهانْتَبه ،ا» 16مردم در حال حاضر در خواباند وقتاي مردناد ،تاازه
بيدار ميشوند .بيدار ميشوند و ميبينند عالم اطرافشان طوری شده كاه نسابت باه دنياا برايشاان
يک نحوه بيداری است .به همين جهت قرآن در رابطه با قيامت به شخص گناهكار مايفرماياد:
«لَقَدرهكُنْتهفيهغَفْلَةوهمِنْهُذاهفَكَشَفْناهعنْكهغِطاءكهفَبصرُكهالْي رمهَديدٌ» 17حقيقتا تو از اين عاالم
در غفلت بودی ما پرده را از مقابل تو عقب زديم و حاال چون چشمت تيزبين شده ايانهاا را در
اطراف خود ميبيني ولي در دنيا نديدی در حاليكه در دنيا هم اينها اطراف تو بود.
اين تجربه ای كه در خواب به سرا شما آمد و فهميديد همينكه ميميريد بيدار ميشويد را
ميتوانيد به هر مردني تعميم دهيد و بدانيد در دنيا هم وقتي مرديد ،بيدار ميشويد و همين طاور
كه وقتي از خواب بيدار ميشويد ،ميبينيد افرادی اطراف شما بودند و متوجه نبودهايد ،پاس از
مرگ هم چون بيدار شديد و خود را در برزخ يافتيد مالحظه ميكنيد چه حقايقي اطاراف شاما
بود و متوجه نبوديد ،مالئكه را ميبينيد كه چگونه فعّاالنه با شما مرتبط بودند و حاال به صاورت
نكير و منكر برايتان ظاهر شدند و نيز صورت اعمال خود را مييابيد  -اعم از اعماال نياک و اعماال
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بد 18 -قرآن در توصيا اين نكته ميفرمايد « :هاقْتَرَبهالْ عرد،هالْحقُّهفَمإِذاهُِميهشاخِصمةٌهََبرصمار،ه
الَّذينَهكَفَرُ اهياه يرلَناهقَدرهكُنَّاهفيهغَفْلَةوهمِنْهُذاهبِّْهكُنَّاهظالِمينَ» 19و وعدهی حقّ نزديک ماىشاود؛
در آن هنگام چشمهاى كافران از وحشت از حركت بازمىماند؛ مىگويند :اى واى بر ما كاه از
اين(جريان) در غفلت بوديم؛ بلكه ما ستمكار بوديم!

پيوند اعضاء
سؤال :شما فرموديد« :اگر يک دست انسان قطع شود« ،منِ» او كام نمايشاود .اگار دسات
ديگرض هم قطع شود احساس نميكند كه از مَن او چيزی كم شده ،حال سؤال اين اسات .آياا
اگر دست كس ديگری را به بادن بناده پيوناد بزنناد هايچ احساساي از آن فارد باه بناده منتقال
نميشود ،در حالي كه رابطهای بين نفس و بدن هست ،از اين دقيقتر آيا اگر ياک روزی پايش
آيد كه مغز يک انسان را به بدن انساني ديگر پيوند بزنند ،آيا اين انسانِ جديد مثل صاحب مغاز
فكر ميكند يا مثل صاحب بدن؟
جواب :جواب را دو قسمت ميكنيم يكي در رابطه با قسمت اول سؤال و ديگر در رابطه باا
قسمت دومِ آن .در موضوع پيوند اعضاء در حدّ پيوند دست ،معلوم شد كه دست من باه عناوان
عضوی از بدن بنده آنچنان نيست كه با عوم شدن آن دست ،نفس انسان هم تغيير كند .چاون
دست ابزاری است كه نفس به كمک آن حوائجي را كه اراده كرده است ،بهدسات مايآورد و
چيزی نيست جز محل اِعمال اراده های نفس ناطقه .اگر دست انسان از بدنش جادا شاود ديگار
چيزی نيست جز يک تكه گوشت ،هويتي به نام «دسات» نمايتاوان بارای آن قائال شاد ،چاون
دست بودنِ آن در رابطه با نفس ناطقهای است كه ارادههای خود را بر آن اِعمال مايكناد .اگار
دست به بدن بنده متصل باشد يک عضو زنده است.
از آنجايي كه دست ،ابزار اِعمال ارادههای نفس است ممكن است نفس شما از دست شاما
خيلي خوب استفاده كرده و آن را برای كارهای سخت شكل داده باشد ،حال اگر آن دسات را
به بدن انسان ديگری پيوند بزنند ،آن فرد ميتواند همان كارهاايي را اراده كناد كاه شاما باا آن
 -18جهت تحقيق در اين موضوع كه چگونه نكيار و منكار سارا انساان مايآياد و چگوناه اعماال انساان باه صاورت
فرشتگان در ميآيد و اطراف انسانها را احاطه ميكند به كتاب «معااد بازگشات باه جادّیتارين زنادگي» از هماين مؤلاا
رجوع فرمائيد.
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دست انجام مي داديد و آن دست توان انجام آن را پيادا كارده باود .در حااليكاه چاون دسات
قبلياض را پرورض نداده بود آن ارادهها را نميتوانست بار آن إعماال كناد و حااال در نتيجاهی
إعمال ارادههايي جديد بر دسات جدياد ،باه صاورت ظااهر مايگوياد باا پيوناد دساتِ جدياد
روحيهام هم عوم شده است .البته بايراهاه هام نمايگوياد ،چاون در حاال حاضار مايتواناد
ارادههايي بكند كه دست جديد آن ارادهها را بر آورده ميكند و دست قبلي به جهات نداشاتن
پرورض الزم برآورده نميكرد.
عين موضوع فوق در پيوند قلب مطرح است ،چون رابطاهای باين نفاس ناطقاهی هاركس و
قلب گوشتي درون سينهاض برقرار ميباشد ،به طوریكه اگر نفس او بترسد ياا غضابناک شاود
قلب گوشتياض عكس العملي مناسب آن احواالت از خود نشاان مايدهاد و بار هماان اسااس
شكل ميگيرد .بنابراين شكل قلب آن انساني كه همواره مضطرب بوده با شكل قلب انساني كاه
اهل آرامش و محبت است فرق ميكند و اگر قلب انساني را كه اهل آرامش بوده است به بادن
انساني پيوند بزنيم كه اهل آرامش نبوده ،چنانچه بخواهد با آراماش زنادگي كناد قلاب جدياد
زمينه ی خوبي برای او خواهد بود و اگر بخواهد مثل قبل زنادگي كناد چيازی نمايگاذرد كاه
قلب جديد زمينهی رقّت و آرامش خود را از دست ميدهد.
اما در مورد قسمت دوم سؤال كه مي فرمائيد اگر مغزِ ياک انساان را بار بادن انسااني ديگار
پيوند بزنند شخصيت انسان جديد مربوط به صاحب مغز است و يا صاحب بادن؟ عنايات داشاته
باشيد شخصيت هركس مربوط به نفس اوست و آن نفس بدني مناسب خود را ميسازد و علت
اينكه در پيوند دست و يا پيوند قلب مشكلي پيش نميآيد چون نفسِ انسان ميپذيرد دسات و
يا قلب جديد جزء بدنش باشد و آن را تدبير ميكند ،چون نفس ناطقه در چنين شرايطي كاامالً
در صحنه است و به صورت تكويني آن دست و قلب را ميپذيرد .حال اگر بدني بهوجاود آياد
كه نفس ناطقهی صاحب مغز و يا نفس ناطقهی صاحب بدن هيچ كدام نتوانناد آن را بپذيرناد و
آن را تدبير كنند از آن منصرف ميشوند و اگر بر فرم آن بدن طوری باشد كه نفس ناطقاهی
صاحب مغز بتواند آن بد ِن جدياد را تادبير كناد شخصايتي كاه در صاحنه مايآياد ،شخصايتِ
صاحب مغز است و بر عكس ،اگر بدن جديد طوری باشد كه نفس ناطقهی صاحب بدن بتواناد
آن را بپذيرد و تدبير كند و بتواند حوائج خود را با آن بدن دنبال نمايد ،شخصيتي كه در صحنه
ميآيد شخصيتِ صاحب بدن است .ولي اصل فرم قابل تأمل است زيرا از آنجاايي كاه نفاس
ناطقه از دورهی جنيني بدني مناسب خود را ميسازد ،اگر بدن جديد آنقدر تغيير كند كاه هايچ

رابطه ای با آن نفس ناطقه نداشته باشد ،پس از اندكي تأمل كه متوجه شد نميتواناد آن بادن را
تدبير كند از آن منصرف ميشود .چندين سال پيش سرِ يک ميموني را به بدن ميماون ديگاری
پيوند زدند و تبليغات زيادی در اين رابطاه راه انداختناد كاه آياا شخصايت ميماو ِن جدياد ،آن
ميموني است كه سرض را به بدن ديگری پيوند زدند و يا شخصيت آن ميموني است كه بادنش
را به آن سر پيوند زدند .مثالً ميمون «الا» را كه سرض را باه ميماون «ب» پيوناد زدناد ،ميماون
جديد ميمون «الا» است يا ميمون «ب»؟! ايانهاا نشاان مايداد كاه موضاوعِ نفاس حياواني را
نشناخته اند كه نقش اصلي مربوط به نفس است ،هر بدني را كاه آن نفاس ،بادن خاود گرفات،
مطابق شخصيت خودض بدن را تدبير مي كند ،البته چيزی نگذشت كه ميمون جديد مُارد و باي
سرو صدا موضوع را ختم كردند زيرا نفسِ هيچكدام از ميمونها نتوانسته باود بادن جدياد را -

كه شامل سر يک ميمون و بدن ميمون ديگر بود -تدبير كند.
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سؤال :در جلسهی گذشته فرموديد :پيامبر خدا ميفرمايناد« :اگار انساان در علام راساخ

شد ،خواب نميبيند ،».چرا پيامبر اسالم كه در علم از همه راسخترند خواب ميديدهاند؟

جواب :سياق روايتِ مورد اشاره مربوط به خوابهايي است كه خيال انسان به خودی خاود
در آنها فعّال ميباشد و انسان در محدودهی تحريكات قوهی خيال باا صاورتهاای سااختگي
روبهرو شود .ولي از آنجايي كه يكي از ابعاد وجودی انساانهاا خياال اسات ،هار وقات نفاس
مبارک اولياء الهي با حقايق معنوی عالم مرتبط شود به طور طبيعي نفس آنها صورتي متناسابِ
آن معنا در خيالشان ابداع ميكند كه تجلاي آن حقيقاتِ معناوی اسات در ماوطن خياال .ولاي
بعضي از انسانها هستند كه دائماً خواب ميبينند و به دنبال خوابهايي كه ديدهاند راه ميافتند،
اين نوع خواب ديدنها برای راسخين در علم نيست.
مردم عادی براساس خياالتي كه در امور دنيايي شكل دادهاند و براساس آرزوهای خاود باه
خواب ميروند و در خواب با همان خياالت به شكل واقعياتي مجسام روباهرو مايشاوند .اگار
انديشهی انسان با حقايق و معقوالت و سنن جاری در هستي مارتبط شاد ايان ناوع خاوابهاا را
ندارد وگرنه آن خوابي كه عين حقيقات اسات جازء الينفاک شخصايت اوليااء الهاي اسات تاا
آنجايي كه رسول خدا ميفرمايندََ« :لَاهإِنَّه،هلَُر هيبرقَهمِنْهم،بشرَا ِهالنُّب،م َّةِهإِلَّماهالرُّؤْيماهالصَّمالِحةُه

 - 20در مورد انسان موضوع بسيار پيچيدهتر است زيرا هر انساني باا انتخاابهاای خاود شخصايت خاصاي بارای خاود
ميسازد كه صرفاً با بدن خودض هماهنگي دارد در حاليكه بدن نوعِ هر حيواني بسيار شبيه همان نوع حيوان است.

يرَاُاهالْم،سرلُِ،هََ رهتُرَىهلَه »،با ختم نبوت از مودههاى نبوّت چيزی نمانده مگر همان مودههايي كاه
در رؤيای صالح پيش ميآيد ،خوابهايي كه مسلمانى ببيند يا برايش ببينند .و نيز فرمودند« :لَماه
نُبَّ ،ةَهبعردِيهإِلَّاهالْم،بشرَا ،هقِيَِّهياهرس ،وَهاللَّهِه هماهالْم،بشرَا ،هقَاوَهالرُّؤْياهالصَّالِحةُ» نبوتى پس از مان
نيست جز مبشرات .پرسيدند :يا رسول اهلل مبشّرات چيست؟ فرمودند :رؤيای صالح .همچنان كه
فرمودند« :الرُّؤْياهالصَّالِحةُهب،شْرَىهمِنَهاللَّهِه هُِيهج،زْءٌهمِنْهََجرزَاءِهالنُّبَّ ،ةِ» 21رؤيای صالح بشاارت و
مودهای است از طرف خدا و آن جزيي است از اجزاء نبوت.
سؤال :با توجه به اين كه در خواب نميتوانيم احاطهی كلي به همه چيز داشتهباشيم چارا باه
تعبير خواب بها بدهيم؟
جواب :به خواب و تعبير آن خيلي بها ندهيد مگر به كمک معبِّری كه خداوناد باه او توفياقِ
تعبير خواب را داده باشد و حقيقت آن خواب به قلبش القا شود .چنين معبّری ابتادا ساخن شاما
را ميشنود و سپس منتظر ميماند تا خداوند معاني را به قلبش القا كند 22ولي با ايان هماه انساان
نبايد طالب خواب ديدن باشد و بعد به دنبال يک معبّار بگاردد تاا خاوابش را تعبيار كناد ،ساعي
بفرمائيد متوجه سنن جاری در عالم باشيد و براساس آن سنن زندگي خاود را تنظايم كنياد و ناه
براساس خواب هايي كه به دنبال آن هستيد كه ببينياد زنادگي كنياد .راساخين در علام بايش از
آنكه نظر به صورت خيالي خوابهای خود داشته باشند به صورت معقول آنها نظر ميكنند.

چگونگي ارتباط نفس ناطقه با عقل و قلب و خيال
سؤال :چه ارتباطي بين عقل و قلب و خيال و وَهم هست؟
جواب :اميدوارم بتوانم اين سؤال را طوری جواب بدهم كه شما بتوانياد مطلاب را در خاود
تجزيه و تحليل كنيد .متوجه هستيد كه شاما فقاط خودتاان مايباشايد ،حاال خودتاان «بادن» و
«عقل» و «خيال» داريد يعني به عنوان يک نفمس ميگوييد :اين سنگ را بلندكردم و يا در ماورد
اين موضوع فكر كردم .به اين صورت كاه باه وسايلهی دساتتاان سانگ را بلناد كردياد و باه
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 - 22در همين رابطه است كه نبايد از بنده و امثال بنده انتظار داشته باشيد بتوانيم خوابهای شما را تعبير كنيم زيرا علام
به چگونگي خواب غير از تعبير خواب است .همينطور كه عرم شد تعبيار خاواب مخصاوص كسااني اسات كاه خداوناد
معني آن صورتي كه شما در خواب ميبينيد را به قلب او القاء ميكند .و به همين جهات حضارت يوساا در رابطاه باا
تعبير خواب دو رفيق زنداني فرمودند« :ذلِكُماهمِمااهعلَّمنيهرباي» اينها چيزهايي بود كه پروردگارم به من آموخت.

وسيلهی عقلتان تفكر كرديد و باه وسايلهی قاوهی خيالتاان چيازی را تخيّال نمودياد .پاس در
همهی اين حاالت «شما»ايد كه اين اعمال را با استعداد و قوايي كه داشاتيد انجاام دادياد .يعناي
يک نفس است كه همهی اين قوا و استعدادها را دارد ،حتي آنجاا كاه مايگوئياد قلابم متوجاه
چنين امری شد به اين معني است كه نفس ناطقهی شما توانست باا آن حقيقات ماأنوس شاود و
حجاب بين نفس ناطقه و آن حقيقت مرتفاع شاده ،پاس در هماهی ايان حااالت نفاس شاما در
صحنه است و عقل و قلب و خيال چيزی جز استعدادها و قوای نفس نيستند.
وقتي با قوهی واهمهی خود معاني را صورت ميدهيد عمالً نفس ناطقاه توانساته از يكاي از
استعدادهايش استفاده كند چون در تعريا قوهی واهمه فرمودهاند قاوهای اسات كاه مايتواناد
معاني را صورت دهد ،مثل آنكه معني درندگي را به صورت گارگ نسابت مايدهياد .قاوهی
واهمه قوه ی بسيار ارزشمندی است ،اين قوه در بهشت رشاد كااملي مايكناد و معااني معناوی
اعمال و رفتار اين دنيايي را به صورت مالئكه ظاهر مينمايد .مثالً عقيده توحيدی اين دنيا را باه
صورت فرشتهای نمايان ميكند ،از آن فرشته ميپرسايد :تاو كيساتي؟ مايگويادََ« :نَماهرَْي،مكه
الْحسنُهالَّذِيهكُنْتهعلَيرهِ» 23من عقيدهی نيكويي هستم كه تو بر آن بودی .مالحظه كنياد چگوناه
عقيدهی شما كه يک موضوع معنوی است به كمک قوهی واهمه در برزخ به صورت فرشاتهای
در آمده كه حامل معاني توحيدی است .اين قوهی واهمه غيار از آن وَهماي اسات كاه در علام
اخالق از آن بحث ميشود و ميگوئيم در اثر وَهم صورتهای غير واقعاي در ذهان و خيالماان
پديد آمد.
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؟
سؤال :چه اشكال دارد كه همهی آنچه كه شما به نفس ناطقه نسبت ميدهيد به «مغز» نسبت
بدهيم؟ مثالً بگوييم :مغز در اثر فرستادن و دريافت اموا الكترومغناطيس ميتواند با ديگاران و
يااا حتااي بااا اشااياء ارتباااط پيداكنااد و صااورتهااای موجااود در اتاااق ديگاار را از همااين راه
تشخيصبدهد ،يا مثالً حركتدادن عقربهی قطبنما و حتي حركتدادن خودِ قطبنما را نيز باه
همين صورت توجيهكنيم.
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جواب :با توجه به اين كه عرم شد :بحث معرفت نفاس ياک بحاث تجرباي اسات و باياد
موضوع را در خود بيابيد .آيا شما احساسميكنيد كه مغزيد يا شما احسااسمايكنياد مغاز هام
داريد؟! آيا آن اعمالي را كه ميفرمائيد به خودتان نسبت ميدهيد يا به اموا الكترو مغناطيس؟
شما همانطور كه احساس ميكنيد «دست» داريد ،احساس ميكنيد «مغز» داريد آياا مايتوانياد
همهی فعاليتهای دست را به خودض نسبت دهيد يا متوجهايد كسي هست كاه باا دسات خاود
اين كارها را انجام ميدهد؟ در مورد مغز هم بايد كسي باشد كه فعاليت «مغاز» را باه آن نسابت
دهيم.
به قول فيلسوفها و در دستگاه علم حصولي« :بين مُدرِک و مُدرَک مغايرت هسات» يعناي
آن كسي كه اين ساعت را درک ميكند ،غير خودِ ساعت است و چون انسان بدن خود را و از
جمله مغز خود را درک ميكند ،پس بايد نفس انسان  -به عنوان موجودی با شعور -غيار از بادن او
و مغز او باشد.
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بنابراين وقتي كسي ميپرسد :چرا ما همهی اين فعاليتها را به مغاز نسابت نادهيم؟ از خاود
بايد بپرسد چه كسي است كه اين فعاليتها را به مغز خاود نسابت مايدهاد و مايگوياد مغازم
فهميد و مغزم اراده كرد؟ اين فرد در واقع بدون آنكه بداند خاود را  -باه عناوان موجاودی مااوراء

بدن و مغز -پذيرفته است.
فيلسوفان در رابطه با اثبات وجود نفس ناطقه به عنوان يک حقيقات مجارد و توجاه باه ايان
نكته كه ادراکكننده وجودی است غير از حاسّ و مغاز ،مايفرمايناد :وقتاي كاوه بلنادی ماثالً
سيصد متری را مي بينيد و بعد آن را در ذهن خود مجسم ميكنيد ،صورت آن كوهِ سيصدمتری
را در كجا مجسم و تصور كردهايد؟ آيا واقعاً تصويری از كوه سيصد متاری نازد خاود دارياد؟
اگر آن كوه سيصد متر نيست پس از كجا ميگوئيد سيصد متر است ،مگر آنكه آن كاوه بلناد
را به همان بلندی كه در بيرون هست در نزد خود داشته باشيد و چنين صورتي نميتواند در مغز
انسان قرار گيرد و در نتيجه بايد نفسِ مجردی باشد كه ظرفيت حضور صاورتي باه بلنادی كاوه

 - 24در مباحث معرفت نفس ،نفس ناطقه موجودی است مجرد و لذا از يک جهت موجود است و از جهات ديگار باه
صورتي حضوری به خود علم دارد و اگر كسي متوجه وجود نفس و نحاوهی علام حضاوری آن باه خاودض نيسات برهاان
«مغايرت مدرِک و مدرَک» جوابگوی او خواهد بود.

بيروني را داشته باشد و صورت مجرد كوه بيروني در نفس ناطقهی انسان قرار گيرد تا انساان باا
درک آن صورت بتواند بزرگي كوه بيروني را تصديق كند.
اگر كسي بگويد ما كوه بيروني را در همان حدّی كه تصويرض بر روی شابكيهی چشام ماا
ميافتد درک ميكنيم ولي با مقايسه با ساير پديدهها متوجاه بزرگاي آن مايشاويم .در جاواب
ميگوئيم آيا باألخره پس از مقايسهها تصوری از آن كوه به همان اندازهای كه در بيرون هسات
نزد خود داريم ياا ناه؟ اگار بگاوييم تصاوری از آن كاوه ناداريم كاه عماالً ادراک خاود را از
پديدههای خارجي انكار كردهايم و اگر بگوييم آری تصوری از آن كوه به همان اندازهای كاه
در بيرون هست در نزد خود داريم سؤال مي شاود آن تصاوير در كجاا قارار دارد ،آياا جاز ايان
است كه بايد نفس ناطقهی مجردی باشد كه به جای يک صورت ،هزاران صاورت را در خاود
جای دهد و ظرفيتش كم نشود؟

نفس ناطقه در علم «اخالق» و در «معرفت نفس»
سؤال :چه تفاوتي باين نفاس ناطقاهی افارادی هسات كاه بعضايهاا بخيالاناد و بعضايهاا
سخاوتمند؟
جواب :ارزض جوابدادن به اين سؤال در اين است كه متوجه باشايم باياد باين بحاثهاای
اخالقي با بحثهای وجودی تفكيکكنيم .مالحظه فرموديد كه گااهي غضابناک مايشاويد و
درست همان نفس ناطقه ای كه بعضي مواقع غضابناک اسات هماان نفساي اسات كاه در سااير
موارد غضبناک نيست و در اين دو حالات در واقعيات نفاس ناطقاه تغيياری حاصال نشاد و در
واقعيت و وجود نفس تغييری پديد نيامد هرچند از نظر اخالقي ممكن است آن غضاب ماذموم
باشد و از ارزض انسان بكاهد ولي تغييری در واقعيت نفس ناطقاه ايجااد نمايكناد زيارا مساائل
وجودی و مسائل اخالقي دو مقولهی جدا هستند و بايد دقت كرد تا اين دو با همديگر مخلاوط
نشوند ،بحث از بخيلبودن و ساخاوتمندبودن نفاس از موضاوعات اخالقاي و ارزشاي اسات در
حالي كه در مباحث معرفت نفس از موضوعات وجودی بحث ميكنايم و از نفاس ناطقاه از آن
جهت كه هست بحث ميشود نه از آن جهت كه بايد باشد و يا نبايد باشد.
سؤال :آيا نفس ناطقهی هركس قبل از اين كه به دنيا بيايد بوده است؟
جواب :اين سؤال يكي از بحثهای خوب فلسفه و عرفاان و كاالم اسات كاه مفصَّال آن را
بايد در همانعلوم پيگيری كرد .آنچه در اينجا الزم است عزيزان متوجه باشند حضاور ماا در

علم خدا است كه از اين جهت قبل از آن كه ما باه دنياا بياائيم در علام خادا باودهايام منتهاا باه
صورت علمي و نه به صورت خارجي .جنابعالي به عنوان اكبرآقاا و حسانآقاا و فاطماهخاانم و
بتولخانم به عنوان اشخاصي مشخص و با بدني مشاخص ،از بادن مادرتاان شاروعشادهاياد .باه
طوری كه در چهار ماهگي سلولهای موجود در رحم مادرتان آماده شد تا روح انسااني در آن
دميده شود و شروع به رشدكردن كرد .مالصدرا در همين رابطه ميفرمايد« :المنَّفْس،هجِسممانياةُه
الح،د ثِه هر َانيَّةُهالبقاءِ» يعني نفس ناطقهی انسان در بستر ماده و جسمِ موجود در رحم مادر،
حادث شد ولي از آن جهت كه موجودی است مجرد پس از انصاراف از جسام همچناان بااقي
خواهد ماند.
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سؤال :وقتي انساني ديوانه ميشود آيا نفس ناطقهی او ديوانه ميشود و يا تان او باه مشاكل
ميافتد؟
جواب :قرآن در وصا نفس ناطقه ميفرماياد « :هنَفْسوه همماهسم ااُا هفَاَلْهمهماهفُج رُماه ه
تَقْ اُا» 26سوگند به نفس و آنچه موجب تعادل آن شده ،پس فجور و تقوای آن را باه آن الهاام
كرديم .از اين آيه برماي آياد كاه نفاس در ذات خاود متعاادل اسات و در عاين حاال فجاور و
تقوايش را كه به آن الهام كردهاند ،ميشناسد و ميفهمد چه چيازی فجاور اسات و چاه چيازی
برای آن تقوا است.
همين طور كه اگر انساني به شدت غضبناک شاد نمايتواناد درسات ساخن بگوياد و اگار
درست هم فكر كند آن فكر را نميتواند درست اظهار كند و زبان او آن طور كه ميخواهد در
اختيار او نيست ،ديوانگان نيز رابطهای را كه بايد باين نفاس آنهاا و اعضائشاان برقارار باشاد از
دست مي دهند .حال عامل اختالل اين رابطاه ياا ياک تصاور وَهماي اسات كاه در ماورد افارا ِد
غضبناک چنين است و يا عاملي خارجي است كه موجب ميشاود انساان از مغاز خاود درسات
استفاده نكند و سخناني بگويد و يا حركاتي انجام دهد كه معقول نيسات و حتاي خاودِ شاخص
ديوانه از اين سخنان و حركاتش ناراحت شود ولي باز به جهت اختاللِ پيشآمده نميتواند غير
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از همين مؤلا ميتوانيد دنبال كنيد.
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از همان سخنان و حركات را انجام دهد در حالي كه طبق آيهی فوق ميتواند حق و باطل بودن
امور را تشخيص دهد و لذا در ذات خود در تعادل است.
برای همه ی ما پيش آمده كه اگار خساته شاويم نمايتاوانيم آنچاه را در فكار خاود داريام
درست ارائه دهيم ،با اين كه درست فكر مي كنيم ولاي باه جهات خساتگي بادنمان آنچاه فكار
ميكنيم با آنچه ميگوئيم كامالً تطبياق نمايكناد .بساياری اوقاات نكتاهای را كاه مايخاواهيم
بگوييم ،نصا آن را هم نميتوانيم بگوييم ،تازه همان نصفه را هم ناقص ميگوئيم و ميفهمايم
كه آنچه فكر كردهايم را نگفتهايم ،اين به جهت آن است كه اگر نفس ناطقه به هر دليلي -ياا باه

جهت اختالالت در بدن و يا به جهت وَهميات 27-نتواند از بدن خود اساتفاده كناد ،حركاات و گفتاار
نامتعادلي از او صادر ميشود .به همين جهت هم در درمان بسياری از دياوانگيهاا دارو تجاويز
ميشود تا جسم در حالتي قرار گيرد كه روح بتواند آن جسم را به طور صحيح تدبير كند.
حتماً مالحظه كرده ايد كه بعضي از ديوانگان چگونه حرص ميخورند ،چون اراده ميكنند
مطلبي را بگويند ولي نظام عصبيشان با آنها همراهي نميكند و الفاظشان در كنترلشان قارار
نميگيرد و نميتوانند ارتباط الزم را از طريق نظام عصبي با اعضاءِ ديگر بدن خود برقرار كنند.
نفس آنها چيزی را اراده ميكند ولي نظام عصبي آنها نمايتواناد آن را درسات بپاذيرد و باه
ماهيچههای حنجره فرمان دهد ،در نتيجه عصباني ميشوند و شروع به فحاشي ميكنند كاه چارا
ما نميفهميم منظور آنها چيست؟
متخصصان اعصاب بر اسااس تجربياتشاان مايتوانناد نشاان دهناد كاه ماثالً اگار قسامتي از
مخچه ی يک انسان را تحريک كنند هر چقدر كه آن فرد بخواهد مستقيم راه برود نمايتواناد،
مخچهی او از طريق سلسلهی عصبي ،طوری به ماهيچهها فرمان ميدهد كه آن فارد باه صاورت
انحرافي حركت ميكند .با اينكاه نفاس ناطقاهی او ساالم اسات ولاي نظاام عصابي او طاوری
تحريک شده  -يا آسيب ديده -كه نميتواند فرمان نفس ناطقه را درسات بگيارد و باه ماهيچاههاا
منتقل كند.

 - 27عنايت داشته باشيد كه وَهمياتي كه اينجا مورد بحث است آن نوع وَهميااتي اسات كاه در رابطاه باا نسابت نفاس
انسان با بدن او پيش ميآيد مثل نگراني از فقر و يا آبرو و به همين جهت عرم ميكنيم انسان در نفس ناطقهی خود ديواناه
نميشود بلكه در نسبت او با ابزارهايي كه مربوط به تن است اختالل ايجاد شده است.

پس شايد بتوانيم در يک جمعبندی بگوئيم هيچكس به آن معني ديوانه نميشود كاه نفاس
ناطقه ی او ديوانه شود بلكه ديوانگي به جهت آن است كاه انساان شارايط ظهاور ماافيالضامير
خود را در عمل و يا سخن از دست داده است.
ممكن است بفرمائيد :كسي را ميشناسيد كه چون ترسيده ديوانه شده اسات .فرماايش شاما
قبول است؛ اين مثل وقتي است كه شما ميترسيد و قلبتان به طپش ميافتد آيا جاز ايان اسات
كه فعالً قلب است كه گرفتار اين طپش شده ،همانطور كه در سكتهی قلبي ،قلب انساان دچاار
آسيب ميشود و رابطهی بين نفس انسان و آن قلب مختل ميگردد؟ آن شخص هم كاه در اثار
ترس ديواناه شاده رابطاه ی باين نفاس او و مغازض مختال شاده و آن ابازار را كاه نيااز دارد تاا
مافي الضمير خود را در سخنان خود اظهار كند و يا حركات خود را تنظيم نمايد ،از دسات داده
است .به همين جهت مالحظه ميكنيد بعضي از ديوانهها در بعضي موارد عاقلاناد! چاون در آن
موارد ابزاری كه بتواند ما فيالضمير آنها را اظهار كند مختل نيسات باه ايان افاراد مايگويناد:
«ديوانهی اَدواری»؛ در يک دورههايي مجنون و ديوانهاناد و در ياک دورههاايي عاقالاناد مثال
اينكه بعضي مواقع معدهی ما غير طبيعي كار ميكند و در بعضي مواقع طبيعي است.
البته عنايت داشته باشيد كه ما نميخواهيم تأكيد كنيم كه نفس ناطقه به جهت ساوء اخاالق
از تعادل خار نميشود بلكه ميخواهيم بگوئيم نفس در ذات خود متعاادل آفرياده شاده ولاي
آيا وَهميات منجر نميشود تا نفس نتواند از ذاتِ متعادل خود استفاده كند؟ اگار بگاوئيم نفاس
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
حالت غضب نيز محفوظ است و غضب عارم نفس شده ،در ديوانگي هم بايد همين حالت را
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
هست پس بايد ذات متعادلي در پيش خود داشته باشد كه بتواند به آن برگاردد .ثانيااً :اگار غام
انسانها را ريشهيابي كنيم به تعلقات روح آنها به اموری برميگردد كه به نحوی مربوط به تان
آنها است و نظر به تن و نظر به نسبتهای مربوط به تان ،ايان غامهاا را پدياد آورده و ايان در
حالي است كه در همان موقع ذات آنها در جايگاه خود در تعادل كامل است ،كاافي اسات باه
جای نظر به متعلقات دنيايي به ذات خود نظر كنند تا هماهی آن غامهاا كاه منجار باه دياوانگي

آنها شد ،فرو ريزد .در همين رابطه است كه رسول خدا وقتي به مردمي برخورد كردند كاه

انساني را ديوانه ميپنداشتند فرمودند« :ما هذا بِمَجنون» او مجناون نيسات ،بيماار اسات ،مجناون
انسان متكبری است كه در راهرفتن شانههای خود را حركت ميدهد 28.پس در ديوانگي نسابت
روح انسان با بدنش بههم خورده و با تغيير آن نسبت ميتواند به سالمت برگردد.

نظر به باطن حوادثِ آينده در خواب

سؤال :شما از طرفي ميفرمائيد خوابِ نبيّ اكرم و ائمهی معصومين عين واقعيات اسات.

از طرف ديگر از حضارت رساول اكارم نقالكردياد كاه در خاواب مشااهده كارده بودناد
ميمونها از منبرشان باال رفته و منبر عقبعقب ميرود ،حاكي از اينكه بنياميه بعد از حضارت
به جای ايشان ميآيند در حاليكه از دين فقط در حدّ تقلياد بهاره باردهاناد و ديان را باه عقاب

برميگردانند و به جاهليت نزديک ميكنند ،مگر صورتي كه پيغمبر از واقعيت آينده ديدناد
عين واقعيتي بود كه اتفاق افتاد؟ در حاليكه در عالم خار ميمونها ايان كاار را نكردناد .چارا
پيغمبر در خواب خود بنياميه را به صورت ميمون ديدند ،اينكه عين واقعيت نبود؟

جواب :اتفاقاً از آنجايي كه خواب اولياء معصومين عين واقعيت اسات ،رساول خادا

بني اميه را به صورت ميمون در خواب ديدند تاا حقيقات ياک واقعاه را باه حضارت نشاان داده
باشند و نه صورت ظاهری آن واقعه را .واقعيت موضوع غير از آن چيزی باود كاه بناي امياه در
ظاهر مي نماياندند .بني اميه در ظاهر نماز ميخواندند و برای گشايش اسالم در ساير بالد جهااد
مي كردند ولي واقعيت امر چيز ديگاری باود و هار انادازه نفاس انساان پااکتار و عقال انساان
نورانيتر باشد ديدن حقيقتِ امور برايش زاللتر است .همين طور كه اولياء الهي در دنياا نياز از
ظاهرِ يک چيز سريعاً به حقيقت آن منتقل ميشوند با اين كه در خاواب نيساتند ولاي روحشاان
آنقدر پاک است كه ظاهر حادثهها و چيزها حجاب آن نميشود تا نتوانند به اصل واقعيات پاي
ببرند.
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جلسه پنجم،

انسان ،بدون بدن زندهتر است

اهميت معرفت به نفس
پيشنهاد بنده اين است كه عزيزان بعد از كار بر روی موضوعِ معرفت نفس چند بار روی آن
بحثكنند تا با توجه به اينكه در اين مباحث ناظر به خودتان هستيد معارف فوقالعادهای را كاه
در ابتدا باورتان نميآمد بتوانيد در خود بيابيد و خودتان را در خودتاان پيادا كنياد .در يكاي از
ماههای رجب همراه با دوستان خدمت آيتاهلل حسنزاده«حفظوهاهلل» بوديم ،يكي از رفقا از حضرت
آقا تقاضای يک دستورالعمل جهت بهرهبرداری بيشتر از ماه رجب كرد ،آقاا تاأملي فرمودناد و
گفتند« :برويد خودتان را بخوانيد ،برويد خودتاان را ورق بزنياد» .ماا در ايان جلساات در واقاع
ميخواهيم خود را ورق بزنيم تا إنشاءاهلل معرفتي ارزشمند نسبت به خود پيدا كنيم.
وقتي انسان توانست خود را درست بخواند ميتواند از طريق خاود باه هماهی عاوالمِ وجاود
سير كند و در نتيجه بسياری از مسائل معرفتي كه برای انسان مبهم بود بارای او باه زيبااييِ تماام
حل ميشود .اگر كسي توانست صحيفهی نفس خود را درست ورق بزند ،با كتاب الهي كاه در
لوح محفوظ است و قلم اعلي بر آن مينگارد ،ارتباط برقرار ميكند .چون خداوند دائماً در آن
لوح مينويسد و شما با نظر به جان خود آن را ميخوانيد ،باز دوبااره ماينويساد و شاما دوبااره
ميخوانيد .اين همان «واردات قلبيه»ای است كه اهل سلوک ميشناسند و از آن بهاره مايبرناد.
اهل سلوک همواره بر لوح جان خود نظر دارند و مييابند كه چگونه ماالئكةاهلل پاي در پاي بار

آن مينويسند ،ايانكاه «قلماش چاه قلماي و صاحيفهاض چاه صاحيفهای اسات» باياد آن را در
خودتان تجربه كنيد.

انسان فقط هست
ابتدا بايد بتوانيد به اين احساس برسيد كه شما هستيد .اگر خودتان را درست ببينيد كاه فقاط
هستيد راه شناختِ خود گشوده شده است .اين نكتهای اسات كاه در كتااب «آشاتي باا خادا از
طريق آشتي با خود راستين» مورد بحث قرار گرفت و اصل و اساس معرفت نفس هماين اسات.
انسان فقط «هست» ،بدون آنكه زن باشد يا مرد باشد .طبق مباحث گذشته مالحظه كردياد كاه
چگونه ميشود چيزی در اين دنيا باشد كه هيچ چيز خاصي نيست ،مثل نفس ناطقاهی شاما كاه
فقط «هست»؛ نه زنبودن و نه مردبودن و نه باسوادبودن هيچكدام در حقيقت وجاود شاما تاأثير
ندارد تا چنين صفاتي شما را موجوديت داده باشد .اگر اين افكااری را كاه فعاالً دارياد نداشاته
باشيد ،باز هم خودتان خودتان هستيد .نهتنها خودتان چيزی غير از بدنتان هستيد بلكاه حقيقات
شما همان هستِ نفس ناطقهی شاما اسات .نمايتوانياد بگوئياد خودتاان فكرتاان هساتيد ،زيارا
خودتان فكر هم داريد ،حتي در سير و سلوک به جايي ميرسيد كه از حجااب ايان افكاار هام
آزاد ميشويد و بهتر از موقعي كه با فكرتان به خودتان نظر داشتيد ،با خود مرتبط ميشاويد .باه
گفتهی مولوی:
فكاااارت از ماضااااي و مسااااتقبل بااااود

چااون از ايان دو رساات مشااكل حاال بااود

عموماً انسان وقتي نظر به گذشته و آيناده دارد ،فكار مايكناد و از حضاور در محضار حاق
محروم ميشود ،ولي وقتي در «حال» قرار گرفت در مقام نظر به گذشته و آينده نيست كه فكار
به سرا او آيد 1.آيتاهلل حسنزاده«حفظوهاهلل» ميفرمودناد :عالماه طباطباائي«رمحةاهللعليوه» در آخار عمار
ميگفتند« :اگر اين يکذره فكر را هم نداشتيم ،چقدر خوب بود!» منظور فكری است كه ماا را
از حضور در محضر حق محروم مي كناد و ايان غيار از نظار باه خاود اسات ،ايانكاه «خودتاان
خودتان هستيد» غير از اين است كه «خودتان فكرتان باشيد».

 - 1برای بررسي بيشتر در مورد چگونگي آزادشدن از گذشته و آينده و در «حال» قرارگرفتن ،باه كتااب «عاالَم انساان
ديني» از همين مؤلا رجوع فرماييد.

از آن جهت بدنِ انسان مزاحم درک حقيقاي خاودض مايشاود كاه «بادنِ» خاود را «خاودِ»
حقيقياض تصور كند و همانطور كه اگر چيزی را كاه غيار خودماان اسات خودماان بگياريم،
حجاب ارتباط با حقيقت خودمان ميشود ،اگر بدنِ خود را هم خودمان تصور كرديم ،حجاابِ
ارتباط با خودمان خواهد شد و از اين جهت «بادن انساان» مازاحم ساير باه ساوی عاوالم بااالتر
ميشود .حال كه مالحظه كرديد اين بدنم مزاحم است تاا انساان باا خاو ِد حقيقاي خاود ارتبااط
برقاارار كنااد ،معلااوم ماايشااود خودتااان بااي«باادن»تااان هسااتيد و فقااط هسااتيد ،باادون هرگونااه
خصوصياتي كه مربوط به زنبودن و مردبودنتان باشد.
هركس بدون بدن ،خودض است و اين بدن در هر حال مزاحم آن است كاه انساان خاود را
درست احساس كند ،همين مزاحمت برای ارتباط با خاود را «فكار» نياز ايجااد مايكناد و ماانع
مي شود تا انسان خود را به صورت كامل احساس نمايد .إنشاءاهلل شما در مسير كماالِ خاود باه
جايي ميرسيد كه متوجه مزاحمت فكر خواهيد شد همانطور كه از بدن خود آزاد ميشاويد و
ماوراء بدن ،به نفس ناطقهی خود نظر مياندازيد.
در مناجات شعبانيه از خدا تقاضا ميكنيد نهايت انقطاع از هر چياز ،غيار خاودض را نصايب
شما بكند .بعد از آنكه تقاضا ميكنياد« :الهيهُبرهلِمهيهكَمماوَهاننْقِطماعهإلهيمهك» خادايا نهايات
انقطاع از غير و نظر به خودت را به من مرحمت كن ،ميگوييادَ« :تَّيهتَخْمرِقَهاَهبصمار،ههالْقلم بِهه
َ،ج،بهالنُّ رِ» انقطاع از خود تا آنجايي كه چشمهای دل ،حجابهای نوری را نيز پااره كناد و
به عزّ قدس تو متصل گردد .اساتيد بزرگ ميفرمودند :منظور از «حجب نور» عقل است ،چاون
در آن منزل ،عقل هم مانع حضورِ بيواسطهی ما در محضر حق ميباشد .و در تفسير آيهای كاه

خداوند به حضرت موسي ميفرمايد« :فَاخْلَعرهنَعرلَيركهإِنَّكهبِمالْ ادِهالْم،قَمدَّسِهطُم ىًه»2هنعلاين
خود را خار كن ،تو در وادی مقدس طور هستي .عرفا ميفرمايناد :نعلاين در آن مقاام« ،عقال
نظری» و «عقل عملي» 3است .و حضرت حق ميفرمايند :ای موسي! در اين مقام ماوراء عقل ،به
حق نظر كن .مثل وقتي كه انسان ميگويد :خدايا! بدون آنكه باه خادای برهاان صاديقين و ياا
خدای برهان نظم نظر داشته باشيد .در مسير قرب الهي بايد حجابِ مفاهيم را پشت سر گذاشت
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« - 3عقل عملي» عبارت از آن مفاهيمي است كه اشاره به بايد و نبايد دارد و آن غيرِ عمل به بايدها و نبايدها اسات كاه
هرگز از كسي برداشته نميشود ،بلكه سالک به مقامي ميرسد كه با نظر به حق عمل ميكند بدون نظر به مفااهيم عقلاي آن
عمل.

و نعلين عقل را به عنوان وسيلهی فهم حقايق و وسايلهی فهام تكااليا ،رهاا كارد و باا حقيقات
مرتبط شد و با تمام وجود به بندگي او پرداخت.
تا ايانجاا توانساتيم باا هماديگر هامزباان شاويم كاه خودماان ،فقاط خودماان هساتيم و از
حجابهای انديشههايي كه «هُبَنَّقه»ها گرفتار آناند آزاد شاويم« ،هُبَنَّّقَاه»4هاايي كاه خاود را در
چيزهای ديگری پيدا ميكنند ،يا در استخوانهايي كه گلوبند خود كردهاند و يا در خانه و پاول
و بدن .در حاليكه نه بدن و خانه و ثروت ،خودِ ما ميباشد و نه علم و قادرتِ ماا ،خاود ماا باه
حساب ميآيند.

نظر به خود ،آزاد از مفهوم
وقتي خود را درست احساس كرديم و فقط احساس كرديم  -نه اينكه به آن فكار نماوديم -راه
مطالعهی خود و شناخت آن شروع ميشود .كسي كاه هناوز در شارايطي اسات كاه مايپرساد:
«خود ما چيست؟» هنوز به جايي نظر دارد كه هرگز در آنجا خود را نمايياباد ،باياد باه جاايي
رسيد تا اين سؤال پيش نيايد كه «خودِ مان كيساتم» .جاوابِ ساؤال كساي كاه مايپرساد« :مان
كيام؟» هرگز نتيجهبخش نيست ،بايد طوری او را باه او نشاان دهايم كاه ايان ساؤال را نداشاته
باشد؟! مثل كسي كه از كيفيت و چگونگي خدا سؤال كند ،از آن سؤال معلوم مايشاود تصاور
او از خدا غلط است و چنين كسي تا معرفت خود را نسبت به خدا درست نكند ،هر اندازه جلاو
برود به چيزی نميرسد ،بايد معرفت خود را تصحيح كند تا چنين سؤالي نداشته باشد .حضارت
صادق ميفرمايند« :منْهفَكَّرَهفِيهاللَّهِهكَيرَهكَا َهُلَك» 5هركس در مورد خداوناد فكار كناد
كه چگونه است هالک مي شود .چون تصورض از خداوند غلط اسات مايپرساد خادا چگوناه
است .بايد طوری با خدا روبهرو شود كه چنين سؤالي برايش پيش نيايد كه بگويد كيفيت خادا
چيست .وگرنه هر جوابي به او بدهيد در حوزهی همان تصوری كه دارد جاواب را مايگيارد و
لذا بعد از جواب شما ،هنوز هم قبول دارد كه خدا يک چيزی است با كيفيتي خاص .در هماين
رابطه مولوی ميگويد:
هااار چاااه گاااويي« :ای دم هساااتي از آن»

پاااردهای ديگااار بااار آن بساااتي بااادان

 - 4در رابطه با موضوع شخصيت «هُبنَّقه» به جلسهی دوم تحت عنوان «اولين قدم» رجوع شود.
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صااحبت مااا جملگااي قياال اساات و قااال

خاون باه خاون شساتن محاال آماد محااال

در رابطه با معرفت نفس نيز بايد طاوری باا خاود روباهرو شاد كاه بادون كماک از مفهاوم
ديگری ،خود را با خود شناخت .چون اوالً :بر هر چيزی كه دست بگذاريد ،آن چيز از خودتان
برای خودتان روشنتر نيست .ثانياً :آن چيز غير شما است ،چگونه از غيرِ خود ميخواهياد خاود
را بشناسيد؟ وقتي خود را به خود شناختيد آنقدر خوب با خود روبهرو خواهياد شاد كاه ديگار
اين سؤال برايتان پيش نميآيد :كه «من كيام؟» .فقط به خود نظر داريد.

انسان ،بدون بدن زندهتر است
متن اصلي نكتهی چهارم از ده نكتهی معرفت نفس ،عبارت است از اينكه:

عنايت داريد كه نكتهی چهارم ،ادعای خود را بر پايهی نكات قبل مطرح ميكند؛ كه گفتاه
شد :نفسْ بدون بدن ميتواند ادراک داشته باشد ،بلكه همهی ادراكات مربوط به نفاس اسات و
انسان بدون بدن ميبيند و ميشنود و فكر ميكند و حوادث آينده را نيز رؤيت مايكناد .هماين
كه انسان بدون بدن ميبيند  -حتي اگر خوابهای درو ببيند -نشان ميدهاد كاه انساان بادون بادن
يک نوع ادراک دارد ،همينطور كه شما در بيداری اين درخت را ميببينيد .مهم نيست كه آياا
بعداً اين درختي كه در خواب ميبينيد با آن درخت خارجي تطبيق دارد يا ناه ،مهام ايان اسات
كه با ديدن هر پديدهای در خواب ،ميتوان فهمياد انساان بادون بادن ادراک دارد ،حتاي اگار
ادراک او مطابق خار نباشد .بحث ما در رابطه با «ادراکِ» منهای بدن است ،اين يک نكته.
انسان در خواب  -با ايان كاه بادنش در رختخاواب اسات -چشام دارد و مايبيناد ،دسات دارد و
چيزها را در خواب ميگيرد ،گوض دارد و ميشنود ،دهان دارد و حرف مايزناد ،پاس حياات
انسان مربوط به اين بدن نيست.
نكتهی ظريا اينجاست كه نفس ناطقهی انسان بدون «بدن» ،نهتنها از ادراک حاوادث بااز
نميماند ،بلكه بعضاً بهتر از بدنم و اعضای بدن حاوادث را درک مايكناد .چاه از آن نظار كاه
باطن بعضي از حوادث و اعمال را درک ميكند و چه از آن نظار كاه خاود حاوادث را قبال از

وقوع در زمان و مكان خاص ،درک مينمايد و با حوادثي روبهرو ميشود كه هناوز چشام سار
آنها را نديده است .همه ی اين نكات مطالبي باود كاه در مباحاث گذشاته ماورد بررساي قارار
گرفت ،آنچه در اين نكته بايد بر نكات قبلي اضافه شاود ،موضاوعِ زنادهتار باودن نفاس انساان
است وقتي كه از بدن آزاد باشد.
روشن شد «بدن» در حقيقت انسان دخالت ندارد و هركس بدون بادن بااز خاودض اسات و
ذرّهای از او كم نميشود .ماثالً در خاواب -كاه بادون ايان بادن خاود را احسااسمايكنايم -احسااس
نميكنيم ذرهای نسبت به موقع بيداری كم شدهايم.
اگر موضوع فوق را كمي وسعت دهيم متوجه مايشاويم وقتاي مايگاوئيم ماا بادون بادن،
خودمان هستيم ،به اين معني است كه ما «حيات» هستيم ،چون ميگوئيد :بادن نقشاي در حياات
انسان ندارد ،پس انسان بدون بدن «حيات» است و اين نكته نهتنها معنای زندهبودنِ پس از مرگ
را به خوبي روشن ميكند بلكه ميفهماند وقتي حقيقت انسان همان حياات اسات ،انساان بادون
بدن با حقيقت خود يعني با حيات روبهرو خواهد شد.
انسانها به كسي ميگويند« :زنده» كه «ادراک» داشته باشد؛ ببيناد و بشانود و فكركناد و در
مقابل به كسي ميگويند« :مرده» كه نميفهمد و ادراک ندارد .وقتي متوجه هستيم انساان بادون
بدن ادراكش شديدتر است پس معلوم ميشود بدون بدنش زندهتر است .آرامآرام به اين نتيجه
خواهيم رسيد كه بدن ،مانعِ ظهور حقيقتِ وجودیِ انسان ،يعني حيات او است .هر چند كه بدن
در استكمال انسان مؤثر است.
وقتي ميگوييم :انسان بدون بدنش زندهتر است ،به اين معناست كه ما توانستهايم اين حالت
را در رؤيای صادقه و رؤيای رحماني تجربه كنيم ،چاون در رؤياای صاادقه نفاس انساان بادون
بدنش و آزاد از زمان و مكان ،با حادثهای كه هنوز در دنيا واقع نشده روبهرو ميگردد و فعّالتر
از وقتي كه در دنيا است با حوادث روبهرو است .و انسان در رؤياهای رحماني نسابت باه وقتاي
كه بيدار است بدون بدن در كشا حقايقِ عالم موفقتر ميباشد ،چون در خواب ناهتنهاا آيناده
را ميبيند ،بلكه باطن حوادث آينده و اعمال و اخالق خود را درک ميكند .معني زندهتر بودن
جز اين نيست كه انسان حياتش فعّالتر باشد و در ادراک واقعيات از حالت معمولي بهتار عمال
كند به طوری كه هم حوادث آينده را ادراک كند و هم بواطن عالم را بيابد و انسان در خاواب
و بدون بدن در چنين حالتي قرار ميگيرد .همينطور كه اگر شما در بيداری هام تزكياهی الزم
را انجام داديد و حاكميت اميال بدني را ضعيا كرديد در درک ظرائا عالمِ وجاود موفاقتار

خواهيد بود و ديگر نميتوانيد امور دنيايي و پو و يا سخنان لغاو را تحمال كنياد ،چاون نفاس
ناطقهی شما حقيقت را تا حدّی ميشناسد ،اگر مواناع درک حقيقات ضاعيا شاود و انساان از
حجابها آزاد گردد ،نميتواند جذب غير حقيقات شاود .هماانطاور كاه در تجرباهی رؤياای
صادقه معلوم شد ايان بادن مازاحم ادراک بعضاي از وقاايع اسات ،معلاوم مايشاود حاكميات
ميلهای بدن نيز مزاحم اُنس با حقايق معنوی عالم ميباشد و در همين راستا قرآن در آياهی 22
سورهی ق ميفرمايد :در قيامت وقتي  -حاكميات بادن از باين رفات -پاردههاا از چشامهاا برداشاته
ميشود ،شما بيناتر خواهيد شد.
آنچه هركسي با هر عقيدهای ميتواند تجربه كند ،آزاد بودن نفس او از زمان و مكان اسات
و پيرو آن ميتواند نتيجه بگيرد كه بدون بدن زندهتر است و به حقيقتِ حيات راحاتتار دسات
مييابد.

شواهدي بر آزادي از بدن و حيات شديدتر
از امام سجاد روايت هست كه «إِ َّهالْم،ؤْمِنَهلَي،قَاوُهلِرُ َِهِه هُ ،هي،غَسَّمُِّههََهيس،مرُّكههََ ْهتُمرَدَّهه
إِلَىهالْجسدِهالَّذِيهكُنْتهفِيهِهفَيقُ وُهماهََصرنَع،هبِالْبلَاءِه هالْخُسررَا ِه هالْغَُِّ» 6وقتي مؤمن را دارناد غسال
ميدهند مالئكه ميپرسند« :ميخواهي به جسد خود برگردی كه در آن بودی؟» ،ميگويد :چاه
ميخواهم بال و خسران و غم را؟ يعني انسان در آن حال ناظر بر غسل و تلقين خود است و ايان
نشان ميدهد كه انسان با ترک اين بدن زندهتر است و مالئكة اهلل را در اطاراف خاود مايبيناد.
وقتي شخصِ متوفّي را به سوی قبر مي برند روحش مانناد پرنادهای بااالی تاابوت نااظر جرياان
است .بعضيها فكركردهاند اينكه ميفرمايند« :مثل پرنده» يعني واقعاً روح باه شاكل پرناده در
ميآيد ،در حالي كه منظور آن است كه روح او آزاد از مكاان و زماان ،بار جساد خاود توجاه
دارد .اسحاق بن عمار از امام موسي كاظم در مورد اينكه آيا متوفّي به مالقات خاانوادهاض
ميآيد سؤال ميكند و حضرت ميفرمايند :آری .ميپرسد :چند وقت به چند وقات؟ «قَاوَهفِميهه
الْج،مرعةِه هفِيهالشَّهررِه هفِيهالسَّنَةِهعلَىهقَدررِهمنْزِلَتِهِ.هفَقُلْت،هفِيهََيِّهص ،رةوهيأْتِيهُِرهقَاوَهفِيهص ،رةِهطَائِروه
لَطِيٍَهيسرقُطُهعلَىهج،د،رُُِِره هي،شْرِف،هعلَيرهُِر» 7فرمود :در يک جمعه يا يکمااه ياا ياک ساال ،باه
اندازهی مقامى كه دارد .گفتم :در چه صورتى نزدشان آيد؟ فرمود :در صورت پرنادهی لطيفاى
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بر ديوارهايشان نشيند .بعضايهاا در شابهاای جمعاه باه دنباال ايان هساتند كاه كادامياک از
پرندههايي كه باالی ديوار خانه است صورت آن ميّت است در حااليكاه خاودِ روايات تأكياد
دارد به صورت پرندهای لطيا ،كه حكايت از مجردبودن آن و اشراف آن بر اهل خاناه دارد و
به اين جهت ميفرمايند به صورت پرنده ،چون پرنده از محدوديتهای مكاني آزاد است .حتي
ميفرمايند :شخص متوفّي اگر انسان گناهكاری باشد در حالي كه او را باه طارف قبار مايبرناد
روحش بر فراز جسد قرار گيرد و صدا ميزناد ،اى اهال و فرزنادانم! دنياا باا شاما باازى نكناد

چنانچه با من بازی كرد .رسول خدا ميفرمايند« :إِذَاهَ،مَِِّهالْميِّت،هعلَىهنَعرشِمهِهرفْمرَفهر،َ ،مه،ه
فَ رقَهالنَّعرشِ-ه هُ ،هي،نَادِيهياهََُرلِيه ه ،لْدِي-هلَاهتَلْعبنَّهبِكُُ،هالدُّنْياهكَماهلَعِبترهبِي-هجمعرتُه،همِنْهَِلمهِه
همِنْهغَيررِهَِلهِه هخَلَّفْتُه،هلِغَيررِي-ه هالْمهرنَأُهلَه،ه هالتَّبِعا ،هعلَيَّهفَاَرذَر ،اهمِنْهمِثِِّْهماهنَزَو» چون ميت
را در تابوت گذارند روحش بر فراز جسد قرار گيرد و صدا زند ،اى اهل و فرزندانم! دنيا با شما
بازى نكند چنانچه باا مان باازی كرد،گارد آوردم آن را از حاالل و حارام و باراى غيار خاودم
گذاشتم براى او گواراست ولى گناهش براى من .بترسيد از آن چه كاه بار مان فارود آماد .باه
همين جهت به ما دستور دادهاند به تشييع جنازهی اموات برويد ،چون سخنانِ ميت بر روی قلاب
ما تأثير ميگذارد و تصميمهای ما را از دنيازدگي پاک ميكند .ممكن است بپرسيد پس چرا ما
نميشنويم؟ مگر بايد با اين گوض بشنويد؟! اگر با اين گوض بشنويد تأثير قلبي نميگذارد ،بايد
دل بشنود و ميت بار قلاب ماا القااء مايكناد .باا «دل» كاه بشانويد عازمتاان عاوم مايشاود و
تصميمهای جديدی ميگيريد .بستگي دارد كه قلب چقدر آمادهی شنيدن باشد.

مرگ يا بيداري
روايت فوقالعاده مبنايي از رسول خدا هست كه ميفرمايناد« :اَلنّماس،هنِيمامٌفهفَماِذاهمماتُ اه
انْتَبه ،ا» 8مردم در خواباند ،وقتي مردند بيدار ميشوند .مثل وقتي ما خواب هستيم و از اطاراف
خود بيخبريم ،هماكنون هم در عالم غيب در اطراف ما خبرهاسات ،هماين كاه مارديم متوجاه
آنها ميشويم .اين را به خوبي ميتوان تجربهكرد كه در هنگاام خاواب واقعااً از اطاراف خاود
بي خبريم با اين كه به واقع در اطراف ما اموراتي در حال وقوع است و ما از آنهاا بايخباريم و
آگاه شدن از آن امور با بيداری ما از خواب همراه است .هماين حالات را اگار وساعت دهايم و
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موقعيت خود را نسبت به عالم برزخ بسنجيم ،با ورود باه عاالم بارزخ احسااس مايكنايم ،عاالم
برزخ نسبت به دنيا واقعيتر و جدّی تر است ،وقتاي از دنياا وارد عاالم بارزخ شاديم تاازه بيادار
ميشويم كه دنيا نسبت به اينجا يک خواب بود .گفت:
مااان آب شااادم ،ساااراب ديااادم خاااود را

درياااا گشاااتم حبااااب ديااادم خاااود را

آگااااه شااادم غفلااات خاااود را ديااادم

بياادار شاادم ،بااه خااواب دياادم خااود را

وقتي انسان در مرتبهی باالتری از شعور قرار ميگيرد متوجه ميشود نسابت باه حالات قبالِ
خود بيدار شده است .اين همان معنايي است كه قبالً عرم شد :انسان بدون بدن زندهتار اسات.
وقتي انسان مُرد به جنبهی مجرد خود بيشتر نزديک ميشود ،مثل وقتاي اسات كاه در خاواب از
بدنش فاصله ميگيرد و به جنبهی مجرد خود نزدياکتار مايشاود .در واقاع باا مارگ بيادارتر
شدهايم و ادراكاتمان شديدتر ميشود .در اين صاورت اسات كاه ايان احسااس باه ماا دسات
ميدهد كه قبالً خواب بودهايم ،همينطور كه وقتي ميگوييد :مان خاواب باودم و حااال بيادار
شدم ،احساس بيداری به جهت آن است كه هوشياری جديدی بارای درک واقعياات باهدسات
آوردهايد.
عين احساسي كه وقتي در اين دنيا از خواب بيدار ميشويم پيدا ميكنايم ،باا ورود باه عاالم
برزخ به ما دست ميدهد با اين تفاوت كه به نهايت بيداری ممكن نسبت به دنيا دست مايياابيم
و تمام حجابهای دنيايي كنار ميرود .در دنيا وقتي بيدار ميشويم نسبت باه خاوابماان بيادار
شده ايم ولي با مُردن نسبت به كلّ دنيا بيدار ميشاويم ،وقتاي هماهی حجاابهاا برطارف شاد،
همهی بيداری واقع ميشود .اينكه گفته ميشود «بدون بدن زندهتريم» به اين معني است.

ميبينيم که ميميريم
عرم شد نه تنها انسان نميميرد بلكه ميبيند كه ميميرد ،وقتاي دساتتاان قطاع مايشاود،
ميبينيد كه دستتان قطع شد ،بدون آنكه نفس شما احساس نمايد از حقيقاتش چيازی كاساته
شده ،ولي ميبينيد كه دستتان قطع شد ،اگر دست ديگرتان هام قطاع شاود هماين احسااس را
داريد .زيرا در مباحث قبل روشن شد بدن تماماً ابزار است پس اگر همهی ابزارِ نفس هام از آن
جدا شود چيزی از آن كاسته نميشود .پس اگر كُلِّ تنمان از ما جدا شود مايبينايم كاه از ايان
جهت مرديم و ديگر عاملي برای حضور در اين دنيا نداريم ،آری ميبينايم كاه مُارديم و چاون

ميبينيم كه مرديم پس نمردهايم بلكه مُردن به معني از دستدادن تن برای نفس واقع شاد ،و باا
همان چشمي كه خود را به علم حضوری نظاره ميكنيم  -نه تن را -ميبينيم كه مُرديم.
اصطالح «توفّي» به معني تماام و كماال گارفتن ،هماانطاور كاه عارم شاد «تاوفّي» بارای
نشاندادن حقيقت مرگ و خاواب واژهی رساايي اسات و باا «فاوت» باه معناي تلااشادن و از
بينرفتن فرق ميكند .بر همين مبنا خداوند ميفرمايد « :لَ رهتَرَىهإِذْهفَزِع ،اهفَلَاهفَ ر ه َُخِذُ اهمِمنه
مَّكَا وهقَرِيبو» 9كاض مي ديديد آنگاه كه كافران در قبضِ روح خود فزع ميكنناد در حااليكاه
فوتي برای آنها نيست و از دست نميروند بلكه از مكاني نزديک گرفته ميشوند .مايفرماياد:
فوتي صورت نميگيرد تا كسي نابود شود بلكه « هاُخِذُ اهمِنْهمكا وهقَرِيبو» و از مكاني نزدياک
گرفته ميشوند .نزديک است چون فاصلهای بين حضرت عزرائيل و نفس ناطقهی انساانهاا
نيست .بهترين تعبير برای «مرگ» توفّي و رحلت يا سير است ،وقتاي مايگاوييم آن فارد «مُارد»
بايد متوجه باشيم اين به معني توفّي يا رحلت است و نه به معني نابودی و فوت .زيرا هماانطاور
كه عرمشد ،انسان نه ميميرد ،نه ميخوابد و نه چرت مايزناد بلكاه فقاط از عاالَمي باه عاالَم
ديگر سير ميكند« .مرگ» به اين معنا است كه ديگر ابزار بدن در اختياار نفاس ناطقاهی انساان
نيست .دقّت در تعبيری كه قرآن ميفرمايد« :از مكان نزديكي گرفته ميشوند» ما را باه معاارف
ارزشمندی راهنمايي ميكند تا نسبت به رابطهی نفس ناطقهی انسان و مالئكةاهلل تأمل كنيم.
عرم شد به جايي ميرسيم كه بدن مزاحم ادراک ما خواهد بود و تا بدن داريم نميتوانيم
بعضي از حقايقي را كه در عالم هست بيابيم ،سادهترين حجابها كاه فعاالً گرفتاار آن هساتيم،
حجاب زمان يا حجاب گذشته و آينده است كه فعالً ما گرفتاار آن هساتيم و باا ايان كاه نفاس
ناطقهی ما مجرد است و ميتواند مافوق گذشته و آينده ،در «حال» قرار گيرد ،به جهات تعلقاي
كه نفس به بدن دارد ،از حضور در «حال» محروم است و نميتواناد مااوراء زماان ،از آنچاه در
آينده واقع مي شود آگاه گردد و در آينده و گذشته حاضر گردد ،اين باه جهات آن اسات كاه
«بدن» مانع است تا ما حقيقت خود را درست ادراک كنيم .حال اگر از بدن فاصله بگياريم ولاو
در حدّی كه در خواب از بدن فاصله ميگيريم ،خود را در حوادث آينده حاضار مايياابيم .در
قيامت خطاب به انسانهای دنيازده ميگويند:ه«لَقَدرهكُنتهفِيهغَفْلَةوهمِّنْهُذَاهفَكَشَفْنَاهعنكهغِطَاءكه

 - 9سورهی سبأ ،آيهی .51

فَبصرُكهالْي رمهَدِيدٌ» 10تو از اين عالم  -موقعي كه در دنيا بودی -در غفلت بهسر ميبردی ،پاس ماا
پردهها را از چشم تو كنار زديم و چشمات تيز و بينا شد .اهال دنياا چاون از دنياا و بادنِ دنياايي
آزاد شدند با چيزهايي روبهرو ميشوند كاه از آنهاا غافال بودناد .عنايات بفرمائياد كاه قارآن
ميفرمايد تو از اين عالم غافل بودی ،يعني اينها واقعيت داشت ولي چاون مشاغول دنياا و بادن
خود بودی ،نميتوانستي آنها را بيابي .اين آيه شاهد خوبي است جهت آنكه در خاود تجرباه
كنيد :چگونه اگر حجاب بدن را تقليل دهيد به حقيقت خود كاه منشاأ حياات بادن نياز هسات،
نزديکتر ميشويد و به اين معني بدون بدن زندهتر خواهيد بود .اين حياات را خودتاان در نازد
خود احساس ميكنيد ،بدون آنكه بخواهيد با فكر بهدست آورياد ،چاون انساان خاودض را باا
خودض احساس ميكند و قبل از درک هر چيز خودتان را احسااس مايكنياد .هماينطاور كاه
وقتي بدن مرا ميبينيد قبل از ديدن من ،نور را ميبينيد و به كمک نور مرا ميبينيد ،ولاي ناور را
به كمک چيز ديگری نميبينيد ،ناور را باا خاودض مايبينياد .باه هماين شاكل خاود را متاذكر
مي شويد ولي به همان صورت كه متوجه نور نيستيد ،متوجه نيساتيد كاه خودتاان را باا خودتاان
درک ميكنيد .از بس نور روشن است متوجه آن نميشويد ولي اگر باه شاما تاذكر دهناد كاه
متوجه باض به جهت وجود نور ميتواني اين ديوار را ببيني! متذكر ميشويد و تصديق ميكنياد.
روض معرفت نفس هم به همين صورت است كه به ما متذكر ميشود تا خود را تصاديق كنايم.
وقتي قرآن ميفرمايد :در قيامت پرده از جلو چشامت برداشاته مايشاود و چشامِ تاو تياز و بيناا
ميگردد ،تذكر ميدهد تا به خود بياييم و تصاديق كنايم كاه علات غفلات از حقاايقِ آخرتاي،
حجابي است كه بين خود و آن حقايق ايجاد كردهايم .رسول خدا چون باه ناور الهاي از آن
حجاب آزاد شدند در سفر معراجي خود با بهشت و جهنّم روبهرو گشتند.
نهتنها آيهی فوق تذكر است و موجب ميشود انساان باه خاود آياد و آن را تصاديق كناد،
بلكه كُلّ قرآن تذكر است و انساان را دعاوت مايكناد تاا آن حقاايق را در درون خاود بياباد.
ميفرمايد قيامت چيزی نيست كه بعداً بيايد ،كافي است حاكميت حجابِ بدن را ضعيا كنياد
تا با آن روبه رو شويد و به همان اندازه نفس ناطقهی خود را در عاوالم غياب بيابياد .وقتاي آياه
مي فرمايد پرده و غطااء را كاه برطارف كنايم قيامات را مايياابي ،معلاوم مايشاود هاماكناون
واقعيتهايي در عالم هست كه ما نميبينيم در حاليكه ميتوانيم با آنهاا ارتبااط برقارار كنايم،
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ب بادن را رقياق كارده و باا حاكميات احكاام
در ابتدای امر ميتوان باا روزه ،حا كميات حجاا ِ
شريعت و رعايت حرام و حالل الهي به جنبهی معنوی خاود رجاوع كنايم كاه در عاوالم غياب
حاضر است ،وقتي شما به ركوع و سجده ميرويد عمالً حكم خدا را بر جان و تن خود حااكم
ميكنيد ،اين يعني انصراف از حجابهايي كه مانع حضور شما در عالم غيب است و هر چقادر
اين عبادات با حضورِ بيشتر انجام گيرد از يک طارف حاكميات بادن را ضاعيا مايكنياد و از
طرف ديگر حضور نفس ناطقه را در عالمِ غيب و قيامت شدت ميبخشيد .نتيجه آن ميشود كه
نفس ناطقه به همان اندازه خود را در عالم غيب احساس ميكند و متذكر حقايقي مايشاود كاه
هرگز به فكر او نميرسيد ،چون بايد قلب به صحنه ميآمد تا آن حقايق جلوه كنند و با حضاور
نفس در آن عوالم ،نفس آمادهی قبول آن تجليات ميشاود .وقتاي حجااب بادن كناار رفات و
انسان مرد و در عالم غيب حاضر شد -چه در عالم برزخ ،چه در عالم قيامت -ديگر حجابي بين انسان
و حقايق غيبي نيست .هر چند ممكن است مدتها طول بكشد تا انسان در مقامات عاالم قيامات
مستقر شود ولي در هر حال در آن عالم حقايق را در منظر خود دارد ،باه هماين جهات هماه در

ابتدای قبض روح ،مقام رسول خدا و ائمه را ميبينناد 11.باه ماا فرماودهاناد« :م ،تُم اهقَبرمَِّه
َ ْتَم ،تُ ا» 12قبال از آنكاه بادن هايتاان بميارد ،خودتاان بميرياد ،و خاود را از حاكميات امياال
جسماني آزاد كنيد و در ذيل حاكميتِ اوامر الهي قرار گيرياد تاا هماين حااال آخارت خاود را

ببينيد ،مثل حارثةبن مالک كه راز رسيدنش به حقايق را به رساول خادا چناين عارم كارد:
« عزَفَترهنَفْسِيهعنِهالدُّنْياهفَأَسرهرَ رهلَيرلِيه هََظْمأَ رهُ اجِرِيه هكَأَنيهََنْظُرُهإِلَىهعمرْشِهربِّميه هقَمهدره
،ضِعهلِلْحِسابِه هكَأَنيهََنْظُرُهإِلَىهََُرِِّهالْجنَّةِهيتَزَا رَ ،هفِيهالْجنَّةِه هكَأَنيهََسرمع،هع ،اءهََُرِِّهالنَّارِهفِميه
النَّار» 13خود را از دنيا كنار كشيدهام ،و شبها را بيدار هستم ،و روزها را روزه مىگيرم و گويا
مىنگرم مردم در كنار عرض خدا براى حساب حاضر شدهاند و مشاهده مىكنم اهال بهشات باا
هم رفت و آمد مىكنند فرياد و نالههاى دوزخيان را با گوض خود مىشنوم .گفت:
عارفااااان در يااااک دَم دو عيااااد كننااااد
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عنكبوتاااااان مگاااااس قَدياااااد كنناااااد

ميگويد عارفان همين حاال دو عيد دارند؛ هم عيد رؤيت حق ،هم عيد رؤيت بهشت ،چون
نسبت به آزادشدن از حاكميت اميالِ بدني و قبول احكام الهي مجاهده ميكنند.
دقت بفرماييد؛ وقتي ميفرماياد« :فَكَشَفْناهعنْمكهغِطائَمكه»هخطااب باه شاخص مايكناد و
ميگويد پرده را از جلو تو برداشتم .نميگويد« :جهان را عاوم مايكنايم» ،مايگوياد« :تاو را
عوم ميكنيم» .پرده را از جلوی چشم تو كنارميزنيم؛ پس اگار آن حجااب هماين حااال هام
كنار رود ،همين حاال حقايقِ قيامت برای ما ظاهر مي شاود .وجاود مقادس پياامبر در هماين
رابطه ميفرمايند« :اآل َهقيامتيهقمائُه» 14هماين حااال قيامات مان برپاا اسات .معلاوم اسات كاه
حضرت ناظر بر قيامت خود هستند و همين حاال با رفع حجاب تا آنجاها رفتهاند ،همچناان كاه
اميرالمؤمنين فرمودهاند« :لَ رهكُشَِهالْغِطَاء،هماهازرددر ،هيقِينماه» 15اگار پارده از پايش چشام مان
برداشته شود بر يقينم افزوده نخواهد شد .پس اينطور نيسات كاه واقعياتِ غياب و قيامات بعاداً
واقع شود .در روايت داريم كه راوی از حضرت امام رضا ميپرسد :مارا از بهشات و جهانم

خبر دهيد ،آيا هم اكنون آنها خلق شدهاند؟ حضرت فرمودناد :بلاي ،و رساولاهلل وقتاي باه
معاارا رفتنااد داخاال بهشاات شاادند و آتااش را ديدنااد .راوی ماايگويااد :عاادهای از مساالمانان
ميگويند بهشت و جهنم مقدر شدهاند ولي خلق نشدهاند .حضرت فرمودند :آنها از ماا نيساتند

و ما هم از آنها نيساتيم« :منْهاَنْكَرَهخَلْقَهالْجنَّةِه النّارهكَذَّبهالنَّبِيُّه هكَذَّبرناه هالهمِنْه ِاليتِناهعليه
شَيرئوه هيخْلُد،هفيهنارِهجهنَُّ.هقاواهلل: هُذِ ِهجهنَُّ،هالَّتيهي،كَذب،هبِهاالْم،جررِمَ ،هيطُ فُ َهبيرنَهماه هبميرنَه

َميُوها و»16هپس كسي كه منكر خلقت فعلي بهشت و جهنم شود ،پيامبر و ما را تكاذيب كارده
است و در ذيل واليت ما نيست و برای هميشه در آتاش اسات .خداوناد در آياهی  44ساورهی
الرّحمن ميفرمايد :اين است جهنمي كه گناهكاران انكار مايكردناد و هام اكناون گناهكااران
بين آن جهنم و آبجوشان در حال طوافاند.
اينكه حضرت ميفرمايند كسي كه منكر باشد هماكنون بهشت و جهنم خلق شدهاند ،از ماا
نيست يعني از معارفي كه آنها دارند غافل است .چون تأكيد دارناد هماهی حقاايق هاماكناون
هست ،شما به جهت حجابي كه داريد نميبينيد.
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يک قاعدهای در مباحث فلسفي داريم كه هر موجودی وجودض شديدتر است ،حضاورض
در عالم مقدَّم است ،همينطور كه خداوند از نظر وجود مقدم بر ساير مخلوقات است باه تقادم
بالشّرافه ،در مخلوقات هام آن مخلاوقي كاه در درجاهی وجاودی شاديدتری اسات نسابت باه
مخلوقي كه درجهی وجودیاض ضعياتر است ،مقدم است و چون درجهی وجودی قيامت از
درجهی وجودی دنيا شديدتر است ،قيامت نسبت به دنيا تقدم وجودی دارد.

علت غفلت از قيامت
اينكه من و شما بعداً به قيامت ميرويم به جهت آن است كاه نتوانساتهايام خاود را قياامتي
كنيم ،همينطور كه اگر شما خدا را بعداً مالقاتكنيد به جهت آن است كه قلب خود را آمااده
نكردهايد وگرنه خداوند هميشه حيّ و حاضر است .آری قيامتِ بسياری انسانهاا بعاداً برايشاان
ظاهر ميشود و به همين جهت در قيامت در خطاب به آنها به صاورت جداگاناه باه هار كادام
گفته ميشود« :فَبصرُكهالْي مهَديدٌ» حااال چشام تاو تيازبين شاد ،ناه ايانكاه هماه در قيامات،
قيامتبين شوند ،تو كه گرفتار بدنت بودی و نتوانستي پاردههاا را از جلاو چشامت عقاب بزناي
حاال برايت عقب زديم ،كه البته ديگر كار از كار گذشته است و نميتاواني كااری بارای خاود
انجام دهي.

احساس حيات
بنده سعي دارم مطالب را طوری عرم كنم كه عزيزان متوجه باشند حيات خودشاان يعناي
چه و آن را احساس كنند؛ و معلوم شود چگونه ميبينند كه ميميرند و در اين راستا «حي» بودن
خود را بدون بدن احساس كنند ،و متوجه باشند ذات آنها در وجود خود همان حيات اسات و
حياتي عارم آن نشده ،نفس ناطقه با تجلي در بدنتان ،بدن شما را حيات ميبخشد .پس به ايان
معني شما به عنوان نفس ناطقه نهتنها مرگ نداريد بلكه مرده را زنده ميكنيد؛ بدن مان در ذات
خود مرده است ،دست من اگر از بدن من كه حيات دارد ،جدا شود يک تكه گوشت بايجاان
است ولي اگر به بدن بنده پيوندض بزنند و نفس ناطقاهی مان در آن تجلاي كناد ،دوبااره زناده
ميشود .در همين رابطه در حال حاضر بدن من زنده است چون نفس ناطقهی من به ايان جساد
نظر كرده و در آن تجلي نموده است ولي نفس ناطقاه در ذات خاود زناده اسات و در مرتباهی

وجودی خود حيات عارضاش نشاده بلكاه وجاودض در ايان مرتباه ،مرتباهای از حياات اسات،
هرچند وجودض از خدا است.
با توجه به نكتهی فوق ميتوان گفت حيات ما تجلي حيات خداوند اسات و ماا در مرتباهی
خاص خودمان مظهر حيات او هستيم ،رابطهی حيات شما با حياات خادا ،مثال رابطاهی حياات
شما با حيات بدنتان نيست ،بلكه شما چيزی جز تجلي حيات خداوند در مرتبهی خاص ،نيساتيد.
شما با تجلي حيات خود در بدن ،بدنتان را زنده كردهايد وگرنه بدن شما ذاتاً مرده اسات ولاي
نفس ناطقه ی شما چيزی نيست كه حيات خداوند در آن تجلي كرده باشد ،بلكاه شاما جلاوهی
حيات خداوند هستيد .اينطور نيست كه ما چيزی باشايم و خداوناد در ماا نفاوذ نماوده و ماا را
زنده كرده ،اين يک نوع دوگانگي را به همراه ميآورد .حيات الهي به عنوان يک حقيقت كاه
تجلياتي دارد ،در اين مرتبه همان حيات شما است و به اين معني وقتي خود را باه عناوان حيااتِ
محض در مرتبهی خودتان احساس كنيد حيات خداوند را در مرتبهی نازله احساس ميكنيد .باه
همين معني مولوی ميگويد:
اياا ان قفااااس را بشااااكنيد ای طوطياا اان

بااااااال بگشاااااااييد تااااااا هندوسااااااتان

هفااات پااار از هفااات شاااهر جاااان كنيا اد

قصاااد قااااف حضااارت جاناااان كنياااد

قاااااااف والقاااااارآن مياااا اان جانتااااااان

اُدخلوهااااااااا دعااااااااوت جانانتااااااااان

فااااض گاااويم ياااار مشاااتاق شماسااات

طاقااات او بااايگماااان طااااق شماسااات

فاااااضتاااار گااااويم شااااماييد آن نگااااار

خاااود شاااماييد آن بهشااات و آن بهاااار

نفخاااهی اويياااد و خاااود اويياااد هاااان

خااااويش را خوانيااااد فرعااااون زمااااان

خااود نااه آن فرعااون ،كااو باي عااون و ف ارّ

شااااد در آب و كاااارد در آتااااش مقاا ارّ

بلكااااه آن فرعااااونِ بااااا فاا ارّ و شااااكوه

كااه چااو موسااي ديااد آتااش را ز كااوه

سااوی آتااش رفاات و آب لطااا يافاات

ای خوض آنكه سوی ايان آتاش شاتافت

وقتي معلوم شد انسان «حي» است به جلوهی حي مطلق ،ديگر مرگ برای او معناي نادارد و
اگر با اين ديد به خودتان رجوعكنيد احساس حياتي را كه مرگ ندارد در خود مييابيد ،يعناي
حيات را حسّ مي كنيد و خداوند از اين طريق زنده بودنش را با ماا باه نماايش گذاشاته اسات.
بعداً معلوم ميشود لوازم اين حرف تا كجا ميرود ،حدّاقلِ نتيجه اينكه هركس ميتواناد اقارار

كند :اصالً «مرگ» برای من معنا نميدهد و متوجه ميشود نفس ناطقهی او جاوهرِ بسايطِ ابادی
است.
مالحظه كنيد خودشناسي چگونه انسان را به عاليترين معارف سوق ميدهد كه هر كس از
مرگ ميترسد از خودض ميترسد و خود را از رجوع به ملكوت عالم محروم كارده اسات .باه
گفتهی آيت اهلل حسن زاده«حفظهاهلل»« :به واقع آن كس كه «منْهعرَفهنَفْسمهه هفَقَمهدرهعمهرَفهربّمهه» را
درست بفهمد ،جميع مسائل اصيل فلسفي و مطالب اصلي حكمت متعاليه و حقايق متين عرفااني
را ميتواند از آن استنباط كند ،لذا معرفت نفس را مفتاح خزائن ملكوت فرمودهاند».
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جلسه ششم،

راز مرگ و انواع آن

مسلّم موضوع معرفت نفس با اين مباحث تمام نميشود ولي از اين طريق اباوابي از معرفات
باز ميشود كه إنشاءاهلل ميتوانيد برای سؤالهای خود جاوابهاای مفيادی پيادا كنياد .بناا باه
تجربهای كه بنده داشتهام اين نكات مبنای خوبي به انديشهی شما ميدهد تا بتوانياد بار روی آن
انديشه بنايي از معرفتِ حضوری بسازيد ،نه اينكه ما بخواهيم همهی ظرياكاریهای معرفتاي
را در اين نكات دهگانه خالصه كنيم ،آری اگر اسكلت بحث درست بنا شود تكلياا خودماان
را ميدانيم كه جای هر چيزی كجا است و ذهنمان سر و سامان پيدا ميكند.
وظيفه ی هر معلمي آن است كه ابتدا طرح كلي موضوعي را كه ميخواهد تعليم دهد بريزد
و تكليا دانشجويان خود را در يک طرح كلي مشخص كند ساپس وقتاي راه مشاخص شاد و
چگونه رفتن هم معلوم گشت ديگر خودتان ميتوانياد قسامت زياادی از مساير را طاي كنياد و
نتايج الزم را بهدست آوريد.
سعي بنده آن است كه مباحثِ معرفت نفس مذكِّر باشند تا إنشااءاهلل آنهاا را از صاحيفهی
نفس خود بخوانيد و در اين راستا به حروف كتابِ جان خود آشنا شويد و با آن مراوده كنياد و
آن را بخوانيد.
در جلسهی اول بحث شد همهی ادراكات ،مربوط به نفس اسات .آياا ايان را در صاحيفهی
جان خود يافتيد؟

در جلسهی دوم بحث شد :نفس به جهت ذات مجردض ،فوق زمان و مكان ،حضاور دارد و
به همين جهت ميتواند ادراكاتي از آينده داشته باشد .آياا حضاوری فاوق تان و فاوق زماان و
مكان را در خود احساس ميكنيد؟
در جلسهی سوم بحث شد :تن در قبضهی من است و لذا از حاالت من متاأثر مايشاود .آياا
ميتوانيد اين را در خود تجربه كنيد؟
در جلسهی چهارم بحث شد حياتي هم كه در بدن وجود دارد مربوط به «من» اسات و «تان»
به بركت حياتِ «من» زنده است ولي حيات نفس ناطقه از خاودض اسات ،هرچناد وجاودض از
خدا است ،همينطور كه تری آب از خودض است ولي وجود آن از خدا است آيا حياات را در
ذات خود احساس ميكنيد؟
ممكن است ساؤال شاود :وقتاي هماه چياز را از «تان» نفاي كردياد چاه چيازی بارای «تان»
ميماند؟! چون در جلسهی اول و دوم همهی ادراكات را به «من» نسبت داديد و حتي «تن» را تاا
حدی مانع درک حقايق دانستيد و در جلسهی سوم تأكيد شد نفس ناطقه بر تان حااكم اسات و
در جلسهی چهارم حيات را هم به كلي به «من» نسبت داديد ،باا ايان توصايفات تان انساان چاه
نقشي در زندگي انسان دارد؟
در اين جلسه بيشتر به نقش تن ميپردازيم زيرا ابتدا بايد روشن ميشد چه چيزهايي مرباوط
به تن نيست تا معلوم شود چه چيزهايي حقيقتاً مربوط به تن است و باا تبياين درسات نقاش تان،
مرگ و حياتِ بعد از مرگ بهتر روشن ميشود.

«تن» :ابزار كمال «من»

نقش اصلي تن اين است كه نفسِ انسان از طريق به كاارگيری «تان» كامال مايشاود ،شاما
تصميم ميگيريد كوهنوردی كنيد تا ارادهتان قوی شود و برای رسيدن به چناين نتيجاهای دائمااً
نفس شما به بدنتان فرمان ميدهد و بر خالف طبيعتِ بدن ،آن را باال ميبارد .در دامناهی كاوه
گرايش طبيعي بدن به سوی پايين است ولي نفس ناطقهی شما دائماً به ماهيچهها فرمان ميدهاد

و بدن را باال ميبرد ،همين فرمانهای ممتدی كه به بدنتان ميدهياد موجاب مايشاود تاا نفاس
ناطقه در تن شما حضور بيشتری داشته باشد و حاكميت خود بر بدن را شدت بدهد تا راحتتار
بتواند بر ابزار تن حكومت كند و به نحوهای از كمال دست يابد.
صبح زود بدن را بر خالف گرايش طبيعياض ،از رختخواب بلند ميكنيد و نماز ميخوانياد
و با اين كار ،نفس ناطقهی شما نماز خوانده و نه تن شما .ولي اگر همانطور كه در رختخاواب
هستيد با اين فرم كه روح من بايد نماز بخواند و به خدا نزدياک شاود ،در هماان رختخاواب
شروع كنيد در ذهن خود اذكار نماز را قرائت كنيد ،نه شريعت الهي آن كار را باه عناوان نمااز
برای شما به حساب ميآورد و نه نفس ناطقه شما در مقايسه با وقتي كه به واقع بلند شده و نمااز
خوانده ،آن را به عنوان نماز در خود احساس ميكند .زيرا روح انسان باا باه كاار گياری تان و
بلندكردن آن از رختخواب ،احساس ميكند كاری انجام داده و با انجام ركوع و سجود متوجاه
است كه آن مقصد روحاني به معني واقعياض حاصل شده .اين مثال بود تا معلوم شاود چگوناه
تن در استكمال روح نقش دارد .نكتهی عجيب اين است كه وقتي شما بدن را بلناد مايكنياد و
اراده ميكنيد كه نماز بخوانيد ،روح شما احساس ميكند كااری انجاام داده اسات .وقتاي اراده
ميكنيد آب را به صورتتان  -كه مربوط به بدنتان است -بزنيد روح شما آن عمل را به خاود نسابت
ميدهد و شما مي گوئيد من وضاو گارفتم و تاا بادن شاما باه ركاوع و ساجده نارود روح شاما
احساس نمي كند عملِ ركوع و سجده را انجام داده است ،همهی ايانهاا نشاان مايدهاد تاا ماا
بدنمان را به كار نگيريم ،روح ما كماالتي كاه مايخواهاد باه دسات نمايآورد و قسامت اول
نكتهی پنجم بر همين تأكيد دارد كه «نفس انسان از طريق به كار بردن «تن» كامل ميشود».

تجرد نسبي نفس ناطقه
قبل از ادامه ی بحث نياز است جايگااه نفاس ناطقاه در مراتاب وجاود روشان شاود .از نظار
فالسفه واقعيات عالم يا مادی هستند و يا مجرد و مجردات يا در مقام فعليت محض مايباشاند و
يا در عين مجرد بودن دارای قوههايي هستند كاه اساتعداد فعليات ياافتن دارناد .نفاس ناطقاه از
مجردات نوع اخير است كه جنبههای بالقوه دارد و به همين جهت ميگويند :تجرد نفسِ ناطقاه
نسبي است .خدا و مالئكه در فعليت كامل هستند و بر همين مبنا مايتاوان گفات :مالئكاه كاار
نميكنند تا كامل بشوند و جنبههای بالقوهی آنها بالفعل گردد .آنهاا عاين عملاي هساتند كاه
انجام ميدهند .همينطور كه آب عين تری است ،آب ،تَر نميكند تا تریاض بيشتر بشود ،بلكه

ذاتش «تر»ی است .حضرت جبرائيل ذاتش «ارائاهی علام لادنّي» اسات ،حضارت عُزرائيال

ذاتش «عين نَزمع و قبض ِ روح» است .باه هماين جهات مايگاوئيم آنهاا در مقاام «فعليات»اناد.
حضرت حق هم در مقام «فعليت» است ،با اين تفاوت كه وجود حضرت حق به خودض است و
ساير موجودات وجودشان به حق است .مشكل پيش نميآيد كاه هام خادا مجارد باشاد و هام
مالئكه زيرا خدا مجرد اسات در حاالي كاه ذاتاش عاين خاودض اسات و مالئكاه مجردناد در
حاليكه وجودشان از خداست.
پديده های مادی هيچ نوع تجردی ندارند به ايان معناي كاه از مكاان و زماان آزاد نيساتند،
چون وقتي ميگويند« :فالن پديده مجرد است» ،يعني محدوديتهای زماني و مكاني را ندارد.
نفس ناطقه به عنوان موجودی كه تجردض نسبي است ،در عين آن كه در ذات خاود مجارد
است ولاي از جهتاي در فعليات اسات و از آن جهات كاه باه بادن تعلاق دارد دارای جنباههاای
بالقوهای است كه با بهكاربردن بدن پس از مدتي آن جنبهها به فعليت ميرسد و تا به بدن مادی
تعلق دارد ،دارای تجرد نسبي است .اين حالت برای نفسِ حيوانات نيز صدق ميكناد ،منتهاا باه
فعليترسيدن نفس آنها تنها از نظر تكويني است و ربطي به انتخابهای آنها ندارد.
نفس ناطقهی انسان از آن جهت كه خود را فوق زمان و مكان احساس ميكند و بدون بادن
ميتواند در گذشته و آينده حاضر شود ،مجرد اسات و بار اسااس هماين جنباه اسات كاه شاما
هماكنون خود را همان كسي احساس ميكنيد كه سالها پيش در كالس اول دبساتان وارد شاد
و از اين جهت خود را همان ميدانيد .ولي از جهت ديگر تغييراتي كردهاياد ،ناه تنهاا از جهات
جسم ،بلكه از نظر شخصيت و فكر نيز تغيير كردهايد و جنبههای بالقوهی شما فعليت يافته و اين
به جهت تعلقي است كه نفس ناطقه به بدن خود دارد .پس نفس شما از يک جهات ثباات دارد
و فوق زمان و مكان است و از جهت ديگر در محدودهی زمان و مكان قرار دارد .بناابراين شاما
به اعتبار اينكه احساس بقاء و ثبات شخصيت و عدمِ تغيير داريد ،مجرديد و باه اعتباار ايان كاه
در طول عمرِ خود از نظر فكر و انديشه و اخالق تغيير كردهايد ،مجرد نيستيد و به اين معني شما
دارای تجرد نسبي هساتيد و «امكاان تغييار» هناوز در شاما هسات و خودتاان مايتوانياد ايان را
تجربهكنيد كه چگونه جنبههای بالقوهی شما به فعليت تبديل ميشود.
با توجه به موضوع فوق ،نقش تن مشخص مي شود كاه چگوناه انساان باا باه كاار باردن تان
جنبههای بالقوهی نفسِ خود را فعليت ميبخشد و اگر گفته شد« :تن در حقيقت انساان دخاالتي

ندارد» به اين معني نيست كه در استكمال آن هم بايتاأثير باشاد زيارا بارای ايانكاه جنباههاای
بالقوهی نفس به فعليت برسد به بدن احتيا دارد.
البته إنشاءاهلل بعداً روشن ميشود كه جهتگيری انسان در مسيرِ تبديل قوههای نفس ناطقاه
به فعليت بسيار مؤثر است ،چون انسان دارای ابعاد حيواني و انساني است و استعدادِ فعليتياافتن
در هر دو جنبه را دارد و اگر به ساوی انساانيت جهاتگياری نكناد ممكان اسات در حيوانيات
فعليت بيابد.

محبتِ «نفس ناطقه» به «تن»
در قسمت دومِ نكتهی پنجم آمده است« :به جهت آنكه نفس ناطقاه باا باهكاارگرفتن بادن
كامل مي شود ،بدن خود را به صورتِ تكويني دوسات دارد و آن را از خاودض مايداناد» ايان
يک مطلب ارزشمندی است كه نفس ناطقه تكويناً و براساس ساختار وجاودیاض آنچاه را در
كمالش به او كمک ميكند دوست دارد ،اعم از آن كه در كمال حيوانياض به او كمک كناد
يا در كمال انسانياض .گرايش نفس به بدن به انتخاب شما مربوط نيست و لذا هم نفسِ بادترين
آدمها تكويناً به بدن خود گرايش دارد و به آن نظر ميكند و هم نفس بهترين انسانها در حفظ
بدن خود تالض ميكند و هرچند انسان ممك ن اسات اراده كارده باشاد باا حضاور در مقابلاه باا
دشمن شهيد شود ،باز نفس ناطقهی او از نظر تكويني كار خودض را ميكند و نهايات تاالض را
جهت حفظ بدن و ترميم جراحات وارده به كار ميبندد.
عنايت داشته باشيد كه عمل تكويني نفس ناطقه عملاي اسات خاار از اختياار انساان ،مثال
حرك ات قلب كه در عين آن كه عملاي اسات مرباوط باه نفاس ناطقاه ولاي مرباوط باه جنباهی
تكويني آن است و نه جنبهی اختياری آن ،به همين جهت هم شاما باه طاور طبيعاي نمايتوانياد
دخالتي در حركات قلب خود داشته باشيد و بر اين اساس عرم ميشاود ،دوسات داشاتني كاه
برای نفس ناطقه نسبت به بادن مطارح اسات در حاوزهی اختياار انساان نيسات و چاه انساان در
حوزهی اختيار خود بدن خود را دوست داشته باشد و چه دوست نداشته باشاد ،نفاس ناطقاه باه
صورت تكويني به بدن خود به عنوان ابزار ،گرايش دارد و در حفظ آن تالض ميكند.
نفس ناطقه عالوه بر آنكه بدن را ابزار خود مايداناد و باه آن نظار دارد ،از آن جهات كاه
مدتي با آن مأنوس بوده اسات نياز طالاب آن اسات و باه هماين جهات از نداشاتن آن وحشات
ميكند ،زيرا «اُنسِ» طوالني ،ناخودآگاه «محبت» مايآورد هار چناد آن محبات وَهماي باشاد.

باألخره ما چهل ،پنجاه سال با اين بدن باودهايام و تمامااً در فضاای اُناسِ باا آن اداماهی حياات
دادهايم تا حدّی كه فكر ميكنيم اين بدن ،خودِ ما است .اينكه بعضيها با علم باه ايانكاه ايان
بدن حجاب بين آن ها و حقيقت است ،باز از مرگ باه نحاوی دلهاره دارناد باه جهات گارايش
تكويني نفس آنها به بدنشان و به جهت اُنس طوالنيشان با آن است و لذا مفارقت از اين بادن
برايشان غيرمترقّبه است .واقعاً هم عجيب است! هفتاد سال انسان هر كاری مايكارده ،باا هماين
بدن انجام ميداده ،حال بايد به جايي برود كه اين بدن با او نيست! و با شرايطي روبهرو ميشود
كه برايش جديد است و با آن شرايط انس ندارد .جداشدن از شرايطي كه ساالهاا باا آن اُناس
گرفته ،يكي از داليل وحشت قبر است و به همين جهت برای مؤمن هم «وحشت قبار» هسات و
در دعا از خدا تقاضا ميكنيد «فَآنِسهفِيهالْقَبررِه َرشَتي» 1در تنهايي و تاريكي قبر مونسم باض و
يا اظهار ميدارياد« :ياهاَنيسهكُِّهغَريب هآنِسرهفِىهالْقَبررهغُرْبتىه هياهثانِىهكُِّه َيمدٍه هإررَمهُرهفِمهىه
الْقَبرِه َردتى» 2اى مونس هر غريب و بايكاس ،در تنهاايي قبار مونسام بااض ،و اى همادم هار
تنهايي! به تنهائيم در قبر رحم فرما .نگراني از تنهايي قبر ،نگراني از جداشدن از مأنوساتي اسات
كه انسان آنها را همراه با بدن برای خود پيدا كرده است.
اولين چيزهايي كه انسان با آن مأنوس بوده همين چشم و گوض و ساير اعضاء اسات كاه باا
آن ميديده و ميشنيده ،حاال در قبر بايد بدون آنها با خودض به سر برد در حالي كه آنقادر باا
آنها مأنوس بوده كه نميتواند بدون آنهاا خاودض باشاد .ايانكاه مايفرمايناد« :م ،تُم اهقَبمَِّه
اَ تَم ت ا» 3برای همين است كه وقتي با آن تنهايي روبهرو شديم تنهاا نباشايم و خادا را ماأنوسِ
جان خود كرده باشيم .به هرحال عوامل گرايش نفس به بدن يكي اُنس طوالني با بادن و ديگار
بهرهای است كه از بدن به عنوان ابزارِ استكمال خود ميبرد ،در حالي كه آنچه مطلوب بالاذّات
و حقيقيِ نفس است ،آن كمالي است كه از طريق بهكارگيری تن برايش حاصل مايشاود و ناه
خودِ تن .و چون از اين موضوع غفلت شود ،يک نوع هراسِ دروني از مرگ برای انساان پايش
مي آيد و اين غير از هراسي است كه ممكن است انسان به صورت اختياری به جهت گناهاان ياا
تعلقات دنيايي از مرگ داشته باشند.
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گرايش تكويني و تشريعي
از موضوعات مهمي كه بايد با دقت فراوان به آن توجه شود تفاوت حضاورِ تكاويني نفاس
ناطقه در بدن با حضورِ تشريعي آن در بدن است و اشكالي كه در خلاط باين ايان دو باه وجاود
مي آيد .عرم شد حركات قلبِ شما تكاويني اسات و در عاين آنكاه باه نفاس ناطقاهی شاما
مربوط است ،اختيار و اراده شما در حركات آن نقشي ندارد .اين نشان مايدهاد كاه وَجهاي از
نفس ناطقهی شما در حوزهی اختياار شاما نيسات و نفاس ناطقاه در آن وَجاه باه خاودی خاود
وظايفي را به عهده دارد .پس اگر حركات قلبتان را از جهت تكوين باه شاما نسابت دهايم كاار
درستي است ولي اگر از جهت ارادهی تشريعي آن را به شما نسابت دهايم درسات نيسات زيارا
شما اراده نكرده ايد تا قلبتان را به حركت در آوريد ولي از آن طارف اگار نفاس ناطقاهی شاما
بدن شما را ترک كند ديگر قلب شما حركتي ندارد ،اين نشان ميدهد حركت قلب مرباوط باه
نفس ناطقهی شما بود ،در عين اينكه مربوط به ارادهی تشريعي شما نبود .آنجا هم كاه عارم
شد «نفس ناطقه ،بدن خود را دوست دارد» منظور از دوساتداشاتن ،دوساتداشاتن باه ارادهی
تكويني بود و ربطي به اراده ی تشريعي شما نداشت تا شما بگوئيد ولي من بدن خود را دوسات
ندارم .بر اساس دوست داشتن تكويني است كه اگر بدن شما زخام باردارد نفاس ناطقاه تاالض
ميكند آن را ترميم كند.
توجه به تفاوت ساحت تكويني با ساحت تشريعي نفس در تفسير حركات آن بسيار راهگشاا
است و نبايد تصور كرد از همان ساحتي كه شما اراده ميكنيد دست خود را حركات دهياد تاا
قلم را برداريد ،از همان ساحت نيز حركات قلب انجام ميگيرد .بايد متوجاه باود كاه حركاات
قلب بر مبنای «بودن» نفس ناطقه انجام ميگيرد ولي حركتدادن دست بارای برداشاتن قلام بار
مبنای «شدن» شما است و اينكه ميخواهيد در حركاتدادن دسات ،باا اختياار خاود هادفي را
دنبال كنيد .همينكه خود را احساس ميكنيم ،در همان رابطه نفساي را احسااس كاردهايام كاه
ارادههای تكويني هم دارد و در آن رابطه ،معدهی شاما فعاليات دارد و موهاای سار شاما رشاد
ميكند و بدن شما هر روز نسبت به روز قبل پيرتار مايشاود .اماا ناه باه اعتباار اختياار و ارادهی
تشريعيتان« .ارادهی تشريعي» آن ارادهی جزئي اسات كاه بارای مقصادی خااص توساط شاما
ظهور ميكند ولي نفس انسان تنها همين اراده را ندارد بلكه ياک ارادهی كلاي نياز در نفاس او
هست كه اهدافِ وجودی انسان را دنبال ميكناد .در قيامات هاركس باا آن شخصايتي از خاود
روبهرو ميشود كه ارادهی تشريعي او ايجاد كرده و هركس در رهن انتخاابهاای تشاريعياض

ميباشد كه قرآن در اين رابطه ميفرماياد« :كُُِّّهنَفْسوهبِماهكَسبترهرُينَمةٌه» 4هاركس در رهان آن
چيزهايي است كه خودض با ارادهاض كسب كرده و در رابطه با آثاار ارادهی تشاريعي هاركس
ميفرمايد« :ي رمهتَجِد،هكُُِّّهنَفْسوهماهعمِلَترهمِنْهخَيرروهم،حرضَراًه هماهعمِلَترهمِنْهس،م ءه» 5قيامات روزى
است كه هر كس آنچه را از كار نيک و كار بد انجام داده حاضر مىبيند.
وقتي روشن شد در قيامت شخصيت ما همان ارادههای ما اسات و باه تعبيار رساول خادا

«لِكُِّهامررِئوهماهنَ ى» 6برای هركس آنچه نيت كرده است باقي ميماند .پس آنچه را ماا در ايان
دنيا انتخاب نكردهايم آن دنيا در نزد ماا نيسات .آياا زنباودن ياا مردباودن خاود را ماا انتخااب
كردهايم كه در آن دنيا با ما باشد ،يا شما همان هستيد كه با انتخابهای خود كسب كردهاياد و
فرمودند« :كُُِّّهنَفْسوهبِماهكَسبترهرُينَةٌ» 7هركس در رهن انتخابهای خودض مايباشاد؟ «رهان»
يعني «محدوديت»؛ شما چيزی را كه به رهن ميدهيد ،محدودض ميكنيد كه اگر تعهد خاود را
اداء نكرديد آن چيز در محدودهی آن فرد باقي بماند .هر كس در قيامات در محادودهی آنچاه
انتخاب كرده است ميماند و آنچه را در اين دنيا به ما دادهاند  -مثال بادن دنياايي و زن و مردباودن-

در آن دنيا در نزد ما نيست ،در اين دنيا اين امكانات را به ما دادند تا ما بتوانيم شخصايت قياامتي
خود را بسازيم و در قيامت با آن شخصيتي كه با ارادهی تشريعي خود ساختهايم ،زندگي كنايم.
همينطور كه حركات قلب خود را انتخاب نكردهايد و نميتوانيد ادعا كنيد كه سي سال اسات
قلب من فعّال است ،به همان شكل نميتوانيد به زن و مرد بودن و بلند و كوتاه باودن و شاكل و
قيافهی خود افتخار كنيد ،چون اينها را به شما دادهاند تا امكان زنادگي در ايان دنياا را برايتاان
آسان كنند ،ولي در قيامت با اينها نيستيد ،با اعمال خود هستيد و بس.

مرگ تكويني و مرگ تشريعي
تا ما متوجه نباشيم كه دارای دو ساحت هستيم نميتوانيم درست فكار كنايم و هماواره باين
امور تكويني و تشريعي خلط ميكنيم .با توجه به گرايش تكويني نفس به بدن و باه جهات نيااز
نفس به ابزاری به نام بدن ،نفس ناطقه تن را دوست دارد و در همين رابطه وقتاي بادن نتوانسات
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نيازهای نفس را برآورده كند با هماان ارادهی تكاويني ،بادن را رهاا مايكناد ،و باه ايان عمال
«مرگ» ميگويند.
با توجه به اين امر ميتوان روشن كرد چرا انسان ميميرد .ممكن است بفرماييد عموماً افاراد
بدن خود را دوست دارند و آن را ميخواهند ،پس چرا ميميرند؟ اين هماان خلطاي اسات كاه
عرم كردم بين امور تكويني و تشريعي پيش مايآياد .چاون شاما از سااحت ارادهی تشاريعي
موضوع را مطرح ميكنيد در حاليكه بحث اين بود كه وقتي نفس ناطقاه بادن خاود را تكوينااً
نخواست آن را رها ميكند و انسان ميميرد ،حال چه با ارادهی تشريعي بادن را بخواهاد و چاه
نخواهد .همانطور كه بسياری از پيران به جهت نااتواني و بيمااریهاايي كاه دارناد ،باه ارادهی
تشريعي مايلاند بميرند ولي تا نفس آنها اراده نكند فايده ندارد و باياد منتظار بمانناد تاا نفاسِ
ناظقه با شعور تكويني خود به اين نتيجه برسد كه ديگر بايد بدن را رها كند ،زيرا تن ابزار نفاس
ناطقه است و تا نفس در استفاده از ابزارِ تن به حدّ اشباع نرسد آن را رها نميكناد ،همچناانكاه
وقتي استفادهی كامل را از آن بُرد آن را رها ميكند و تكويناً انسان ميميرد .ايان غيار از ماوت
اختياری است كه انسان با حاكميتِ احكام الهي بر اميال خودض خود را در اختيار خداوند قارار
ميدهد و بسياری از حجابهای دنيايي از او رفع مايشاود ،هماانطاور كاه در مارگ تكاويني
حجابها برطرف ميشود و انسان با دو ملک نكيار و منكار روباهرو مايگاردد ،بار هماين مبناا
عرفای بزرگ با رياضتهای شرعي به جايي ميرساند كاه ديگاران تكوينااً باه آنجاا خواهناد
رسيد.
اين كه در روايات هست حضرت عزرائيل جهت قبض روحِ اهال دنياا باه ساختتارين
شكل وارد ميشوند و با قالبهای آتشين روح آنها را از جسمشان جدا ميكنند 8به جهات آن
است كه اين افراد سخت به دنيا دل بستهاند و حاضر نيستند مطابق سير تكاويني نفاس ناطقاه باه
برزخ منتقل شوند ،ارادهی تشريعي آن ها به شدت متعلق به دنياا اسات و حضارت عزرائيال

ميخواهند اين تعلق و دلبستگي به دنيا را از آنها بگيرند و جهات روح آنهاا را متوجاه بارزخ
كنند ولي همين حضرت عزرائيل برای بعضيها با گُل ظاهر مايشاوند تاا باا بوئيادن آن باه
سوی برزخ سير كنند ،حتي بعضيها آنچنان در دنيا نظرشان به برزخ و قيامت اسات كاه قبال از

اين كه حضرت عزرائيل بيايد تا آنها را قبض روح كند آنها برزخي شادهاناد .آن زمااني
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كه تازه حضرت امام خميني«رضاا اهللعليه» رحلتكرده بودند در جلسهای كاه باا ياک روح برزخاي
ارتباطي برقرار شده بود و از قضايای برزخ خبر ميداد ،آن روح گفته بود :وقتي عزرائيل آمد تا
جان آقای خميني را بگيرد و به برزخ منتقل كند ،ايشان گفتند« :من كه اينجايم ».يعني حضارت
امام«رضواا اهللعليه» نياز به قبض و كشيدن به سوی برزخ نداشتند ،خودشان با سعهی وجودی كاه پيادا
كرده بودند ،در برزخ حاضر شده بودند.
عرم شد «بدن» ،ابزار نفاس اسات تاا نفاس باه كماک آن باه حاوائجي كاه دارد برساد و
جنبههای بالقوهاض فعليت پيدا كند .از آن طرف روشن است كه انسان وقتي ديگر به ابزار خاود
نياز نداشت آن را رها ميكند ،چون آن ابزار جزء ذات نفس نيست تا الزم باشد تاا آخار حفاظ
شود و ريشه ی رهاكردن بدن كه در ذات تكويني نفاس نهفتاه اسات هماين نكتاه اسات و اگار
مطالب گذشته با دقت دنبال شود اين نتيجه باه خاوبي حاصال مايشاود .كاافي اسات فراماوض
نفرمائيد بدن در حقيقتِ انسان دخالت ندارد و وسايلهای اسات جهات اساتكمال نفاس و نفاسِ
ناطقه تكويناً كماالتي را ميشناسد كه به كمک بدن به آن ميرسد و معلوم است كاه وقتاي آن
كماالت در نفس ناطقه فعليت يافت ،نفس از بدن منصرف ميشود و باا هماان ارادهی تكاويني
كه بدن را به كار ميگرفت ،با همان اراده از آن منصرف مايشاود .فكار مايكانم باا توجاه باه
مباحث قبلي اين موضوع برای عزيزان روشن است كه چرا بعضيها در عين اينكه به بدنِ خاود
عالقه دارند باز مرگشان فرا ميرسد و ميميرند؛ چون عرم شد عالقهی اين افراد باه بدنشاان
به ارادهی تشريعي است ولي مرگ آنها و انصراف نفس از بدن به ارادهی تكويني آنها است.

نمونهاي از دقت علمي
اين كه انسان متوجه باشد نفسِ انسان دو اراده دارد يكي ارادهی تكاويني و ديگاری ارادهی
تشريعي يک قدم در علم و انديشه جلوتر از كسي است كاه نتوانساته متوجاه ايان تقسايمبنادی
شود« .يحيبناكثم» برای اين كه به مأمون و درباريانش نشانبدهد كه علمش از اماام جاواد
بيشتر است ،خواست از امام سؤال سختي بپرسد ،لذا درباارهی احكاام حاج -كاه از مشاكلتارين و

پيچدهترين مسائل فقهي و پر از فروعات مختلا است -سؤالكرد؛ از امام پرسيد« :دربارهی شخصي كه
مُحرم بوده و در آن حال حيواني را شكاركردهاست ،چه مايگويياد؟» ،اماام جاواد فرماود:
«آيا اين شخص ،شكار را در حِلّ (خار از محدودهی حرم) كشته است ياا در حارم؟ عاالم باه
حكم حرمت شكار در حال احرام بوده يا جاهل؟ عمداً كشته ياا باه خطاا؟ آزاد باوده ياا بارده؟

صغير بوده يا كبير؟ برای اولين بار چنين كاری كرده يا برای چندمين بار؟ شكار او ،از پرندگان
بوده يا غير پرنده؟ از حيوانات كوچک بوده يا بزرگ؟ باز هم از انجام چنين كاری إبا ندارد ياا
از كردهی خود پشيمان است؟ در شب شكار كرده يا در روز؟ در احارامِ عماره باوده ياا احارامِ
حج؟» .يحيبناكثم از اين همه فروع كه امام برای ايان مساأله مطارح نماود ،متحيّار شاد و آثاار
ناتواني و زبوني در چهرهاض آشكار گرديد و زبانش به لكنت افتاد به طوری كه حضار مجلاس
ناتواني او را در مقابل آن حضرت بهخوبي دريافتناد .آنگااه پاس از ماذاكراتي كاه در مجلاس
صورتگرفت و مردم پراكنده گشتند و جاز نزديكاان خليفاه  -از جملاه يحايباناكاثم -كساي در
مجلس نماند ،مأمون رو به امام جواد كرد و گفت« :قربانت گردم! خوب اسات احكاامِ هار
يک از فروعاي را كاه در ماورد كشاتن صايد در حاال احارام مطارحكردياد ،بياان فرمايياد تاا
استفادهكنيم .».و سپس حضرت حكم هر حالت را بيان فرمودند.
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مالحظه كرديد كه وقتي انسان منور به نور علم حقيقي شد چگونه از يک موضاوع ،ابعااد و
زوايای مختلفي را متوجه مي شود ،در ابتدا ممكن است انسان تصور كند خواستن و اراده كردن
يكي بيشتر نيست ولي وقتي با دقاتِ بيشاتری موضاوع را دنباال كناد متوجاه ارادهی تكاويني و
تشريعي ميشود ،همانطور كه خداوند تكويناً اراده كرده است كه ماا بتاوانيم گنااه كنايم ولاي
تشريعاً به ما دستور داده است از هر گناهي اجتناب كنيم به اين معني كه تشريعاً نمايخواهاد ماا
مرتكب گناه شويم.
يک وقت شما دستتان را حركت ميدهيد تا كاری بكنيد ولي يک وقت نفس ناطقهی شاما
قلب شما را به تپش و حركت ميآورد ،هر دوی اين حركات را ميتوان به نفاس ناطقاه نسابت
داد ولي با دو اراده ،شما اراده ميكنيد تا دستتان را حركت دهيد و به راحتي هر طاور خواساتيد
حركت ميدهيد ولي آيا چنين ارادهای را ميتوانيد به قلب خود تحميل كنيد و قلبتان را هرطور
خواستيد حركت دهيد؟ در مورد حركات قلب ميگوئيد چون نفس من مايل است كه تن زنده
بماند قلب من را به حركت درميآورد تا اكسيون الزم را از ريهها بگيرد و گازكربنيکِ مازاحم
را از ماهيچهها دفعكند ،ولي متوجهايد كه اين خواستنِ نفس ،با خواستنِ اينكه شما ميخواهيد
يک ليوان آب برداريد از يک جنس نيست ،هر چند هر دو را ميتوان به نفس نسابت داد و هار
دو را در خود احساس كرد ،شاما ناه تنهاا احسااس مايكنياد خودتاان اراده كردياد و لياوان را
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برداشتيد ،به علم حضوری احساس ميكنيد خودتان در صحنهی حركات قلاب حاضاريد ،البتاه
چون يک حركت يكنواخت است در تشخيص آن نياز دارياد مقايساهای صاورت گيارد و لاذا
وقتي به جهت ترس ،حركات قلب شما شديدتر شد و آن را به علم حضاوری احسااس كردياد
متوجه ميشويد در تمام مدتي هم كه قلب به صورت طبيعي و يكنواخت حركت داشات نفاس
ناطقه به علم حضوری متوجه آن بود ،اين موضوع بايد در جای ديگر بحث شود ،مثال ايان كاه
نفس به علم حضوری متوجه سلولهای دست خود ميباشد ولي وقتي آسيب ديد و سوزشاي را
در خود يافت ما بهتر متوجه توجه حضوری نفس به سلول ها و به آن آسيب ميشويم.
قرآن ميفرمايد « :هإِ ْهمِنْهشَيرءٍهإِالَّهي،سبِّح،هبِحمردِ ِه هلكِنْهالهتَفْقَهَ ،هتَسربيحهُ،ر» 10يعناي هايچ
چيزی نيست مگر اينكه تسبيح خدا را ميكند .اين دست من هم شيء است ،پاس تسابيح خادا
را ميكند .ممكن است بفرماييد ولي من اراده نكردهام كه دستم تسبيح خدا را بگويد ،غافال از
اينكه شما يک وجهي داريد كه آن وجه در حوزهی تشريع شاما نيسات .خاود دسات مرتباه و
مقامي در اين عالم دارد كه مطابق آن مرتبه تسبيحگو است .وجودی داريد كه ابعاد آن وجاود،
در حوزهی اختيار شما نيست ،هرچند جزء وجود شما هست.
شايد تعجب كنيد چرا بنده اين اندازه اصرار دارم ارادهی تكويني نفاس باا ارادهی تشاريعي
آن تفكيک شود ،تجربهی بنده نشان داده عموماً عزيزان در حين بحث از تفكيک و تفاوت اين
دو اراده غفلت ميكنند و نتيجهی درستي از بحث بهدسات نمايآورناد .باا ايان مقادمات فكار
ميكنم از اين به بعد متوجه ميشويد معني ايانكاه گفتاه مايشاود« :نفاس وقتاي بادن خاود را
نخواست رها ميكند» يعني چه و اين نخواستن از چه ساحتي است و نظرتاان باه ذات و جنباهی
وجودی نفس معطوف ميشود همان ساحتي كه فعالً نفس ميخواهد بدن را تدبير كند.

انواع مرگ
پس از آنكه معنای مرگ مشخص شد؛ و معلوم گشت مرگ چيزی جز انصاراف نفاس از
ابزاری به نام بدن نيست ،بايد به انواع مرگ بپردازيم ،با توجه به اينكه هماهی اناواع مارگ در
انصراف نفس از بدن مشترکاند ولي با خصوصيات متفاوت.
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در عين اين كه مرگ انصراف نفس است از بدن ،ولي ايان انصاراف باه دو شاكل صاورت
ميگيرد .يک وقت نفس به جهت اينكه به نتايجي كه ميخواسته رسيده ،تن را نمايخواهاد و
آن را رها مايكناد ولاي ياکوقات از جهات ديگار تان را نمايخواهاد ،مثال وقتاي كاه بادن
آسيبهای جدّی ديده و ديگر قابل استفاده نيست.
مالصدرا«رمحةاهللعليوه» با يک مثال اين دو مرگ را شرح ميدهد .ميگويد :يک وقت اسات كاه
يک نجار با تيشهی نجاری خود درِ خانهای را ميساازد ،معلاوم اسات كاه وقتاي در را سااخت
تيشهاض را كنارميگذارد؛ چون از اين ابزار آن استفادهای را كه ميخواست بُرد .اما يک وقات
در حين ساختن در ،تيشه ميشكند ،اينجا هم تيشه را رها ميكند ،اماا ناه چاون در را سااخت،
بلكه به جهت اين كه اين تيشه ديگر بهكار نميآيد .در توضيح نوع اول مرگ ميفرمايد:

اما در نوع دوم مرگ ،نفس ناطقه ،بدنِ متالشيشده در اثار تصاادف را نمايخواهاد .چاون
نميتواند از آن استفادهكناد؛ در چناين شارايطي هرچاه باه ماهيچاههاا فرماان مايدهاد ،فرماان
نميپذيرند؛ پس عمالً از آن منصرف ميشود ،اما ناه باه جهات آنكاه جنباههاای باالقوهاض باه
فعلياات رساايده بلكااه بااه جهاات آن كااه نفااس نماايتوانااد از آن اسااتفاده نمايااد .زياارا بااه تعبياار
مالصدرا«رمحةاهللعليوه»« :اآل جاوهاالختراميمةهالتميهتحصمِّهبعمر ضهابسمبابهاالتفاقيمةه هالق اطمعه
القسرية» 12اَجلهای ناگهاني از طريق اسباب اتفاقي منجر به چنين مرگي شدهاند.
« - 11حق للنفوس البشريه و غيرها تمني الموت طبعا فانها كالصناع و األبدان و األجساد كالدكاكين و األعضااء و قواهاا
كاآلالت و األدوات و إنما يجتهد الصانع في دكانه ألجل غرم فإذا تم غرضه و بلغ أمنيته ترک دكانه و رمى من يده أدواتاه
و استراح من العمل و هكذا النفوس إذا أحكمت ما يراد منها بكسوتها مع الجسد و خرجت كل فيما خلق من القوه إلى الفعال
اشتغلت بذاتها و كان هذا الجسد وباال عليها و مانعا من الخرو إلى منازلها و معادنها»(االسفار ، 8 ،ص )108
 - 12الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة ، 8 ،ص108 :

از دو نوع مرگ مذكور ،يكي را مرگ طبيعي و ديگری را مرگ اخترامي يا اتفاقي گويند،
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
طبيعي نيز براساس مقدّرات و سنتهای خاص خود واقع شده است.

انواع مرگ طبيعي
مرگ طبيعي به دو صورت واقع ميشود ،زيرا از آنجايي كه انساان دارای دو بُعاد انسااني و
حيواني است ،نفس اگر در هر كدام از ابعادِ خود به فعليت برسد ،بدن را رها ميكند .به گفتهی
مالصدرا«رمحةاهللعليوه» :نفس انساني چون از قوه خار شد و باه فعليات رسايد  -ياا در ساعادتِ عقلياهی

مَلكيه ،يا در شقاوت شيطاني حيواني -به طور طبيعي از اين نشئه باه نشائهای ديگار منتقال مايشاود و
چون از بدن رحلت كرد مرگ بر او عارم مي گاردد و ايان هماان اجال طبيعاي اسات كاه در
كتاب الهي بدان اشاره شاده و مايفرماياد« :كُمُِّّهنَفْمسوهذَائِقَمهةُهالْمم ر ِه» 13هار نفساي مارگ را
ميچشد.
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چنانچه مالحظه فرموديد؛ يک وقت نفسِ انسان با جهتگياری كاه ماا باه آن مايدهايم باه
حوائج حيوانياض ميرسد و تن را رها ميكند و يک وقت با جهتگيری كه ما به آن ميدهيم
به حوائج ملكوتي خود ميرسد و تن را رها ميكند و در هر دو صورت انسان به مارگ طبيعاي
از اين دنيا رفته است.
چنانچه انسان جهت الهي برای خود انتخاب كرد نفس نيز در راستای بالفعلكردن قوههاايي
برميآيد كه در الهيت به فعليت ميرسند و طبيعي است كه نفس ناطقه به ناور علام حضاوری و
تكويني خود احساس ميكند ديگر نيازی به اين بدن ندارد و آن را رها ميكند هماينطاور كاه
اگر در حيوانيت احساس كرد در حدّی قرار گرفته كه نيازی به بدن ندارد ،بدن را رها ميكند.
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« - 14فالنفس االنسانيه إذا خرجت من القوه إلى الفعل إما في السعاده العقليه الملكيه أو في الشقاوه الشايطانيه أو السابعيه
أو البهيميه انتقلت عن هذه النشأه إلى نشأه أخرى بالطبع و إذا ارتحلت عان البادن عارم الماوت و هاذا هاو األجال الطبيعاي
المشار إليه في الكتاب اإللهي -كُلج نَفمسٍ ذائِقَةُ الممَوْتِ»(الحكمه المتعاليه فى االسفار العقليه االربعه ، 8 ،ص)107 :

مرگ طبيعي انساني
مالحظه فرموديد كه اگر نفس در ابعاد انساني كامل شود بدن را رها ميكند و مسالّم اسات
كه اين نوع مرگ بهترين نوع مرگ است زيرا نفس ناطقه در سجايای انساني به كمال رسايده و
پس از آن با همين فضائل و سجايا در برزخ و قيامت به سر ميبرد .مقايسه كنيد چنگيزخان را با
حضرت امام خميني«رضواا اهللعليه» ،چنگيزخان در زندگي دنيايياض حوائجي را برای خاود تعرياا
كرد كه برخواسته از روحِ گرگمنشياض بود ،و نفس خود را در جهات بارآوردن آن حاوائج
جهت داد و به فعليت كامل رساند .ميگويند سردارهايش را جماعكارد و از آنهاا پرسايد« :تاا
حاال دلتان برای كسي سوختهاست؟» همه گفتند :نه! يكي گفت :من يک باار دلام ساوخت ،و
آن وقتي بود كه مادری كودكش را بغل كرده بود ،سر آن مادر را كه زدم ،شمشاير را در حلاق
كودک فرو كردم ،آن كودک فكركرد پستان مادرض است آن را مكيد و من آن شمشير را در
حلق كودک فرو كردم ،در اينجا يک كمي دلم سوخت ».چنگيز گفت« :زود او را بكشيد كه
اين خطرناک است ».يعني اينقدر هم نبايد رحم داشته باشيد .اين نفسْ تماماً در گرگ منشي باه
فعليت ميرسد و چون نفس ناطقه اض احساس كارد در حيوانيات باه آنچاه باياد برساد ،رسايده
است ،بدن خود را ترک ميكند.
طبع بشر طوری است؛ كه هم ميتواند در نهايت وارستگي باشاد و هام مايتواناد باه جاايي
برسد كه در نهايت سَبُعيت و درندهخويي باشد .چون بُعدی به نام خَشم و بعدی باه ناام شاهوت
دارد« ،شهوت» ميل شديد است كه بيشتر در امور منفي به كار گرفته ميشود كاه يكاي از ابعااد
آن ،ميل به جنس مخالا است .ميل به پول ،ميل به زمين ،ميل به شهرت ،همهی اينها از جنس
«شهوت» است .حيوانيت بيشتر با دو بُعدِ شهوت و غضب جلاوه مايكناد و هار انسااني از ياک
جهت دارای بُعد حيواني است و از جهت ديگر دارای بُعاد ملكاوتي و روحااني اسات و انساان
بايد هر كدام از اين ابعاد را در مسير صحيح به كار گيرد تا در تعادل باشد .يعني ابعااد ملكاوتي
را رشد دهد اما ملَک نباشد كه ابعاد شهوت و غضب را تعطيل كند.
گرگ فقط غضاب دارد و موجوديات خاود را در اِعماال غضابِ خاود مايياباد لاذا اكثار
شكارهايي را كه پاره ميكند برای خوردن پاره نميكند ،پاره كردن را جازء موجوديات خاود
مييابد .فقط دوست دارد پاره كند ،مثل قوه غضبيهی خود ما؛ كه وقتي بر ماا غالاب شاد نفاسِ
إعمال غضب برای ما رضايتبخش ميشود ،اين حالت غير از حالتي است كه در انتقام منطقاي
پيش ميآيد و قوهی غضبيه در زير فرمان عقل عمل ميكند ،انتقام منطقي ذيل بُعد عقليِ انساان

است؛ عاقل بايد در جای خود از قوهی غضبيه استفاده كند و انتقاام هام بگيارد و قصااصكناد،
اگر هم در بعضي موارد توصيه به گذشت شده آن جايي است كه اوالً :قدرت بر انتقاام دارياد،
ثانياً :به جهت كار بزرگتر ،از انتقام صرف نظر ميكنياد ،ناه ايانكاه قاوهی غضابيه را تعطيال
كنيد .آری آدم عاقل بعضااً باه جاای ايان كاه از سا ِر ضاعا دسات از انتقاام بكشاد ،از طرياق
انتقامگرفتن ،به بعد غضبيهاض جوابميدهد .هر چند ماواردی پايش مايآياد كاه در جامعاهی
اسالمي از طريق عفوكردن به بُعد ملكاوتياض جاواب مايدهاد ،و إعماال قاوهی غضابيه را در
جهاد با كفار يا در لعن بر دشمنان خدا و اهل بيت عصمت و طهارت  به كار مايبارد كاه باه

عنوان «تبرّی» در دين مطرح ميشود .حضارت اماام خميناي«رضواا اهللعليه» در اوايال انقاالب ،وقتاي
نمايندهی پاپ خدمتشان رسيد از باب تذكر و اينكه بايد با استكبار مقابله كرد فرمودند:


ة
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تعادل در انسانيت
انسانها وقتي كاملاند كه هم ابعاد ملكوتي آنها در صحنه باشد هم شهوت و غضب آنهاا
به موقع در ميدان بيايد .اين شريعت است كه به اين سه بُعد «برنامه» ميدهد؛ و شهوت و غضاب
را در جهت عقل قرار ميدهد .وقتي شهوت و غضب در فضای انسانيتِ انسان عمل كارد ديگار
شهوت و غضب حيواني نيست بلكه انساني است ،همانطور كه غضب حضرت محماد عاين
نور بود و توانسته بودند همه را در جامعيات انسااني ماديريت كنناد و عظمات انساان نسابت باه
فرشتگان در همين نكته است كه ميتواند در مقام جامعيت قرار گيرد ،در حاليكه فرشاتگان باه
جهت يک بُعدی بودن در چنين مقامي نيستند ،مقام مالئكه مقاامه« هماهمِنَّاهإِالَّهلَه،همقامٌهمعرلُ مٌ»
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است كه مي گويند :ما نيستيم مگر در مقامي معلوم و محدود .يعناي ياک ملاک ،ملاک مُميات
است و يكي ملک محيي است و يكي ملک رزّاق است.
شهوتنداشتن برای انسان كمال نيست ،در آن صورت انسان مثل ديوار است .همينطور كه
اگر شهوتِ انسان در مقام انساني و عقالني نباشد ،خوکصفتي است و رهايي از چناين شاهوتي
بدون حاكميت دستورات شريعت ممكان نيسات .بعضاي از مكاتاب در پارورض يكاي از ابعااد
نفس ناطقه تالض ميكنند و مثالً ميتوانند در آينده حاضار شاوند و ياا نفاس آنهاا خطاورات
طرف مقابل را بخواند .اين تواناييها را به تنهايي نبايد كمال دانست ،بايد دياد ايان مكاتاب در
چه چيز توانا شدهاند ،در انسانكردن انسان و يا در يک بُعدیكاردن او؟! مولاوی در تبياين ايان
موضوع مثالي ميزند ،ميگويد عارفي هوسكارد بارود جهادكناد ،رفات باه فرمانادهی لشاكر
گفت :من تصميم گرفتهام با حضور در جبههی جهاد با كفار به ثوابي برسم ،فرمانده گفت :آقاا
جنگْ ديگر تمام شدهاست! ولي اگر در نگهداری اسيران بتوانيد به ماا كماک كنياد إنشااءاهلل
ثواب جهاد را بردهايد ،يک اسيری را به او سپردند ،چيزی نگذشت ديدند اسايری كاه دسات و
پا بسته است بر روی آن عارف افتاده و دارد گلوی او را گاز ميگيرد! گفتند :تو كه نميتاواني
اسيرِ دست و پا بسته را نگه داری كه به قتلت نرساند چطورميخاواهي باه جهااد باروی؟ الاقال
وقتي ميبيني دارد تو را ميكُشد او را بكُش .مؤمني كه نتواند يک اسير دسات و پابساته را نگاه
دارد آيا با ديوار فرقي دارد؟
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بنده گاهي مكتبهای روانيِ دنيا را مطالعه ميكنم ،معتقدم سزای كسي كه از شريعت خادا
جدا شده همين است كه گرفتار حرفهای بيمحتوای ايان مكتابهاا گاردد كاه از آدم ،ياک
انسان تک بُعدی ميسازند كه به هيچ دردی نميخورد و بهكلّي از تعادل انساني محروم است.
سزای جداشدن از منبر و مسجد و روحانيت اين است كه انسان از ديان الهاي كاه در صادد
است همهی ابعاد انسان را رشد دهد ،فاصله بگيرد .ترويج اخالقِ ياک بُعادی و غفلات از ابعااد
ديگر انسان ،خدمت به انسانها محسوب نميشود .اينهاا خودشاان هام نمايفهمناد چاه بالياي
دارند بر سر اين جوانها ميآورند! بحث اين بود كه انسان بايد انسانيت خود را در همهی ابعااد
رشد دهد نه اينكه يكي از آنها را رشد دهد و بقيه را تعطيل كند.
آيا باور ميكنيد همانقدر كاه چنگياز باد اسات  -چاون فقاط بُعاد غضابيهی خاود را رشاد داده-
فرهنگ ليبراليسم هم به همان اندازه بد است  -چون نسبت به حق و باطل بيتفاوت است و حاضر نيست
از حق دفاع كند و از باطل متنفر باشد-

در روايااات معصااومين ،دزدی و درو هاار دو نهااي شااده اساات ولااي در مااورد درو
فرمودهاند« :ج،عِلَتِهالْخَبائِثُهفِيهبيرتٍه هج،عَِِّهمِفْتَاَ،ه،هالْكَمذِبه» 17كارهااى زشات را در خاناهاى
قرار دادهاند و كليدض دروغگوئى است .با اينهمه مردم دزدی را بيشتر باد مايدانناد چاون باه
اموال دنيايي آنها ضرر ميرساند ،اين نشان ميدهد آن وقتي كه حكم به «بدتر باودنِ دزدی از
درو » ميكنيم ،تابع نفس امّارهی خود هستيم .دين ميخواهد انسان را ملكوتي كند لذا متوجاه
است بزرگترين خطر در اين راه «درو »گفتن است؛ چون درو همهی جهتگياری انساان را
به هم ميزند .اما وقتي نظر به نفس اماره داريم مالکهاا عاوم مايشاود و باا ظااهرِ ديناي در
جهتي ديگر ميرويم .عالمه طباطبائي«رمحةاهللعليوه» در الميزان ميفرمايند :بعضيهاا تصاور مايكنناد
زشتي لواط كمتر از زناست و نسبت به زنا حساسترند چون در عرف اجتماع ،آلاوده شادن زن
و دختر خجالتآورتر است ،اين يک نمونه از خار شدن جامعه از تعادلي است كه دين تعيين
كرده است .شما در همين راستا مالحظه ميكنيد افرادی را كه خيلي زود غضابناک مايشاوند،
همه آنان را بد ميدانند ،اما آنهايي كه نسبت به حق و باطل بيتفاوتاناد و كااری باا دشامنان
اسالم و انقالب اسالمي ندارناد ،خيلاي باد نماي دانناد ،چاون نفاس امّااره ،كسااني را كاه اهال
غضباند بد مي داند ولي آدم عابد و زاهدی را كه با هايچكاس حتاي باا دشامنان خادا كااری
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ندارد ،بد نميدانند ،ممكن است چنين آدمي را مقدس هم بدانيم در حالي كه اين آدم به هماان
اندازه ناقص است كه اگر كسي قوهی غضبيهی خود را تحت فرمان شريعت قرار ندهاد ،نااقص
است.
كسي كه با حفظ تعادلِ قوا باه كماال الزم رسايد و نفاس ناطقاهی او ديگار نيااز باه بادنش
نداشت ،به مرگ انساني از اين دنيا ميرود و در يک روال طبيعي و با جهتگيری انسااني وارد
عالم برزخ ميشود و لذا نام چنين مرگي را ميتوانيم «مرگ طبيعيِ انساني» بگذاريم.
مالصدرا«رمحةاهللعليوه» ميگويد :مَثَل سازمان بدن انسان در اين عالم مَثَل كشتي محكمي است بار
ت قاوای
روی آب دريا ،با آالت و ادواتي كاه در آن باه كاار رفتاه ،و كشاتي بادن نياز باا ادوا ِ
نفسانيه و جنود عُمّاله كه مسخَّر فرمان خداوند و تشكيل دهندهی اين كشاتي هساتند در درياای
بيكران هستي سير ميكند و مَثَل نفس مَثَل بادی است كه با وزض خود كشتي را باه حركات در
مي آورد ،زيرا كشتي بدن را يارای حركت در جهات مختلا نيست مگر به وزض بادهاايي كاه
عبارتند از اراده و فرمان نفس و چون نفس از بدن قطع عالقه نمود و وزض باد و اماوا باا اراده
و فرمان نفس به سكونت گرائيد كشتي بدن نيز از حركت ميافتاد چنانچاه در رابطاه باا كشاتي
نوح آمده« :بِسرُِهاللّهِهمجررَاُاه م،رْساُا» 18حركت و سكونش به نام خداست و مسالم اسات كاه
باد ،سفينه و كشتي را حمل ميكند و سفينه باه هايچ وجاه قاادر بار برگشات دادن بااد نيسات و
تناسخ كه عبارت است از رجوع دوبارهی نفس به عالم نقص و انتقال آن به بدن ديگار ،ماردود
خواهد بود زيرا كه نفس گرد آورندهی بدن و عامل التيام و تأليا اجزاء بدن است ناه ايانكاه
نفس تابع بدن و عناصر اوليهی اوست.
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 « - 19مثاوهالبنيةهاالنسانيةهفيهُذاهالعالُهمثاوهالسفينةهالمحكمةهاآللةهفيهالبحرهبماهفيهاهممنهالقم ىهالنفسمانيةه هالجنم ده
العمالةهفيهاهالمسخرةهبإذ هاهللهالمرتبةهفيهَمرهُذ هالسفينةهالمصلحةهبحالهاهفإ هسفينةهالبد هاليتيسرهالسيرهبهاهإلىهالجهما هإاله
بهب بهرياحهانرادا هفإذاهسكنتهالريحه قفتهالسفينةهعنهالسيره هالجريا ه« هبسمُهاهللهمجراُماه همرسماُاه»هفكمماهَنمههإذاه
سكنتهالريحهالتيهنسبتهاهإلىهالسفينةهنسبةهالنفسهإلىهالبد ه قفتهالسفينةهقبِّهَ هيتعطِّهشيءهمنهَركا ُماه هيختمِّه اَمدةه
منهآالتهاهكذلكهجسدهاالنسا ه هآالتههإذاهفارقتهاهالنفسهاليتهيأهلههالحسه هالحياةهالتيهفيهمثالناهبمنزلةهَركةهالسمفينةه هإ ه
لُهيعدمهبعدهشيءهمنهم ادهالبد ه هآالتهه هَعضائههإالهذُابهنفخهالر حهالذيهبمنزلةهريحهالسفينةه هالبرُما هَقمقهَ هالمريحه
ليسهمنهج ُرهالسفينةهبِّهَركتهاهتابعةهلحركتهه هالالسفينةهَاملةهللريحهبِّهالريحهَاملهاه همحركهاهبإذ هاهلله همجراُاهباسمُه
اهلله هالتقدرهالسفينةه همنهعليهاهمنهالجن ده هالق ىهالمختلفةهالراكبةهعليهاهعلىهاسترجاعهالريحهبعدهذُابهاهبحيلةهتعمل نهماهَ ه
صنعةهيصنع نهاهكذلكهالر حه هنفخةهليسهمنهج ُرهالجسده هالالجسدهَامِّهالر حه هاليقدرهََمدهممنهالقم ىه هالكيفيما ه

ايشان در ادامهی بحث فوق ميگويد :همچناانكاه در مثاال فاوق گفتاه شاد از كاار افتاادن
كشتي يا به جهت فساد جِرم كشتي و پوسيدن آن اسات و ياا باه سابب شكساتن آن و در ماورد
كشتي بدن هم بايد گفت يا عناصر و روابط اُورگانيكي بدن مختل ميشود و اجزاء بدن قادر باه
انجام فرامين نفس نيستند ،كه در نتيجه نفس از بدن قطع عالقه ميكند -مثل آنكه باد باا اخاتالل در

اركان كشتي ،ديگر تأثير بر آن نخواهد داشت .هرچند خودِ باد نابود نميشود بلكه در افق خويش باقي است -و
اين ناوع از مارگ را كاه باه جهات تغييارات تركيباي و پدياد آمادن نقصاان در بادن صاورت
مي گيرد ،مرگ ناگهاني يا «موت اخترامي» ميگويند و يا از كار افتادن كشتي به جهات شادت
وزض باد است كه ديگر كشتي تحمل آن را ندارد و در هم مي شكند .همانطور كه نفسِ رشاد
يافته و به قوت گرائيده ،بدن را در مقابل خود چنين ميبيند و قطع عالقه مايكناد و ايان هماان
موت طبيعي است كه الزمهی وصول نفس به حدّ كمال و اهداف ذاتي است كه باياد نفاس باه
آنها دست يابد و اگر ساكن سفينهی بدن ،به كمال رسيده باشد و در انسانيت و ايماان ورزياده
شده باشد خود را با اختيار تسليم فرمان خداوند مينمايد.
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بعضيها در سير مرگ طبيعي خود ميميرند و قرآن در وصا مرگ آنها مايفرماياد« :إ َّه
الَّذِينَهقَالُ اهربُّنَاهاهللُ هثَُُّهاسرتَقَام ،ا هتَتَنَزَّوُهعلَيرهُِ،هالْمالئِكَةُهاَلَّاهتَخَافُ اه هالتَحرزَنُ ا ه ََبرشِرُ اهبِالجنَّةِهالَّتِيه
كُنْتُُرهبِهِهتُ عد 21»َ ،آنهايي كه در زندگي دنياايي «اهلل» را پروردگاار خاود گرفتناد و بار عهاد
المزاجيةهعلىهاسترجاعهالنفسهإذاهفارقتهالجسدهفهذاهمثاوهَ هَياةهالبد ه هَركتههتابعتا هللنفسهالالنفسهتابعةهلهمماه هلهمذاه
بطِّهمذُبهالتناسخهالذيهعبارةهعنهاسترجاعهالنفسه هنقلهاهإلىهالبد هبعدهذُابهاهعنههتارةهَخرىهمنهجهةهصمل حهمزاجمهه ه
استعدادهمادتههب هالمزا هتابعهللنفسهكماهسبقهمنهآ ُاهالحافظةهللمزا هالجامعةهبجزاءهالبد هالجابرةهلعناصر هعلمىهااللتيمامه
الالنفسهتابعةهلهه هلعناصر ( ».االسفار االربعة ،9 ،ص)54 :
 « - 20ه َماهالفرقهبينهابجِّهالطبيعيه هاالختراميهفيهمثاوهالسفينةهُ هَنكهإذاهعلمتهَ هُالكهالسفينةهبماهُيهسمفينةه
منهجهتينهإماهبفسادهمنهجهةهجرمهاهَ هانحالوهتركيبهاهفيدخلهاهالماءه هيغرقه هيهلكهمنهفيهاهإ هغفل اهعنهاه هلمُهيتمدارك اه
بإصالحهَالهاهكهالكهالجسده هق ا همنهجهةهغلبةهإَدىهالطبائعهمنهتها هصاَبههبهه هغفلتههعنههفالتبقمىهالمنفسهمعمههإذاه
فسدهمزاجهه هتعطِّهنظامهه هتع جتهنسبتهه هانحرفتهعنهاالعتداوه هضعفتهآلتههكماهاليبقىهالريحهللسمفينةهبسمهببهاخمتالوه
آلتهاه هالريحهم ج دةهفيهُب بهاهغيرهمعد مةهفيهالم ضعهالذيهكانتهقبِّهُالكهالسفينةهفتلكهالنفسهباقيةهفيهمعد ُاهكبقماءه
الريحهفيهَفقهاه هعالمهاهبعدهتلَهالجسُه هَماهالجهةهالثانيةه هُيهبأ هيك هُالكهالسفينةهبق ةهالريحهالعاصمفةهالهابمةهالم اردةه
منهاهعلىهالسفينةهماهليسهفيه سعهاه ه سعهآالتهاهَملههفتضعَهاآللةه هتكسرهابداةهلضيقهطاعتهاهعنهَمِّهمماهيمردهعليهماه
كذلكهالنفسهإذاهق يتهج ُرُاه هاشتد هَرارتهاهالغريزيةهالمنبعثةهعنهاهإلىهالبد هضعَهالبد هعنهَملهاه هانحِّهتركيبمهه ه
جفتهآالتهه هفنيتهرط باته» (االسفار ،9 ،ص )55
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خود پايدار ماندند ،مالئكه در حالي بر آنها نازل ميشوند كه باه آنهاا مايگويناد :ناه نگاران
آينده باشيد و نه غم گذشته را داشته باشيد ،بشارت باد بر شما بهشتي كه به شما وعده داده شده
بود .آنها را در مقام آرامش كامل قرار ميدهند و اين نتيجهی مرگ طبيعاي انسااني اسات .در
اين مرگ ،نفس در ابعاد انساني كامل شده و در اين مسير جنبههای بالقوهاض به فعليات رسايده
و لذا ديگر ابزارِ تن را نميخواهد و رهايش ميكند ،كه اين بهترين نوع مرگ است و درجاهی
باالی آن مخصوص اولياء الهي ميباشد .مثل نجّاری كه پس از سااختنِ دَر ،تيشاهی نجااریاض
را رها كند؛ چون آن دری كه مايخواسات باه بهتارين نحاو درسات كارد و باا آراماش خااطر
تيشهاض را به كنار ميگذارد كه گفت« :سوار چون كه به منزل رسد ،پياده شود».

«فرشتهي قبض روح» در «مرگ طبيعي»
فرشتهی قبض روح جلوهی ربوبيت پروردگار است تا در موقعي كه بنا است نفاس ناطقاه از
بدن منصرف شود ،آن انصراف به كمک حضرت عزرائيل محقق شود ،هماان خادايي كاه
تقدير فرمود نفس ناطقه در چه شرايطي به فعليتهای مربوط به خود برسد و زمان انصرافش فرا
رسد ،در آن زمان فرشتهی قبض روح را متجلي ميكند تا عمالً انصرافِ نفس از بادن صاورت
گيرد و در اين رابطه نفس ناطقه به عالم برزخ جذب شود .حال چنانچاه انساان طاوری زنادگي
كرده باشد كه عالم غيب و معنويت بارايش مطلاوب باشاد و باا عباادات شارعي قلاب خاود را
متوجه آن عالم كرده باشد ،جذبهی فرشتهی قبض روح ،مالئم نفس چنين انساني است و قابض
روح از طريق جلوهی معنوی گُلي زيبا صورت ميگيرد تا به راحتترين شاكل انساان باه عاالم
برزخ منتقل شود و هر اندازه توجه به عالم غيب و معنويات در انساانهاا ضاعيا باشاد جلاوهی
جذبهی فرشتهی قبضِ روح شديدتر است و به صورتي خشنتر تجلي ميكناد تاا آنجاايي كاه
برای اهل دنيا جلوهی جذبه به صورت قالّبهای سخت متجلي ميشود.
اينكه گفته ميشود« :مؤمن ،فرشتهی قبض روح را نازل مايكناد» باه ايان معناي اسات كاه
روح انسان مؤمن آنچنان در طلب انتقال به عالم برزخ است كاه در درون خاود تقاضاای تجلاي
نور حضرت عزرائيل را دارد تا اين انتقال را انجام دهاد و آن جذباه ،ظهاور كناد تاا انساان
آزاد از مشغلههای دنيايي با پروردگار خود مأنوس شود.
آيا شما مايل نيستيد كه در نماز خود بدون هر حجابي حضور قلب داشاته باشايد؟! فرشاتهی
مرگ ميآيد و به شما كمک ميكند تا به عالمي منتقل شويد كه از حجابهاای دنياايي پااک

است و انسان به راحتي ميتواند با پروردگار خود مأنوس شود .شما در دنيا هر اندازه هم تاالض
كنيد تا وسوسههايي را كه در نماز سراغتان ميآيد رفع كنيد ،نميتوانيد .چاون هماينكاه اراده
كنيد برای اين كار ،خودِ آن اراده بين شما و پروردگارتان حجااب مايشاود و عماالً باه جاايي
ميرسيد كه ميخواستيد از آن فرار كنيد .ولي اگر آماده شويد تا ملکِ قبض روح تجلاي كناد
و بدون آن كه بميريد ،روح شما را به عالم قرب الهي منتقال كناد ،ياک مرتباه در عاالمي قارار
ميگيريد كه آزاد از آن وسوسهها با پروردگار يگانهی عالم مأنوس هستيد.

در مرگ طبيعي ،حضرت عزرائيل عيناً همين كار را مايكناد؛ هماينطاور كاه شاما در

نمازتان طلب نزول حضرت عزرائيل را داريد تاا روح شاما را از وسوساههاای دنياايي آزاد
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.
طلب نزول حضرت عزرائيل برای انتقال نفس ناطقه به عالم بارزخ كاه باا مارگ هماراه
است برای نفس ناطقهی مؤمن و كافر يک طلب تكويني است ،منتها طلب تشاريعي كاافر چياز
ديگری است و تمايل به اين انتقال ندارد و به همين جهت حضرت عزرائيل برای او باه صاورت
خشن ظاهر ميشود وگرنه نفس ناطقهی او در ذات خود باه جهات آنكاه در ابعااد حياواني باه
فعليت رسيده ،طالب انصراف از بدن است و اين به كمک حضرت عزرائيل انجام ميگيرد.
مؤمنيني كه تكويناً و تشريعاً طالب حضور در عاالم بارزخاناد بهتارين تجرباه را تجلاي ناور
فرشتهی مرگ ميدانند چون فرمودهاند «الدُّنياهسِجرنُهالْم،ؤمِنِ» 22در دنيا هم كه بودهاند مثل يک
زنداني توجهشان به بيرون زندان دنيا بود ،حال حضرت عزرائيل به آنها كمک ميكناد تاا

ديوارهای زندان را خراب كنند و خود را آزاد نمايند .آيا شما همين حاال مايل نيساتيد در ياک
غروب آرامشبخش ،اذاني بشنويد كه شما را به حال معنوی كه شرايط خلاوت باا خادا اسات،
دعوت كند؟ اذاني كه در و دياوار ،هماراه باا ماؤذن ،اذان بگويناد و بعاد هام ساجده و ركاوعِ
نمازتان با سجده و ركوع عالَم هماهنگ باشد؟ اين فقط در برزخ به طور كامل محقق ميشاود،
حتماً بايد به برزخ برويد تا صورت آرماني آرزوهای معنوی خود را بيابيد ،با توجه به ايان امار،
اين امكان برای مؤمنين هست كه در اين دنيا هم با صورتهای آرماني اعمالشاان كاه در بارزخ
ظهور ميكند ،زندگي كنند و به اين معني ميگوئيم اين افراد در اين دنيا هم كاه هساتند در آن
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دنيا زندگي ميكنند ،چون آرامآرام راه آنها را به سوی برزخ ميگشايند ولاي وعادهی اصالي
خدا در برزخ و قيامت عمل ميشود.

مرگ طبيعيِ حيواني
اهل دنيا كه بُعد انساني خود را زير پا گذاشتهاند عمالً قاوای غضابيه و شاهويهی خاود را باه
ميدان آورده اند .زيرا نفس ناطقه ياا دارای ابعااد انسااني اسات و ياا دارای ابعااد حياواني و لاذا
چنانچه كسي انسانيتش را رهاكرد ،چيازی جاز شاهويه و غضابيه بارايش نمايماناد .اگار چناين
انساني اهداف قوای غضبيه و شهويه را برآورده كارد و از ايان جهاات نفاس او فعليات الزم را
يافت ،ديگر تكويناً ابزار بدن را نميخواهد و از آن منصرف مايشاود و طالاب نازول حضارت
عزرائيل ميشود ،اين مرگ ،مرگ طبيعي حيواني است .چاون ايان انساانهاا مياداني بارای
كنترل قوای غضبيه و شهويهی خود بااز نكردناد و باه احاواالتي بسايار عجياب گرفتاار شادند،
چطور شما گاهي آنچنان محو لباستان ميشويد! و همهی ميلتان در توجه به آن لبااس صارف
ميشود و همهی غضب شما نسبت به شرايطي است كاه بخواهاد ايان لبااس را از شاما بگيارد؟
قوای غضبيه و شهويه ،تمام زندگي اهل دنيا را به اين شكل پُر مايكناد .البتاه لطاا خادا ماانع
مي شود كه شما گرفتار حاكميت قوای حيواني شويد و خداوند توجاه شاما را باه اماور معناوی
مي اندازد تا آن قوا خيلي در جان شما جا باز نكنند ،ولي حسابكنيد وقتي حضاور ايان قاوا در
روح انسان همينطاور اداماه پيادا كارد و باه نهايات رسايد بار انساان چاه مايگاذرد و چگوناه
ميخواهد فقط در اين قوا به فعليت برسد .شما به لطا الهي نميتوانيد آن طور كاه بارای اهال
دنيا پيش مايآياد ،نهاياتِ حضاور قاوای حياواني را در نفاس ناطقاهی خاود احسااس كنياد و
نميفهميد دنيادوستي اهل دنيا به چه معنا است .نميفهميد تمايل شديد آنها به فعليات دادن باه
شهوت و غضب يعني چه .ولي باالخره اگر كسي از طريق عقلِ معنوی و قلبِ الهي اين شاهوت
و غضب را كنترلنكند ،اين قوا همينطور جای خود را در نفاس انساان بااز مايكنناد تاا انساان
چنگيزخان شود.
اگر تمام ابعاد نفس ناطقهی انساني ،حيواني شود اين انسان در حيوانيتش كامل شده ،به ايان
معنا كه فرصت به فعليت رساندن جنبههای معنویاض را از دست داده و از نظر وَهمي باه كماال
رسيده است .ممكن است سؤال بفرمائيد :آيا اگر كساي در حيوانيات بالفعال شاود ايان فعليات
برای او كمال محسوب ميشود؟ برای بُعد انسانياض كمال محسوب نميشود ولاي اگار طالاب

برآوردهشدن اهداف حيواني است ،فعليتيافتن در آن اهداف برای او كماال اسات هماانطاور
كه كمالِ گرگ درنده خويي است ،قوهی واهمهی چنين انساني آن را كمال خود ميداناد هار
چند حقيقتاً كمال به حساب نميآيد به همين جهت در قيامت وقتي فطرت باه مياان آماد چناين
انسانهايي از خودشان گريزان هستند.
به خانمي كه اهل فساد بود پيشنهاد ميكنند بيا به تو كمک كنيم ،از طرياق ازدوا شارعي،
هم مسألهی شهوتت را حل كن و از گرفتاری در گناه خود را نجات بده ،گفته بود« :نه ،مان راه
شرعياض را دوست نميدارم ».چون قوهی شهويه ،ارضای محض شهوت را ميطلباد ،شاهوتي
كه در بستر شريعت ارضا بشود ،ارضای محض نيست ،شهوت انساني است .اگر ميپاذيرفت در
ذيل شرع الهي ميل جنسي خود را ارضاء كند آن شهوت به يک شهوت انساني تباديل مايشاد
ولي آن خانم صارفاً «شاهوت خاوكي» را دوسات دارد ،چاون خاوکشادنش را دوسات دارد،
ميخواهد خوکِ خوک باشد .برای همين هم ميبينيد اينطور آدمهاا باه جاايي مايرساند كاه
نفس شاهوت را مايخواهناد ناه ارضااء شادن آن را .مثال كساي كاه غاذا را بارای ساير شادن
نميخواهد ،نفسِ خوردن برای او مطلوب است.
وقتي «فرديناند ماركوس» ديكتاتور فيليپين عزل شد ،از همسرض  1200جفت كفاش باه جاا
مانده بود ،بقيه ی چيزهايش را هام باه هماين نسابت در نظار بگيرياد .ممكان اسات از خودتاان
بپرسيد اگر روزی يک جفت از اين كفش ها را هم پا كند بيش از سه ساال طاول مايكشاد تاا
دوباره نوبت يک جفت كفش بشود ،چرا خريداری كرده؟ بايد متوجه باود كاه در روح چناين
افرادی اين حرفها نيست ،اينها فقط دوست دارند بخرند و دوست دارناد داشاته باشاند تاا باه
ميلِ خريدن و داشتنِ خود جواب دهند!
ناصرالدينشاه چهارصد تا همسر داشات!  -صايغهای و ياا عقادی -ياک تختاي داشات كاه باا
جواهرات زيادی تزيين شدهبود! هر شب زنهای حرمسرا را جمع ميكرد و شمشاير خاود را در
بين شكاف جواهراتِ تخت قرار مايداد و فشاار مايداد تاا تكاهای از آن جاواهرات باين زناان
پرتاب شود ،هر كدام كه آن جواهر را به دست ميآورد آن شب را با او باهسار مايبارد .ببينياد
وقتي كسي به فكر فعليتدادن به قوهی شهويه است كارض به كجا ميرسد .وقتاي خساروپرويز
پادشاه ساساني ،چهار هزار همسر داشته باشد معني فعليتدادن به قوهی شهويه به خاوبي روشان
ميشود.

اين روحيهها را بشناسيد تا وقتي گفته ميشاود «بعضايهاا خاوک مايميرناد» ياا «بعضايهاا
گرگ ميميرند» مشخص شود يک موضاوع دقياق علماي اسات ،ياک بحاث اخالقايِ صارف
نيست.
از اين نكته غفلت نشود كه چون انساان دارای دو بُعاد «حياواني» و «انسااني» اسات ،ممكان
است شخصي بر خالف ابعاد انساني ،در حيوانيت كامل شود باز نفس در اين حالت نياز بادن را
رهاميكند.
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بعضيها گرگ ميميرند به اين معنا كه صرفاً دوست دارند گرگ باشند .عين هماين مسائله
برای كساني است كه خوک ميميرند ،اينها تمام تالض خود را در به فعليت رسااندن و كامال
كردن همين خصوصيت به كار ميگيرند ،چون معني خودشان را در كاملشدن در ايان روحياه
جستجو ميكنند و نفس ناطقهی آنها بدن خود را برای همين ميخواهد و در هماين راساتا كاه
نفس به فعليت رسيد ،بدن را رها ميكند .معلوم است كاه در قيامات عاذاب ساختي بارای ايان
افراد هست؛ چون فطرت اينها «انساان» اسات ،ولاي شخصايتي حياواني بارای خاود باه وجاود
آوردهاند ،و در نتيجه با تضادی بين «آنچه ميخواهند» و «آنچه هستند» روبهرو ميشوند.
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تأخير در مرگ
با توجه به مباحث گذشته ميتوان گفت تنها مرگي كه علم پزشكي ميتواند از نظار ظااهر،
به تأخير بيندازد ،مرگي است كه در اثر تصادفات و بيماریها بهوجاود مايآياد و آن در حاالي

 - 23با توجه به اينكه بُعد حيواني نيز دارای دو جنبهی «غَضَبيّه» و «شهويّه» است ،انسان ممكن اسات در گارگصافتي
كامل شود و قوهی غضبيّه در او رشد كند ،مثل بعضي از افراد كه در آخر عمر بسايار زود غضابناک مايشاوند و در بادبيني
نسبت به اطرافيان خيلي شديد شدهاند .و يا ممكن است انسان در خوکصفتي و جمع مال و حرص در دنيا شديد شاود ،كاه
در اين صورت در بُعد شهويّه از بُعد حيوانياض كامل شدهاست .البته جمع غضبيّه و شهويّه نيز ممكن است.
 - 24ممكن است اشكال بشود كه« :اگر كاملشدن در خوکصفتي و گرگصفتي باعث ميشود كه عذاب سختي باه
اين انسانها برسد ،پس بايد خوکها و گرگ ها هم دارای عاذاب ساختي باشاند! آياا خداوناد ايان حيواناات را باه نحاوی
آفريده كه بد باشند و عذاب سختي بشوند؟!» عنايت داشته باشيد كه خوکها و گرگها ظرفيت وجودیشاان هماين اسات
كه هستند؛ يعني يک بُعد دارند و آن هم همان خوکبودن و گرگبودن است ،و بُعد ديگری ندارند كه در اثر پارداختن باه
اين بُعد ،آن بُعدشان جوابداده نشود و به خاطر جوابدادهنشدن به يكي از ابعادشان ،ناقص بوده و عذاب شوند .بار عكاسِ
انسان :كه عالوه بر شهويه و غضبيه ،بُعد ديگری هم دارد كه نپرداختن به آن باعث ميشود بعضي از ابعاد وجودیاض خاالي
باشد و وجود چنين خأل در نفس انسان منشأ عذاب خواهد بود.

است كه نفس ناطقه تعلق تكويني خود را نسبت به بدن از دست نداده و هنوز از بادن منصارف
نشده باشد و بدن به جهت بيماری و يا تصادفهای نه چنادان شاديد آنچناان از باين نرفتاه كاه
استعداد اِعمال تدبير توسط نفس در آن نباشد ،در اين صورت اسات كاه علام پزشاكي كماک
ميكند تا بدن آمادگي پذيرض تدبيرات نفس ناطقه را پيادا كناد .ولاي هرگاز تصاور نكنايم از
طريق علم پزشكي ميتوان جلوی هر مرگي را گرفت؛ آری ،اگر ماثالً قلاب باه جهات عوامال
خارجي بيمار شد ،از طريق علم پزشاكي مواناع صاحت قلاب را برطارفمايكنايم تاا قلاب باه
حركااات طبيعااي خااود ادامااه دهااد ،ولااي يااک وقاات نفااس ناطقااه تكوينااً ماايخواهااد از باادن
منصرفشود ،معلوم است كه اين انصراف از جايي شروع ميشود؛ مثالً قلب از تحارک طبيعاي
باز ميايستد ،حال اگر قلب را شُوک بدهيم و به حركت واداريم ،نفس از مغز انصرافِ خاود را
شروع ميكند؛ چرا كه نفس تكويناً ميخواهد برود و ديگار باه بادنِ خاود نيااز نادارد .طبيباانِ
حكيم در زمان گذشته ،ميتوانستند بين اين دو بيماری تفكيکكنناد و متوجاه بودناد در ماورد
بيماریِ نوع دوم كاری از «طبيب» ساخته نيست .و چون اين قاعده در باين ماردم معلاوم باود در
بسياری از مواقع خودِ مردم هم متوجه ميشدند كه در چه شرايطي هستند و هوشياری باه خار
ميدادند تا بيش از آن كه حريص به ماندن باشند ،آمادهی رفتن شوند و بهاصاطالح هنار ماردن
خود را از دست نميدادند 25.در مورد «ابانساينا» آن طبيابِ حكايم هسات كاه در اواخار عمار
چندين بار پشت سر هم گرفتار قولنج شد و متوجه شد مرگش فرارسيده و فهميد ايان بيمااری،
به جهت عوامل بيروناي نيسات .گفات« :روح ،ديگار بناا نادارد ايان بادن را تدبيركناد ».و لاذا
فعاليتهای روزمرّهی خود را تعطيلكرد و باه دعاا و عباادت مشاغول شاد ،و چناد هفتاه طاول
نكشيد كه رحلت نمود.
امروزه هم نبايد تصوركرد به كمک علم پزشكيِ ظاهراً پيشرفته ميتوان مرگي را كه در اثر
انصراف طبيعيِ نفس از بدن پيش ميآياد باه تاأخير اناداخت ،در واقاع از طرياق دساتگاههاای
مدرن ،مردن را سخت و آزاردهنده ميكنند و مانع ميشوند تا نفسِ ناطقه در بستر طبيعاي خاود
بدن خود را ترک كند.

 - 25برای بررسي اين بحث ،ميتوانيد به كتاب «هنر مردن» از همين مؤلا رجوع فرماييد.

مرگ غير طبيعي
بعضي مواقع انسانها در حالتي غير طبيعي مايميرناد؛ باه ايان معناا كاه نفاسشاان هناوز باه
بدنشان گرايش دارد تا به قوهها و استعدادهايش فعليت ببخشد ولي بدن در اثر عوامل خاارجي
 مثل تصادف -خراب شده و نفسِ ناطقه امكان تدبير آن را ندارد و لاذا آن را رهاا مايكناد و ازآن منصرف ميشود .حاال چرا تقدي ِر چنين آدمي ايان باود كاه باا تصاادف و امثاال آن از دنياا
برود ،مربوط به سنن الهي است كه در عالم جاری است و در محدودهی مباحث معرفات نفاس
نيست ،مثالً در روايات هست غفلت از صلهی رحم بهخصوص عدم رعايت حقوق والدين عمار
را كوتاه ميكند ،به اين معني كه به نفس ناطقه در آن حدّ كه اساتعدادهايش باه فعليات برساد،
فرصت نميدهند و ممكن است مرگهای غير طبيعي در چنين رابطهای اتفاق بيفتد.
ممكن است اين سؤال برای عزيزان پيش آيد كه بسيارند افرادی كاه ناه در انساانيت كامال
شدهاند و نه در قوای حيواني به فعليت كامل رسيدهاند و نه بدنشان آنچنان خراب شده كه نفس
ناطقه نتواند آن را تدبير كند ولي با اين حال ميميرناد ،ايانگوناه مارگ را چگوناه در مباحاث
گذشته جای دهيم؟
ث مارگ را ياادآوری كنايم و ساپس باه بحاث اداماه دهايم،
ابتدا الزم است محكمات بحا ِ
محكمات بحث در مورد مرگ آن است كه بدن ابزار نفس است و مسالم پاس از آنكاه نفاس
ناطقه نياز به آن نداشت آن را رها ميكند .حال در موردی كه ميفرمائياد دو احتماال مايتاوان
داد ،يكي اين كه ممكن است به فعليت رسيدن نفوس متفاوت باشد و بعضي از نفوس ناطقاه باه
جهت ظرفيت كمتری كه دارند با فعليتيافتن هماان ظرفيات  -چاه در انساانيت و چاه در حيوانيات-

بدن خود را ترک كنند كه در اين صورت اين نوع مرگ جزء مرگ طبيعي قرار ميگيارد و ياا
ممكن است جداشدنِ غيرطبيعيِ نفس از بدن ،به دو نحو باشد ياا باه جهات حاوادث باشاد كاه
بحث آن شد و يا به جهت گناهاني باشد كه انسان مرتكب شده و نفسِ ناطقهی او متوجاه شاود
با ادامهی تدبيرِ بدن چيزی بر كمال آن  -چه در انسانيت و چه در حيوانيت -افزوده نميشود.
مرگِ غيرطبيعي كه به جهت خرابشدن بدن واقع ميشاود ،باه دو نحاو دفعاي و تادريجي
ممكن است صورت گيرد :يكي اينكه «بدن» طوری مريض شود كاه امكاان تادبير بادن بارای
نفس ممكن نباشد ،مثل اين كه رگ قلب كسي مدتهاا گرفتاهاسات؛ هار چقادر نفاس ناطقاه
فرمانميدهد برای تدبير و استفادهی كامل از آن ،نتيجه نميگيرد ،باه مادت چناد ساال فرماان
ميدهد ولي فرمانش بر روی آن قلب نافذ نيسات .ايان نفاس باه طاور تكاويني ،آرامآرام عازم

انصراف از بدن را در خود ايجاد ميكند ،با اين كه هناوز اساتعدادهای فعليات نيافتاه دارد ولاي
متوجه مي شود امكان رسيدنِ به فعليت ،نسبت به استعدادهايي كه دارد ،در اين بدن نيست .و ياا
عين همين حالت به صورتي واضحتر وقتي برای نفس ناطقه پيش ميآياد كاه باا بادني روباهرو
ميشود كه مثالً در اثر تصادف و يا عامل ديگری امكان تأثيرپذيری از تدبير نفس را به كلاي از
دست داده است ،همين كه چند فرمان به بدن ميدهد و بدن نمايتواناد بگيارد ،از آن منصارف
ميشود 26.كه ميتوان آن را مرگِ غير طبيعي دفعي ناميد.
در رابطه با قلبي كه خراب شده و فرمان نفس ناطقه بر آن نافذ نيست علم پزشكي ميتواناد
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.
چنانچه مالحظه فرمودياد روح بار اثار بيمااری بادن ،آرامآرام از حكومات بار بادن ناامياد
ميشود و آن را رها ميكند ولي چون اين روحْ بدن خاود را مايخواهاد ،اگار آن بيمااری كاه
مانع فرمانپذيریِ «تن» از «من» است ،برطرف شود ،نفس ناطقه چون به كمالي كاه مايخواساته
هنوز نرسيده و چون از رسيدن به آن كمال هم نااميد نيست ،دوباره به اين «تن» نظرميكند و باه
آن فرمان ميدهد و به كارض ميگيرد.
بر اين نكته كه قبالً عرم شد عنايت داشته باشيد كه بعضي از مرگها باه جهات آن اسات
كه در فرمانهای طوالنيِ نفس ناطقه به بدن ،بدن در شرايطي قرار دارد كه نميتواند باه خاوبي
تدبير نفس ناطقه را بگيرد و نفس آرامآرام آماده ميشود كه از بادن منصارف شاود .بار هماين
اساس ميتوان گفت اگر اين آقا مثالً بيماری آسم نداشت ،ممكن بود چند سال ديگر بماند ،اما
به خاطر آسم زودتر رحلت كرد.
در يک حادثهی ناگهانيِ تصادف كه روح هرچه تالض مايكناد ديگار نمايتواناد بادن را
تدبير كند ،چون مثالً رگهای قلب يا مغز پاره شده است ،اگر سريعاً قبل از آنكه نفاس ناامياد
شود و بخواهد بدن را ترک كند ،بدنِ آسيبديده را ترميم كنناد تاا روح بتواناد دوبااره باه آن
فرمان بدهد ،از مرگ طرف جلوگيری كردهاند چون روحي كه سالها به بدنش فرمان مايداده
بهزودی از آن منصرف نميشود  ،زيرا هناوز در خاود ملكاات تادبير بادن را حاضار دارد .البتاه

 - 26اينكه بعضي از بدنها در ابتدای تصادف از خود آثار حياتي نشان مايدهناد ولاي پاس از مادتي انادک رحلات
ميكنند به جهت همان فرمانهای اوليهای است كه نفس به اميد ادامهی تدبير به بدن ميدهد.

اينكه بعضيها چون اجلشان رسيده بود ،تصادفي برايشان پيش آمد و مردند ،در حوزه بحث ما
نيست ،و پزشكان نميتوانند اين موارد را تشخيص دهناد ،وظيفاهی آنهاا فقاط ايان اسات كاه
آنچه از دستشان مي آيد انجام دهند تا اگر طرف از مواردی اسات كاه نفاس او آماادهی تادبير
بدنش هست زمينهی آن تدبير فراهم شود.

مرگ به جهت يأس نفس
عرم شد مرگ آن انسانهايي كه نه به جهت فعليت يافتن كامل ابعاد انساني و ياا حياواني
صورت گرفته و نه به جهت تصادف و بيماری مشخص ،دو احتمال دارد ،يا به جهات آن اسات
كه نفس ناطقهی آنها با ظرفيت كمتری به فعليت ميرسد و آنها بدن را تارک مايكنناد و ياا
مثل آن موقعي است كه بدن خراب شده و نفس از تدبير بادن جهات باه فعلياترسااندن بيشاترِ
استعدادهايش نااميد شده و از ادامهی تدبير بدن مأيوس مايشاود و آن را رهاا مايكناد كاه ماا
تحت عناوان «مارگ باه جهات ياأسِ نفاس ناطقاه» مطارح مايكنايم و باياد ريشاهی ايان ناوع
نااميدشدنِ نفس ناطقه را در موضعگيریهای غلط انسانها بدانيم كه در روايات علت ايان ناوع

مرگ را گناهان مطرح فرمودهاند و حضرت صادق در اين رابطه ميفرمايناد« :ممنْههيم،م ،هه

بِالذُّنُ بِهََكْثَرُهمِمَّنْهيم،

،هبِالْآجاوِه همنْهيعِيش،هبِالْإَِرسا ِهََكْثَرُهمِمَّمنْههيعِميشهبِاالَعمماره» 27شامار

كسانى كه در اثر گناه مىميرند بيش از كسانى است كه در اثر فرارسيدن اجل معين مىميرناد و
شمار كسانى كه در اثر نيكوكارى زنده مىمانند بيش از كسانى است كه به اندازه عمر معينشاان
زندگي مي كنند.
روايت فوق حكايت از آن دارد كه نفس ناطقهی افراد گناهكاار قبال از آنكاه در فرصات
تعيينشده به نتيجهی الزم برسد و به طور طبيعي بدن را ترک كند ،بادن را تارک مايكناد .در
همين رابطه در روايت داريم كه حمران از حضارت بااقر از تفساير آياهای ساؤال كارد كاه
ميفرمايد« :ثَُُّهقَضَىهََجالًه ََجٌِّهمُّسمًّىهعِند  28»،خداوند پس از آن كه انسان را از گِل آفرياد،
برای او اجلي قرار داد و اجل مسمي نزد اوست .حضرت فرمودند،ُ« :ماهََجلَا ِهََجمٌِّهمحرتُم مٌه ه
ََجٌِّهم رقُ ف» 29آن ها دو اجال اسات ،اجلاي محتاوم و حتماي و اجلاي موقاوف كاه وقات آن
 - 27بحاراألنوار ،70 ،ص363 :
 - 28سورهی انعام ،آيهی .2
 - 29الكافي ،1 ،ص147 :

براساس اعمال انسان تعيين ميشود .اينها همه نشان ميدهد كه امكان آن هست كه نفس ناطقه
قبل از آنكه به اجل خود بميرد و بدن خاود را تارک كناد ،بميارد در حااليكاه اگار در مساير
بندگي خداوند قرار مي گرفت در بهتارين شارايط نسابت باه اجال خاود ،بادن خاود را تارک
ميكرد.
در مورد انصراف نفس در اثر ياأس مايتوانياد شِاكل جزئاي آن را در خاود تجرباه كنياد،
آنگاه كه دستتان زخم ميشود و نفس ناطقه به صورت تكويني با سرعت تالض ميكناد كاه
با به صحنهآوردن فيبرينوژنها و گلبول های سفيد ،زخام را تارميم كناد .مالحظاه مايكنياد در
ابتدای امر در اسرع وقت زمينهی ترميم زخم فراهم مي شود ،حال اگار در حاالي كاه زخام در
حال بهبودی است دوباره همانجا زخم شد باز مالحظه خواهيد كرد سريعاً نظام ترميم زخام باه
كار ميافتد و شرايط بهبودی فراهم ميشود ،حال اگر بعد از يک هفته دوباره همان جا را زخم
كرديد ،متوجه ميشويد سرعت عكسالعمل بدن نسبت به دفعات قبل كمي كامتار اسات ولاي
باألخره نفس دوباره شروع ميكند آرامآرام بدن را جهت بهبودی آن زخام ،تجهياز كناد .ايان
نشانهی آن است كه نظام عالم دارای انعطاف زيادی است ولي اگر باز همان كاار تكارار شاد و
دوباره همان قسمت را زخم كرديم اين مرتبه نفس ناطقه مثل دفعات قبل از خود عكاسالعمال
نشان نميدهد و زخم به كندی ترميم ميشود و بهبودی آن زمانِ بيشتری ميبارد ،قابالً در ياک
هفته آن زخم بهبودی مييافت و حاال يک ماه طول ميكشد تا بهبودی يابد ولي با اينهمه اگار
سر به سر آن زخم نگذاريم باز نفس باه صاحنه مايآياد و بهباودی صاورت مطلاوب باه خاود
ميگيرد ،هرچند با تأخير ،اگر دوباره همانجا را زخمكنيد ،ايان مرتباه مايبينياد ساه مااه طاول
ميكشد تا بهبود يابد و اگر قبل از بهبودی دوباره زخم شود پاس از چنادين باار كاه ايان كاار
تكرار شد ديگر به اين سادگي آن زخم ،بهبود نمييابد و به اصطالح ميگويناد« :زخام مازمن»
شده است ،اين يعني نفس ناطقه با حسابهايي كه در خاود دارد مثال قبال عكاسالعمال نشاان
نميدهد ،زيرا از اينكه سريعاً عملش نتيجه بدهد مأيوس ميشود .اين شعوری اسات كاه نفاس
به خودی خود دارد و ربطي به ارادهی تشريعي ما ندارد ،هرچناد اگار شاما باه ارادهی تشاريعي
زمينهی مناسب تدبير نفس را فراهم كنيد آن زخم را بهتر تادبير مايكناد .البتاه هماانطاور كاه
مي دانيد ،هر زخم مزمني هم درمان ميشود ،فقط درمانش طوالنيتر است چون نفس نسبت باه
آن زخم يک نحوه انصراف پيدا كرده است .اگار علام پزشاكي عكاسالعمالهاای بادن را در
رابطه با نفس ناطقه بررسي كند در تحليل عكسالعملها ريشهایتر وارد شاده اسات و فقاط در

حدّ آزمون و خطا تجربيات خاود را جلاو نمايبارد .آرزومنادم علام پزشاكي مادتي را صارف
نفسشناسي كند تا با ديد وسيعتری به مداوای بيماران بپردازد ،اينكه طب قاديم توانااييهاايي
را از خود به جا گذاشته كه امروز ما فقط خبر آن را داريم ،به خاطر اين است كه معرفت نفاس
را اساس كار خود قرار داده بود به طوری كه تا قبل از مالصدرا«رمحةاهللعليوه» مباحاث معرفات نفاس
جزء طبيعيات بود و مالصدرا آن را در زمرهی مباحث الهيات مطرح كرد.
عين مثال فوق كه رابطهی نفس ناطقه را با قسمتي از بدن تحليل ميكرد ميتوان بارای كُالِ
بدن در نظر گرفت .عنايت داريد كه نفس ناطقه باه جهات مجردباودنِ خاود ،آينادهی خاود را
ميشناسد و براساس اهدافي كه دارد هماكنون خود را برای آينده تجهيز ميكند .اينكاه نفاس
در رَحم مادر برای خود بدني ميسازد كه در آن بدن از موههای چشم هم غفلات نمايشاود باه
جهت توجهي است كه به آينده خود دارد و مناسب آيندهای كه در بيرون از رَحام اسات بادن
خود را شكل ميدهد .نفس ناطقه در دورهی جنيني برای زنادگي دنياايي خاود دسات خاود را
شكل داد .به يک معني نفس ناطقه در دورهی جنيني نظر به زنادگي بيارون رَحام دارد آن هام
نوعي زندگي كه با اهداف نفس ناطقهی انسان مناسبت داشته باشد و لذا برای خاودض انگشات
ميسازد و نه چنگال .برای خود در دورهی جنيني انگشات مايساازد چاون آينادهی آدمباودن
خود را تصور ميكند ،متناسب با آيندهی خود اعضای بدن خود را شكل ميدهاد .ماا انساانهاا
در دورهی جنيني باا ماديريت نفاس خودماان بادن خاود را بار اسااس آنچاه كاه مايخاواهيم،
ميسازيم؛ ميدانيم در دنيا يعني در آينادهای كاه جناين در پايش دارد ،شارايط چگوناه اسات،
همانگونه بدن خود را شكل مي دهيم.همانطور كاه نفاس حيواناات بادني متناساب باا نيازهاای
دوره حيات خود مي سازند مثل عقاب كه برای خود چنگال مي سازد.
با توجه به موضوع فوق متوجه ميشويم نفاس ،آينادهنگار اسات ،همچناانكاه باا توجاه باه
رؤيای صادقه اين آيندهنگری را حسميكنيم .در تلهپاتي هم موضوع از همين قارار اسات كاه
نفسِ انسان يا حيوان حادثهای را كه هنوز پايش نياماده و ياا در مكااني بسايار دور اتفااق افتااده
است را حسّ ميكند .امروز دچار اضطراب ميشويد و دلتاان شاروع مايكناد شاور بزناد ،در
حاااليكااه فااردا حادثااهای برايتااان پاايش ماايآيااد .مااا در بسااياری از مااوارد خطاارات آينااده را
حسميكنيم و دلواپس آينده ميشويم .آقايي ميگفت :بسياری مواقع چناد دقيقاه قبال از ايان
كه خطر پيش بيايد ،پيشبيني ميكنم و بعد واقع ميشود .ميگفت :نكند مان چشامهاايم شاور
است؛ و به خاطر اين كه من فكر ميكنم آن حادثه واقع ميشود؛ آن حادثه به وجاود ماي آياد!

عرم كردم اين طور نيست ،ايان باه جهات آن اسات كاه چاون نفاس مجارد اسات ،آيناده را
ميشناسد ،بهخصوص آيندهی نزديک را.
اين مقدمه ی طوالني را عرم كردم تا متوجه شويم نفس باه صاورت تكاويني و حضاوری
متوجه آيندهی خود ميشاود و چنانچاه بياباد باا اداماهی حياات ،كماال بيشاتری بارايش پايش
نميآيد بدن خود را رها ميكند .اگر نفس ناطقهی كسي از طريق تكاويني و باا توجاه باه علام
حضوری ،با تمام وجود متوجه شد «من شصت سال زندگيكاردم ،آدم نشادم ،بعاد از ايان هام
نميشوم؛ هر چقدر تصاميم گارفتم بهتار از ايان بشاوم ،نشادم .پاس اگار ساي ساال ديگار هام
زندگيكنم ،اصالح نميشوم ، ».فردا ميميرد .به اين ميگويند« :مرگِ به جهت يأس از كمال».
نفس ناطقه در وجودِ تكويني خود اين حالت را حسّ ميكند ،عين آنكه در تجرباهی تكاويني
خود متوجه شد ديگر فايده ندارد به ترميم آن زخم بپردازد ،با اينكاه شاما باا ارادهی تشاريعي
خود مايل بوديد دوباره آن زخم سريع ًا بهباودی پيادا كناد ولاي نفاس در درون خاود باه ياأس
ميرسد در نتيجه آن زخم را رها كند .همانطور كاه نفاس ناطقاه تادبير آن زخام را رهاا كارد
تدبير كلّ بدن را رها ميكند .اين را «مارگِ حاصال از ياأس» گويناد و عموماا در دوره پياری
ظهور مي كند.
مرگ كسي كه در اثر يأسِ از تكامل پيش ميآيد يک ناوع مارگ غيرطبيعاي اسات؛ زيارا
نفس ناطقه بدون آن كه استفادهی الزم را از بدن خود در جهت كمال انساني ياا حياواني ببارد،
بدن را رهاميكند .به جهت توجهي كه نفس ناطقه به آيندهی خاود دارد ديگار جاذباهای بارای
ادامهی حيات برايش باقي نميماند و همين «عدم جاذبه» و «پديدآمدن يأس برای ياافتن كمااال
برتر» موجب انصراف تكويني نفس از بدن ميشود كه همان مرگ غير طبيعي تدريجي است.
 -1سؤال :خداوند ميفرماياد « :هالتَحرسبنَّهالَّذِينَهقُتِلُ اهفِيهسبِيِِّهاهللِهاَمر اتاًهبِّْهاََريماءٌ هعِنْمده
ربِّهُِرهي،رْزقُ َهفَرَِِينَهبِماهآتَاُ،ُ،هاهللُ» 30گماان نكنياد آنهاايي كاه در راه خادا كشاته شادهاناد،
مردهاند ،آنها زندهاند و رزق مي گيرند و نسبت به آنچه از طارف خداوناد باه آنهاا مايرساد
شادمان هستند .با توجه به مباحث معرفت نفاس ،هماهی انساانهاا بعاد از ماردن زناده هساتند و
اختصاص به شهداء ندارد ،چرا خداوند زنده بودن را به شهداء اختصاص داد؟
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جواب :ما متأسفانه آيه را درست معنا نميكنيم؛ آيه بر روی بهرهمنادی آنهاا از رزقاي كاه
نزد پروردگارشان است و شادماني زندگي برزخي و قيامتي آنها تأكيد دارد .ميفرمايد :گماان
نكنيد شهداء مثل بقيه مي ميرند ،بلكه از حياتي برتر برخوردار مايشاوند تاكياد دارد كاه:ه«بمِّْه
اََرياءٌ هعِنْدهربِّهُِرهي،رْزقُ َهفَرَِِينَهبِماهآتَاُ،ُ،هاهللُ» زندهاند باه رزق الهاي و الطااف خاصاي كاه باه
آنها ميشود .معلوم است وقتي قرآن ميفرماياد« :اهللُهيتَ فَّيهاالَنْفُسهَِينَهم رتِها» 31هركساي را
خداوند در موقع مرگ ميگيرد و به نزد خود ميبرد و همه به سوی او برگشت دارند ،پاس در
مورد شهداء موضوعِ زنده بودن آنها پس از مرگ مطرح نيسات زيارا خاودض مايفرماياد :در
قيامت «كُُِّّهنَفْسوهبِماهكَسبتر هرُِينَةٌ» 32هركس در رهن اعمالي است كه خود كسب كرده و در
چنين شرايطي شهداء زندهاناد باه رزق الهاي .آری؛ هاركس بعاد از ايان دنياا ميهماان سافرهی
خودض است ولي شهداء ميهمان سفرهی الهي هستند ،رزق خاصاي اسات كاه نصايب هركساي
نميشود ،مگر شهداء ،هر چند علماء الهي نيز در جای خود رزق مخصوص به خود را دارند.
 -2سؤال :اگر مرگِ غير طبيعي بر اثر گناهان ،به خااطر آينادهنگاری نفاس اسات چارا در
همان دوران جواني آيندهی خود را نميبيند و از اصالح خود نااميد نميشود تا بميرد؟!
جووواب :همچنااان كااه در حااين بحااث مالحظااه فرموديااد نفااس در ابتاادای اماار اميااد دارد
استعدادهايش به فعليت برسد و در به كارگيری بدن بيوقفه تالض ميكند و هيچ تصاوری جاز
به فعليت رساندن استعدادهايش در خود ندارد و ابداً به آيندهی دور خاود توجاه نمايكناد ،تاا
آنكه با بدني روبهرو ميگردد كه ديگر امكان باه فعلياتدرآوردن اساتعدادهايي كاه مادّ نظار
نفس است در آن نيست و از اِعمال فرمان به آن بدن جهت به فعليت آوردن اساتعدادها ماأيوس
ميگردد ،در چنين حالتي است كه آرامآرام يأسِ مورد بحث ظهور ميكند و در نهايات منجار
به انصراف نفس از بدن ميگردد.
 -3سووؤال :نفااس ناطقااهی عااارفي كااه از جهااات زيااادی كاماال شااده در حاادّی كااه
مستجابالدعوه گشته و در آخر عمر گمراه ميشود ،آيندهی خود را به خوبي مايفهماد ،چارا
نفس او قبل از گمراهياض بدنش را رها نميكند؟
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جواب :مواظب باشيد بين موضوعات تكويني و ارزضهای تشريعي خلط نشود« ،گمراهاي»
يک موضوع ارزشي و مربوط به ارادهی تشريعي است در حالي كه انصراف نفس از بادن ياک
موضوع تكويني است و نفس آن عارف مثل هر نفسي نظر به استعدادهايي دارد كه بايد بالفعال
شود حال چه در انسانيت و چه در حيوانيت و چون هناوز آن اساتعدادها بالفعال نشاده نفاس او
بدن را رها نميكند و از اين جهت گمراهي و عدم گمراهي معني نميدهد.
 -4سؤال :چرا شما در استداللهايتان «آيندهنگری» را داخل ميكنيد؟ با توجه به اين كه در
مباحث معرفت نفس بايد آنچه را تجربه ميكنيم مدّ نظر قارار دهايم ،چناين آينادهنگاری را ماا
تجربه نميكنيم و اين آيندهنگری از آن نوع آيندهنگریهايي كه در رؤياای صاادقه داريام كاه
آينده را ميبينيم ،نميباشد.
جواب :اوالً :بحث در اين جا در رابطه با جنبهی تكويني نفس ناطقه است و حضاور مااوراء
زمان آن ،به جهت تجردی كه دارد پس نبايد انتظار داشت كه مثال اماور تشاريعي باه صاورت
جزئي تجربه كنيم .ثانياً :اين آيندهنگری از نوع همان آيندهنگریِ مطرحشده در رؤياای صاادقه
ميباشد كه به جهت تجرد نفس حاصل ميشود.
 -5سؤال :ميدانيم كه هر گناهي كه از انسان سر بزند ولو اين كه بعد از آن توبه كناد او را
از رسيدن به مقاماتي كه قبل از آن گناه ميتوانسته به آن مقامات برسد ،محاروم مايكناد .چارا
نفس انسان در اثر ولو يک گناه مأيوس نميشود و از بدن منصرف نميگردد؟
جواب :چون نفس ناطقه در خود اين احساس و اميد را دارد كه نهتنها از آثار آن گناه عباور
كند بلكه اميد دارد استعدادهای بالقوهی خود را فعليت بخشد.
 -6سؤال :كسي كه در آخر عمر هدايت ميشود ،چرا با وجود ايان كاه نفساش  -بار اسااس

آيندهنگریاض -اميد به هدايت داشته ،باز در حكومت بر بدن سست شده و پير ميشاود؟ و ياا بار
عكس چرا با وجود تجربههای متعدد ،از تكامل مأيوس نشده و زودتر نمردهاست؟
جواب :پيرشدن بدن به طور مستقيم به يأس نفس از كمالِ مطلوبش بستگي ندارد و الزمهی
موجودات مادی فرسايش است و همين طور كه در ياک درخات پاس از مادتي از آن شاادابي
اوليه خبری نيست ،با اين كاه نفاس نبااتي در آن حضاور دارد ،بادن انساان هام پاس از مادتي
شادابي جواني را از دست ميدهد ،در عين اينكه نفاس ناطقاه در آن فعاليات دارد و علات آن
كه با تجربه های متعدد ،در زمان گمراهي ،بدن خود را ترک نميكناد ،آن اسات كاه نفاس باا

علم حضوری كه نسبت به استعدادهای خود دارد بدن خود را تدبير مايكناد تاا باه آن نتيجاهی
نهايي برسد.
 -7سؤال :چرا بعضي افراد نفسشان در شصت سالگي مأيوس از رسيدن به تكامل ميشاود
ولي نفسِ بعضي ديگر در صدسالگي هم مأيوس نميشود؟
جواب :آنچه در مباحث معرفت نفس روشن است ابزار بودن بدن است و اينكه نفس وقتي
ديگر نياز به آن ابزار نداشت آن را رها ميكند و عرم شد بناا باه تقادير الهاي مسالّم ظرفيات
افراد متفاوت است همانطور كه جنسيت انسانها متفاوت است و يأس نفس از رسيدن به كمال
مطلوب نسبت به ظرفيتي است كه در خود احساس ميكند ،اگرظرفيت نفسِ يک انسان نسابت
به كمالي كه در خود تصور ميكند و استعداد آن را احساس مينمايد ،زياد بود به همان انادازه
ديرتر از بدن خود منصرف ميشود ،به اميد آنكه آن استعدادها را فعليت بخشد.
 -8سؤال :چرا كسي كه مراقب بدنش است و با خوردن غذای مناسب و باه انادازه و انجاام
ورزض ،نفس خاود را سار حاال نگاه مايدارد ديرتار از ساايرين از رسايدن باه كماال ماأيوس
ميشود؟
جواب :نميتوانيم اين موضوع را اثبات كنيم ،آنچه ميتوان در مثال شما پذيرفت اين اسات
كه بدن چنين آدمي كمتر بيمار ميشود ولي ربطي به يأس نفس نسبت به كمال آينده خود كاه
يک امر تكويني است ندارد.
 -9سؤال :يأس نفس از تكامل ،تدريجي است يا دفعي؟
جواب :از آنجايي كه يأس عموماً پس از تجربههای مكّرر حاصل ميشود كماا ايان كاه در
مثال «زخم مزمن» مشهود بود ،پس بايد يأس نفس آرامآرام محقَّق شود و پس از هار تجرباهای
تشديد گردد ولي در نهايت دفعتاً نفس از بدن منصرف ميشود.
 -10سؤال :با توجه به اينكاه مايفرمائياد :ياأس نفاس از كماالِ مربوطاه ،آرامآرام محقاق
ميشود و با توجه به اينكه نفسْ آيندهنگر است ،چرا نفسِ افارادی كاه پاس از شصات ،هفتااد
سال باز هم كاملنميشود ،از همان سنين جواني به آن يأس مباتال نمايشاود و آماادهی مارگ
نميگردد؟ چطور است كه در رؤيای صادقه نفس انسانهای كافر آينده را ميبيند اما هيچكدام
نظرض به آيندهای كه خوبشدني نيست نميافتد؟!
جواب :همچنان كه عرم شد نفس ناطقه در دوران جواني با نظر به تواناييهاايي كاه دارد،
اميدوار است آينده ای را كه به طور اجمال مدّ نظر دارد تغيير دهد .اما در مورد رؤياای صاادقه،

نفس به آن نوع آيندهای كه به معني سرنوشت انسان است آگااهي نمايياباد ،چنانچاه مالحظاه
فرموديد در رويای صادقه نفس انسان با سبب غيبي حوادثي كه در آيناده رخ مايدهاد مارتبط
ميشود و نه با سرنوشت آيندهی خود ،زيرا چنين حضوری به شرايط خاص خود مرباوط اسات
كه در شرايط عادی نصيب نفس ناطقهی افراد نميگردد.
 -11سؤال :در آن افرادی كه در سنين جواني به تكامل ميرسند  -مثل برخي عرفاا و ياا ائماهی

معصومين -چرا در همان موقع مرگ طبيعي آنها واقع نميشود و چارا اگار شارايطِ انصاراف
نفس در همان سنين جواني فراهم شده در همان زمان پير نشدهاند؟
جواب :چند سؤال را در يک سؤال مطرح نمودهايد .نفس عرفا اگر هم به تكامل رسيده بااز
ظرفيت تكامل بيشتری را در خود دارد و باه امياد رسايدن باه آن ظرفيات ،بادن خاود را تادبير

ميكند ولي در مورد ائمهی معصومين موضوع فرق ميكند زيرا خداوناد عصامت و كماال
انساني را به طور كامل و به صورت موهبي به آنها مرحمت ميكند و كمال آنها در حفظ آن
عصمت است و اين هنر بزرگي است كه يک انسان در عين داشتن قوای شهويه و غضابيه ،ساي
سال يا چهل سال خود را در عصمت كامل نگه دارد و مسلم پاس از آن كاه ظرفيات آنهاا در
حفظ عصمت كامل شد نفس آنها از بدن مباركشان منصرف ميشود 33.ولي اينكه ميفرمائيد
اگر شرايط انصراف نفس ناطقهی كسي از بادنش در دوران جاواني فاراهم شاد باياد در هماان
دوران جواني پير شود دليلي بر اين ادعا نيست ،زيرا همچناان كاه در جاواب يكاي از ساؤالهاا
عرم شد پيری بدن به جهت مادی بودن آن است و اينكه بادن هام مثال هار پديادهی ماادی
فرسايش مييابد و ربطي به كمال يا عدم كمال آن ندارد.
 -12سؤال :آيا ميتوان گفت عالوه بر مرگ طبيعي و مرگ غيرطبيعي كه در اثر تصادفات
و بيماریها پيش ميآيد ما با نوع ديگری از مرگ روبهرو هستيم كه در اثر «ضعا سالولهاای
بدن ،در اثر پيرشدن» پيش ميآيد و مثل مرگي كه در اثر «يأس از تكامل» حاصل ميشاود ،هار
دو در طول «ارادهی الهي جهت قبض روح» قرار گيرند؟
جواب :ضعا سلول های بدن چيزی جز همان غير قابل استفاده باودن ابازار نفاس نيسات و
عموماً نفس به صرف پيرشدن سلولهای بدن از بدن منصرف نميشود مگار آن كاه ياک ناوع

 - 33در رابطه با موضوع كمال ائمه كه با باقيبودن بر عصمت صورت ميگيارد ،باه كتااب «مبااني نظاری و عملاي

حبّ اهلالبيت »از همين مؤلا رجوع فرماييد.

بيماری در ميان باشد كه مانع تدبير نفس نسبت به آن سلولها شود ،باه هماين جهات پيرزناان و
پيرمرداني را مشاهده ميكنيد كه با كهولت زياد و چروكيده شدن بدن باز به حيات خاود اداماه
مي دهند .با توجه به قسمت آخر سؤال ،مسلم در هر نوع مرگي ارادهی الهي جهت قابض روح،
در طول ساير عوامل و مقدم بر آنها قرار دارد ،آنچه در مباحث معرفت نفس بحث ميشود در
راستای توجه به ابزار بودن بدن برای نفس و چگونگي انصراف نفاس از بادن اسات ،و در ايان
نوع مباحث هرگز نبايد جايگاه اراده ی الهي را در عارم ايان مباحاث قارار داد ،ارادهی الهاي
جايگاه مخصوص به خود را دارد.
 -13سؤال :ارادههای تشريعي به چه چيزهايي تعلق مايگيارد و ارادههاای تكاويني باه چاه
چيزهايي؟ آيا تمام افعال نباتي  -مثل رشد اندامها -و افعال حيواني  -مثل گوارض غذا و ضاربان قلاب-

همه در حيطهی ارادهی تكويني است؟
جواب :ارادهی تكويني خصوصيتي است كه باه مرتباهی وجاودی مخلاوق مرباوط اسات و
تكوين آن مخلوق را تشكيل دهد .در مورد نفس ناطقه به عنوان موجودی ذی حيات ،آنچاه در
رابطه با «بودن» آن است در حيطهی ارادهی تكويني اوست و آنچه به عنوان موجودی مختار در
رابطه با «شدن» آن است ،در زمرهی ارادهی تشريعي او است .در حوزه الهياات اراده تكاويني و
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
تكويني او به بودنِ صرف او بستگي دارد بدون آن كه اختيار او در آن حاضار باشاد مثال تاپش
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
انسان نقش دارد .پس نفس ناطقه يک حضور تكاويني دارد و ياک حضاور تشاريعي .مالحظاه
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
كه ما بتوانيم با اختيار خود هر طور خواستيم عمل كنيم.
 -14سؤال :چه نسبتي ميان متعلَّق ارادههای تشريعي و تكويني وجاود دارد؟ آياا مايتاوانيم
بگوييم« :نسبت بين متعلَّق ارادهی تكويني و تشريعي ،عموم و خصوص مانوجاه اسات؛ برخاي
موارد  -مثل افعال نباتي -تنها متعلَّقِ ارادهی تكويني نفس قرارميگيرد ،و برخي موارد  -مثال افعاال

انساني از جمله عبادات -تنها متعلَّق ارادهی تشريعي ميباشد و برخي موارد از افعاال حياواني  -مثال

«تنفس» يا درمان اكثر بيماریها -متعلَّق ارادههای تكويني و تشريعي هستند؟
جواب :اين طور نيست .آنچه در حيطهی ارادهی تكويني نفس است غير از آن چيزی اسات
كه در حيطهی ارادهی تشريعي است ،منتها نفس شما به عنوان يک موجاود مختاار مايتواناد از
تكوينيات  -چه تكوينيات وجود خودتان و چاه تكوينياات عاالم -اساتفاده كناد .نفاس ناطقاه براسااس
ارادهی تكويني خود بدن شما را تدبير ميكند و در راستای تدبير بادن و بارای اداماهی حياات،
بدن را به تنفس وامي دارد و ما نقشي در تنفس خود نداريم همچنان كه در درمان بيماریهاا ماا
تنها ميتوانيم زمينه را آماده كنيم تا نفس ناطقه ،بدن را نسبت به دفع بيماری مجهز نمايد.
 -15سؤال :آيا مكانيسمِ اين كه امام زمان بعاد از گذشات بايش از هازار ساال همچناان
جواناند ،بر اين اساس است كه ارادهی تكاوينيشاان را تحات سايطرهی ارادهی تشاريعيشاان
درآوردهاند؟
جواب :همچنان كه در مباحث مقام واسطهی فيض بحث شده ،مقام امام زمان يک مقام
تكويني است و آن مقام «اَ َّوُهماهخَلَقَهاللّه» است و اين مقام نه تنها بدن خود را كه همهی عاالم
را تحت اراده ی خود دارد و در آن مقام تكوين و تشريع معنا ندارد چون تكوين او عين تشاريع
اوست و تشريع او عين تكوين اوست ،زيرا همهی اينها بر ميگاردد باه ارادهی ذاتاي آن مقاام
كه در آن مقام اراده و علم عين ذات اند و ارادهای جدا از ذات مثل اين كه ما اراده ميكنيم باه
مسجد برويم و يا نرويم ،مطرح نيست.
 -16سؤال :چه عواملي باعث ميشود تا ارادهی تشريعي از ارادهی تكويني بهره ببرد؟
جواب :چون نفس ناطقه دارای اختيار است و از طريق اين اختيار ميتواند باه «شادن» خاود
جهت دهد ،سيرِ تكويني رجوع الي اهلل را كه با قاعدهی «اِنماهلِلمههه هاِنماهاِهلَيمهههراجِعم ه» محقاق
م خدا ساوق دهاد كاه ايان باا عمال باه
ميشود مي تواند در جهت رجوع به اسم رحمان و رحي ِ
احكام شريعت صورت ميگيرد وگرنه اين سير به صورت تكويني همچنان ادامه ميياباد بادون
آنكه جهت الهي بيابد.
 -17سؤال :تلقينكردن و باورداشتن ،در تحقق ياک موضاوع چقادر ماؤثر اسات ،شاما در
نكتهی دوم فرموديد اگر خواب كسي را به اشتباه تعبيركنند ممكن اسات هماان تعبيار بارای آن
فرد محقق شود ،آيا اگر خواب فردی را چنين تعبير كنند كه ياک غاده در گردنات باه وجاود
ميآيد و واقعاً او باور كند ،نفس او آن غده را ايجاد ميكند؟ فرموديد :اگر در اثر تعالي نفاسِ

ناطقه و ارتباط با عوالم برت ِر وجود ،نفاس شاما برساد باه ايجااد ياک ابازاری ،آن ابازار ايجااد
ميشود .واقعاً نفس ناطقه چنين توانائيهايي را دارد؟
جواب :آری ،نفس به جهت آن كه يک حقيقت وجودی است ،به اذن الهاي قادرت ايجااد
دارد و حد و اندازهی قدرت ايجاد آن به اندازهی يقيني است كه دارد و اتصاالي كاه باا عاوالم
برتر وجود برقرار كرده كه نمونههای آن را در سيرهی انبياء و اولياء معصومين دارياد .بارای
آن كه معني ايجادكردن به طور صحيح تصور شود بايد مباحث مربوط به برهان صاديقين دنباال
شود ولي اينطور نيست كه هر باوری بتواند نقش ايجادكنندگي پيدا كند زيرا آن بااور باياد باا
ساير اعضاء نظام هماهنگ باشاد و لاذا نماي تاوان گفات :اگار كساي بااور كارد ياک غادّه در
گردنش بهوجود مي آيد ،حتما نفس او آن غدّه را ايجاد مي كند بلكه اگر كسي اهل يقاين شاد
و متوجهی حقايق عالم گشت قدرت ايجادكردن پيدا ميكند چون انديشهی او باا سااير اعضااء
نظام الهي هماهنگ است.
 -18سؤال :آيا روح در اثر رياضت توان تصرف بر امور تكويني مثل كنترل ضربان قلب را
پيدا ميكند؟
جواب :هر اندازه كه انسان اَنانيت خود را نفي كند و حاكميت تكويني خداوند بر عالم را -

با نفي خواست و ارادهی خود -در زندگي خود جاری كناد ،باه اذن الهاي آنچاه مايخواهاد انجاام
ميگيرد و مصداق اين حديث ميشود كه خداوند ميفرماياد« :ياابرنَهآدم!هََنَماهغَنِميلهلَماهََفْتَقِمرُه ه
ََطِعرنِيهفِيماهََمرْتُكهََجرعلْكهغَنِيااًهلَاتَفْتَقِر.هياابرنَهآدم!هََنَاهَيلهلَاََم،
َيااًهلَاتَم،

 ،هََطِعرنِيهفِيماهََمرْتُكهََجرعلْكه

.،هياابرنَهآدم!هََنَاهََقُ وُهلِلشَّيرءِهكُنْهفَيكُ ُ هََطِعرنِيهفِيماهََمرْتُك هََجرعلْكهتَقُ وُهلِشَيرءٍهكُنْه

فَيكُ ُ» 34اى فرزند آدم! من غنى هستم و احساس نياز نمىكنم ،تو در فرمانهاايم مارا اطاعات
كن تا تو را غنى گردانم و نيازمند نشوى .اى فرزند آدم! من زنادهاى هساتم كاه نماىميارم ،در
فرمانهايم اطاعتم نما تا تو را زندهاى گردانم كه نميرى .اى فرزند آدم! من به هر چيزى بگاويم
باض ،موجود مىشود ،تو در فرمانهايم طاعتم كن تا تو را به مقامى برسانم كه به هر چاه گفتاى
باض ،موجود شود .اين حالت در صورتي به وجود مي آيد كاه انساان تشاريع خاود را در مساير
تكوين عالم قرار دهد ،البته مرتامها هم به بخش محدودی از ايان توانمنادی دسات پيادا ماي
كنندبا اين تفاوت كه به جای رجوع به خدا ،از قوای تكويني نفس ناطقه شان استفاده مايكنناد

 - 34ابن فهد حلى،عدة الداعي و نجاح الساعي ،ص.310 :

در حاليكه بهره ای برای آخرتشان نيست مگر اين كه آن توانائي را در راستای اطاعت الهي باه
دست آورده باشند.
 -19سؤال :آيا «تلقينكردن» ميتواناد در «ياأس روح از اداماهی حياات» ماؤثر باشاد؟ آياا
فرقي بين تلقينِامور يأسآور با امور اميدبخش جهت ادامهی حيات نفس هست؟
جواب :نفس ناطقه در راستای تكوينيات خاود باياد باه ايان حالات برساد كاه آينادهای در
راستای كمال بيشتر برايش نيست و بعيد است به اين معناا تلقاين ماؤثر باشاد ،تلقاين در اماوری
است كه نفس در حوزهی فعاليتهای جزئي خود بتواند نظر كند و نه در كليت خود.
آری اگر انسان در مسيرِ به فعليات رسايدن اساتعدادهايش فعّاال باشاد و مجاهادهی الزم را
بكند مسئلهی يأس در ادامهی حيات برايش پيش نميآيد و حتي اگر اين مجاهاده در مرحلاهی
پاياني زندگي صورت گيرد ،ديگر نبايد مرگ او را مرگ به جهت يأس از كمال دانست.
 -20سؤال :ميدانيم كه هدف حيات دنياييِ انسان در حوزهی حيات تشاريعي او« ،عباادت»
است ،از طرفاي ارادهی تكاويني نفاس ناطقاه باه كماالرسايدن اسات  -چاه در انساانيت و چاه در

حيوانيت -آيا در انتخاب هدف زندگيِ دنيايي ارادهی تكويني از ارادهی تشريعي اثر ميپذيرد؟
جواب :در مباحث قبلي اين موضوع روشن شد كه انسان ميتواند باه اساتعدادهای تكاويني
خود جهت بدهد و سير تكاملي نفاس ناطقاه را باا باه فعليات درآوردن ابعااد انسااني باه كماال
مطلوب بكشاند ،در اين صورت قوای غضبيه و شهويه جنبهی انساني باه خاود خواهناد گرفات،
پس انسان به جهت قدرت انتخابي كه دارد در جهت دادن به تكوين خود نقش دارد.
 -21سؤال :با توجه به اينكه فرموديد مختاارِ تكاوينيِ نفاس  -الاقال در جهات رهااكردنِ تان-

متأثّر از مختار تشريعيِ نفس است ،پس نميتوان مرگ انسان در سن پيری را باه ياأسِ نفاس از
كاملشدن نسبتداد؛ زيرا هدف نفس در آن حالت ،ممكن است حفظ حالت موجاود باشاد ناه
كاملترشدن تا بگوئيم چون از كامل شدن مأيوس شود تن را رها ميكند.
جواب :همانطور كاه مستحضاريد نفاس ناطقاه اساتعداد و جنباههاای باالقوهاياي دارد كاه
ميخواهد با به كارگيری تن ،آنها را فعليت بخشد و از نظر تكويني معني نميدهد نفس وضاع
موجود خود را حفظ كند ،چون نفس در ذات خود تان را نمايخواهاد ،بلكاه تان را جهات باه
فعليت رساندن استعدادهايش ميخواهد و همواره نظر به جنبهی فعليت بخشايدن باه قاوههاايش
دارد .حال اگر اميدی جهت فعليت دادن به آن استعدادها نداشت نميتواناد باه بادن خاود نظار
داشته باشد و از آن منصرف نشود.

 -22سؤال :آيا ميتوان از مباحث گذشته نتيجه گرفت :اگر كسي از طريق ارادهی تشاريعيِ
خود هدف زندگي را برآورده شدن آرزوهای وَهمي گرفت  -مثل مادال طاال گارفتن در المپياک-

پس بايد نفسش به ارادهی تكويني نيز همان هدف را اختياركند و احسااس كناد اساتعدادهايش
فعليت يافته و همانجا از بدن خود منصرف شود و اين به عنوان يک مارگ طبيعاي باه حسااب
آيد؟ اگر اين برداشت صحيح باشد ،بايد به انواع «مرگ طبيعي» قسم ديگری اضافهكنايم ،و آن
مرگي است كه انسان به خاطر رسيدنِ نفس به اهداف وَهمي مرده است كه اين نه مرگي اسات
در كمال انساني و نه مرگي است در كمال حيواني.
جواب :عارم شاد ارادهی تشاريعي در جهات دادن باه ارادهی تكاويني ماؤثر اسات ولاي
فعليت يافتن نفس مربوط به استعدادهای انسااني ياا حياواني آن اسات و نفاس باا ياک پياروزی
وَهمي ،مثل طال آوردن در يک مسابقه به فعليتي كه بايد در ذات خود احساس كند نمايرساد،
مضافاً اين كه اهداف وَهمي يا در رابطه با قوهی غضبيه و استعال بر بقيه اسات و ياا در رابطاه باا
قوهی شهويه و برآوردهشدن آرزوها است و در راستای بعد جواني بايد آن را بررسي كرد.
 -23سؤال :خوابهايي كه مثل تخيالتِ در بيداری هستند و خبار از آيناده نماي دهناد ،باه
ارادهی تكويني است يا تشريعي؟ اگر به ارادهی تكويني است ،پس چرا علم حضوری داريم باه
اين كه خودمان در خواب داريم راه ميرويم و آن مثال ضاربان قلاب نيسات و اگار باه ارادهی
تشريعي است ،پس چرا كارهايي را كه در بيداری انجام نميدهيم در خواب انجام ميدهيم؟
جواب :در خواب با ملكات خود به سر ميبريم ،بدون آن كه بتوانيم ارادهی جديدی بكنيم
و از اين جهت حركات ما اموری است تكويني ،حتي آنجايي كه در خاواب اراده باه راه رفاتن
ميكنيم ،ملكهی ارادهكردن را همراه با صورتهای ذهني كه در ذهن خاود داريام ،باه خاواب
بردهايم و عمالً با ارادههای قبلي بهسر ميبريم ،نه اينكه با اختيار خود آن اعمال را انجام دهايم
بلكه اختياركردن خود را به عنوان يک ملكه با خاود باه آن عاالم باردهايام و از ايان جهات آن
عمل برايمان حضوری است كه به ملكهی اختيار و عملي كاه اختياار مايكنايم علام داريام ناه
اينكه ارادهی تشري عي ،به آن معني كه در بيداری داريام ،در آنجاا باشاد باه هماين جهات هام
ميفرمايند بر انسان خواب تكليفي نيست.
 -24سؤال :جنابعالي يكي از اساباب مارگ را ياأسِ روح از تكامال خواندياد و فرمودياد:
«هدف حيات انسان تكامل است ،و نفسْ آيندهنگر است ،فلذا وقتي كه از طريق نظر باه آيناده،
از رسيدن به هدفِ حياتش مأيوس شد ،ابزارض را رهاميكند .».لكن اين استدالل در دو مرحلاه

قاصر از اثبات مدعا است :اوالً :اين استدالل دليل بر امكان چنين مرگي است و نه دليل بر وقوع
آن يعني ثابتميكند كه امكان دارد چنين مرگي واقعشود ،ولي ثابتنميكند كه چنين مرگاي
واقع شدهاست .ثانياً :بر فرم كه وقوعش را اثباتكند ،كليتش را اثبااتنمايكناد؛ يعناي ثابات
نميكند كه هر مرگِ غيرطبيعيای كه بر اثر تصادفات يا بيماریها نيست ،به دليل يأس نفس از
تكامل است .پس به نظر ما ادعای شما مبني بر تحقّق و كليتداشتن چناين ساببي بارای مارگ،
ثابتنشده است .و اگر سؤال ميشود :كسااني كاه در حيوانيات و ياا انساانيتِ خودشاان كامال
نشدهاند و بر اثر حادثهای مثل تصادف يا بيماری هم نميميرند ،علت مرگشان چيست؟ به نظر
ما علت مرگشان پيرشدن سلولهای بدنشان است؛ كما اينكه آيهی « همنْهنُعمِّرْ ،هنُنَكسره،هفِميه
الخَلْقِ» 35ميفرمايد :آنكه را عمر طوالني داديام ،در خلقات او ضاعا ايجااد نماوديم .مؤياد
همين مدعاست .ضعياشدن و پيرشدن به حدی ميرسد كه نفس ديگر نميتواناد از ايان بادنِ
ضعيا استفادهكند و لذا رهايش ميكند .پس جرياان پياری ،مثال جرياان بيمااری ،حاصال از
ضعا بدن است نه حاصل از يأس روح ،و وقتي ضعا جسامي باه آن حادی رسايد كاه روحْ
ديگر نتوانست از آن استفادهكند آن را رها ميكند.
مالصدرا نيز در جلد هشتم اسفار در صفحهی  107ميگويد« :فالنفسهاالنسانيَّةُهإذاهخَرَجته
مِنَهالق َّةِهإلَيهالفعِِّهإمااهفيهالسعادةهالعقليةهالملَكياةِ هَ هفيهالشقا ةهالشيطانيةها هالسب،عيَّةِها هالبهيمياة ه
انْتَقَلَتهعنهُذ هالنشأةِهإليهنشأةوهاُخريهبالطبع.ه هإذاهاررتَحلَتهعنهالبد هعرَضهالم

.،ه هُذاهُ ه

ابجُِّهالطبيعيهالم،شار،هإليههفيهالكتابهااللهيه«كُُِّّهنَفْمسوهذَائِقَمةُهالمم ر ِه».ه هُمه هغيمرُهاآلجماوه
االختراميةهالتيهتَحصُِّ،هبِع،ر ضِهابسبابهاالتفاقيَّةِه هالقَ اطِعِهالقَسريَّةِ» .نفس انساني چون از قاوه
خار شد و فعليت يافت  -يا در سعادت عقلي و مَلكي و يا در شقاوت شيطاني و درندهخويي و حيوانيات-

به طور طبيعي از اين نشئه به نشئهی ديگری منتقل ميشود و چاون از بادن رحلات كارد مارگ
عارم ميشود و اين همان اجل طبيعي است كه در كتاب الهي به آن اشاره شده كه ميفرمايد:
هر نفسي مرگ را ميچشد .و اين غير از اجلهای اخترامي است كه به جهت سببهاای اتفااقي
و موانع جبری پديد ميآيد.
در متن فوق مالصدرا مرگي را كه در اثار «ياأسِ نفاس از تكامال» باشاد مطارح نكارده ،باا
اينكه در صادد احصااء اناواع مارگ اسات و تنهاا مارگِ طبيعاي و ساپس مارگ اختراماي را
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ذكرميكند ،و حرفي از «مرگ در اثر يأس از تكامل» نميزند .در مرگ اخترامي يا غير طبيعاي
از «اسباب اتفاقيه» و «قواطع قسريه» سخن رانده است ،واضح است كاه بيمااریهاا و تصاادفات،
داخل در «اسباب اتفاقيه» خواهد بود كه شايد بتاوان آنهاا را در زمارهی «قواطاع قساريه» يعناي
پيش آمدهايي كه نفس مجبور ميشود بدن را تارک كناد باه حسااب آورد و لاذا مايپاذيريم
«اسباب اتفاقيه» داخل در «قواطع قسريه»اناد ،شاايد در ايان قسامت مالصادرا ذكار عاامِ بعاد از
خاص كرده است .و انگيزهی تَقَّدم اين خاص ،تبادر آن در محل بحث ميباشد؛ يعني وقتي كه
بحث از اين ميشود كه انسان به طور غيرطبيعي بميرد ،آن سببي كه به ذهن متبادر ميشود ،ايان
است كه بدنش در اثر حادثهای خاراب شاود و پيرشادن سالولهاای بادن را داخال در «قواطاع
قسريه» دانست در عين اينكه از «اسباب اتفاقيه» نيست.
در نگاه اوليه دو تفاوت عمده بين بحث شما و مالصادرا مشااهده مايشاود :يكاي ايان كاه
مالصدرا در «سبب مرگ» بيااني دارد كاه پيرشادن نياز طباق آن بياان داخال در اساباب مارگ
ميشود و آن بيانم همان «قواطع قسريه» است كه توضيح داده شد .در حالي كاه بيااني كاه شاما
داريد ،چنين سببي را برنميتابد .و ديگر اين كه شاما يكاي از اساباب مارگ را «ياأس نفاس از
تكامل» ميدانيد ،اما مالصدرا چنين سببي را ذكر نميكند.
جواب :اينكه ميفرمائيد علت مرگِ آنهايي كه در انسانيت و حيوانيات كامال نشادهاناد،
پيرشدن است و نه يأس نفس از به فعليتآوردن استعدادهايش ،همچنان كه عرم شد پيرشادن
و ضعا سلولهای بدن همان غير قابل استفاده بودن ابزار نفاس اسات وگرناه نفاس باه صارف
پيرشدنِ سلولها از بدن منصرف نميشود بلكه برعكس ،پير و ضعيا شدن بادن حااكي از آن
است كه نفس در حال انصراف از بادن اسات و علات آن را باه جهات انصاراف نفاس از بادن
دانست و آيهای كه از سورهی يس شاهد آورديد ،ميفرمايد :آياا متوجاه نيساتند كساي را كاه
عمرض را طوالني كرديم حالت آفرينش اوليه را در او كم نموديم؟ شايد بتاوان گفات آياه باه

انصراف نسبي نفس ناطقه از بدن اشاره دارد .مستحضريد كه حضارت صاادق موضاوعي را
در مورد علت بعضي از مرگها مطرح فرمودند كه ميتوان با آن ناوع از مارگ كاه مالصادرا
تحت عنوان «القواطِعِ القسريه» پيش ميكشند تطبيق داد.

حضرت صادق ميفرمايند« :كساني كه باه جهات گناهاان مايميرناد بيشاتر از آنهاايي
هستند كه به اجل طبيعي خود ميميرند» 36به اين معني كه نفس ناطقاهی آنهاا امياد رسايدن باه
كمال مورد نظرشان را ندارد ،نه در انسانيت كامل شده اند و نه اميد دارناد در ايان مساير كامال
شوند و نه با فعليت يافتن جنبههای حيواني كامل شدهاند تاا از آن جهات باه اجال طبيعاي خاود
بميرند .اينجا بود كه ما سعي كرديم اين موضوع را در دساتگاه مالصادرا باا بحاث ياأسِ نفاسِ
ناطقه از كمال مطلوبش ،مطرح كنيم و جملهی مبهم «القواطع القسريه» را به ايان صاورت تبياين
كنيم و فكر ميكنم در جمله ای كه از مالصدرا آورديد ،ايشان بنا دارند اصل علت مرگ را در
يک اسكلت بندی كلي مطرح كنند و در مورد «مرگ اختراماي» موضاوع را باه صاورتي كلاي
اظهار ميدارند ،نه اين كه منكر مرگي باشاند كاه علات آن ياأس نفاس ناطقاه اسات از اداماهی
كمال به همان صورت تكويني كه عرم شد ،پس نميتاوان گفات كساي كاه هناوز از جهات
ارادهی تشريعي اميادوار اسات باه جاايي برساد ،ارادهی تكاويني او نياز در هماين جهات قارار
مي گيرد زيرا همچنان كه عارم شاد ارادهی تكاويني قواعاد خاود را دارد و اگار چاه ارادهی
تشريعي به فعليتيافتن آن جهت ميدهد ولي در هر حال جنبهی تكاويني نفاس ناطقاهی انساان
در اختيار انسان نيست تا بگوئيم اگر كساي اميادوار رسايدن باه كماال اسات نفاس ناطقاه از او
تبعيت ميكند زيرا نفس ناطقه به هدفهای كلي خود نظار دارد و انساانهاا باه اهاداف جزئاي
توجه دارند و اين دو عيناً با همديگر تطبيق ندارند.
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جلسه هفتم،

حضور كامل نفس در بدن

يادآوری مي كنم كه روض معرفت نفس يک روض تجربي است ،منتها تجرباي معناوی كاه
نوعي مواجههی وجودی با نفس ناطقه ميباشاد و عزيازان باياد موضاوعاتِ ماورد بحاث را در
خودشان تجربه كنند و آن را بايواساطه حاسّ نمايناد ،ناه ايانكاه مطالاب را صارفاً باه حافظاه
بسپارند ،بدون آنكه در خود بيابند.

معناي «فوق مكان و زمان» بودنِ نفس
بحث به نكتهی ششم رسيد كه ميگويد:

در بحث «رؤيای صادقه» روشن شد نفس ناطقه ميتواناد در حادثاهای كاه هناوز در خاار
واقعنشده حاضر شود و اين نشان ميدهد كه ما از زمان آزاد هستيم و باا حادثاهای كاه بعاداً در
زمانِ خاص واقع ميشود ،روبهرو ميشويم .به جهت آزادبودن نفس از مكان و زمان ميتاوانيم
در حالي كه بدن ما در رختخواب است در زمان آينده ،در مكاني خااص حاضار شاويم و فاردا
صبح از خوابي كه ديدهايم و خبر از حادثهای ميدهد كه در آن مكان واقع ميشود ،خبر دهيم.
مثال بسيار روشن در مورد آزاد بودن نفس از بدن ،حضور همه جانبهی نفستاان در بادنتان
است ،به طوری كه احسااس نماي كنياد در جاای خاصاي از بادنتان هساتيد ،هار چناد احسااس

ميكنيد همه جای بدنتان حاضريد بدون آنكاه جاای خاصاي داشاته باشايد .مان كاه اآلن دارم
دستم را تكان ميدهم ،معلوم است كه نفسِ من بايد در دستم حاضر باشد تا اراده كند دساتم را
تكان دهد .احساسم اين است كه خودم دارم دستم را تكان ميدهام ،در عاين ايانكاه دارم راه
مي روم و به اين معني در همهی اعضای بدنم حاضرم ،آن هم حضوری كه محدود باه اعضاايي
كه در آن حاضر است نيست و واقعاً اينطور نيست كاه نفاس شاما در دساتتاان جاای گرفتاه
است و اگر سلولها را عقب بزنيم در البالی آنها نفس ناطقهی شما قرار داشاته باشاد .حضاور
نفس در بدن يک نحوه حضور خاصي است كه در هر جايي از بدن حاضر است بادون آن كاه
حضورض مثل حضور خون در بين سلولها باشد .احساس من آن است كه در هماه جاای بادنم
هستم و اين حضور را نه تنها احساس ميكنم حتي با تكان دادن دست و پا ميتوانم نشان دهم.
درک حضورِ بيمكان و بيزمانِ نفس ناطقه منجر ميشود تا متوجه حقيقتي اساسي در عالم
بگرديد و به همين جهت نبايد به زودی از آن گذشت ،متوجه حقيقتي ميشويد كاه خاود را در
وسعتي به وسعت همهی عوالِم وجود احساس ميكنيد و موانع تجلي انوار آن عوالم را برطارف
مينمائيد تا قوهی خيال صحيحتر عمل كند .زيرا وقتي قوهی خيال تحت تأثير حضاور نفاس در
عالمِ بيكرانهی واقعيت باشد تخيالتش باا هماان عاالم مطابقات دارد و ايان باا همّاتِ آزادشادن
اشخاص از مكان و زمان محقق ميشود ،تا نفس از اشتغال به عالمي كه عين حركات اسات ،باه
عالمي سير كند كه عين ثبات و بقاء است .و اين همان سعادت حقيقي است كه انسان از مااده و
ماديات آزاد ميشود و با خدای خود مأنوس ميگردد و ارادهی تشريعي او باا ذات تكاويني او
هماهنگ خواهد شد.
نتيجه ی نجات از ظلمات زندگي زميني نظر به حقيقت خودمان اسات كاه از زماان و مكاان
آزاد است .اين ليوان هست ،ولي دارای مكانِ مخصوصي است ،من به عنوان نفس ناطقه ،هساتم
اما مكان برايم معني ندارد .معني بيمكان بودن باه ايان اسات كاه بتاوانيم خاود را بادون آنكاه
مكاني را برای خود فرم كنيم ،بيابيم ،يعني خود را آزاد از سايهی مكان و زماان ،تمامااً حاس
كنيم .به خودمان نظر كنيم بدون آنكه زمان خاصي را به خود ضميمه كنيم .آری ،هستِ خاود
را بي زمان بيابيم .در آن حالت من فقط هستم ،چه در زمااني كاه گذشات و چاه در زمااني كاه
ميآيد ،در حادثهای كه در گذشته واقع شد و در حادثاهای كاه در آيناده واقاع مايشاود ،مان
خودم هستم بدون تعلق به گذشته و آينده.

انسان فقط «هست»
عرم شد« :نفس در رؤيای صادقه ،بدون بدن ،در صحنههايي حاضر ميشاود كاه بعاداً آن
صحنهها در زمان خاص و مكان خاص ظاهر ميگردد» يعناي نفاسِ ناطقاه در رؤياای صاادقهی
خود  -خار از محدوديت زماني و مكاني -با حادثهای روبهرو ميشود كه آن حادثه هناوز در زماان
خاصش واقع نشده ،اين يعني نفس انسان فوق زمان و مكان و آزاد از مكاان و زماان خااصِ آن
حادثه ،با آن حادثه روبهرو شده و نهتنهاا نفاس انساان از زماان آن حادثاه آزاد باود و آن را در
بيرون از زمانش دياد ،حتاي از مكاان آن حادثاه نياز آزاد باود و باا آن حادثاه خاار از مكاان
خاصش روبهرو شد ،در حالي كه آن حادثه هنوز در مكان خاصش واقع نشده است .در رؤياای
صادقه برای نفس ناطقهی انسان در روبهرو شادن باا آن حادثاه ،مهام نيسات كاه آن حادثاه در
تهران اتفاق ميافتد يا اصفهان ،او ديشب در حاليكه بدنش در گوشهی اطاقش به خاواب رفتاه
بود ،با آن حادثه روبهرو شد ،در حالي كه يک ماه ديگر آن حادثه در گوشهی ديگری از شاهر
واقع ميشود.
گاهي با صحنههايي روبهرو ميشويد كه به نظرتان آشنا مايآياد ،اگار دقاتكنياد ،متوجاه
ميشويد آن صحنهها را در خواب ديدهايد ،نتيجه اينكه نفس ناطقه در عيني كه موجود اسات،
در محدوديتِ زمان و مكاني خاص موجود نيست ،يعني «هست» ولاي آزاد از زماان و مكاان .و
هنر شما آن است كه به عنوان شخصي خاص ،خود را آزاد از سايهی زمان و مكان بيابياد تاا باا
ذات خود مرتبط شده باشيد ،ذاتي كه فقط «هست».
در رابطه با آزادبودن از زمان و مكان خاص ،احساس ميكنيم كه در جاای خاصاي از بادنِ
خود جای نداريم ،در عين اينكه در همه جای بدن خود هستيم و در يک لحظه ميتاوانيم اراده
كنيم هم دستمان را حركت دهيم و هم پايمان را و هم با چشمماان باه چيازی بنگاريم و هماه
اينها را به خودمان نسبت دهيم .اگر نفسِ ما فقط در دسات ماا جاای داشات ،ديگار در هماان
لحظه نبايد در پای ما جای داشتهباشد .در حاليكه همه جا هست ،بادون ايانكاه جاای خاصاي
داشته باشد ،و اين همان حضور نفس است بدون مكاانمنادی و زماانمنادی يعناي نفاس فقاط
«هست» و شما تالض كنيد از اين منظر خود را احساس كنيد تا با «هستِ» خود مرتبط باشيد و نه
با ذهنيات غير واقعي كه به خود نسبت ميدهيد.
در ابتدای امر ممكن است تعجب كنيد ،چگونه من هستم بدون آنكه مكااني داشاته باشام!
چون ذهن انسان عادتكرده وجود هر چيزی را به آن بداند كه جايي داشته باشد ،نميتواناد باه

راحتي درکكند چيزی باشد ولي در مكان نباشد .اگر همت كنيد و خود را بدون لباس زمان و
مكانِ خاص درکكنيد ،قدم بزرگي در فهم حقايق عاالم برداشاتهاياد .مالحظاه كاردهاياد كاه
نوجوانان در رابطه با خدا اولين سؤالي كه دارند آن است كه شكل خدا چگونه است و ايانكاه
برای هر چيز شكل و مكان فرم ميكنند ،مانع نظر به خدا ميشود .اگر بخواهيد جواناان را در
جهت معارف اسالمي هدايت كنيد تا بفهمند امكان دارد ياک چيازی موجاود باشاد ،اماا «جاا»
نداشته باشد ،بايد آنها را متوجه نحوهی حضور نفس در بدن بكنيد كه چگونه نفس انسان بادن
را تدبير ميكند ،بدون آنكه محدود به حضور در عضو خاصي باشد ،تاا از ايان طرياق بتوانناد
بودني ماوراء مكان را بفهمند و تجربه نمايند ،در اين صورت روحشان قانع ميشاود كاه امكاان
دارد خداوندی در عالم باشد كه محدود به مكاني و شكلي خاص نيست .آنها از طريق معرفت
نفس ،اين نوع معرفت را تجربه ميكنند و به علم حضوری ،نمونهای از وجاودِ بايمكاان را نازد
خود احساس مينمايند .بايد آرامآرام به جوانان نشان بدهيد كه خودشاان هساتند بادون «جاا و
مكان» .وقتي مي پرسند خدا كجاست ،از آنها بپرسيد :در كجاای «تان»تاان هساتيد؟! باه آنهاا
نشان دهيد نفسشان همهجا هست ،اما نه در جايي خاص.
اولين قدمِ توحيد توجه به حضور خداوند است ،بدون محدوديت به مكاان و زماان خااص.
اينكه شنيدهايد ميگويند« :اگر كسي توحيدی فكرنكند ،هيچكدام از اعمالش قباول نيسات،».
منظور از «توحيد» ،توحيد به همين معناست؛ «توحيد» يعني انسان متوجه وجاودی بشاود كاه آن
وجود كثرتبردار نيست« ،هست» اما نه در «مكاان» و «زماان» خااص .چاون هماين كاه چيازی
مكانمند شد ،در جايي هست و در جايي نيست و لذا قابل تقسيم است ،حتي اگار بگاويي مثال
نور مكانمند باشد ولي در همه جا باشد ،اين يعني قسمتي از آن در اين مكان اسات و قسامتي از
آن در مكان ديگر ،اين ديگر توحيد و يگانگي نيست .توحيد در هر حال ضاد «كثارت» اسات؛
«توحيد» يعني «يگانگي» و حضوری غير قابل تقسيم ،آن هم آن نوع يگانگي كه حايّ و حاضار
است .در سير توحيدی ،آدم به جايي ميرسد كه «بود» يگانه هساتي را خواهاد شاناخت ،بادون
نظر به مكان و زمان خاص.
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نوجوانان كم سن و سال ذهنشان طور ی است كاه وجاود هار چيازی را در رابطاه باا مكاان
خاص ميشناسند و ميپرسند اگر خدا هست ،كجاست؟ ابتدا آنها را از اين ذهنيت آزاد كنيد،

 - 1در نگاه توحيدی مكان و زمان ميتواند مظهر آيات الهي باشد ولي نميتواند خداوند را در خود محدود كند.

وگرنه هر جوابي هم كه به آنها بدهيد جواب شاما را در هماان دساتگاه ذهناي خودشاان قارار
ميدهند .بايد مواظب باشيد خدايي را به آنها معرفي نكنيد كه مكانمند است .مثالً اگر بگوييد:
«خدا نوری است باالی مكه» بايد بدانيد اينكه معرفي كرديد خدا نيست! شما خواستيد در فهام
خدا كمكشانكنيد ،ولي با اين جمله بي«خدا»يشان كرديد و از نظر باه خادايي كاه در هماهجاا
حاضر است و فطرتِ آنها او را ميفهمد ،محروم شدند .اگر بتوانياد آرامآرام آنهاا را متوجاه
حضور نفسشان در بدن بكنيد راه خوبي را جلاو آنهاا گشاودهاياد .البتاه موضاوعِ ساؤالهاای
مكرّری كه كودكان ميكنند بحثِ جدايي است و اينكه ساؤال آنهاا را از چاه موضاعي باياد
جواب بدهيم فرصت ديگری ميطلبد ،چون اكثر كودكان سؤال نميكنناد تاا جاواب بگيرناد،
سؤال ميكنند تا ارتباط برقرار كنند و اگر متوجه اين امر شديد ارتباط با آنهاا را شاديد كنياد.
ولي از موقعي كه بناست به آنها جواب بدهيم ،بايد جوابِ ما صحيح باشد و با توجه به نحوهی
حضور نفسِ خودشان در بدنشان ميتوان نحوهی حضور خدا را به آنها فهماند.

يقينيترين معلوم
عرم شد :يقينيترين واقعيت برای هر كسي ،احساس واقعيتِ خود او است برای خاودض؛
انسان به وجود همه چيز ميتواند شکكند به غير از خودض .چون واقعيت نفاس ناطقاهی شاما
برای شما يک نوع واقعيت خاص است و مثال واقعيتاي كاه بادن شاما بارای شاما دارد نيسات،
ممكن است بگوئيد« :اگر ميدانستم ايان «مانم» باه ايان معناي واقعيات دارد ،از قبال ايانچناين
واقعيت را برای آن نميپذيرفتم ».بسيار خوب چاه كساي مايخواهاد ايان «مان» را بارای خاود
نپذيرد؟ جز همان «من»؟ همان «من»ی كه ميخواهد اين نوع واقعيت را برای خود انكاركند ،باا
انكارض آن را اثبات ميكند! چون كسي هسات كاه مايخواهاد بگوياد مان در ايان انادازه از
واقعيت نيستم كه بتوانم خود را بپذيرم .در اين حال در موقع انكارِ خود باز خود را اثباات كارد.
تأكيد بنده آن است كه در توجه به وجود بيمكان و بيزماان خاود ،باا چناين واقعيتاي روباهرو
ميشويد كه انكارض هم موجب اثباتش ميشود و وجود نفس ناطقه يقينايتارين چيازی اسات
كه انسان در ابتدای امر در خود مييابد.
ميخواهيم «من»ی كه فقط «من» است را مدّ نظر بياوريم كه فقط هست و آزاد از هار زماان
و مكاني ميتوان آن را حسّ كرد ،آری بايد بتوانيد آن را خار از زمان و مكان حسّ كنيد ناه
اينكه در فكر خود آن را داشته باشيد و بگوييد :هركس خود را ميفهمد .همينكه به آن «مان»

فكر كرد آن «من» ،منِ فكری است و در زمارهی «داناايي»هاای انساان قارار مايگيارد و ناه در
زمرهی «دارائي»های او .ما به آن «من»ی كه به آن دانائيم در اين مباحث نظار ناداريم ،چاون باا
تفكر نسبت به آن «من» از نظر باه واقعيات اساساي خاود كاه هماان مان حضاوری اسات غافال
ميشويم و قصهی آن كسي ميشود كه گفت« :از بس درخت بود ،جنگل را نديادم !».غافال از
اين كه همين درختها جنگل بود! ميگويد« :منِ من كو؟» ،آنكه ميگويد« :من كاو؟» هماان
«من» مورد نظر ماست ،نه «منِ» ديگر .آن «من»ی كه انسان به دنبالش ميگاردد آن «مانِ» ذهناي
است و نه «من» واقعي او ،من ذهني در ناكجاآباد قرار دارد .مايگوياد« :مان در ايان فكارم كاه
«من»ام كو؟» ،بگو :آن كه در فكرِ اين است كه «من»اض كو ،همان خودت هساتي .در ايان جاا
اصطالحاً ميگويند« :مفهوم» با «مصداق» خلط شدهاست؛ ما در اين مباحث به مفهوم «مان» نظار
نداريم ،خودِ «من» را كه مصداق «من» است مادّ نظار قارار مايدهايم و باه «وجاود» آن رجاوع
ميكنيم و نه به مفهوم آن.
با اينكه در حال حاضر در اين اتاق «ناور» هسات ،اگار ياک نفار بپرساد « :ناور كاو؟!» راه
صحيح اين نيست كه جواب او را بدهيد كه چون در و ديوار را ميبيني ،پاس ناور هسات .شاما
در اين جواب او را متوجه يک نور ذهني كرديد كه چون در و ديوار را ميبيند پس بپذيرد كاه
آن نور هست ،در حالي كه نور جلو او بود ،چرا او را به نوری كه بايد باه آن فكار كناد حوالاه
داديد؟ بايد متذكر شود كه نبايد نور را با چيز ديگری بفهماد ،باا خاود ناور باياد ناور را ببيناد.
همانطور كه نفس خود را بايد با خودِ نفس درک كند و نه با زمان و مكان خاص.
در مباحث معرفت نفس بايد كاری كنيم كه انسان خود را بنگرد و به هماين جهات كاار ماا
رفع حجاب است و نه تعليم مفاهيم .و كار با صيقلدادن درست ميشود و نه باا افازودنِ دانشاي
بر دانش های پيشين .مولوی در اين رابطه بحث مفصلي دارد كه ما فقاط باه آوردن اشاعار او در
اينجا بسنده ميكنيم و تأمل بر آن را به عهدهی شما ميگذاريم .ميگويد:
خلاااق اطفاااالاناااد جاااز مسااات خااادا

نيساااات بااااالغ جااااز رهيااااده از هااااوا

گفاات دنيااا لَعْاابُ و لهااو اساات و شااما

كودكياااااد و راسااااات فرماياااااد خااااادا

از لَعِِااا اب بيااااارون نرفتاااااى كاااااودكى

باااىذكاااات ،روح كاااى باشاااد ذكاااى

جنااگ خلقااان همچااو جنااگ كودكااان

جملاااه باااىمعناااى و باااىمغاااز و مُهاااان

جملاااه باااا شمشاااير چاااوبين جنگشاااان

جملاااااااه در اليَنمفَعاااااااى آهنگشاااااااان

جملاااهشاااان گشاااته ساااواره با ارِ نِاااياى

كااااين بُا اراق ماسااات ياااا دلااادل پاااياى

گفاااااات اياااااازد يَحْمِاااااالُ اَسْاااااافارَهُ

بااااار باشااااد علاااام كااااان نبااااود ز هااااو

علااام كاااان نباااود ز هُاااو باااىواساااطه

آن نپاياااااد همچاااااو رناااااگ ماشاااااطه

آری علمي كه از طرف خدا نباشد و بيواسطه به قلب نرسد مانند رنگ آرايشگران اسات
كه به صورت افراد ميمالند و دوامي نخواهد داشت.
از هواهاااا كاااى رهاااى باااىجاااام هاااو

اى ز هااااو قااااانع شااااده بااااا نااااام هااااو

هاااايچ نااااامى بااااىحقيقاااات دياااادهاى

ياااا ز گااااف و المِ گُا ال گُا ال چيااادهاى

اساااام خواناااادى رو مساااامى را بجااااو

ماااه باااه بااااال دان ناااه انااادر آب جاااو

گااار ز ناااام و حااارف خاااواهى بگاااذرى

پاک كن خود را ز خود هاين ياک سارى

خااويش را صااافى كاان از اوصاااف خااود

تااااا ببينااااى ذات پاااااک صاااااف خااااود

بيناااااااى انااااااادر دل علاااااااوم انبياااااااا

بااااىكتااااااب و بااااىمعياااااد و اوساااااتا

حرف اصلي او در اين دو بيت اخير است كه انسان را دعوت ميكند تا با ذات خود مارتبط
شود و راه رسيدن به آن را پاکكردن خود از ذهنيات و اعتباريات ميداند و ميگوياد نتيجاهی
چنين صيقلي منورشدن به همان نوری است كه انبياء الهي بدون كتاب و اساتاد و معادّات باا آن
روبهرو شدند و برای تبيين اين مطلب مهم مثالي ميزند و ميگويد:
ور مثاااااالى خاااااواهى از علااااام نهاااااان

قصاااااه گاااااو از رومياااااان و چينياااااان

چينياااااان گفتناااااد ماااااا نقااااااضتااااار

روميااااان گفتنااااد مااااا را كاااارّ و فاااارّ

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

خاااااص بسااااپاريد و يااااک آنِ شااااما

بااااااود دو خانااااااه مقاباااااال درباااااادر

ز آن يكاااى چيناااى ساااتد روماااى دگااار

چينياااان صاااد رناااگ از شاااه خواساااتند

پاااس خزيناااه بااااز كااارد آن ارجمناااد

هاااار صااااباحى از خزينااااه رنااااگهااااا

چينيااااااان را راتبااااااه بااااااود از عطااااااا

روميااان گفتنااد نااى نقااش و نااه رنااگ

در خااور آيااد كااار را جااز دفااع زنااگ

در فاااارو بسااااتند و صاااايقل مااااىزدنااااد

همچااو گااردون ساااده و صااافى شاادند

از دو صد رنگى به باىرنگاى رهاى اسات

رنگ چون ابر است و بىرنگى مهى است

مالحظه كنيد مولوی اينجا ما را متوجه ميكند كه چگونه با آزادشدن از رنگهاای ذهناي
ميتوان متوجه حقيقت شد .تأكيد ميكند اگر از دو صد رنگ عبور كناي راهاي مايياابي كاه
مافوق ابرها با ماه مرتبط ميشوی .در ادامه ميفرمايد:
هااار چاااه انااادر ابااار ضُااو بيناااى و تااااب

آن ز اختاااااار دان و ماااااااه و آفتاااااااب

چينياااان چاااون از عمااال فاااار شااادند

از پااااى شااااادى دهلهااااا مااااىزدنااااد

شاااه در آماااد دياااد آن جاااا نقاااشهاااا

ماااااىرباااااود آن عقااااال را و فهااااام را

بعاااد از آن آمااااد باااه سااااوى روميااااان

پااااارده را بااااااال كشااااايدند از مياااااان

عكاااااس آن تصاااااوير و آن كردارهاااااا

زد باااار اياااان صااااافى شااااده ديوارهااااا

هاار چااه آن جااا ديااد اينجااا بِااهْ نماااود

ديااااده را از ديااااده خانااااه مااااىربااااود

روميااااااان آن صااااااوفيانند اى پاااااادر

بااااى ز تكاااارار و كتاااااب و بااااىهناااار

لياااک صااايقل كاااردهاناااد آن ساااينههاااا

پاااک از آز و حاارص و بخاال و كينااههااا

اهاال صاايقل رسااتهانااد از بااوى و رنااگ

هااار دماااى بينناااد خاااوبى باااىدرناااگ

نقاااااش و قشااااار علااااام را بگذاشاااااتند

راياااااات عااااااين اليقااااااين افراشااااااتند

مالحظه كرديد كه چگونه مولوی متوجه است كه باياد انساان بااطن خاود را از حجاابهاا
پاک كند تا عكس حقايقِ آسماني بر آن منعكس شود و انسان باا واقعيات خاود آشانا گاردد و
غبار مفهوم را به جای خود تصور نكند .شما به جای توجهدادن به ناور ،وجاودِ مفهاومي ناور را
ثابت كرديد و مردم را به مفاهيم ذهني حوالت داديد.
نبايد واقعيترين واقعيات را نسبت به خودمان كه همان نفس ناطقه اسات باا اساتدالل ثابات
كرد ،بايد نظر كرد و ديد .در ساحتي كه انسان عادت كرده است با مفهومِ واقعيت روبهرو شود
ميگويد :بايد كسي وجود من را برای من ثابت كند ،در حاليكه باياد سااحت خاود را عاوم
كند و به جای فكركردن برای فهميدنِ خود ،بنگرد و ببيند .انسانها عادت كردهاناد خاود را در
زمان و مكان و سن و سالي خاص بفهمند و خود را در آن زمان و مكان و سن و ساال جساتجو
كنند بدون آنكه آزاد از اين مفاهيم ،خود را احساس نمايند و بفهمناد واقعيات خاصاي هساتند

كه با هيچ واقعيتي قابل مقايسه نيست .در معرفت حضوری به نفس ناطقه ،انساان بادون هرگوناه
فكری ،فقط بايد بنگرد تا حقيقت خود را احساس كند .در اين مقام است كه مولوی ميفرمايد:
آنچاااااه انديشااا اي پاااااذيرای فناسااااات

آن كاااه در انديشاااه نايا اد ،آن خداسااات

سؤال كردن در مقام نظر به حقيقت فايده ندارد بايد دلِ خود را آماده كرد و حقيقت را دياد

و در اين رابطه حضرت خضر به حضرت موسي ميفرماياد« :فَإِ ِهاتَّبعرتَنيهفَمالهتَسرمئَلْنيهه
عنْهشَيرءٍهَتَّىهََُردِثَهلَكهمِنْه،هذِكْراً» 2پس اگر مىخواهى بهدنبال من بيايى ،از هيچ چيز مپارس
تا در زمان خودض از آن چيز برای تو تذكری پيش آياد .زيارا پرسايدن در ايان مقاام ،حجاابِ
درست نظركردن و ديدن است.

وقتي «مَن» گُم ميشود
در مباحث معرفت نفس باياد متوجاه «مَان» شاد و آن را احسااس كارد كاه فقاط «هسات»،
همينكه انسان سؤال كرد« :به چه دليل هست؟» ديگر آن «من» در منظر او نيسات؛ و از حاوزهی
تجربه و علم حضوری بيرون مي رود .مثل كساي اسات كاه باه جاای نظركاردن باه ناور اطااق،
بگويد :به چه دليل نور هست؟ ديگر نور را در منظر خود نميبيند ،در و ديوار را ميبيناد ،چاون
خواست از «حضور» و ارتباطِ مستقيم ،به «فكر» و ارتبااطِ غيار مساتقيم بارود .گلاهی عارفاان از
فيلسوفان در همين رابطه است ،كه چرا راه ديدن خدا را متذكر نميشويد و ميخواهيد صرفاً باا
استدالل خدا را ثابت كنيد ،استدالل برای اثبات خدا برای كسي است كه منكر خادا اسات ،ناه
برای كسي كه به دنبال خدا است ،حافظ ميگويد:
سال ها دل طلب جاام جام از ماا مايكارد

وان چه خود داشت ز بيگانه تمنا مايكارد

گوهریكز صدفكونومكان بيرون است

طلااب از گمشاادگان لااب دريااا م ايكاارد

مشااكل خااويش بَارِ پياار مغااان بااردم دوض

كااو بااه تأييااد نظاار حاال معمااا ماايكاارد

ديدمش خرم و خندان قدح باده باه دسات

و اندر آن آينه صد گوناه تماشاا مايكارد

گفتم اينجام جهانبين به توكيداد حكايم

گفت آن روز كه اين گنباد ميناا مايكارد

ب ايدل اي در همااه احااوال خاادا بااا او بااود

او نم ايدياادض و از دور خ ادايا م ايكاارد
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منظور از «گمشدگان لب دريا» كسانياند كه ميخواهند خدا را پيدا كنند مثل كسي كه لب
دريا به دنبال گوهر و صدف است ،غافل از اينكه سراسر سااحل را صادفهاای گاوهردار پار
كرده ،برعكسِ پير مغان كه با چشم دل خداوند را به اسماء الهي به تماشا نشسته و هار مخلاوقي
را قدح بادهای مييابد كه انسان را مست تماشای حضارت حاق مايكناد و هاركس در خلقات
اوليهی خود چنين ديدی را دارد و ميتواند متوجه باشد هميشه خداوند با حضورِ مطلقِ خاود از
هر چيز حاضرتر است.
موضوعاتي كه در نزد نفس ناطقهی ما هست بايد به نور علم حضوری نگاه كرد و احسااس
نمود ولي اگر از آن سؤال كرديد آن را به حجاب بردهايد .به قول آن شاعر اساپانيايي در ماورد
اختيار ميگويد« :تا نپرسيدهای ،آن را در خود احساس ميكنم ولي همينكه از من در مورد آن
پرسيدی ،ديگر نميدانم» .چون وقتاي از چيساتي حقاايقِ حضاوری ساؤال كردياد آنهاا را باه
حجاب مي بريد و برای كسي كه ناظر به آن حقايق است بسيار مشكل اسات آنهاا را باه زبااني
وصا كند كه زبان نظركردن و تذكر نيست .در همين راستا اين همه تأكيد ميكنند
اسااارار طريقااات نشاااود حااال باااه ساااؤال

نِااي نيااز بااه در باااختن حشاامت و مااال

همهی شما احساس ميكنيد دارای اختيار هستيد و با اختيارِ خود آمدهاياد اينجاا و آن را باه
علم حضوری احساس ميكنيد اماا اگار كساي پرسايد« :اختياار چيسات؟» نمايتوانياد بارای او
توصيا كنيد .همين كه ميخواهيد شارح دهياد ،آن اختيااری كاه باه علام حضاوری احسااس
ميكرديد گم ميشود! علم ماا باه آنچاه حضاوری احسااس مايكنايم ،بايواساطه اسات ،اگار
خواستيد به واسطهی مفاهيم به آنچه حضوری نزد شما است علم پيادا كنياد ،آن از منظار شاما
گم ميشود ،مثل اين كه در بين درختان جنگل به دنبال جنگل بگرديم.
اينهمه تأكيد برای آن است كه متوجه باشيم چيزهايي هست كه ماوراء هرگونه واساطهای،
خودشان هستند ،بدون مكان و زمان خاص و با فهم «فوق زمان و مكان»بودنِ خود وارد عاالَمي
مي شويم كه آن حقايق در آن عالم موجودند .اگر كساي نزدياکتارين موجاودِ فاوق مكاان و
زمان يعني خودض را احساس نكند هيچكادام از آن حقاايق را در منظار خاود نمايياباد و مثال
نابيناها بايد با كاِ دستِ استدالل آنها را بفهمد .آری ،بسياری از حقايق فقط هساتند و هماهی
آنها از نظر «وجود» ،متصل به هستِ مطلق خداوند ميباشند.
اگر كسي با اين مقدمات هنوز در روح خود اين سؤال را داشت كه ايان «مان» كاه هسات،
كجاست؟ معلوم است خود را به سلوکِ الزم نكشانده و متوجه نيست نفس ناطقه از آن جهات

كه هست ،جا نميخواهد .اگر «جا» پيداكرد ،ديگر نفس نيست ،چون نفس فقاط هسات ،بادون
جا و مكان .باز مواظب باشيد ممكن است هنوز اين سايه بر ذهن شما حاكم باشد كه اگار نفاس
ما در جايي نيست و شكلي ندارد پس نيست ،اين به جهات آن اسات كاه هناوز نرسايدهاياد باه
اينكه ميشود چيزی فقط باشد .از طريق معرفت نفس ميتوان ياک قادم جلاو آماد و خاود را
طوری احساس كرد كه فقط «هست» ،بدون زمان و مكاني خاص .باز تأكيد ميكنم حجابي كاه
خود را به ما تحميل ميكند تا وجود هار چيازی را كاه خواساتيم بپاذيريم در «جاايي» پيادايش
كنيم ،باعث ميشود كه واقعيترين واقعيات كه خودمان هستيم از منظر ما گم شود.
اگر از شما بپرسند« :من» هست يا نيست؟ خواهيد گفت« :هست» .ديگار جاای ايان پرساش
نيست كه چگونه هست ،چون فقط هست ،چون روشنتر از «هست» ياا «وجاود» چيازی نيسات
كه انسان بخواهد از طريق آن چيز نفس خود را بفهمد .وقتاي ساخن مايگوئياد حضاور نفاس
ناطقه برايتان روشن است وگرنه سخنگفتن و گوضدادن را به خودتان نسبت نميداديد .نفساي
هست كه سخن ميگويد و يا باه ساخن كاس ديگار گاوض مايدهاد ولاي «هساتِ» او مااوراء
چگونگي است .فقط هست و حاال سخنگفتن و گوضدادن را با نظار باه احسااسِ هساتباودن
نفس به خود نسبت ميدهيد و ميگوييد« :من» گفتم و «من» شنيدم.

حضورِ «كامل» نفس
اين نوع بودن -كه نفس ناطقهی شما همه جا هست ولي جای خاصاي نادارد -را اصاطالحاً
«حضور كامل» ميگويند .وقتي گفته ميشود نفس ناطقه در بدن «حضاور كامال» دارد ،باه ايان
معني است كه همه جای بدن هست و محدود به جای خاصي نميباشد.
به اين جهت حضور نفس در بدن را تحت عنوان «حضور كامل» نام ميبريم كه مثل حضور
هوا در اين اطاق نيست كه در جای خاصي هست و محدود به مكان است .نفس ناطقه هماه جاا
هست بدون آنكه محدود به جای خاصي باشد و اتفاقاً اگر همهجا بودنِ نفس مثل همهجا بودن
هوا باشد ،همهجا نيست و در نتيجه حضورض كامل نيست .زيرا اين قطعه از هوا كاه ايان طارف
اطاق هست در آن طرف اطاق نيست .بهترين تعبير برای حضور كامل نفس آن است كه متوجاه
باشيم مكان برايش معني نادارد ناه ايانكاه هماه جاای مكاانهاا حاضار باشاد كاه ياک نحاوه
مكانمندی برايش قائل باشيم .اگر من همهجا هستم و دستم را «من» تكان ميدهم و سرم را هام

«من» تكان ميدهم به اين معني نيست كه چيزی هستم كه همه جا هستم و جای من همه جاست
بلكه به اين معنا است كه مكان برای نفسِ «من» معنا ندارد.
اگر كسي بپرسد :اين «من»ی كه همه جای بدن من هست ،چيست؟ هر جوابي به او بدهياد،
جواب او را ندادهايد ،چون اگر سؤالكننده نحوهی حضاور «مان» را درسات درک كارده باود
متوجه ميشد نفس ناطقهی او چيز خاصي نيست كه چگونگي داشته باشد و بتوان از چگاونگي
آن سؤال كرد ،آن فقط هست ،جوابش آن است كه بگويي :هماني اسات كاه مايپرساد« :ايان
«من»ی كه همه جای بدن من هست ،چيست؟» تو همان هستي .دنبال چه كسي مايگاردی؟ تاو
خودت همان هستي كه دنبال خودت مي گردی در حالي كاه خاودت باه آن نظار ناداری و باه
دنبال يک مَنِ ساختگي ذهني هستي كه واقعيت بيروني ندارد.
مالحظه ميكنيد كه در رابطه با نظر به نفس ناطقه  -كه خار است از نسابتهاايي كاه بادن ماا باا

زمان و مكان دارد -تأكيد بنده برای آن است كه به اين مسئله برسيد كاه انساان فقاط «هسات» ،تاا
ديگر اين سؤال در ذهن عزيزان ظهور نكند كه من چي هستم؟ بنا است از اين سؤال آزاد شويم
نه اينكه اين سؤال را جواب دهيم .وقتي از اين سؤال آزاد شاديم و توانساتيم باه جاای نظار باه
چيستي خود  -كه جنبهی حقيقيمان نيست -به هستي خود نظر كنيم ،راه رجوع به حقيقت از طرياق
معرفت نفس گشوده ميشود و ميفهيمم چرا از طريق ارتباط با هساتي ،باه حقاايق عاالم ،يقاين
پيدا ميكنيم.
نظر به حضور نفسِ ناطقه در بدن و اينكه در خود احساس ميكنيم محدود به جای خاصي
از بدن نيستيم  -در عين اينكه همه جای بدن حضور داريم -موجب ميشود مجرد و غيار ماادیباودن
خود را درست احساس كنيم و از اين طريق معني مجرد و غير مادیبودن عوالم غياب و قيامات
برايمان روشن ميگردد كه چگونه آن عالمها سراسر نورند با جلوات مختلاا .هماانطاور كاه
نفس ناطقهی شما چنين است و نميتوانيد در مقام ذات برای آن شكل خاصي در نظار بگيرياد،
هر چند در هر عضوی كه ظهور كند به صورت آن عضاو و در محادودهی حركاات و فعاليات
آن عضو خود را مينماياند ولي بودن آن به جهت حضورض در آن عضو نيسات ،باودن نفاس،
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
مكانمندی است ،پس چرا ما احساس ميكنيم در بدنمان هستيم و چرا نفس ميتواند با حضاور
در دست ،حركات دست ما را به عهده بگيرد؟
جواب سؤال اين است كه فراموض نفرمائيد نفس ناطقهی انسان ،بدن را به عنوان ابزارِ خاود
مدّ نظر دارد ،و همينكه به بدن خود نظر دارد خود را در بدن احساس ميكند و چون از طرياق
بهكارگرفتن بدن كامل ميشود حركات دسات و پاا و اعضاای بادن را در قبضاهی خاود دارد،
بدون آن كه محدود باشد به قرار گارفتن در محلاي باه ناام دسات .تعلاق نفاس باه بادن چناين
احساسي را به وجود ميآورد كه انسان احساس كند در بدنش جاای دارد باا ايانكاه مايدانايم
برای موجود مجرد نه مكان معني ميدهد و نه زمان .پس هر اندازه انسان به كمک رياضتهای
شرعي تعلق خود را به بدن كم كناد بيشاتر باه حقيقات خاود نزدياک مايگاردد و بارای خاود
حضوری ماوراء زمان و مكان احساس ميكند.
نفس ناطقهی انسان مجرد است و در ذات خود از هر مكان و زمان خاصاي آزاد اسات ،لاذا
اگر رياضت بكشد و توجه به بدنش را كم كند ميتواناد خاود را در مكاانهاای دور دسات ،و
زمان هايي كه هنوز واقع نشده ،حاضر نمايد .البتاه تاا ايان حا ّد از حضاور نيااز باه رياضاتهاای
شرعي ندارد زيرا اين مربوط به نفس ناطقه است كه هر انساني دارد ،به همين جهت مرتاامهاا
هم  -با ضعياكردن حاكميت بدن و آزادكردن نفس ناطقه -چنين حضوری را ميتوانند برای خاود باه
دست آورند ولي اگر انسانها با رياضتهای شرعي كار را جلو ببرند سير آنها به سوی حقاايق
خواهد بود و تا آنجا جلو ميروند كه مانند حارثة بن مالک باا اناوار عاالم عارض و قيامات نياز
مرتبط شوند.
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وقتي انسانها به طريقههای مختلا توجه نفس به بدن را كم كنند و با انصاراف از كثارات،
تمركز الزم را انجام دهند ،درست همينطور كه در حال حاضر احساس ميكنناد در بادنشاان
هستند ،احساس ميكنند مثالً در فاصلهی  400كيلومتری حاضرند و ميتوانند از آنچاه در آنجاا
مي گذرد خبر دهند .زيرا نفس انسان به جهت تجردی كه دارد همين حااال در هماه جاا حاضار
است منتها چون به بدن خود توجه دارد خود را در بدنش حسّ ميكند و اگر توجه او از طرياق
 - 3به كتاب شريا كافي ،2 ،ص  54رجوع شود.

رياضتهای مربوطه به بدنش كم شد ،الزم نيست به چهار صاد كيلاومتر آن طارفتار حركات
كند بلكه حضوری را كه در آن مكان دارد درک ميكند .زيرا نفس ناطقه نه قبالً در بدنِ خاود
محصور بود و نه حاال در چهارصد كيلومتری متوقا است ،هميشه نفس ناطقهی هر انسااني در
همه جا هست ولي نميتواند آن حضور را درک كند ،كافي است باا تمركاز الزم باه آنجاايي
كه ميخواهد در آنجا حاضر باشد ،توجاه كناد ،خاود را در آنجاا مايياباد ،الزماهی تمركاز
آنچناني انجامدادن رياضتهای خاصي است كه بايد انجام دهد.
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رياضتهای شرعي امكان حضور نفس در باطن عالم را ممكن ميسازد و انسان ميتواند باه
سااوی عااالم مالئكااه و عااالم باارزخ و قياماات نيااز سااير كنااد ،مثاال ساايرِ جناااب آقااای
نجفيقوچاني«رمحةاهللعليه» كه ايشان گزارض سير خود را در كتاب «سياحت غرب» نوشتهاند.
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با رياضتهايي كه منجر شود تا نفس ناطقه تمام توجهش به بدنش نباشد ياک نحاوه شاعور
برتری به انسان دست ميدهد .با علم حضوری درک ميكند كه فاوق زماان و مكاان ،در عاالم
حاضر است ،اين غير از آن است كه انسان با تفكر خود بداند نفس او مجرد است و فاوق زماان
و مكان ميباشد .فرق عرفای واقعي با انسانهای اخالقي در اين است كاه عرفاا در مقاامِ تجارد
خود مستقر ميشوند و انسانهای اخالقي با توجه به علمي كه دارناد رعايات اصاول اخالقاي را
مينمايند چون پذيرفتهاند شأن آنها باالتر از عالم ماده است و از اين طرياق متخلاق باه اخاالق
اسالمي ميشوند و از نتايج آن برخوردار ميگردند ولي عرفاای واقعاي ماييابناد كاه حقيقات
آن ها ماوراء عالم ماده و ماديات است و بار هماين اسااس ناه تنهاا خاود را در آيناده و گذشاته
احساس ميكنند بلكه خود را در عوالم برتر مييابند و از آنجا به ما خبر ميدهناد چاون باه ناور
توحيد و با توجه قلبي به خداوند ،زيباترين تمركز را در خاود ايجااد نماودهاناد .اخباار غيباي و
 - 4عنايت داريد كه حضور در مكانهای دور دست و يا زمانهای آينده به خودی خود كماال نيسات ،كماال حقيقايِ
انسا ن به آن است كه بتواند با حقايق عالم باال مرتبط شود و از انوار معنوی آن عوالم بهرهمند گردد ،حال اگر به طور طبيعاي
برای كسي حضور در آينده و يا حضور در مكاني دوردست پيش آمد مانعي ندارد .آن چيزی كه اوليااء الهاي باه دنباال آن
هستند اُنس با حقايق عالم باال است و روح و جسم خود را جهت چنين توفيقي آماده ميكنند و در راساتای رسايدن باه ايان
توفيقات ممكن است خداوند حضور در مكانهای دوردست و يا زمانهای آينده را نيز به آنها مرحمت كناد و ايان غيار از
آن حضوری است كه در اثر رياضتهای غير شرعي به دست ميآيد و نفس ناطقه به كمک تجرد خود در زمانهای آيناده
و مكانهای دوردست حاضر ميشود.
 - 5برای بررسيِ بيشتر جزئيات سير مرحوم آقا نجفي قوچاني به نوشاتار «انكشاافات صاور برزخاي در كتااب ساياحت
غرب» از همين مؤلا رجوع فرمائيد.

خبرهايي كه ائمهی هدی از قيامت ميدهند همه از سنخ نور توحيد است ،باا نگااه توحيادی
است كه انسان دنيا را مردار ميبيند ،چون رياضتهای حقيقي ،درجهی وجودیِ انسان را تعاالي
ميدهد؛ بعد از مدتي از شهرت دنيايي فرار مي كناد ،ايان غيار از آن اسات كاه انساان براسااس
دستورات اخالقي از شهرت فرار كناد ،در حاالي كاه در خاود تماايلي باه آن شاهرتهاا دارد،
حالت اخير مثل يک سنگي است كه دورض را طال گرفتهاند .يک وقت سنگ با تغيير ماهيات،
«طال» ميشود و يک وقت با تحميل اليهای از طال برآن ،ظاهر آن را طال ميكنند .رياضتهاای
شرعي باعث ميشود تا انسان وسعتي مناسب حقيقت خود بيابد و در آن راستا خاود را احسااس
ميكند و حقيقتاً حضورض در عوالم معنوی شديدتر شده و خود را وسايعتار از بادن و امياال و
آرزوهای بدن مي يابد .اميرالمؤمنين خطبه ای خواندند و از آينده خبر دادند ،شخصي به نام
اعشي هَمدان كه جوان كم سني بود برخاست و گفت« :ما اشبه الحديث بحديثٍ خرافه» چقادر
اين سخن شما به خرافه شبيه است .حضرت فرمود :ای جوان اگر در گفتارت گناهكااری ،خادا
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
ميشود و احكام الهي را پايمال ميكند و با شمشير گردن اين جوان را مايزناد .پرسايدند چناد
سال حكومت ميكند؟ فرمودند :بيست سال ،اگر به بيست سال برسد .پرسيدند كشته ميشود ياا
به مرگ طبيعي ميرود؟ فرمودند :به واسطهی مرمِ اسهال به مرگ مايرساد .اساماعيل رجااء
ميگويد :با چشم خود ديدم كه اَعشي را اسير كردند و نزد حجا بن يوسا ثقفي آوردناد ،او
را كتک زد و در همان مجلس گردنش را زد 6اين نمونهای است از وسعت زماني نفس ناطقهی

حضرت اميرالمؤمنين ولي در راستای نگاه توحيدی.

رياضتهای شرعي انسان را متوجه حقايق عالم ميكند ،مثال آن كاه دوری از حارام الهاي
جان انسان را هماهنگ عالم قيامت مينمايد تا آنجايي كه ميبيناد خاوردن ماال يتايم ،خاوردن
آتش است .گاهي رياضتهای شرعي آنچنان جنبههاای مجارد نفاس را شادت مايبخشاد كاه
انسان خود را در مقام برزخي خود حاضر ميبيند ،حضوری كه برای جناب آياتاهلل «قوچااني»
پيش آمد ،مالحظه كرده ايد كه چگوناه ايشاان در مقاام برزخاي اعمالشاان حاضار مايشاوند و
صورت برزخي آنچه را انجام دادهاند مييابند.
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هم اکنون انسان در قيامت حاضر است
وجود مقدس پيامبر خدا ميفرمايند« :اآل َهقِيامتِيهقَائٌُِ» 7هم اكنون قيامت من قائم است
و در سير معراجي خود با بهشت و جهنم و اهل آن روبهرو ميشوند .اگر جايگاه نفس ناطقاه را
درست بشناسيد حتماً تصديق ميكنيد كه يک انسان با تزكيهی كامال مايتواناد معارا داشاته
باشد و لذا به راحتي خبر رسول خدا از معرا شان را قباول مايكنياد .در روايات داريام كاه

شخصي از حضرتامامرضا مي پرسد :مرا از بهشت و جهنم خبر دهيد ،آيا هم اكنون آنهاا
خلق شدهاند؟ حضرت فرمودند :بلي ،رسولاهلل وقتي به معرا رفتناد داخال بهشات شادند و
آتش را ديدند .راوی از حضرت رضا ميپرسد :عادهای از مسالمانان مايگويناد بهشات و

جهنم مقدّر شده ولي خلق نشدهاناد .حضارت فرمودناد :آنهاا از ماا نيساتند و ماا هام از آنهاا

نيستيم« :منْهاَنْكَرَهخَلْقَهالْجنَّةِه النّارهكَذَّبهالنَّبِياه هكَذَّبناه هالهمِنْه ِاليتِناهعليهشَيرئوه هيخْلُد،هفيه
نارِهجهنَُّ.هقاواهلل: هُذِ ِهجهنَُّ،هالَّتيهي،كَذب،هبِهاالْم،جررِمَ ،هيطُ فُ َهبيرنَهاه هبيرنَهَمميُوها وه» كساي
كه منكر خلقت فعلي بهشت و جهنم شود ،پيامبر و ما را تكذيب كرده اسات و هايچ بهارهای از
واليت ما ندارد و برای هميشه در آتش است .خداوند در آيهی  44سورهی الرّحمن فرمود :اين
است جهنمي كه گناهكاران انكار ميكنند و هم اكنون گناهكاران بين آن جهنم و آبجوشاان
در حال طوافاند.
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و نيز در روايت داريم« :رسول خدا فرمودند :در آن هنگامي كاه مارا در آسامان معارا

دادند من داخل بهشت شدم ،ديدم در آنجا زمينهای بسياری را كه سفيد و روشن افتاده و هايچ
در آنها نيست ،وليكن فرشتگاني را ديدم كه بناهايي را ميساازند ،ياک خشات از طاال و ياک
خشت از نقره ،و چه بسا دست از ساختن برميدارند .من به آن فرشتگان گفتم :به چه علّت شاما
گاهي مشغول ساختن ميشويد و گاهي دست برميداريد؟ فرشتگان گفتند :وقتي كه نفقاهی ماا
برسد ميسازيم و وقتيكه نفقهای نميرسد دست بر ميداريم و صابر مايكنايم تاا آنكاه نفقاه

برسد .رسولخادا باه آن فرشاتگان گفتناد :نفقاهی شاما چيسات؟گفتناد :نفقاهی ماا گفتاار
مؤمناست در دنيا ،كه بگوياد :س،برحا َهاللَهِه هالْحمرد،لِلَّمهِه هالَهإلَمههإالَّهاللَمه،ه هاللَمه،هََكْبمرُه9چنانچاه

 - 7سيدجالل الدين آشتياني ،شرح فصوص قيصری ،ص .834
 - 8توحيد صدوق ،باب ما جاء فيالرجؤميَه ،حديث  21ص .118
 - 9بحاراالنوار ،18 ،ص  ،409باب  – 3اثبات المعرا و معناه

مالحظه ميفرمايياد حضارت در ساير معراجاي خاود باا بهشات و جهانم روباهرو شادند و ايان
ميرساند كه هم اكنون بهشت و جهنم موجود است و نفس انسانها در آنجا حاضر اسات و باا
اعمالي كه در دنيا انجام ميدهند در آنجا بهشت و جهنم خود را ميسازند.

سلوک پيامبر كه به مدد الهي صورت گرفتاه كارشاان را باه چناين معراجاي رساانده تاا

معلوم شود اگر نبوت به حضرت ختم شد چنين سلوكي ختم نشد و اين راه هنوز باز است .منتها
آن كسي كه به رسول خدا تأسي كند در مسير مالقات الهي قرار ميگيرد وگرناه ساير او در
عين رياضتهای زياد ،در عوالمي مادون و محدود متوقا خواهد شاد .ماثالً شاما كتاابهاای
آقای «پال توئيچِل» را مالحظه كنيد كه چگونه روح خود را سير داده اسات و باه قاول خاودض
روحش سفر ميكند ،ولي به ناكجاآباد! زيرا خداوند است كاه راه اتصاال باه خاود را از طرياق
پيامبران به بشر نشان ميدهد و هيچ راه ديگری نيست .قرآن در اين رابطه ميفرمايد« :إِ َّهربَّمكه
ُ ،هََعرلَُ،همنهيضُِِّّهعنهسبِيلِهِه ُ ،هََعرلَُ،هبِالْم،هرتَدِينَ»هفقط پروردگاار تاو اسات كاه مايداناد چاه
كسي از مسير الهي منحرف است و چه كسي در مسير هدايت الهي ميباشد و به او راه ميياباد.
ولذا نمي توان هر ادعايي را جهت رسيدن به كمال ،پذيرفت ،زيرا كمال مطلق خدا است و فقط
او ميداند چگونه بشر ميتواند به سوی او سفر كند و به همين منظور پيامبران را فرستاد.
طبق روايتي كه رسول خدا فرمودند :اگر كسي در مقام اسم «سبحاناهلل»ی خداوند باشد،
و دلش دلِ «تنزيهِ» حضرت پروردگار از هر نقص و عيبي گردد ،يکطور مصالح بهشات خاود
را ميفرستد و آنكس كه در منظر خود نور كبريايي حق را ميبيند مصاالح بهشات خاود را بار
آن اساس ميفرستد ،در تنزيه خداوند قلب او منور ميشود به ايان كاه حضارت حاق ،بااالتر از
اين جسم و جسمانيات است و در تكبير الهي قلب او منور ميشود تا بزرگي خداوناد را بنگارد.
اگر قلب انسان اسماء الهي را در منظر خود ديد همين حاال به آن قصر در عاالم غياب و قيامات
وصل ميشود زيرا حدّ انسان تا آنجاها وساعت دارد و ابعااد اصالي او هماين حااال در بارزخ و
قياماات حاضاار اساات .رسااول خاادا در آن عااالم ديدنااد شااما در اياان دنيااا بااه اناادازهای كااه

«سبحاناهلل»ی زندگي كنيد آنجا مصالح قصر خود را ميسازيد .بقيهی اذكاارِ تسابيحات اربعاه
را نيز همينطور قياس كنيد كه چگونه حمد و تهليل  -ال اله االّ اهللگفاتن -و تكبيار ،ابعااد متفااوت
قصر بهشتي انسان را ميسازد و يا چگونه با عقايد باطل جهنم خود را شعلهور ميسازد .موضوع
اصلي اين است كه بدانيم نفس ناطقهی انسان تا كجاها وساعت دارد و هماين حااال در بارزخ و
قيامت حاضر است.

اميدوارم در نكتهی شمارهی  6تا حدّی توانسته باشيم معني مجرد بودن و فوق زمان و مكان
بودنِ نفس ناطقه را روشن كنيم و بفهميم نفس ناطقهی انساان فاوق تماام موجاودات اسات .در
حكمت الهي بحثي داريم كه ميگويند :انسان ،كلِّ «ما سِوَی اهلل» اسات؛ باه ايان معناا كاه مقاام
انسان استعداد آن را دارد كه همهی كماالت  -به غير از كماالتي كه مخصوص خدا اسات  -را داشاته
باشد و جامع همهی حقايق مخلوقات باشد ،زيرا تمام مراتبي كه در اين عالم هست در انسان باه
صورت جامع حاضر است .اگر بپرسيد چارا مان آنهاا را نمايبيانم؟ باياد بدانياد ماا باه جهات
مشغوليات دنيايي از بسياری از ابعاد خود غافل هستيم .مگر شما تاا باه خاواب نروياد ،آيناده را
ميبينيد با اينكه از نظر نفس ناطقهی خود در آن آينده حاضر هستيد؟ گاهي ما آنقدر خاوابيم
كه تا به خواب نرويم ،آينده را نميبينيم .بايد به كمک دستورات الهي بيدار شاد و باه حقيقات
مجرد خود نزديک گشت.
سؤال :شما مي فرمائيد روض عرفا در مسير سلوک باا روض علماای اخاالق متفااوت اسات
زيرا عارف سعي ميكند مبنای شخصيت خود را در سير به سوی فضاائل اخالقاي تغييار دهاد -

مثل سنگي كه طال ميشود -ولي در روض اخالقي سعي بر آن است كه به دستورات اخالقاي عمال
شود و انسان رعايت اصول اخالقي را بنمايد هر چند ممكن است از نظار مبناايي ميال او مطاابق
آن دستورات نباشد  -مثل سنگي كه طال گرفتهاناد -حال سؤال اين است كه آيا اين سخنان موجاب
نميشود از يک طرف روض اخالقي تحقير شود و از طرف ديگر برای امثال بناده كاه فقاط در
حدّ تئوری معتقد به روضهايي هستيم كه درجهی وجودی خودمان را شديد كنيم ،ياک نحاوه
عُجب و خودبيني حاصل شود؟ در حالي كه اگار حادّاقل خاود را از نظار ظااهر هام كاه شاده
متخلق به فضاائل اخالقاي ماي كاردم ،مفتخار باه رعايات بساياری از دساتورات اخالقاي  -مثال

درو نگفتن و غيبتنكاردن -ميشدم .ولي حاال از يک طرف ارزض روض اخالقي از چشمم افتااده
است و از طرف ديگر همّت الزم را جهت به عمل آوردن تئوریهای معرفت نفساي نادارم ،در
حالي كه اگر مباحث معرفت نفسي در حدّ تئوری محدود شود ،كافر و مؤمن هر دو مايتوانناد
آن را بفهمند و تصديق كنند .از طرفي آنچه شما مايگوئياد ،نفاس ناطقاهی انساان در هماهی
عوالم حاضر است ،از نظار اساتداللي قباول داريام ولاي باه علام حضاوری چناين حضاوری را
احساس نميكنيم و لذا مي توان نتيجه گرفت صرف اين مباحث موجب قرب به حاق و حضاور
در عالم غيب نمي شاود تاا تصاور كنايم كسااني كاه خاار از ايان مباحاث ،ساعي در رعايات

دستورات اخالقي ميكنند در نيل به كماالت الزم عقب ماندهاناد و گماان كنايم خودماان ايان
مشكل را نداريم.
جواب :همينطور كه ميفرمائيد حقيقتاً اين مباحث نبايد موجب دست كامگارفتن مباحاث
اخالقي شود بلكه بايد ما را متوجه كند كه دستورات اخالقي ميتواند تا چه عمقي نفوذ كناد و
آرامآرام با كنترل خود بهجای آنكه در عين عالقه به مال حرام ،مواظاب باشايم باه ماال حارام
نزديک نشويم به جايي برسيم كه از مال حرام متنفر باشيم.
مي فرماييد :مباحث معرفت نفس وقتي در حدّ تئوری باشد ،كافر و مؤمن آنها را ميفهمناد
و تصديق ميكنند .عنايت داشته باشيد كه ارزض مباحث معرفت نفس آن است كاه اگار انساان
به حقايق عالم وجاود نظار كناد و باا رفاع حجاابهاايي ،مثال نظار باه اعتبارياات و كثارات و
آرزوهای بلند دنيايي ،با آن حقايق يک نحوه اتحاد ايجاد نمايد ميتواند آنها را تصاديق كناد
ال وارد معرفات نفاس نشاده بلكاه اطالعااتي از
و تا انسان حجابه ای فوق را كنار نگاذارد عما ً
نفس ناطقه به دست آورده است و در اين حالت است كه نه از معرفت نفسِ واقعي بهرهای برده
و نه از نور اخالق فاضله چيزی بهدست آورده و تنها گرفتار عجب شده است ولي اگر بخواهاد
به نفس خود معرفت پيدا كند بايد از حجابهای مذكور آزاد شود و در اين حال ديگر كاافر و
مؤمن مساوی نيست.
مي فرمائيد :حضور نفس در عوالم غيب و قيامت را از نظر استداللي قبول داريم ولاي چناين
حضوری را احساس نميكنيم در نتيجه نميتوان پذيرفت كه اين مباحث موجب قرب به حاق و
حضور در عالم غيب و قيامت شود .عنايت داشته باشيد كه اگر انساان متوجاه شاود باه واقاع در
ذات خود دارای چنين حضوری در عالم غيب هست به راحتي متوجه حجابهايي ميشاود كاه
مانع درک چنين حضوری است .و از آنجاايي كاه رابطاهی باين نفاس ناطقاه و عاالم غياب و
قيامت يک رابطهی تشكيكي است و شدت و ضعا بر ميدارد ساعي مايكناد باا رقياقكاردن
حجاب ها درک حضور خود را در آن عوالم شادت ببخشاد 10و وارد ياک خودساازی مساتمر
گردد و سير و سلوک برايش معني پيدا كند و بفهمد چرا حكمای الهي و عرفای بااهلل آن طاور

 - 10با توجه به شدت بيشترِ حضور در عوالم معنوی است كه در اذن دخول حرم ائمه تقاضا ميكني« :فَاأذَنم لِاي ياا
مَوْالیَ فِي الدخُولِ اَفمضَلَ مَا اَذِنمتَ لِاَحَدٍ مِنم اَوْلِياءِک» ای موالی من بيشترين اذن دخول را كه باه اوليااءات مايدهاي باه مان
عطا فرما.

عمل ميكردند كه در شخصيت آنها به تعبير مقام معظم رهبری«حفظوهاهلل»« :تأمال برهااني ،ذوق و
مكاشفهی عرفاني و تعبّد و تدين و اُنس با كتاب و سنت با هم دخيل گشته».
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حقيقتاً اگر رويكرد انسان به دستورات اخالقي درست باشد و همينطور كه ميفرمائيد اگار
ظاهر دستورات را هم مستمراً حفظ كنيم چون جان و فطرت انسان اين دستورات را مايشناساد
آرامآرام باااطن انسااان منااور بااه حقيقاات آن دسااتورات ماايگااردد و در همااين رابطااه علااي

ميفرمايند« :إِ ْهلَُرهتَكُنْهَلِيماًهفَمتَحلَُّه»12هاگار بردباار نيساتى خاود را باه بردباارى وادار .چاون
فطرت انسان به صفات فاضلهی اخالقي گرايش دارد و از رذائل اخالقي متنفر است .اگر انساان
مدتي خود را وادار به اخالق فاضله نمايد و از رذائل اخالقي فاصله بگيرد ،آرامآرام جان انسان
آنها را ميپذيرد و اخالق فاضله را جزء وجود خود مييابد .در مباحاث معرفات نفاس ناهتنهاا
بايد از موضوعات اخالقي استقبال كرد بلكه باياد ساعي نماود جهات تحقاق اخاالق فاضاله در
نفس ،بهترين راهكارها را شناخت و به كار برد .معرفات نفاس از آن جهات كاه راه محاسابهی
نفس را بهتر به انسان مينمايد و مالک و مقياس را حضور در فضائل معرفي ميكند ميتواند به
سالک كمک شاياني نمايد و از آن جهت ميتوان آن را اَنمفَعُ الممعارف دانست كه به خاوبي باه
انسان نشان دهد كه آيا در مقام اطالع از فضائل اخالقي است و به رعايت ظاهر آنها قانع است
و يا در مقامي است كه فضائل اخالقي را در جان خود نفاوذ داده  -مثال سانگي كاه طاال شاده  -و
حقيقتاً از دست اندازی به اموال مردم متنفر اسات چاون در آن حاال در خاود احسااس ظلمات
ميكند .مباحث معرفت نفس بايد چنين راهاي را جلاوی ماا بگشاايد وگرناه محفوظااتي اسات
بيحاصل.
در نكتهی ششم متوجه اين حقيقت شديم كاه چگوناه «انساان در بادنِ خاود حضاور كامال
دارد» و روشن شد به چه معني انسان فوق زمان و مكان است .مالحظه كردياد وقتاي موجاودی
فوق زمان و مكان شد هم در آينده حاضر است و هام در گذشاته و هام در ايان مكاان حاضار
است و هم در مكاني ديگر و شاهد نكته اخير را شما در بدن خود مييابيد كاه چگوناه در هماه
جای بدنتان هستيد و بيش از اين هم فعالً انتظار نداريم كه بپذيريد در حاليكه اگر جلوتر رويد
تصديق خواهيد كرد انسان ميتواند در همهی عوالمِ وجود حاضر باشد.
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 - 12عبد الواحد تميمى آمدى ،تصنيا غرر الحكم و درر الكلم ،ص286 :

حضور کامل و تمام نفس در بدن
در نكتهی هفتم كه دقيقترين نكته در معرفت نفس است ،موضوعِ حضور كامل نفاس را باا
دقت بيشتری دنبال ميكنيم به اميد آن كه بهترين نتايج را در عالم الهيات از اين نكته باه دسات
آوريم.
در نكتهی ششم؛ بحث از «حضور كاملِ نفس» بود كه در همه جای بدن حاضر اسات .حاال
سخن بر سر اين است كه نه تنها در همه جای بدن حاضر است بلكه «تماماً» در هماه جاا حاضار
است .يعني در هر نقطه از بدن همهی نفس حاضر است نه اينكاه ياک طارف نفاس در گاوض
باشد و شنوايي را انجام دهد و يک طرف آن در چشم باشد و بينايي را انجام دهاد .موجاودات
مجرد از آن جهت كه بُعد ندارند دارای چناين خاصايتي هساتند كاه تماماا هماه جاا حاضارند،
برعكسِ پديدههای مادی ،مثالً تخته سياه را در نظر بگيريد؛ طرفِ راست آن ،در طارف چاپش
نيست و طرف چپ آن ،در طرف راستش نيست ،زيرا بُعد دارد و قابل تقسايم اسات .ياا هاوايي
كه در اين اتاق است از يک جهت در همه جا هست ،اما هوايي كه نزديک من است عيناً هماان
هوايي نيست كه آن طرف است .همه جا هوا هست ،اما چون هوا موجاود ماادی اسات و دارای
بُعد است ،عيناً همين هوا كه اينجاست آنجا نيست ،در حالي كه حضور نفس شما در بدنتان باه
اين صورت است كه تماماً و عيناً همه جا هست و همهی نفس در هر جای بدن حاضر است.
شما نميگوييد« :من با يک طرفم ميشنوم» ،بلكه وقتي صدايي را ميشنويد باا تماام وجاودِ
خود شنوندهی آن صدا هستيد ،منتهي به وسيلهی گوض .در موقع شنوايي ،نفس ناطقهی شاما از
قوهی شنوايي خود حاضرتر است و لذا ميگوييد« :من شانيدم» ،يعناي ياک «مان» در صاحنهی
قوهی شنوايي حاضر است كه بهكمک قوهی شنوايي ميشنود ،و معني «حضور تامّ» همين است
كه در هرجا و در هر عضو« ،منِ» انسان تماماً حاضر است .هر چند باا قاوهی شانوايي مايشانود
ولي «من» است كه در آن عضو با قوهی شنوايي ميشنود.
در حال حاضر شما با «من»تان داريد بنده را نگاه مايكنياد و مايگويياد« :مان دارم شاما را
نگاهميكنم» ،همين حاال هم داريد با «من»تان صادای بناده را مايشانويد ،يعناي شاما تمامااً در
چشمتان حاضريد و تماماً در گوشاتان حضاور دارياد .در نكتاهی اول روشان شاد نفاس ناطقاه
ميشنود منتها به وسيلهی گوض .پس شما با «منِ»تان داريد من را ميبينيد و باا «مان»تاان دارياد
صدای من را ميشنويد ،اما نه اينكه با نصاِ «من»تان من را ميبينيد و با نصا «من»تان صدای
من را ميشنويد .چنين حضوری در خودتان حس نميكنيد .بلكه خواهيد گفت« :با تمامِ خاودم

تماماً دارم تو را ميبينم و با تمامِ خودم دارم صدای تو را ميشنوم»؟ اگر توانساتيد ايان نكتاه را
در خودتان خوب تصديق كنيد ،باب فوقالعاده ارزشمندی در معارف الهي برايتان باز ميشود.
بنابراين معلوم شد «من» شما ،نه تنها همه جاای «تان» شاما باه صاورت كامال هسات ،بلكاه
ميتوان تصديق كرد كه نفس ناطقهی شما همه جای تن به صورت تامّ و تمام هسات .باه تعبيار
سادهتر «همهاض همهجا هست» .دوباره عنايت بفرمائيد :اين طرف ميز ،آن طرف ميز نيسات ،آن
طرف ميز هم اين طرف آن نيست .ولي نحوهی وجود نفس ناطقهی شاما طاور ديگاری اسات،
همهی «من ِ» شما در همه جای تن شما هست ،بدون هيچ تقسيمي.
وقتي متوجه باشيم نفس ناطقه به جهت مجردبودنش قابل تقسيم نيست و موجود مجارد بُعاد
ندارد كه به اجزاء تقسيم شود ،مي توان همين حالت را به صورت حضوری در خود نيز احساس
كرد و معني حضور «كامل و تمامِ» نفس ناطقه را در بدن خود درک نمود .يعني آنچه با انديشه
و تفكر ثابت گشت با علم حضوری احساس شد وگرنه توقا در آن حدّی كاه عقال موضاوع
ت حضاو ِر كامال و تماام خاود در آن حاد كاه آن را
را مي پذيرد كافي نيست و ما را باه حقيقا ِ
احساس كنيم ،نميرساند .ممكن اسات از طرياق برهاان عقلاي موضاوع را بپذيرياد و بفرمائياد
فهميدم ولي فهم حقيقي آن است كه انسان موضوعِ ماورد بحاث را در خاود احسااس و تجرباه
كند و خود را در آن عالم بيابد ،نه اينكه صرفاً آن را بداند و قانع شاود .ايان آن چيازی نيسات
كه ما را به شور «بندگي» بكشاند.
اگر در خودتان يافتيد كه همهی شما همهجای تنتان هستيد ،به دركي از حقيقت رسيدهاياد
و اين باالتر از آن است كه عقل قانع شاود ،در ايان حالات قلاب اسات كاه چناين حضاوری را
احساس ميكند و به نحوهای از حضورِ قيامتي خاود دسات مايياباد ،چاون در قيامات قلاب در
صحنه ميآيد .حقايق پنهان نيست كه با استداللهای عقلي قاانع شاويم كاه آنهاا وجاود دارد،
اگر در اين دنيا قلب انسان وجود حقايق را احساس نكند در برزخ آنقدر در فشار قرار ميگيرد
تا مفاهيم عقلي او به شعور قلبي تبديل شود ،اين فشار همان «فشاار قبار» اسات ،فشاار قبار بارای
كسي كه از طريقِ عقل مؤمن به حقايق است ،در آن حدّی است كه آن معرفت به حضور قلاب
تبديل شود و اگر كسي در اين دنيا آن فشار را تحمل كرد و در ادراک حقايق قلب خاود را باه
صحنه آورد ،در برزخ چنين فشاری را ندارد و اين با تزكيه به دست ميآيد .گفت:
تااا خااون نكنااي ديااده و دل پنجااه سااال

از قااااال تااااو را ره ننماينااااد بااااه حااااال

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
انصراف از دنيا و نظر به حق ،روشن نكرده است ،همين كه وارد برزخ و قيامات مايشاود هايچ
چيزی از انوار حقايق را نميبيند ،منتها اگر عقل او وجاود حقاايق را پذيرفتاه باشاد و اعماال او
مطابق ايمان به وجودِ حقايق باشد ،آرامآرام آنچه برای او علم است به «عين» تبديل مايشاود و
آنچه را قباول داشات ،ماي بيناد و در ايان رابطاه مالصادرا«رمحةاهللعليوه» مايفرماياد« :اَلْمعررِفَمهةُهبمهذْر،ه
الْم،شَاُد » معرفت عقلي به حقايق در دنيا ،بذری ميشاود تاا انساان آنهاا را در عقباي مشااهده
كند.
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عرم شد خودتان ميتوانيد اين را در خود احساس كنيد كه در هر جای بدنتان به صاورت
كامل و تمام هستيد ،نه اين كه يک طرفِ نفس ناطقه در چشمتان باشاد و باا آن ببينياد و ياک
طرف آن در گوضتان باشد و باا آن بشانويد بلكاه ديادن و شانيدن را باه ذات خودتاان نسابت
ميدهيد و نه به چشم و گوض و نه به قوهی بينايي و قوهی شنوايي ،ميگوييد من ميشنوم و من
ميبينم.
وقتي از طريق معرفت نفس متوجه شديم پديدهای در اين دنياا هسات كاه هماهاض هماهجاا
هست ،به اين باور مي رسيد كه هر موجودی كه از جنس نفس ناطقه باشد دارای چنين خاصيتي
است ،خاصيتي را كه در هيچ يک از پديدههای مادی نميتوانيد پيدا كنيد و حتاي آنجاايي كاه
ميفرمائيد« :نور در همه جا هست» به واقع اينطور نيست ،بلكه هر قسمتي از ناور در قسامتي از
مكان قرار دارد كه چون همه يک جنس دارند ميگوييد نور همهجا هست.

نتايج بحث
بر خالف پديدههای مادی كه به جهت قابل تقسيمبودن ،نمايتوانناد حضاور كامال و تماام
داشته باشند ،پديدههای مجرد به جهت غير قابل تقسيم باودن حضاور كامال و تماام دارناد كاه
نمونهی چنين حضوری را در خود ميتوانيد احساس كنيد و آن احسااس را تعمايم مايدهياد و
نتايج زير را بهدست ميآوريد.
 -1همهی خدا همه جا هست
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خداوند مجردِ محض است و هيچ گونه بُعدی كه قابل تقسيم باشد در او راه ندارد به هماين
جهت نميشود يک طرفش يک جا باشد و طرف ديگرض در جای ديگر و لاذا حضارت حاق
در همهی عوالمِ وجود به نحو كامل و تمام هست ،آن هم باا علام و قادرت و حياات و ارادهی
مطلق ،همين موضوع را در فلسفه ميتوانيم ثابت كنيم ولي باا مقادمات طاوالني و ايان يكاي از
بركات معرفت نفس است كه انسان ميتواند از آن طريق ،ره صدساله را يک شبه طي كند.
وقتي متوجه حضور كامل و تمام حضرت حق در عالم شديم و فهميديم حضور او در عاالم
مثل حضور نفس ناطقهی ما است در بدنمان ،آن هم به صورتي اَشدّ ،ميفهميم اين طاور نيسات
كه خدا در حالي كه دارد من را نگاه ميكند ،نتواند انسانهای ديگر را نگاهكند ،چون هماهاض
همهجا هست و از اين طريق تصور درستي از بصيرت مطلق او در ما ايجاد ميشود و مايفهمايم
در همهی مكان ها بصير مطلاق و ساميع مطلاق و علايم مطلاق در صاحنه اسات و كااری او را از
كاری ديگر باز نميدارد.
 -2حضور كامل و تمام فرشتگان در عالم
فرشتگان چون مجردند دارای حضور كامل و تماماند و در تمام عوالم حاضرند و همينطور
كه دست و پای من مانع حضور نفس ناطقاهی مان نيسات ،هايچ پديادهای در عاالم مااده ماانع
حضور آنها نميباشد .به همين جهت حضرت عزرائيل در يک لحظه ميتواند جان هزاران
نفر را بگيرد چون حضور ايشان طوری است كه كاری او را از كاری باز نمايدارد و باه جهات
ح افاراد باا چشام سار نمايبيناد.
مجردبودن فرشتهی مرگ ،هيچ كس او را در هنگاام قابض رو ِ
خداوند ميفرمايد« :فَلَ رلَاهإِذَاهبلَغَتِهالْح،لْقُ م * ََنتُُرهَِينَئِذٍهتَنظُرُ َ*ه نَحرمنُهََقْمرَب،هإِلَيرمهِهمِمنكُُره
لَكِنهلَّاهتُبرصِرُ َ» 14پس چرا آنگاه كه جان محتضر به گلو مىرساد و شاما نااظر بار آن مااجرا
هستيد و در حاليكه ما باه آن محتضار از شاما نزدياکتاريم ولاى نماىبينياد ،نمايتوانياد او را
برگردانيد و از مرگ نجات دهيد؟ اين نحوه حضور در همهی عالم ماده برای فرشتگان هست.
 -3حضور كامل و تمام حضرت صاحب الزمان در عالم

از آنجايي كه حضرت صاحبالزماان واساطهی فايضِ باين حضارت حاق و مخلوقاات
هستند و باالترين درجه ی وجودی را در عالم غيب دارند ،نسابت باه سااير پديادههاای مجارد،
كاملترين تجرد را دارا ميباشند و به همين جهات در هماهی عاوالم ،حضاوری كامال و تماام
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دارند ،و چون نسبت به مالئكه دارای شدت كمال بيشتری هستند حضورشاان نياز بيشاتر اسات،
آن هم حضوری مخصوص به خود و اگرچه بسياری از افراد به جهت تعلقاتشان باه اماور واهاي
حضور آن حضرت را درک نكنناد ولاي حضارت باا توجاه باه چناين مقاامي در هماهی عاالم

حاضرند .حضرت اميرالمؤمنين ميفرمايندََ« :نَاهالَّذِيهَملْت،هنُ َاًهفِيهالسَّفِينَةِهبِأَمررِهربِّميه»
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منم آن كسيكه سفينهی نوح را به امر پروردگارم حمل كاردم « .هََنَاهالَّذِيهََخْرَجرت،هي ،نُسهمِنْه
بطْنِهالْح،

ِهبِإِذْ ِهربِّي»همنم آنكسي كه حضرت يونس را به اذن پروردگاارم از شاكم مااهي -

در آن وسط دريا -در آوردم « .هََنَاهالَّذِيهجا زر ،هبِم ،سمىهبرمنِهعِمرمرَا َهالْبحرمرَهبِمأَمررِهربِّميه» مانم
آنكسي كه موسي را به اذن پروردگارم از دريا عبور دادم 16.ايان نحاوه حضاور باه جهات
مقام واسطهی فيض بودن آن ذات مقدس است كه در جای خود بايد بحاث شاود 17.در ايانجاا
خواستم عرم كنم نحوهی حضور همهجانباهی واساطهی فايض در عاالم تاا چاه حادّ اسات و
اينكه چگونه معرفت نفس اين نحوه حضور را برای انسان قابل درک ميكند در حاليكه اگار
ميخواستيم از طريقههای ديگر به آن بپردازيم مقدمات زيادی را بايد طرح ميكارديم .باه نظار
بنده هيچ معرفتي اين اندازه ظرفيت ندارد كه بشود از طرياق آن اباوابي ايانچناين را از معاارف
الهي برای خود و ديگران بگشائيم.
 -4معنای علمي كه پيغمبر به اميرالمؤمنين دادند
در رابطه با اينكه همهی ما معتقديم اگر تصوراتمان از دين درست بشود باه راحتاي آن را
قبول ميكنيم روايتي را عرم ميكنم كه ابن عباس آن را نقل ميكند و خودض اقرار مايكناد
آن را نفهميده است .ميگويد« :سمِعرت،همِنْهعلِيٍّهَدِيثاًهلَُرهََدررِهماه جره،ه،ه هلَُرهَُنْكِمرْ ،ههسممِعرتُه،ه

يقُ وُهإِ َّهرس ،وَهاللَّهِهََسرَّهإِلَيَّهفِيهمرَضِهِهفَعلَّمنِيهمِفْتَاحهََلَِْهبابوهمِنَهالْعِلُِْهيفْتَح،هكُُِّّهبمابوهََلْمَه

باب» 18از على حاديثى شانيدم كاه معناای آن را نفهميادم و آن را انكاار هام نكاردم .از او
شنيدم كه فرمود «:پيامبر  در بيماريش كليد هزار باب از علام را باه مان آموخات كاه از هار
بابى ،هزار باب باز مىشد» .سؤال اين است اين چه نوع علمي است كه رساول خادا در بساتر
بيماری آن هنگامي كه حضرت علي را در بغل گرفتهاند به حضرت ميآموزند كه هر باابي
 - 15بحاراألنوار ،26 ،ص .5
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از آن علم به خودی خود هزار باب از علوم را ميگشايد؟ مسلّم آن علوم از آن ناوع اطالعاات
نيست كه حضرت بخواهند به حافظه بسپارند و يا مطالبي باشد كه با گوضدادن باهوجاود آياد.
چون گفتنِ مطالبي آنچنان گسترده ،زمان زيادی ميخواهد ،مگر آنكه حضارت حجاابهاايي
را از مقابل نفس مبارک علي بر طرف كرده باشاند كاه حضارت خاود را در عاوالم ديگار
احساس كنناد و باه علام حضاوری باا آن حقاايق متحاد گردناد و تاازه هار كادام از آن علاوم
بابهايي از علوم بر قلب مبارک حضرت بگشايد .مثل اينكه وقتي انسان احسااس مايكناد در
مقام تجرد خودض حضورض كامل و تمام است و از اين طريق معني حضور خداوناد و مالئكاه
و حضرت صاحب األمر در هستي را ميفهمد .با اين تفاوت كاه ماا معناي حضاور كامال و
تمام خداوند را ميفهميم و اولياء الهي به صورت حضوری درک مايكنناد هماانطاور كاه ماا
حضور كامل و تمام خود را در بدن درک ميكنيم.

هر كه مجردتر است ،حاضرتر است
مالحظه فرموديد موجود مجرد دارای حضوری كامل و تمام است و مالحظه فرمودياد هام
نفس ناطقهی انسان مجرد است و هام مالئكاه و هام حضارت حاق ،منتهاا شادت تجاردِ آنهاا
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
مرتبهی وجودی به خداوند نزديکتر باشند دارای تجرد بيشاتری هساتند .مجاردات مثال لياوان
نيستند كه نتوان گفت اين ليوان از آن ليوان ،ليوانتر است ،مثل علماند كه ميتاوان گفات ايان
شخص از آن شخص عالمتر است .ما ميتوانيم بگوييم« :فالني عالم است و فالني عالمتار» .اماا
نميتوانيم بگوييم« :اين ستون از آن ستون ،ستونتر است»! چون ستون ،باهاصاطالح از مقولاهی
«ماهيت» است و علم از مقولهی وجاود اسات و هماهی مجاردات از مقولاهی «وجاود»اناد ،لاذا
بعضي مجردترند .نفمسِ مَن مجرد است ،مالئكاه از بناده مجردترناد و اماام زماان از هماهی
مخلوقات مجردترند .نفس ناطقهی بنده به بدن خود توجه دارد و همين توجهاات ،تجارد نفاس
را ضعيا ميكند به همين جهت اگر تزكيه كنيم ،تجردمان بيشتر ميشود .مالئكه از اين جهات
كه بدني ندارند كه به آن توجه داشته باشند ،تجردشان از انسانها در شرايط عادی بيشتر است.
اولين حضورِ «كامل و تمام» در هستي از خداوند است و او از هر چيز به ما نزديکتر اسات.
در همين رابطه در دعای ندبه عرم ميكنيد :خدايا! « هامرنُنْهعلَيرنَاهبِرِضَا  »،بر ما منات بگاذار و

قلب مبارک امام زمان را از ما راضي گاردان .چاون از آن جهات كاه خادا باه شاما نظار دارد،
خداوند از همه چيز به شما نزديکتر است ولي از آن جهت كه شما بايد شايستهی قرب شاويد
بايد زحمت بكشيد و تزكيه كنيد و امام زمان را واسطهی قرب قرار دهيد و برای نزديكي به

امام زمان بايد شايستگي الزم را بهدست آوريد ،تا به خدا نزديک شويد .البته عنايت دارياد
كه حضرت از ما دور نيستند كه بخواهيم به دنبال حضرت بگرديم ،الزم نيست بگارديم اماام را
پيدا كنيم ،بايد خود را طوری تغيير دهيم تا شايستهی رؤيت آن طلعت رشيده شاويم .چاون هار
كه مجردتر است حاضرتر است و امام از جهت مقامِ واسطهی فيض در همهی عاوالم حاضارند،
ظهور جزئي آن حضرت كه برای افراد اتفاق ميافتد ،غالباً ظهوری است از باطن عالم باه بااطن
آن افراد ،هرچند آنها تصور ميكنند حضرت از بيرون برای آنها ظاهر شدند .اينكه حضارت
بعد از ظهور برای افراد و دستگيری از آنها غائب ميشوند به جهت آن است كه در افق بااطني
آنها برای آنها ظاهر شدند ،نه اينكه امام پشت سنگي رفتند و از چشمها پنهاان گشاتند .اماام
گم نشدند ،غائب شدند و به غيب رفتند ،حضرت غائباند ،مخفي كه نيستند .اگر متوجاه مقاام
تجرد آن حضرت نباشيم نه غيبت امام را درست ميفهميم و نه ظهور آن حضرت را.
نتيجهی مباحث گذشته اين شد كه :اين خاصيات هار موجاود مجردی است؛ كاه «هماه جاا
هست و همه جا هم با تمامِ وجود هست» .و هرچه موجاود مجردتار باشاد ،حضاورض در عاالم
شديدتر است ،مثل خداوند كه چون مجرد محض است ،حضورض هم مطلق است.
اين قاعده را با دقت دنبال كنيد كه «هر چه موجود مجردتر است در عالم حاضرتر است» تاا
به معارف ارزشمندی نايل شويد .مولوی واقعاً در رابطه با حضور امام زمان در عاالم خاوب
گفته ،آنجا كه ميگويد:
ای غائب از اين محضار از ماات ساالم اهلل

ای از همااه حاضاارتر ،از مااات سااالم اهلل

هم اَسعدومسعودی،هم مقصد و مقصودی

هم احماد و محماودی ،از ماات ساالم اهلل

هم جاان جهااني تاو ،هام گانج نهااني تاو

هاام اَماان و اماااني تااو ،از مااات سااالم اهلل

حضور مجردات در عالم با حفظ مرتبهی آنها ،موضوع ارزشمندی است .هاماكناون چاون
مالئكه مجردند و از مكان و زمان آزادند ،اينجا حاضرند و چون تجردشان از ما شديدتر اسات
از ماهايي كه در اينجا هستيم حاضرترند؛ هر كدام از ما به اندازهی تجردی كه داريم با مراتاب
مجرد عالمِ غيب ،وحدت و يگانگي داريم .نفس حيوانات نيز مجرد است و بعضاي انساانهاا از

حدّ تجرد حيواني خود باالتر نيامده اناد و لاذا در افاق حيواناات قارار دارناد ،هار چناد اساتعداد
حضور در مراتب باالترِ وجود را دارند.
جنّ نيز مجرد است با درجهی تجردی كمتر از انسان ولي بعضي از انسانها مثل جاادوگران
سعي ميكنند خود را در حدّ درجهی جنّ پائين ببرند و با آنها هم افاق شاوند ،ايان از عجاياب
استعداد انسان است كه ميتواند از مرتبهی اوليهی خود پايينتر يا باالتر برود .گفت:
آدماااايزاده طرفااااه معجااااوني اساااات

كاااااز فرشاااااته سرشاااااته و زحياااااوان

گااار رود ساااوی ايا ان شاااود باااه از ايا ان

ور رود ساااااوی آن شاااااود كِاااااه از آن

اگر انسان با انصراف از عالم ماده و كم كردن حاكميت بدن ،تجرد خاود را شاديدكند -باه

جهت استعداد خاصي كه دارد -با مالئكهی مقرب همافاق مايشاود .حضارت بااقر در راساتای
صعود انسان ميفرمايند « :هاللَّهِهلَ رهَََبَّنَاهَجرٌهَشَرَ ،هاللَّه،همعنَا» 19به خدا قسم اگر سنگي باه ماا
محبت داشته باشد خداوند او را با ما محشور ميكند .اين معيت با امام به آن معنا است كه انسان
در ذيل شخصيت امام از افقي بهرهمند ميشود كه امام در آن افق قرار دارند.
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حضور مطلق حضرت حق
مالحظه فرموديد كاه هار موجاود مجاردی چاون بُعاد نادارد ،خاصايتش هماين اسات كاه
«همهاض ،همه جا هست» و ما اين خاصيت را از طريق نفس مجردِ خود مايتاوانيم درک كنايم.
چون وقتي نفس ما به جهت تجردض چناين خاصايتي را دارد پاس هار موجاود مجاردی دارای
چنين خاصيتي است ،مالئكه مجردند پس هر مَلَكي ،همهی وجودض ،همهجا هسات .و از هماه
مهمتر خداوند -كه مجرد محض است -شدت حضورض از همه بيشتر است؛ يعني در عين ايانكاه
همهاض ،همهجا هست ،از همهی پديدههای مجرد ،حضوری شديدتر دارد در نتيجه علام مطلاق
و حيات مطلق سراسر عالم را فرا گرفته است.
وقتي متوجه نحوهی حضور حضرت حق در عالم شديم تصديق ميكنيم پيش از هماه ابتادا
ت عاالم از ايان حضاور
خداوند از اعمال ما مطلع ميشود ،هرچند ما باه جهات توجاه باه كثارا ِ
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غافليم و از طريق تزكيه ی الزم متوجه چنين حضوری برای خداوند ميشويم .اگر روزه بگيريم
خدا به ما نزديک نميشود بلكه متوجهِ نزديكيِ خدا ميشويم ،چون خدا نزدياک اسات .ماا باا
تزكيه ،حجابهای بين خود و حضارت حاق را كام مايكنايم و ياک نحاوه شايساتگي جهات
حضورِ بيشتر در عوالم قرب برايمان پيش مي آياد و لاذا در خاالل آيااتي كاه خداوناد دساتور
روزهی ماه رمضان را ميدهد ميفرمايد :ای پيامبر! «إذَاهسألَكهعِبادِيهعني» 21اگر بنادگان مان
از تو سرا مرا گرفتند« :إنيهقَرِيمبٌه» مان نازديكم .مالحظاه كنياد كاه نمايفرماياد« :بگاو مان
نزديكم» ميگويد« :من نزديكم» «إنيهقَرِيبٌهاُجِيب،هدعر ةَهالدَّاعِهإذَاهدعا ِ» اگر قرآن مايفرماود:
«بگو :من نزديكم» ،در چنين شرايطي پيامبر خدا بين عبد و رب واسطه مايشادند .و در ايان
مقام كه نظر به حضور مطلق خدا است ،حضور مطلق در حجاب ميرفت ،در حالي كه خداوند
هميشه با حضوری مطلق در عالم حاضر است و اين انسانها هستند كه باا نظار باه كثارات از آن
حضور در غفلتاند و حاال با روزهداری ممتد متوجهی آن حضاور مايشاوند و خداوناد چناين
حضوری را به آنها گوشزد ميكند كه چگونه وقتي از بادن و زماين فاصاله گرفتناد و جنباهی
تجرد آنها كه آزادی از مكان و زمان است ،ظهور پيدا كرد ميتوانند در عالمِ قرب قرار گيرند
و هم افق با ملكوتيان شوند .مولوی ميگويد:
نان گِل است و گوشت ،كمتر خور از اين

تاااا نمااااني همچاااو گِااال انااادر زماااين

وقتي انسان توجهش به گوشت و نان شد ،عماالً گِال خاورده اسات و مثال گِال زماينگيار
ميشود و نميتواند پرواز كند و از لقمههای نورِ عالم غيب و قرب بهرهمند گردد.

تشکيکی بودن تجرّد
از نكات حساسي كه نبايد از آن غفلت شود موضوعِ تشكيكيبودن مقولاهی تجارد اسات و
چون عدهای از اين نكته غفلت كردند در تحليل جايگاه مجاردات و نحاوهی حضاور آنهاا در
عالم به مشكل افتادند .تفاوت خداوند و مالئكه و نفس انساان در ايان نيسات كاه يكاي مجارد
است و ديگران مجرد نيستند بلكه تفاوتشان در شدت و ضعا تجردشان است ،هماينطاور كاه
از نظر درجه ی وجودی دارای شدت و ضعا هستند .ماهيات شدت و ضاعاباردار نيساتند ماا
نميتوانيم بگوييم« :صندليِ شديدتر» ،چون صاندلي از مقولاهی ماهيات اسات .ولاي مايتاوانيم
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بگوييم« :نورِ شديدتر» «علمِ شديدتر» ،چون اينها از مقولهی وجودند و تشكيکبردارند .تجارد
هم از مقولهی وجود است و شدت و ضعا برميدارد؛ تجردِ ضعيا ،مثل نفس نباتي ياا نفاس
حيواني و تجرد شديد ،مثل ذات خداوند .قصد ندارم بحث فلسفي بكنم ولي بايد ديدگاه ماا باه
گونههای مختلا مخلوقات ،درست باشاد تاا جايگااه آنهاا را درسات تحليال كنايم ،از خاود
بپرسيد چرا نميتوانيد بگوييد« :ليوانتر» اما ميتوانيد بگوييد« :عاقلتر»؟ چرا ميتوانياد بگويياد:
«كاملتر» اما نميتوانيد بگوييد« :ميزتر»؟ چون «ميز» از جهت ميز بودن واقعااً وجاودی در عاالم
ندارد؛ چند تكه چوب را مطابق نيازی كه داشتهايم ،شكل داده و اسم آن را «مياز» گذاشاتهايام.
وگرنه در خار و به عنوان يک واقعيت« ،ميز» نداريم ،آيا اين چوبها را به اين شكلي كاه در
آوردهايم برای مورچهها هم «ميز» است يا چوب است؟ ما در خار از ذهن خود واقعيتي به ناام
شيشه داريم كه شكل خاصي به خود گرفته ولي واقعيتي به نام «ليوان» نداريم ،شيشهها را مطاابق
نيازی كه داشتهايم تغيير شكل دادهايم و نام آن را ليوان گذاشتهايم و چون مياز و لياوان چيازی
جز همان چوب و شيشه نيستند ،نميتوان گفت :اين ميز از آن ميز« ،ميزتر» است و يا ايان لياوان
از آن ليوان« ،ليوانتر» است زيرا ميز بودن و ليوان بودن به «وجاود» رجاوع نادارد .مياز و لياوان
تغيير شكلِ شيشه و چوب است مطابق صورتي كه ما در ذهن خود سااختيم و آن صاورت را باه
آنها داديم ولي در واقعيتِ چوب و شيشه به عنوان درجهای از وجود ،تغيياری حاصال نشاده و
وجود آنها شديدتر نگشته است .در حالي كه وقتي پاای وجاود در مياان اسات موضاوع فارق
ميكند .واقعاً وجود مالئكه ،از وجود خدا ،نازلتر است .خدا وجود مطلق است ،وجود مالئكاه
در ذيل وجود خداوند و پرتو وجود اوست .در حالي كه نسبت اين ليوان به ليواني ديگار چناين
نيست كه يكي نازلهی آن ليوان باشد ،به همين جهت گفتاه مايشاود «هار چيازی كاه شادت و
ضعا بردارد وجودی است» يعني به واقعيت خارجي نظر دارد و ساختهی ذهن ما نيست .وقتاي
ميگوئيم اين آقا عالمتر است به علم نظر داريم كه قابل شدت و ضعا است و واقعاً آن كساي
كه عالمتر است ،علم او از نظر وجودی در درجهی برتری قرار دارد و صرفاً سااختهی ذهان ماا
نيست ،ولي نميشود گفت« :سقا خانهی ما سقاتر از سقا خانهی شما است» برای ايانكاه
سقا بودنِ سقا مثل علم بودنِ علم نيست ،اعتبار ما اسات كاه آنجاا را ساقا ناميادهايام در
حاليكه واقعيتي بيش از آجر و سيمان ندارد .آيا واقعيتِ «علم» مثل واقعيتِ ايان «دياوار» اسات
كه به اعتبار ما به آن علم ميگوئيم ،يا حقيقتاً يک واقعيت وجودی است؟ ما در خار از ذهان
«ديوار» نداريم ،ديوار همان آجرها و گچها است ،حال آن آجرها و گچها نسبت باه آن اطااقي

كه ميسازيم شخصيتي خاص پيدا كردهاند به نام ديوار ،بدون آنكه ديوارباودن هام در خاار
از ذهن ما واقعيتي جدا از آجر و گچ و سيمان ،داشته باشد.
آيا تجرد برای نفس ناطقه و مالئكه و خداوند مثل ديوار است كه سااختهی ذهان انساانهاا
است و يا واقعيتي است خارجي و به وجود آنها مربوط اسات و باه هماان انادازه كاه درجاهی
وجودی آنها متفاوت باشد تجرد آنها نيز شدت و ضعا دارد؟
با توجه به مباحث گذشته ميتوان قبول كرد كه حقيقتاً تجرد در ذات نفس ناطقاه و مالئكاه
نهفته است و عين واقعيت آنها است و به همين جهت هر چقدر انسانها از كثرت و حكم بادن
آزاد شوند تجردشان شدت مي يابد و به مجرد مطلاق يعناي خداوناد نزدياک مايشاوند .نفاس
ناطقهی بنده به جهت تعلقاتي كه دارد ،تجردض كامل نيست و نسابت باه مخلوقااتي كاه چناين
تعلقاتي را ندارند ،در تجرد ضعياتری قرار دارد و حضرت حق كه هيچ تعلقاي بارايش فارم
نميشود ،عين تجرد است و كاملترين تجارد را دارا اسات .از طرفاي وقتاي متوجاه شاديم كاه
موجودات مجرد دارای حضور «كامل و تمام» هساتند مايتاوانيم نتيجاه بگياريم هار انادازه كاه
موجود تجردض شديدتر باشد ،حضورض «كاملتر» و «تمامتر» است و خداوند كه مطلاق تجارد
است ،مطلق حضور است به نحو كامل و تمام.

فرق «حضور» با «ظهور»
بعد از آن كه روشن شد نفس ناطقهی انسان به نحو كامل و تمام در بدن حاضر است و ايان
به جهت خاصيت تجرد آن است و حضرت عزرائيل هم به عنوان فرشتهای مقارب دارای تجارد
است و در همه ی عوالم ،حضوری كامل و تمام دارد و حضرت حق كه در تجرد مطلاق هساتند
حضور كامل و تمامشان در عالم شديدتر است ،حال ميخواهيم عارم كنايم ،ياک «حضاور»
داريم و يک «ظهور» .آری خداوند همه جا حاضر است ولي همهجا ظهور كامل و تماام نادارد
و براساس ظرفيتِ عوالِم ،ظهور حضرت حق متفاوت است در حالي كه در هماهجاا حضاورض
كامل و تمام است .زيرا شما ميتوانيد از «ظهورات» مختلاِ موجوداتِ مجارد ،متوجاه حضاور
آنها بشويد ،اما بايد متوجه بود كه «حضور» با «ظهور» يكي نيست .حضورِ حق به خاودِ اوسات
اما ظهورض به مخلوقاتش است .تمام مخلوقات آيناهی ظهاور كمااالت حضارت حاقاناد و باه
اندازهی ظرفيتي كه دارند كماالت حق را نشان ميدهند.

از طريق معرفت نفس موضوعِ حضور و ظهور مجردات را ميتوان در خود احساس كارد و
سپس آن را تعميم داد .مالحظه ميكنيد كه نفس شما در «تن ِ» شما حاضار اسات و باه خاودض
حاضر است و در عين حال نفس ناطقهی شما به قوای خود  -مثل شنوايي و بيناايي -ظاهر ميشاود.
شما وقتي به خواب رفتهايد چشمتان -به عنوان عضو بينايي كه يكي از اعضای بادن اسات -بساته اسات
ولي قوهی بينايي شما كه مربوط به نفس شما است بيدار است و خواب ميبيناد .ماا ياک عضاو
بينايي داريم به نام چشم و يک قوهی بيناايي داريام و ياک ذاتِ بينناده كاه هماان نفاس ناطقاه
است .عضو بينايي مربوط به بدن است و در مباحث معرفت نفس ،بدن مورد بحث و نظر نيست.
قوهی بينايي شما مربوط به نفس شما است ،اما عضو بينايي مربوط به «تن»تان اسات .در خاواب
«تن» مادی نداريد ولي «بينايي» داريد و حتي حادثههايي را كه بعداً اتفاق ميافتد ميبينيد ،بدون
اين كه اين چشمتان باز باشد .بحث ما در ظهور نفس با توجه به قاوای آن اسات و مايخاواهيم
روشن كنيم «حضور نفس ،به خودض است و ظهور نفس به قوايش ميباشد».
بعد از آنكه روشن شد هر موجود مجردی همهجا به طور كامل و تماام حاضار اسات باياد
متوجه اين نكته نيز باشيد كه حضور ياک موجاود مجارد در عاوالم ،غيار از ظهاور آن موجاود
است و لذا بايد تأكيد كنيم مجردات يک «حضور» دارناد و ياک «ظهاور»« .حاال » وقتاي كاه
ميگويد« :لَيرسهفِيهج،بَّتِيهإالهاهلل»هدر پوستين من جز خدا نيسات ،مايخواهاد باه حضاور حاق
اشاره كند ولي آنهايي كه بين ظهور و حضاور در مجاردات را تفكياک نكردناد فكار كردناد
ميگويد من خدا هستم .او را به قتل رساندند .به قول حافظ:
گفت آن ياار كاز او گشات سارِ دار بلناد

جرمش اين بود كه اسرار هويادا مايكارد

نفس ناطقهی شما يک «حضور» دارد و يک «ظهور» كه حضور آن باه خاودض اسات ولاي
ظهورض به قوای آن ميباشد ،حضارت حاق هام ياک «حضاور» دارد كاه باه خاودض اسات و
خودض در همهی عالم حاضر است ولي يک «ظهور» دارد كه به مخلوقاتش مايباشاد .تفصايل
اين موضوع به جلسهی بعد موكول ميشود .إنشاءاهلل

جلسه هشتم،

تفاوت حضور و ظهور مجردات در عالم

بحث در نكتهی شمارهی هفت بود ،عرم شد هركس چنين احساسي را نسابت باه حضاور
خود در بدنش داردكه در همهجای تنِ خود به صورت كامال و تماام هسات ،باه هماين جهات
احساس ميكنيم خودمان دستمان را تكان ميدهيم ،يعني خودمان در دست خاود حاضاريم آن
هم به صورتي كه احساس ميكنيم تماماً در دستمان حاضريم و در همان لحظه سَارِمان را تكاان
ميدهيم و احساس ما اين است كه تماماً خودمان در ماهيچههايي كه سرمان را تكاان مايدهاد،
حاضريم و ميگوئيم خودم سرم را تكان دادم و نميگوئيم ماهيچهها سرم را تكان داد.
عرم شد اگر به خودمان رجوعكنيم احساس ما آن است كه در همهجای تنمان حاضاريم
و اينطور نيست كه يک قسمتِ «منِ» ماا دساتمان را تكاان بدهاد و قسامتِ ديگار از «مانِ» ماا
پايمان را تكان بدهد .بلكه احساس ماا ايان اسات كاه تمامااً خودماان داريام دساتمان را تكاان
ميدهيم و تماماً خودمان سرمان را تكان ميدهيم و نام ايان حضاور را «حضاور كامال و تماام»
گذاشتيم.
كاری به اصطالحِ «كامل و تمام» نداشته باشيد مالحظه كنيد چاه احساساي دارياد .وقتاي باا
چشمتان چيزی را ميبينيد ،آيا جز اين است كه احساس شاما آن اسات كاه تمامااً خودتاان در
چشم خود حاضريد و نه قسمتي از خودتان؟ شما كه داريد صدای من را ميشنويد آيا جاز ايان
احساس را داريد كه خودتان با تمام وجود صدای من را ميشنويد؟ اينجا بود كه متوجاه شاديم
هر مجردی ،برعكس پديدههای مادی ،در همهجا حضورِ كامال و تماام دارد ولاي پديادههاای

مادی چون دارای بُعد هساتند ايان طرفشاان جادای از طارف ديگرشاان اسات در صاورتي كاه
پديدههای مجرد چون بُعد ندارند همهی وجودشان در نزد خودشان است و لذا هماهجاا هماهی
آنها هست و اينطور نيست كه يک قسام از آنهاا ياکجاا باشاد و قسام ديگرشاان در جاای
ديگر.
سعي كنيد سايههای ذهني كه عموماً تحت تأثير پديدههای ماادی هساتند ،احسااس شاما را
تحت تأثير خود قرار ندهند تا به دنبال آن باشيد كه برای نفس خود نيز جا و مكاان پيادا كنياد،
در آن صورت خواهيد گفت :مگر ميشود يک چيزی همهاض همهجا باشد؟! مسالّم نمايشاود
پديده ی مادی همهاض همهجا باشد ،ولي مگر همه چيز مادی است؟ بنا نشد با همان نگاهي كاه
به ميز نظر داريد به نفس خود نظر كنيد ،به عبارت ديگر بنا نشد در نظر به موجاودِ مجارد هماان
سايهی ذهني كه از ماده داريد بر شما حاكم باشد وگرنه هايچ فايادهای از بحاث معرفات نفاس
نمي بريد چون رياضت الزم را انجام نداديد و قلب و انديشهی خاود را از نگااهي كاه باه عاالم
ماده داشتيد در نگاه به موجودات مجرد ،آزاد ننموديد.
در جلسات اول بنا شد با خودمان روبهرو بشويم و خودمان را به عنوان واقعيترين واقعياات
بنگريم ،واقعيتي كه به هيچ وجه نسبت به وجود آن شک وارد نمايشاود و مقاامش مقاام يقاين
است .از منظر چنين واقعيتي احساس ميكنيم خودمان تماماً ميبينيم ،منتها باا چشام ،و خودماان
تماماً ميشنويم ،منتها با گوض .روشن شد تمام مجردات چناين حضاوری دارناد و چاون تجارد
شدت و ضعا دارد و بعضي از مجردات ،مجردند و بعضي مجردتر ،حضاور بعضاي از بعضاي
ديگر شديدتر است و مطلق حضور از آنِ خداوند است كه به تعبير قرآن «إِ َّهاللّهه اسِعٌهعلِيٌُ»

1

خداوند واسعي آگاه است .به اين معني كه حقيقتي است كه در عاين گساترده باودن و حضاور
در همهی هستي ،حضوری آگاهانه دارد .صفت «صمد» نيز متذكر همين نكته است ،چون صمد
از نظر لغت به معني «توپُر» است .به اين معناا كاه هايچجاا از حضاور «اهلل» خاالي نيسات ،چناين
نيست كه حضور موجودی ،مانع حضور حق بشود .چاون وقتاي خداوناد مطلاق حضاور اسات،
حضاور بقياهی موجاودات مااانع حضاور مطلاق حاق نماايشاود ،زيارا دارای درجاهی وجااودی
شديدتری است ،همينطور كه بدن ما ،مانع حضور نفس ناطقهی ما در آن نميگردد و در عاين
آنكه بدن ما وجود دارد ،نفس ما در همهجای بدن حاضر است و اينطور نيسات كاه ياا جاای
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استخوانهای بدن باشد و يا جای نفس ناطقه بلكه نفس ناطقه در هماان جاايي كاه اساتخوانهاا
هست حاضر است و تکتک سلولهای استخواني را تدبير ميكند ،چون نفاس نسابت باه بادن
در رتبهی وجودی شديدتری قرار دارد.

رابطهي نفس ناطقه و قواي آن
همه ی عرم بنده تا اينجا اين است كه سعي كنيد حضور كامل و تمام را از طرياق معرفات
نفس احساس و تجربه كنيد و مواظب باشيد سايههای علم حصولي ما را از توجه به اين حضاور
غافل نكند .ما به آن افكاری كه نتوانيم با آنها به «يقين» برسيم اصالت نميدهيم.
در اين جلسه تأكيد ما اين است كه به خودماان رجاوعكنايم و اوالً :خاود را باه اعتباار ذات
خودمان بنگريم .ثانياً :خود را به اعتبار قوای نفاس ناطقاهماان مثال بيناايي و شانوايي و تخيال و
تعقّل مدّ نظر قرار دهيم .اينكه ميگوييم« :من ميبينم» ،درو نيست و از سرِ خياالت باه چناين
تصوری نرسيدهايم .در اين عمل سه موضوع در صحنه است .يكي «من ،يا ذات شخص بينناده»،
و ديگر «بينندگي من ،يا قوهی بينايي شخص بيننده» و ساوم «ابازاری كاه باا آن مايبيناد» يعناي
چشم .قبالً روشن شد كه ابزارهايي مثل چشم و گوض جزء حقيقت انسان نيسات .پاس باياد باه
دو موضوعِ قبل يعني ذاتِ شخص بيننده و قاوه ی بيناايي نظار كارد و مالحظاه كنياد كاه وقتاي
ميفرمائيد :من ميبينم ،يعني ذات شما با قوهی بينايياض ميبيند ،همينطور كه وقتي ميگوئياد
من ميشنوم يا «من» تصور ميكنم و يا من تعقل ميكنم ،تماماً در همهی اين مراحال ذات شاما
با قوای سامعه و متخيله و عاقله ،ميشنود و يا تصور ميكند و يا مفاهيمي را تعقل مينمايد.
عرم شد شما در خواب در عين اينكه چشمتاان بساته اسات ،قاوهی «بيناايي» دارياد و در
رؤيای صادقه آنچه كه با قوهی بيناييتان ديدهايد را بعد از مدتي با چشم سرتان ميبينيد .به ايان
معنا كه «بينايي» مربوط به ذات انسان يا نفس ناطقه است ،با ايان تفااوت كاه در خاواب ،بادون
ابزار چشم ،آن حادثه را ديدياد ولاي در بياداری ذات شاما آن حادثاه را باا قاوهی بيناايي و باه
كمک چشم ميبيند.
مسلّم ذات يا نفس ناطقهی انسان نميتواند عين قوهی بينايياض باشد زيرا قوهی شنوايي هم
دارد ،همچنان كه ساير قوا را نيز به نفس خود نسبت ميدهد .شما همين حاال كه صدای بناده را
تماماً ميشنويد يک «خود»ی داريد كه به كمک قوهی بينايي تماماً مرا ميبيند ،به اين معناا كاه
نفس ناطقه در قوهی شنوايي ،تماماً شانونده اسات و در قاوه بيناايي ،تماما ًا بينناده اسات ،چاون

همهجا همهی آن هست و شما در خودتان اين احساس را داريد .ممكن است واژهها بارای شاما
ثقيل باشد« ،واژه»ها و اصطالحات را دور بريزيد ،آنچه را در خودتان احساس ميكنيد مدّ نظار
قرار دهيد و اين كه احساس ميكنيد واقعاً خودم ميبينم ،به اين معناي ديادن را كاه مرباوط باه
قوهی بينايي است به خودتان يعني نفس ناطقه نسبت ميدهياد ،در عاين ايانكاه نفاس ناطقاه باا
ظهور به قوهی بينايي عملِ ديدن را انجام ميدهد ولي اين ظهور مانع آن حضور نيست.
معلوم است كه نفس ناطقه يا ذات شما جلوههايي دارد از سنخ خودض كه همان قوای نفس
است و لذا «قوهی بينايي» از خودِ نفس شماست .به همين جهت وقتي در خاواب ،نفاس شاما از
تن شما منصرف شاد از قاوايش جادا نمايشاود و مايتواناد در خاواب صاداهايي بشانود و ياا
چيزهايي را ببيند و يا به موضوعي فكر كند.
با توجه به نكتهی فوق است كه عرم ميكنيم نفس ناطقه وقتي مثالً عمال رؤيات را انجاام
ميدهد ،از يک جهتْ خودض در صحنه است و از جهت ديگر به قوهی بينايي ظاهر ميشاود و
به اين اعتبار ظهورض در صحنه است ،منتها به قاوهی بيناايي 2.وقتاي شاما چيازی را مايبينياد و
ميگوئيد من دارم ميبينم ،خوب به خودتان رجاوعكنياد تاا مالحظاه كنياد دو چياز در صاحنه
است و از سخنانتان معلوم ميشود دو چياز را احسااس مايكنياد ،يكاي ذات خاود را احسااس
ميكنيد و يكي قوهی بينايي را و ميگوئيد «مان مايبيانم» و بيناايي را در ذيال ذات خاود قارار
ميدهيد و به ذات خود نسبت ميدهيد .متوجهايد كه خودتاان «بيناايي صارف» نيساتيد بلكاه در
ذات خود مستقريد منتها در موطن بيناايي ،بيننادهاياد ،باه ايان معناا كاه تمامااً در ماوطن بيناايي
حاضريد ،در عين آنكه تماماً بينايي نيستيد .اين راز بزرگي است از رازهای عالم مجاردات كاه
تا انسان جنبه ی مجرد خود را احساس نكند نميتواند با ذهن خود آن را تصور نمايد و بپاذيرد،
چون ذهن او ميپرسد چگونه ميشود نفس تماماً در صحنهی بينايي حاضر باشد و در عين حال
ذاتي باشد كه عين بينايي نيست .آری اگر فهميديم همهی مجردات در همهجا هستند ،اين قفال
گشوده ميشود كه چگونه در صاحنهی «بيننادگي» نفاس ناطقاه نياز باه خاودض حاضار اسات.
اينجاست كه متوجه ميشويد هم خودتان در صحنه هساتيد و هام جلاوهای از خودتاان باه ناام
«بينندگي» در ميدان است منتها در دو مرتبهی حضور و ظهور به اين معني كه به خودض حاضار
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است و به قوهی بينندگي ظاهر ميباشد .عرم شد «بينندگي» ظهور ذات شما است به آن اعتبار
كه قوهای است از قوای نفس ولي آن ظهور با حضور خودِ ذات همراه است و باه هماين جهات
ميگوييد من ميبينم ،تا معلوم شود حضور نفس ناطقه به خودض است ولي ظهاورض باه قاوهی
بينايي است و اين ظهور و آن حضور قابل جماع اسات .هماين ذات در ماوطنِ ظهاور باه قاوهی
«شنوندگي» نيز به خودض حاضر است .نفس ناطقاه باه خاودض هماهجاا هسات و هماهاض هام
همهجا هست و با توجه به اين صفت است كه در موطن شانوندگي باه شانوندگي ظااهر اسات.
هرچند وقتي به شنوندگي ظهور كرد ديگر از جهت ظهورِ شنوندگي ،بيننده نيسات و در ظهاور
قوا كثرت به ميان مي آيد و از اين جهت آنجا كه شنونده است بينناده نيسات ولاي در هماهجاا،
خودض به خودض حاضر است و به قوايش ظاهر.
وقتي به نفس ناطقهی خود با دقت بسيار نظر كرديد و متوجه شديد اين موجودِ مجارد ياک
حضور دارد و يک ظهور ،معني حضور و ظهور خداوناد و مالئكمةه اهلل را هام خواهياد فهمياد،
بهخصوص اين نكته را كه حضور حق به خودض است و ظهورض به مخلوقااتش ،باا عنايات باه
اينكه آنجايي كه حق به مخلوقاتش ظاهر است تمامااً خاودض در صاحنه اسات و مايتاوان از
طريق نظر به ظهورِ آيات الهي در همان منظر ،به حضرت اهلل كه تمامااً در صاحنه اسات رجاوع
كرد ،همان حضرت اهلل كه نهتنها در كنار هر مخلوقي تماماً در صحنه اسات بلكاه در نازد ماا از
خود ما نيز حاضرتر است.
موضوع فوق نظر به حقيقتي است كه برای نظر به آن نياز دارد خاود را از هار حجاابي آزاد
كنيم تا آن را در خود بيابيم ،حتي از حجاب استدالل ،چون اينجاا جاای اساتدالل هام نيسات،
جای احساس كردن است و در خود يافتن ،يافتن خدايي كه در همهجا ،همهی او هست ،ديگار
درون و بيرون ندارد ،وقتي به خادايي كاه تماما ًا در نازد شاما اسات نظار كنياد متوجاه خادايي
ميشويد كه تماماً همهجا هست .اگر در مورد حضور خداوند در عاالم ،از مارز دانساتن جلاوتر
نرويم و در همين حد متوقا شوي م ،هرگز باه آن شاو ِر ايمااني كاه بتاوانيم باا ناور الهاي اُناس
بگيريم دست نمييابيم و تزكيه و مجاهده برايمان معنای واقعي پيدا نميكند.
برای هر موجودِ مجردی يک «حضور» هست و يک «ظهور» كه حضورض به خودض اسات
بدون هيچ مانعي و ظهورض به مواطني اسات كاه مايتواناد در آنهاا تجلاي كناد ،و آن ظهاور
براساس ظرفيت محلِ تجلي است .همين طاور كاه تجلاي نفاس ناطقاه در هار ماوطني براسااس
ظرفيت آن موطن است يعني در شرايط تجلي قوهی بينايي ،نفس ناطقاه در حادّ قاوه بيناايياض

تجلي ميكند و همان نفس در شرايط تجلي قوهی شنوايي ،در حدّ قوهی شنوايي تجلي ميكناد
و آنچه شنيدني است ميشنود ،حال اگر آن ديدني و شنيدني از جنس عالم ماده باشد به كمک
چشم و گوض اين كار را انجام ميدهد و اگر آن ديدني و شنيدني در مرتبهی فوق ماده باشاد -

مثل آنچه در خواب ميبينيد -صرفاً با قوهی بينايي و شنوايي عمل ديدن و شنيدن را انجاام مايدهاد
بدون نياز به معدّات مادی .زيرا ديادن و شانيدن مرباوط باه خاو ِد نفاس اسات و از ايان جهات
هيچكس به معني واقعي آن كور و كر نمي شاود بلكاه ممكان اسات باا از دسات دادن چشام و
گوض ،ابزار ديدن و شنيدنِ واقعيات مادی را از دست بدهد ،نه اين كه شنوايي و بينايي خاود را
از دست بدهد ،همان طور كاه انساان نابيناا تعقال خاود را از دسات نمايدهاد .در هماين رابطاه
انسانهای نابينا چون قوهی بيناييشان هست در خواب نسبت باه آنچاه در خاواب مايبينناد بيناا
هسااتند هاار چنااد نتواننااد بااا پدياادههااای مااادی تطبيااق دهنااد و يااا مثاال انسااانهااای بينااا خااواب
صورتهايي را ببينند كه در بيداری ديدهاند .ولي در هر حال با ساير حواسِ خود صورتهاايي
را در ذهن خود تجسم كردهاند و به همان صورت ،مثل آدمهای بيناا خاواب آن صاورتهاا را
ميبينند.
وقتي متوجه شديم حضور موجود مجرد به خودض است و همهاض هماهجاا حاضار اسات و
ظهورض به تجلياتش است ،پس قبل از اين كه با تجليااتش ظهاور كناد ،خاودض حاضار اسات
منتها زمينه ی ظهورض به مواطن مختلا است مثل ايانكاه مالئكاه و روح در شاب قادر نازول
ميكنند ،به اعتبار ظرفيتي كه شب قدر دارد وگرنه آنها هميشه همهجاا هساتند و چنانچاه قلاب
انساني در شب قدر آماده شود برايش نازل مي شوند.

حضور و ظهور خدا در عالم
حضرت حق«جلجاللوه» به خودی خود عين وجود و عين حضور است و باه هماين جهات باه او
«حقّ» ميگويند .حَقَّقّ يعني واقعيت محض كه معادل آن در فارسي واژهی «هسات» اسات و در
انگليسي همان « »isاست و در التين «ايست» .حضرت حق ،يعني حقيقتي كه حاضر است 3و در
« -3حق» از نظر وسعت معني به دو معنا بهكار برده ميشود؛ يک وقت ميگوئيم :اين «حق» است ،يعني باياد و شايساته
است كه باشد و به عنوان يک معني ارزشي مورد نظر قرار ميگيرد .ولي يک وقت ميگوئيم :اين «حق» است ،يعني واقعيت
است مثل اين كه ميگوئيم «المَوْتُ حَقٌّ»« ،النجشُورُ حَقٌّ» ،يعني مرگ و نشور واقعيتي است انكارناپاذير .در ايانجاا «حاق» باه
معني «هست» مورد نظر قرار ميگيرد.

«حضورض» به مخلوقي وابسته نيست ،ولي اگر حضرت حق در ماوطن عاالم مااده ظااهر بشاود،
«ظهورض» به مخلوقات مادی است و اگر در عالم ملكوت ظاهربشود ،ظهورض به مالئكه است.
اگر در عالم «الوهيت» ظاهر بشود« ،ظهورض» به اسماء الهاي اسات كاه تجلياات ذات اسات باه
اسماء رحمن و رحيم و سميع و بصير و  ...كه همهی آنها حاقاناد در ماوطنِ رحماان باودن ياا
رحيم و سميع و بصير بودن .حضرت حق رحمان است در عين آن كه رحيم و سميع و بصير نياز
هست ،ظهور اسماء الهي نيز به ظرفيتِ موطني بستگي دارد كه آن اسم مايتواناد در آن ماوطن
ظهور كند ،مثل قوهی بينايي كه در موطني ظهور ميكند كه امكان ديدن دارد يعني چشم .پاس
طبق مباحث گذشته ميتوان متوجه بود حضرت حق در صفت «رحمانيت» خودض است ،اما در
جلوهی «رحماني» و شما از طريق نور اسم رحمان ميتوانياد باا ذات حاق مارتبط شاويد ،چاون
ظهور حق به صفتي خاص مانع حضور حق به خودض نيست .در همين رابطه و باا دقات باه ايان
موضوع عرفا در تعريا «اسم» بارای خداوناد مايفرمايناد« :اسام ،هماان ذات اسات باه صافت
خاص» يعني «اسم رحمان» يا «اسم رحيم» همان ذات حضرت حاق اسات باه صافت رحمات و
شما ميتوانيد از طريق اين اسام باا ذات مارتبط شاويد .حضارت علاي چاون ايان راه را باه

عاليترين شكل پيمودهاند و در او ارتباط با حقند ميفرمايند « :ماهرَيرت،هشَيرئاًهإلّاه هرَيرت،هاللّمههه
قَبرلَه،ه همعه،ه هبعرد » 4نديدم چيزی را مگر آنكه قبل از آن چيز و باا آن چياز و بعاد از آن چياز،
«اهلل» را ديدم.
با وجود اين كه بحث پيرامون اسماء الهي به موقعيت ديگری نياز دارد ولي چگونگي ظهاور
اسماء الهي در عين حضور حضرت اهلل را تاا حادودی از طرياق معرفات نفاس مايتاوان درک
كرد 5.اينكه قرآن ميگويد« :حضرت حق ،اسماء حسني دارد 6».شبيه آن است كه مايگوئياد:
نفس ناطقه دارای قوايي مثل سامعه و باصره است .در مباحث معرفت نفس بابهايي از معاارف
الهي گشوده ميشود كه اگر بخواهيد از طريق فلسفه و عرفان به آنها برسيد بايد راهي طاوالني
را طي كنيد .همين موضوعِ حضورِ كامل و تمامِ حضرت حاق كاه از موضاوعات مهام الهياات
است ،ماهها ما را به خود مشغول ميكند تا از جهت نظری برايمان حل شود .البته عارايض بناده
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به اين معنا نيست كه با ورود به مباحث معرفت نفس از فلسفه و عرفانِ نظری مستغني مايشاويم
بلكه تاكيد بنده بر روی بركاات معرفات نفاس اسات وگرناه آن علاوم در جاای خاود بركاات
مخصوص به خود را دارند و نبايد از آنها غافل شد.
يكي از مسائل بسيار ارزضمند در معارف الهي اين است كه بفهميم «حضرت حاق باه طاور
مطلق همهاض همهجا هست ،و هر جا هم كه جلوه كند ،خودض است اما به صافت خااص ».باه
اين معنا كه اگر حضرت رحمان يا حضرت رحيم و يا حضرت ساميع و ياا حضارت بصاير وياا
حضرت حيّ برای شما جلوه كرد ،خودِ خدا در جلوهی آن صفات برای شما ظهور ميكند كاه
اصطالحاً ميگويند :شما با اسم رحمان يا رحيم و يا محيي مرتبط شده اياد .ياک عاارف وقتاي
كه با اسم «محيي» روبهرو است ،با حق روبهروست اما با جلوهی نور «حيّ».
برای فهم اين حقيقت ابتدا موضوع را از طريق معرفت نفس در خود بيابيد كاه چگوناه ذات
يا نفس ناطقهی شما در هنگامي كه شما ميگوئيد :من ميبينم ،در صاحنه اسات باه ناور قاوهی
بينايياض .يعني اوالً :ذات شما به صورت قوهی بينايي در آن موطن ظهور كرد .ثانياً :چون ذات
شما همهاض همهجا هست ،در همان حالت كه به قوهی بينايي ظهور كرده ،خودض نياز باه ذات
خود در صحنه حاضر است و به همين جهت ميگوئيد :من ميبينم .يعني به اين معناا نيسات كاه
وقتي نفس ناطقه به جلوهی نور بينايي ظهور كرد به خاودض در صاحنه نباشاد .در هماين رابطاه
است كه وقتي عارفي نظر به اسمي از اسماء الهي ميكند در ماتن هماان اسام باه حضارت «اهلل»
رجوع مي نمايد و با توجه به آن اسم ،نظر به ذات دارد و ميگويد :اسم عبارت است از ذات باه
صاافت خاااص .چااون آن اساام را آينااهای ماايبينااد كااه ذات احاادی در آن حاضاار اساات و او
حاضرترينِ حاضرها است .بر اين اساس قرآن هر اسمي را كه بيان ميكند با نسابت آن اسام ياا
صفت به «اهلل» بيان ميكند و ميفرمايد« :إِ َّهاللَّههُ ،هالرَّزَّاقُ»7هيعني حضرت «اهلل» است كه رزّاق
است .در اين آيه شما باه حضارت رزاق نظار دارياد ولاي اسام رزّاق را ظهاور حضارت اهلل در
موطني كه بايد رزاق باشد مييابيد .همينطور كه ميفرمايد ،ُ« :هاللَّه،هالْخَالِقُهالْبارِئُهالْم،ص ِّر،هلَمه،ه
الْأَسرماءهالْح،سرنَى» 8يعني او كه «اهلل» است ،خالق و بارئ و مصوِّر است و همهی اسماء حسنا به او
رجوع دارد .اين يعني حضور مطلق خدا در همهی هستي ،در عين ظهور او به اسماء حسني.
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آفات غفلت از اسماء الهي
اكثر مشكالتي كه در فِرَق مختلا اساالمي در رابطاه باا عقاياد باهوجاود آماده ،باه جهات
نداشتن تصور صحيح از نحوهی وجود حقايقِ عالم در هستي اسات كاه ايان تصاور صاحيح در

گرو شناخت صحيح نسبت به نفس است .به همين جهات حضارت علاي مايفرمايناد« :لَماه
تَجرهِّْهنَفْسكهفَإِ َّهالْجاَُِِّهمعررِفَةَهنَفْسِهِهجاٌُِِّهبِكُِّهشَيرء» 9نسبت به نفس خود جاهل مباض زيارا

هركس به شناخت خود جاهل باشد به هر چيز جاهل اسات و آن را درسات نخواهاد شاناخت،
چون از طريق معرفت نفس ميتوان تصور صحيحي نسبت به نحوهی وجود حقاايق در عاالم باه
دست آورد .قرآن در بسياری از موارد از ظهور اسمي از اسماء حق سخن ميگويد ولي ممكان
ال
اسات عاده ای آن را حمال بار حضاور ذات كننااد و خاود و بقياه را باه زحمات بيندازناد .مااث ً
ميفرمايد « :هجاءهربُّكه هالملَك،هصفّاًهصفّاً» 10در صحنهی قيامات پروردگاار تاو و مالئكاه در
صاهای پي در پي ميآيند .كه معلوم اسات ساخن از ظهاور ربوبيات اسات و ناه آمادن ذات
الهي .ولي در دعوای بين اشعری و معتزلي چه تعداد افراد به جهات نفهميادن ايان آياه باه قتال
رسيدند .اشعریها گفتند :خدا در قيامت ميآيد و با همين چشم هم ميتوان او را ديد و باه ايان
آيه استناد ميكردند .معتزله گفتند مگر ميشود خداوند به عنوان يک حقيقات مطلاق كاه هايچ
محدوديتي ندارد بيايد و ما هم با چشم سر او را ببينيم؟ اشاعره آنهاا را ماتهم كردناد باه انكاار
آيااات قاارآن و حكاام قتاال آنهااا را صااادر كردنااد .در حااالي كااه هاايچكاادامشااان مطلااب را
نميفهميدند .زيرا قرآن بر روی «حضرت رب» تأكيد ميكند و ناه «ذات»خداوناد« .رب» ياک
اسم از اسماء الهي است؛ ميگوئيد« :بِسرُِهربِّك» يعني «رب» يک اسم است ،يعني حق باه اسام
رب ظاهر ميشود و ربوبيت خود را نماياان ماي كناد ،مثال آن كاه در جرياان حادثاهی طابس
ربوبيت خود را به نور مالئكه به طور خاص ظاهر نمود و هواپيماهاا و بالگردهاای آمريكاايي را
در هم كوبيد .مگر معنا ميدهد ذات خدا راه بيفتد و مگر آمدن فقط از طريق آمدن با پاها معناا
دارد؟ مگر نفس ناطقهی شما در چشمتان نيامده ولي به جلاوهی قاوهی «بيناايي»؟ ذات شاما ياا
نفس شما آمده است در چشم شما ولي به نور قوهی بينايي .ذات شما كه همواره در مقاام خاود
مستقر است و در عين حال به خاودض هماه جاا هسات ،ولاي در مقاام قاوا اسات كاه ظهاورات
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مختلا دارد و در جايي قوهی بينايي است و قوهی شنوايي نيست و بارعكس ،در جاايي قاوهی
شنوايي است و قوهی بينايي نيست ،از اين جهت است كه ميشود گفت :خداوند ميآيد وگرنه
موجودی كه همهجا هست ،آمدن برايش معني نادارد .و اگار در جاايي بياياد پاس در هماهجاا
نميتواند باشد تا به همهی عالم فيض بدهد .در حالي كه نحوه حضور خداوند در عاالم طاوری
است كه به تعبير امام باقر« :اليشْغَلُه،هشأ ٌهعنْهشأ و» 11كاری او را از كاری باز نميدارد.
شما هميشه در هر كاری خودتان خودتانايد؛ به همين جهت فعلي و كاری شما را از كااری
باز نميدارد ،وقتي داريد ميبينيد آن ديادن ،شاما را از «شانيدن» بااز نمايدارد ،زيارا از مقاام و
جايگاه خود به مقام بينندگي و شنوندگي نزول نكردهايد ،اگر ذات شما در حدّ شنوندگي نزول
كند ديگر در آن حال ،بيننده نخواهيد بود .اما اگر در مقام و جايگاه ذاتِ خودتان مستقر باشيد،
در جلوهای از جلوات خود به نور قوهی سامعه ،شنوندهايد ،و به جلوهای از جلاوات ذات خاود،
به نور قوهی باصره بينندهايد ،در عين ايانكاه در مقاام خاود مساتقريد و در آن مقاام خودتاان،
خودتان هستيد.
همهی مجردات در مقام ذات و جايگاه خود مستقرند و به هماين جهات كااری آنهاا را از
كاری باز نميدارد ،در عين اساتقرار در مقاام خاود ،براسااس ظرفيات ماواطنِ مختلاا ،ظهاور
مختلا دارند .مثالً حضرت «عزرائيل» از مقام قربِ خود هرگز تغيير مرتبه نمايدهناد بلكاه
براساس ظرفيت نفوس انسانها به ناور جلاوات اسام قاابض ،باا جلاوهای مناسابِ روح محتضَار
ميآيند و جان او را ميگيرند .در رابطه با تناسب جلوهی حضارت عزرائيال باا روح افاراد،
رسول خدا ميفرمايند« :إِ َّهملَكهالْم ر ِهإِذَاهنَزَوَهلِقَبرضِهر ،حِهالْفَاجِرِهنَزَوَهمعه،هسفُّ دٌهمِنْهنَار»
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هنگامي كه فرشتهی مرگ برای قبض روح انسان گناهكار حاضر ميشود به همراه او پاره آهان
آتشين است كه با آن پارهی آهن ،روح او را مايگيارد .هماينطاور كاه باه جلاوهای رحمااني،
مؤمنين را قبض روح ميكند و در عين حال در مقام و جايگااه خاود مساتقر اسات .هماهی ايان
مطالب را با اين قاعده ميتوان روشن نمود كه موجود مجارد هماهاض از جهات ذات ،هماهجاا
هست و از جهت ظهور و جلوه در مواطن مختلا ،متفاوت ظاهر ميشود.
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نفس ناطقه و تجلي قوا
ارزض مباحث معرفت نفس آن است كه جايگاه ذات و قوا را باه نحاوی بسايار عمياقتار از
آنچه در فلسفه تحت عنوان «علت و معلول» بحث ميشود ،در مايياابيم ،چاون تصاوری كاه از
علت و معلول به دست ميآيد نه تنها يک نحوه دوگاانگي را باه ذهان مايرسااند حتاي انساان
نميتواند تصور كند آنجا كه معلول هست ،علت نيز به ذات خاودض حضاور دارد .در مباحاث
معرفت نفس ميتوان احساس كرد عالوه بر حضور نفس ،قوایِ مربوط به نفس ،تجلّي نفساناد
به صفتي خاص و متناسب با موطني كه امكان ظهور آن قوا هست .همينجا باياد معناي «تجلاي»
را احساس كنيم تا وقتي قرآن ميفرمايدَ « :ف َلمَّاهتَجلَّمىهربُّمه،ه ِللْجبمِِّهجعلَمه،هدكماه هخَمرَّه ،م سمىهه
صعِقاً» 13چون پروردگار موسي برای كوه تجلي كرد ،آن تجلي ،كوه را متالشي كرد و موساي
مدهوض به زمين افتاد ،فكر كنيم حضرت رب چگونه باا جلاوهی ربوبيات خاود نفاي انانيات از
كوه و موسي نمود .وقتي ميفرمايد :پروردگارض «تجلي» نمود يعني نور اسم رب به ظهاور
آمد ،در عين آنكه حضرت ذات در جای خود مستقر است و به خودض همهاض همهجا هست.
همينطور كه وقتي شما داريد ميبينيد ،در عين اساتقرار در مقاام خودتاان ،باه قاوهی بيناايي در
صحنهايد و ظهور قوهی بينايي مانع حضور شما در آن صحنه نيست.
در رابطه با حضور و ظهور مالئكه بايد عنايت داشته باشيد كه آنها باه عناوان حقاايق عاالمِ
وجود هر كدام در مقام و مرتبهی خود مستقرند و اينطور نيست كه بشود جابجاا شاوند ،چاون
در نظام طولي جايگاه هر موجودی را مرتبهی وجودی آن موجاود تعياين مايكناد و در هماين
رابطه مالئكه در قرآن در وصا خود ميگويناد « :ماهمِنَّاهإِلَّاهلَه،همقَامٌهمَّعرلُم مٌه» 14و نيسات از ماا
مگر مقامي معلوم و محادود .ماثالً حضارت عزرائيال در مقاام معلاوم خاود حضورشاان باه

خودشان است ،و در عين حال ظهورش ان مطاابق ظرفيات ماوطني اسات كاه امكاان تجلاي ناور
عزرائيلي را دارد ،و اين «ظهور» همراه با آن «حضوری» است كه تمام عالم را پر كرده و لذا هار
قبض و نزعي كه در عالم صورت بگيرد آثار تجلي نور حضرت عزرائيل است ،حتي نازع و

قبضي كه در معدهی انسانها هست و موجب ميشود تا غذاها جذب خون شود .و از آن مهمتر
آن دل كندنهايي كه برای مؤمنين پيش ميآيد و دل خود را از غير خدا مايكنناد و باه ساوی
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خدا سوق ميدهند ،همه و همه به نور حضرت عزرائيل و به تجلياات مختلاا آن حضارت
محقق ميشود در همين رابطه است كه اولياء و عرفا به مدد تجليات ناور حضارت عزرائيال

از غير حق منصرف و به حق متمايل ميشوند و نهايتِ انصراف از دنيا با مرگ و به نور حضرت

عزرائيل واقع ميشود كه جانها به سوی خداوند رجوع ميكند.

آری در جذب غذا در معاده ،نفاس ناطقاه كاه نسابت باه حضارت عزرائيال در تجارد
كمتری است باه ناور حضارت عزرائيال عمال مايكناد ولاي در عاين حاال ذات حضارت
عزرائيل خودض حاضر است ،همچنان كه وقتي حضارت عزرائيال باه عناوان ناور اسام
قابضِ خداوند در ميان است ،حضرت حق به ذات خود حاضر است.

15

از آنجايي كه ذات حضرت عزرائيل همهاض همهجاا هسات پاس هار كَنادن و نازع و
قبضي كه در عالم واقع شود به حضور حضرت عزرائيل و به ظهاور خاصاي از نازع و قابضِ آن
حضرت انجام ميگيرد .وقتي شما ميخواهيد دلتان را از محبوبهای دروغين بكنيد ،همينكه
دل آماده شد ،در آن دل قوای عزرائيليه تجلي ميكنند و در نتيجه شما مايبينياد چقادر خاوب
نتيجه گرفتيد و از آن به بعد دلتان به آن محبوبهای دروغين مشغول نيست .بر اين اساس به ماا
تذكر دادهاند:
هاااار عناياا ات كااااه داری ای دروياا اش

هديااهی حااق باادان نااه كااردهی خااويش

گمان نكنيد بدون قوای باطني عالم ميتوانستيد به چنين توفيقاتي برسيد و از آن طارف هام
مأيوس نباشيد كه اگار زميناه فاراهم باشاد ماددهای الهاي شاما را تنهاا نمايگذارناد .حضارت
عزرائيل همهجا هستند ،شما هم در ذات خود همهجا هستيد ،پس در هر شرايطي مايتوانياد
خودتان را در معرم نور حضرت عزرائيل قرار بدهيد .باه شارطي كاه زميناهی تجلاي ناور
خاص آن حضرت را فراهم كنيم تا ما را از حيات حيواني بميراند و به حيات طياب زناده كناد،
همانطور كه از حيات دنيايي ميميراند و به حيات برزخي زنده ميكند .وقتي روزه مايگيرياد
خودتان را در معرم تجلي نور حضرت عزرائيل قرارميدهيد ،آرامآرام احساس مايكنياد
تعلقِ افراطي به بدنتان كم شد و نحوهای از مرگ به سراغتان آمد تا به حياتي برتر نايل شاويد.
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رسول خدا به عنوان نفسي است كه جسمانية الحدوث است و از رحم مادر شاروع شاده در ذيال حضارت عزرائيال

قرار دارد و اين نفس ناطقهی رسول خدا است كه عزرائيل قبض ميكند نه آن مقامي كه فوق همهی مالئكه است.

اين كه توصيه ميشود برای حضرت عزرائيل نماز بخوانيد ،و اسم مقدس ايشان را با احترام
ياد كنيد برای اين است كه زمينهی بهترين تجلي نور او را در جان خاود فاراهم نمايياد و بارای
هميشه از دست خود راحت شويد و اينكاه در وصاا بعضاي فرماودهاناد« :ماردهای كاه روی
زمين راه ميرود» به اين معني است.

آفات تعلقات دنيايي
دلكناادن از دنيااا همااان ماارگ اختياااری اساات كااه مثاال ماارگ تكااويني بااه نااور حضاارت

عزرائياال انجااام ماايگياارد ،هاار اناادازه روح مااا بااه باادن خاااكي مااا متصاال باشااد سااخن مااا
خاکآلودهتر است و از روحانيت الزم برخوردار نيست .به قول مولوی:
ساااخت خااااکآلاااود مااايآياااد ساااخن

آب تياااره شااااد ساااار چَااااه بنااااد كُاااان

تااا خاادايش باااز صاااف و خااوض كنااد

آن كاااه تيااره كااارد هااام صاااافش كناااد

مولوی احساس ميكند سخنش به جهت تعلقاتي كه برايش پيدا شده بوی خاک ميدهاد و
آن نور الزم را ندارد ،به همين خاطر به نور الهي به تجلي حضرت عزرائيل نيااز دارد تاا آن
تعلقات پاک شود و دوباره به خود آيد .ميگويد با خوردن لقمهای اضافي آنچنان روحام تياره
و تار شد كه صفای الزم را از دست دادم و گرفتار زندگي زميني شدم و از آن حياات برزخاي
كه با رفع تعلقات دنيايي پيش ميآمد محروم شدم .گزارض ميدهد:
دوض ديگااار لاااونِ ايا ان ما ايداد دسااات

لقمااااهی چناااادی در آمااااد ره ببساااات

از بااااارای لقماااااهای ايااااان خارخااااار

از كاااا لقمااااان بااارون آرياااد خاااار

خاااااردان آن را كااااه خرمااااا دياااادهای

زانكاااهباااسناااانمكاااوروباااسناديااادهای

پااايشازايااانكاااين خارِپاااابيرون كناااي

چشاامتاريااکاساات،جوالنچااونكنااي

بهاااار لقمااااه گشاااات لقماناااااي گاااارو

وقاااات لقمااااان اساااات ای لقمااااه باااارو

جاااانِ لقماااان كاااه گلساااتان خداسااات

پاااایجاااانشخساااتهیخااااریچرااسااات

آدماا اي كااااو ماا اينگنجااااد در جهااااان

در ساااار خاااااری هماااي گااااردد نهااااان

اُشاااااترآمد ايااااان وجاااااود خارخاااااار

مصااااااطفيزادیباااااارايناُشتُرسااااااوار

آدمي كه فوق زمان و مكان ،استعداد آن را دارد كه در تماام عاوالمِ وجاود حضاور بالفعال
داشته باشد و جانش گلستان تجليات اسماء الهي باشد ،به جهت تعلقاات دنياايي گرفتاار خااری

ميشود كه امكان ادامهی راه را از او ميگيرد ،مثل شتری كه تُنگ گُلي بر پشت داشته باشاد و
سر خود را پايين اندازد تا از خاری كه از زمينِ مرده روييده گلي بچيند و بخورد و در آن حاال
ظرف گل كه نور مصطفوِی است سقوط ميكند .ميگويد:
اشاااترا! تُنماااگِگُلااايبااارپشاااتِتوسااات

كزنساااااااايمشدرتوصدگلزاررُساااااااات

ميااالتاااوساااویمغااايالناساااتورياااگ

تااا چااه گاال چين اي زخاااک ماارده ري اگ

ای بگشااااتهزياااانطلاااابازكوبااااهكااااو

چناااادگااااوييكااااينگلسااااتانكُووكُااااو

ذات انسان كه مستعد هزاران گلزار از گلزارهای معنوی است ،نظر به دنيای مادی انداخته و
در اين دنيا كوی به كوی به دنبال حقيقت ميگردد .خطاب به چنين انساني ميگويد:
پاااارهدوزی مااايكناااي در ايااان دكاااان

زيااار ايااان دكاااان تاااو باشاااد دو كاااان

هسااات ايااان دكاااان كراياااي زود بااااض

تيشاااه بساااتان و تَكاااش را مااايخاااراض

تن تو حقيقت تو نيست مثل يک دكان كرايهای است كه در زيار آن گنجاي نهاان اسات و
بايد با تيشهی رياضت آن گنج را كشا كني.
تاااا كاااه تيشاااه ناگهاااان بااار كاااان نها اي

از دكااااااان و پااااااارهدوزی وارهااااااي

پااارهدوزی چيساات ،خااوردن آب و نااان

ما ايزناااي ايااان پااااره بااار دلاااق گاااران

هااار زماااان مااايدرّد ايااان دلاااق تنااات

پاااره باار وی ماايزنااي زياان خوردناات

بااه نااور همااهجانبااهی حضاارت عزرائي ال روح از توجااه بااه تاان آزاد ماايشااود و مااا بااا
خوردنهای افراطي دوباره روح را مشغول تن ميكنيم و وصلهای ديگر بر دلق تن ميزنيم.
ای ز نساااااااال پادشاااااااااه كامكااااااااار

باااا خاااودآ زيااان پاااارهدوزی نناااگدار

پاااارهای بااار كَااان از ايااان قعااار دكاااان

تااا باار آرد ساار بااه پاايش تااو دو كااان

پاايش از آن كااااين مهلاات خاناااه كِاااری

آخاااار آيااااد باااار نخااااورده زو بااااری

كاااای دريغاااا آن مااان باااود اياان دكاااان

كاااور باااودم بااار نخاااوردم زيا ان مكاااان

نظری به قعر تن خود بينداز و از كثرت به سوی وحدت سير كن و فرصت را از دسات ماده
كه بعداً افسوس ميخوری چرا به چنين حضوری دست نيافتي .در رابطه با رياضت و آزادشادن
از محدودهی بدن ميگويد:
ماااه رمضااان آمااد ،ای يااار قماار ساايما

بربنااااد ساااار ساااافره ،بگشااااای ره باااااال

ای ياوه ی هرجايي ،وقت است كه بازآيي

بنگر ساوی حلاوايي ،تاا كاي طلباي حلاوا

مرغت زخوروهيضه،ماندهاستدراينبيضاه

بيرون شو از ايان بيضاه تاا بااز شاود پرهاا

با ياد لاب دلبار ،خشاک اسات لاب مهتار

خوض با شكم خاالي ماينالاد چاون سارنا

خالي شو و خالي به ،لب بار لاب ناايي ناه

چون ني زدمش پرشو،و آنگاه شِكَر ميخا

در جای ديگر ميگويد:
ماااه رمضااان آمااد ،آن بنااد دهااان آمااد

زد باار دهاان بسااته تااا لااذت لااب بينااد

آمااد قاادح روزه ،بشكساات قاادح هااا را

تا منكر اين عشارت ،باي بااده طارب بيناد

همانطور كه حضرت عزرائيل مؤمنين را قبض روح ميكند و آنهاا باه گال و ريحاان
بهشت منتقل ميشوند ،اگر در همين دنيا از طريق رياضتهای شرعي زمينهی نسيم معنوی او را
بر جان خود بگشائيم ،تعلق قلب ما به دنياا و گِال و خاشااک دنياا -در هار صاورت كاه باشاد -باه
زيباييهای عالم معنا منتقل مي شود و به جای نظار باه خااک ،توجاه باه افاالک در شاما شاعله
مي كشد ،عمده توجه و طلبي است كه باياد نسابت باه اماور معناوی در ماا ايجااد شاود بقياه را

تجليات عزرائيلي انجام ميدهند .در حالي كه عزرائيل به جهت مجرد بودن در همهی عاالم
حضور كامل و تمام دارد ،به همان اندازه كاه در ايان دنياا زميناهی تجلياات آن حضارت را باه
صورت رحماني فراهم كرديم در عاالم قيامات باا آن روباهرو مايشاويم .جنااب آقاای نجفاي
قوچاني در سياحتي كه به عالم بارزخ دارناد باه برهاوتي مايرساند كاه سراسار كثافات اسات.
يکمرتبه مالحظه مايكنناد اسابي از راه رسايد مايپرساند :تاو را چاه كساي فرساتاد؟ جاواب
ميشنوند :همسرت .چون همسر انسان صاورت عفات انساان اسات و موجاب فاصالهگارفتن از
آلودگيهای شهواني در دنيا مايباشاد .آن اساب ،صاورت ارادهی ايشاان جهات ازدوا بارای
نجات از آلودگيهای شهواني بود .در آن عالم آن اراده به صورت اسب ،ماا را از فروافتاادن و
آلودهشدن از برهوت نجات ميدهد و كمک ميكند تا از آن عبور كنيم ،همينطور كه در دنيا
به مدد نور حضرت عزرائيل از اميال نفاس امّااره دل كندياد و وارد بهشات عفااف شاديد،

همان اراده را با خود به برزخ ميبريد ،همانطور كه ارادهی ازدوا با همسرِ خود جهت نجاات
از آلودگيهای جنسي در دنيا ما را از شهوات حرام عبور داد ،حاال در بارزخ باا آن صاحنه كاه
صورت آن اراده است روبهرو ميشويم.

حضرت عزرائيل تشريا مي آورند و بر سر بالين انسان محتضری كه ياک عمار طالاب
لقاء الهي بود ،ميفرمايند :مگر نميخواستي از اين دنيا به آن عالم بروی و به حق رجاوع كناي؟
من به تو كمک مي كنم كه باروی ،آدماي كاه خاودض طالاب رفاتن باه آن دنياا اسات نيااز باه
چنگالي ندارد كه روح او را به طرف آن دنيا بكشند ،بلكاه صاورت جذباهی روح او باه ساوی
قيامت به شكل گُلي جذاب ظاهر ميشود و به مدد نور عزرائيل به آن عالم سير ميكند.
مطالب فوق جهت تبيين اين نكته است كه چگونه حضرت عزرائيال باه عناوان حقيقتاي
مجرد ،در عين حضور در همهی عوالم بر اساس ظرفيت هركسي ظاهر ميشاوند ولاي از جهات
حضور ،محدود به ظرفيت موطني نيستند چون حضورشان باه خودشاان اسات .هماين قاعاده را
برای ساير مالئكه ،مثل حضرت جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل ميتوانيد دنبال كنيد زيارا هماهی
اين چهار فرشته دارای مقام قرب الهي هستند و براساس قاعدهی فوق يک حقيقتاند كه مطابق
ظرفيت مواطن مختلا ظهورات مختلا دارند .پس به يک اعتبار مايتاوان گفات :ايان چهاار
ملک در تمام عوالم حضور دارند ،چون موجود مجرد همهاض همهجا هسات ،منتهاا ظهاور هار
كدام مطابق ظرفيت موطني است كه آمادهی پذيرض يكي از آن فرشتگان است.
روشن شد هيچ مرتبهای از مراتب عالم نيست كاه حضاور حاق در آنجاا باه صاورت مطلاق
محقق نباشد ،و معلوم شد اينطور نيست آن جايي كه مالئكه يا پديدههای مادی هستند ،حضاور
خداوند آنجا نباشد؛ زيرا حضور خداوند به خودض است .از آن طرف حضرت عزرائيل هم كه
مجرد اسات بادون هايچ محادوديت مكااني و زمااني ،هميشاه در هماه عاوالم حاضار اسات و
همينطور كه بدن ما مانع حضور نفس ما نميشود ،عالم ملكوت نيز مانع حضور حق نمايباشاد
و لذا در هر جايي از عوالم وجاود ،هام خداوناد حاضار اسات و هام مالئكمةه اهلل ،منتهاا آنكاه
مجردتر است حاضرتر است ،مثل حضور نفس ناطقهی شما در قوای بيناايي و شانوايي .ولاي از
اين نكته غافل نشويم كه شدت تجرد مالئكه نسبت به تجرد خداوند كمتر است و لذا فرشتگان
نميتوانند در عالم الهي حاضر باشند ،همانطور كه قوای نفس ناطقاه مثال شانوايي و بيناايي در
ذات انسان راه ندارند بلكه با تجلي نفس ناطقه در موطن شنوايي و بينايي ،ظاهر ميشوند و ايان
ربطي به حضوری فوق زمان و مكانداشتن مجردات در دنيا ندارد .آری هر موجود مجاردی در
دنيا در همهی زمانها و مكانها حاضر است ولي با حفظ مرتبهی مخصوص باه خاود و لاذا آن
موجودی كه در مرتبهی وجودی پائينتری است راهي به آن مرتبه از وجود كاه دارای مرتباهی

شديدتری است ،ندارد .همينطور كه شما صُور خياليه را نمايتوانياد در ماوطن عقال خاود باه
همان شكلي كه در ذهن شما هست بيابيد ،زيرا در مقام عقل ،معنا وجود دارد و نه صورت.

خدا ،نزديکترين حقيقت
با توجه به اينكه خداوند دارای تجرد مطلق است ،حاضرترين حقيقت در عالم ،خادا اسات
و از اين جهت از هر چيزی به موجودات نزديکتر است ،حتي از خودِ موجود به خاودض و باه
همين معنا قرآن در توصيا نزديكي خدا به انسانها ميفرمايد « :لَقَدرهخَلَقْنَاهالْإِنسا َه نَعرلَمُ،همماه
تُ سر ِس،هبِهِهنَفْس،ه،ه نَحرنُهََقْرَب،هإِلَيرهِهمِنْهَبرمِِّهالْ رِيمدِه» 16حقيقتااً ماا انساان را خلاق كارديم و از
وسوسههايي كه در درون او ميگذرد آگاهيم و ما از رگ گردن او به او نزديکتريم .اين آياه
متذكر نزديكي حق و نزديكي ملكوتيان است نسبت به ما ،آن هم در نهايت نزديكاي كاه بارای
ما متصور است و حقيقتاً ما متوجه اين حضور در ذات خود هستيم .به همين جهت در خطارات،
بيش از آن كه به قدرت خودمان فكر كنيم به خدا نظر داريم و به او متوسال مايشاويم و علات
اين كه در شرايط عادی متوجاه نيساتيم كاه چناين تاوجهي را در ذات خاود نسابت باه حضاور
خداوند و فرشتگان داريم ،حجابي است كاه اسابابهاای دنياايي باه وجاود آوردهاناد .وگرناه
اين طور نيست كه خداوند در هنگام غفلتِ ما باه تماام و كماال در صاحنه نباشاد .آری عوامال
دنيايي ما را از علم حضوری باه وجاود خداوناد غافال كارده و در نتيجاه علماي باه علام خاود
نداريم ،نه اينكه جان ما علم حضوری به حق نداشته باشد بلكه عوامل غفلتزا ما را از اين علم
غافل كرده ،گاهي آنقدر كه بدن خاود را جادّی مايگياريم ذات خاود را جادّی نمايگياريم.
گفت:
گااااو را باوركناااد بهااار خااادايي عامياااان

ناااوح را بااااور نااادارد از پاااي پيغمباااری

آيا از اين عجيبتر ميشود كه بشر« ،نوح» را با آن همه صافا و معنويات باه پيغمباری قباول
ندارد ،اما گاو را به عنوان خدا قبول ميكند! غفلتها كه زياد شود اصيلترين علام را كاه علام
حضوری به حق است ،احساس نميكنيم ولي ماي دانايم اماروز طاال چقادر گاران شاده اسات.
واقعيترين واقعيات ،خود ماا هساتيم و از ماا واقعايتار خداوناد اسات و اگار ايان دو واقعيات
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فراموض شود بشر به هر چه نظر كند به معدومات نظر كرده و به ناكجاآباد ميرسد .به فرماايش
آيتاهلل حسنزاده«حفظهاهلل» :الهي! همه ميگويند« :خدا كو؟!» من ميگويم« :جز خدا كو؟!»
آری ،واقعيتارين واقعياات ،خداسات ولاي باا ايان كاه او حضاور محاض اسات چاون ماا
نميتوانيم به «وجود» نظر كنيم نميتوانيم او را بيابيم مگر اينكه با نظر باه «وجاودِ» خاود چشام
«وجودبين» پيدا كنيم و به همين جهت تأكيد ميشود متوجه باشيد انسان فقط «هست» با رسايدن
بااه چنااين فهمااي ،ماايتااوانيم نظاار بااه وجااود مطلااق بيناادازيم .عرفااا «وجااه اهلل» را بااه «وجااود»

برگرداندهاند ،چنانچه حضرت علي در تفسير وجهاهلل ميفرمايند« :هاذا الوجاودُ كُلُّاه وجاهُ
اهلل» 17اين وجود همان وجه اهلل است.گفت:
دوربيناااااااااانِ بارگااااااااااه اَلَسْااااااااات

باايش از اياان پااي نبااردهانااد كااه هساات

يعني؛ «وجود» ،ظهور و تجلي اعظم هويت غياب اسات وحاق؛ موجاودی اسات كاه آنچاه
هست و آنچه بايد باشد در او متحد است .هنر ما در اين است كاه بتاوانيم از هار چياز باه وجاه
«وجودی» آن چيز نظر كنيم تا بتوانيم به عالم مجردات نظر كنيم« .ماهيات» جنباههاای وجاودی
اشياء نيستند ،نمايانندهی حدّ اشياء ميباشند و جنبهی عدمي آنها را مشخص ميكنند ،خااک و
سنگ و چوب و آهنِ ،تنها مرتبهای از وجود هستند كه به شكلهای مختلا در آمدهاند ،چشمِ
وجود بين همهی آنها را مرتبهای از وجود ميبيند آن هم پائينترين مرتبه كه ماده در آن مرتبه
قرار دارد.
ماده يكي از مراتب عالم وجود است ،مرتبهی باالتر از عالم مااده ،عاالم مجاردات اسات باا
شدّت و ضعا و حالت تشكيكي كه در عالم مجردات هست .نفاس ناطقاهی انساان نسابت باه
بدن او در مرتبه ی وجودی باالتری قرار دارد همانطور كه خداوند باه عناوان مطلاق وجاود در
باالترين مرتبهی وجود مستقر است و منشأ همهی مراتب پائينترِ وجود ،خداوند است .آری جز
وجود چيزی در عالم نيست انسان بايد با چشم دل به «وجود» نظر كند تا با واقعيات عالم مارتبط
شود.
مسلّم قيامت نسبت به دنيا در درجهی شديدتری مستقر است و به همين جهت در مقام تجرد
قرار دارد و مقدم بر عالم ماده است و حضرت امام رضا ميفرمايند« :هركس منكار خلقات
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فعلي بهشت و جهنم شود ،پيامبر و ما را تكذيب كرده و در ذيل واليت ما قرار ندارد» 18ولي باا
اينكه قيامت به عنوان حقيقتي مجرد هماكنون همهاض همهجا هسات ،چاون چشام وجاود باين
نداريم ،آن را نميبينيم در حاليكه وجود مقدس پيامبر ميفرمايناد« :اآل َهقيمامتِيهقَمائٌُِه»
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همين حاال قيامت من قائم است و دارم آن را ميبينم و اميرالمؤمنين ميفرمايناد:ه«لَ رهكُشِمَه
الْغِطَاء،هماهازرددر ،هيقِينا» 20اگر پردهها عقب بارود ،درباارهی قيامات چيازی بار يقاين مان اضاافه
نميشود.

وجود خدا مانع وجود ما نيست؟
عرم شد حضرت ربّ هست ،عزرائيل هم هسات ،نفاس ناطقاهی شاما هام هسات ،و
هركدام در مرتبهی خود حاضرند و هركدام كه درجهی وجودی شديدتری داشته باشاند دارای
تجرد شديدتری هستند و از نظر حضور ،در حضور شديدتری مستقرند و لاذا آنجاا كاه نفاس
ناطقهی من و شما هست ،حضرت حق و عالم قيامت حاضر اسات و اگار بتاوانيم باه آنهاا نظار
كنيم آنها را در مرتبهای كه ما هستيم ،حاضر مييابيم و اينطور نيست كه وجود نفس ناطقاهی
ما در مرتبهی خودض مانع حضور حضرت حق و يا عالم قيامت باشد ،همينطور كاه وقتاي مان
دارم با شما حرفميزنم ،نفس ناطقه ی من به طاور كامال و تماام در صاحنه اسات و باا قاوهی
بيناييام شما را ميبينم و هايچكادام ماانع حضاور ديگاری نمايشاود ،آری ظهاور هركادام باه
شرايطي مخصوص مربوط است و همينطور كه قوهی بينايي من از هر موطني ظااهر نمايشاود
مگر در چشم  -با اينكه نفس ناطقه در همهی بدن حاضر است -ساير مجردات نياز در شارايط خااص
ظاهر ميشوند هرچند در همهی عوالم حاضرند .آن نوع ظهوری كه خداوند در عاالم ملكاوت
دارد مخصوص همان عالم است و آن غير ظهوری است كه در عالم ماده دارد ،هرچند خداوند
در همه ی عوالم حاضر اسات .در حاال حاضار هام حضارت عزرائيال اينجاا هساتند و هام
حضرت ربّ هر چند اگر خداوند خواست ما را در ايان مرتباه قابض روح كناد ،باا تجلاي ناور

عزرائيلي اين كار را ميكند و ظهور او در اين مرتبه برای روح ما نور حضرت عزرائيال

است ولي اگر درجهی وجودی انساني آنچنان شديد شد كه از عاالم ملكاوت هام بااالتر رفات
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ديگر قبض روح در آن مرتبه فرق ميكند به طوری كه در روايت داريم بعضي مؤمنين را خاود
خداوند جانشان را ميگيرد.

راه احساس نزديکي خدا
با توجه به مطالبي كه گذشت ميتوان نتيجه گرفت هر اندازه تجارد انساان شاديدتر باشاد و
بيشتر حجاب های بين خود و حقايقِ موجود را رفع كرده باشاد احسااس حضاورِ حاق و وجاود
قيامت برايش راحت تر است .بر همين اساس است كاه انساان در مااه رمضاان پاس از تضاعيا
جنبهی جسماني و غلبهی جنبهی روحاني ،طالب نظر به حق ميشود و حق را تاا آنجاا باه خاود
نزديک احساس ميكند كه خداوند به رسول خود ميفرمايد« :إذَاهسئَلَكهعِبمادِيهعنمي هفَمإنيه
قَرِيبٌ هاُجِيب،هدعر ةَهالدَّاعِهإذَاهدعا ِ» 21ای پيامبر چون بندگان من از تو سرا مرا مايگيرناد ،مان
نزديكم ،تقاضای هر بندهی متقاضاي را اجابات مايكانم .آری بناده در آن شارايط آنچناان باه
خداوند نزديک شده كه خداوند بدون واسطه ميفرمايد :من نزديكم .اين به جهت شدتياافتن
جنبه ی تجرد انسان است كه موجب احساس حضاور خادا مايشاود وگرناه خداوناد هميشاه و
همهجا حاضر است ،هر چند افراد متوجه حضور او نباشند .همينكه انسان در ماه رمضاان كماي
به جنبهی تجرد خود دست يافت جانش احسااس مايكناد گوياا خادا در نازد اوسات و لاذا از
رسول خدا سرا خدا را ميگيرد؛ آنقدر انسان در آن شرايط آماده است كاه خاودِ خداوناد
آن بنده را مورد خطاب قرار ميدهد كه «عزيزم! من كه اينجا هساتم» .ايان يعناي اگار انساان از
طريق رياضتهای شرعي جنبهی مجرد خود را شدت ببخشد با خدايي كه دارای حضور مطلاق
در همهی عوالم است ،مرتبط ميشود و حضور او را حسّ ميكند ،هرچند ظهاور او را باياد در
مظاهر اسماء بنگرد .احساس حضور خداوند در عالم ،معرفتي صحيح و اخالقاي ساالم و آداباي
درست نياز دارد وگرنه هر كافری ميداند خدا وجود دارد ،خدا را حسكردن كار اوليااء الهاي
است.
وقتي روشن شد «هر اندازه موجودْ مجردتر است ،حاضرتر است» ،و «خداوناد متعاال چاون
دارای تجرد مطلق است ،دارای حضور مطلق است و در همهی عوالمِ وجاود حاضار اسات و از
هر موجود مجردی حاضرتر است ،انسان احساس ميكند با هماهی خداوناد در ارتبااط اسات و
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مييابد كه خداوند تماماً با اوست و او هم تماماً ميتواند با خدا باشد ،مييابد كاه تماام خادا را
دارد و تمام خدا با او روبهروست و ارتباط او با خدا يک ارتباط شخصي است به اين معناي كاه
گويا خدا فقط خدای اوست و در اين رابطه هركس خدای شخصيِ خود را دارد .اين به جهات
آن است كاه خداوناد مجارد مطلاق اسات و حضاورض از هماهی مجاردات در عاالم شاديدتر
مي باشد و لذا بيش از همهی مجرداتْ نزد هر انساني بهتمامه حاضر اسات ،مگار ايانكاه انساان
توجه خود را به غير خدا برگردانده باشد و خاودض را از خادا دور كناد ،در حااليكاه هميشاه
خداوند از همه چيز به او نزديکتر است .به گفتهی فخرالدين عراقي:
عارفان چون كه ز انوار يقين سارمه كشاند

دوست را هار نَفَاس انادر هماه اشايا بينناد

در حقيقت دو جهاان آيناهی ايشاان اسات

كاااه بااادو در رخ زيبااااض هويا ادا بينناااد

خوض دالن از رخش امروز بهشاتي دارناد

نااه بهشااتي كااه دگاار طايفااه فااردا بيننااد

شرايط درک امام عصر
هر اندازه جنبهی تجرد ما شدت يابد و درجهی وجودی ما شديدتر شود جهت تجلاي اناوار
غيبي آمادهتر ميشويم تا آن حدّ كه فرمود :شب قدر مالئكه و روح نازل ميشوند .اين نزول به
تناسب آمادگي روح انسان است كه با رعايت آداب ماه رمضان خود را آماده كرده است .شب
قدر در نيمه ی دوم ماه رمضان يعني در قلب آن ماه واقع ميشود و در قلاب مااه رمضاان ،قلاب
عالم هستي يعني وجود مقدس حضرت وليعصر كه در باالترين درجه در عالم امكاان قارار
دارند  -در مقام نفس ناطقهشان -ظرف پذيرض كامل نزول مالئكه و روح هستند و هاركس كاه باا
تبعيت از آن امام جلو آمد از انوار شب قدر بهرهمند ميشود .صاحب شب قادر وجاود مقادس
امام زمان ميباشند و هركس از زمينهای كه ماه رمضان جهت تجرد انساانهاا فاراهم كارده،
استفاده كند يک نحوه نزديكي با امام خود پيدا ميكند و با نظر باه آن حضارت در آن شاب از
خدا ميخواهد كه« :اللَّهَُّ،هكُنْهلِ لِيِّكهالْح،جَّةِهبرنِهالْحسنِهصلَ اتُكهعلَيرهِه هعلَمىهآبائِمهِهفِميهُمذِ ِه
السَّاعةِه هفِيهكُِّهساعةوه لِيااًه هَافِظاًه هقَائِداًه هنَاصِراًه هدلِيالًه هعيرناًهَتَّىهتُسركِنَه،هََررضَكهطَ رعماًهه
هتُمتعه،هفِيهاهطَ ِيال» ،به اين معني كه خدايا در اين شب به ولي خود مددی خااص عنايات فرماا
تا زمين از بركت وجود او بهرهمند گردد .كسي ميتواند چنين تقاضايي داشته باشد كه فهمياده
باشد آن حضرت چه جايگاهي در عالم دارند و با ظهور خود چه نوری بر عالم ميگساترانند .و
اين با شديت ما در جنبهی تجرد خودمان ممكن است .اصل اين دعاا مخصاوص شاب بيسات و

سوم ماه مبارک رمضان است كه شرايط نظر به آن حضرت به عاليترين شكل فراهم است ،هر
چند كه جا دارد در هر زماني ما از حضرت حق تقاضاای مادد رسااندن باه مواليماان را داشاته
باشيم تا حضرت در ظهور خود موفق شوند .حاصل قضيه اينكه هر اندازه انسان مجردتر شاود،
وجود مجرداتِ موجود در عالم را بهتر درک ميكند و بيشتر طالب تجلي انوار آنها بر عاالم و
آدم است .گفت:
رو مجااااارد شاااااو ،مجااااارد را بباااااين

ديا ادن هااار چيا از را شااارط اسااات ايا ان

بايد مجرد شد تا جان انسان بتواند مجرد را درک كند وگرنه باا صاد دليال هام كاه وجاود

مقدس امام زمان ثابت شود ،درک وجود مقدس حضرت چيز ديگری است و بهرهای ديگر
به همراه دارد.

نحوهي نظر به «اهلل» از طريق موجودات
با توجه به مباحثي كه گذشت ميتوان متوجه شد كه نفس ناطقهی ما چگونه از طريق توجاه
به مناظر ،به حقيقت باطني آنها منتقل مي شاود و باه اصاطالح ناوری را كاه در عاالم هسات از
طريق مناظر و آياتِ عالم وجود درک ميكند .مثالً شما در رابطه با اين دسات مان باا ساه چياز
روبهرو ميشويد ،يكي ظاهر آن كه همان گوشت و استخوان اسات و ديگاری قاوهی المساهی
آن كه زبری و نرمي و گرمي و سردی را درک ميكند و سوم با نظر به دست من متوجه نفاس
ناطقهی بنده ميشويد ،به طوری كه كاامالً احسااس مايكنياد مان را مايبينياد .باه ياک معناي
ميتوانيد حيات موجود در دست بنده را از طريق نفس ناطقاهی خاود احسااس كنياد و بگوئياد
نور حيات اين دست را حسّ ميكنم و متوجهايد با دست انسان مرده فرق ميگذاريد.
وقتي به چشم بنده نگاه ميكنيد ميفهميد با چشمِ يک انسان مارده فارق دارد ،چاون نفاس
ناطقهی شما از منظر چشم من به نفس ناطقهی من منتقل ميشود كاه از طرياق قاوهی بيناايي در
چشم من ظهور كرده است .به اصطالح ميگوئيد چشم انساانِ زناده ناور دارد ،زيارا در چشام،
عالوه بر گوشت و قرنيه و شبكيه ،قوهی بينايي و نفس ناطقهای كه اين قاوهی بيناايي تجلاي آن
است ،در صحنهاند .از اين روست كه ميگوييم مجردات خود را در عالم ماده ظاهر ميكنناد و
شما از طريق نفس ناطقه و قاوای مربوطاه ،باا آن مجاردات ارتبااط پيادا مايكنياد .تماام عاالمِ
مجردات چنين حضوری در عالم ماده دارند و ميتوان از طريق نفس ناطقه با آنها ارتبااط پيادا
كرد به شرطي كه بخواهيم به باطن عالم نظر كنيم.

قرآن ميفرمايد« :اهللُهن ر،هالسَّم ا ِه هابرضِ» 22خداوند نور آسمانها و زماين اسات .يعناي
آنچه از آسمان و زمين در برابر شما است دارای آن نور و بااطني اسات كاه آن ناور ،حضارت
«اهلل» است .همانطور كه نور جسمِ بنده و شما ،نفس ناطقه است و اگار نفاس ناطقاه از بادن ماا
منصرف شود و آن را تدبير نكند بدن ما از هويت خود خاار مايشاود .در تماام عاالم هساتي
حضرت حق به ذات ،حاضر و به صفات ،ظاهر است و اگر نفاس ناطقاه جنباهی تجارد خاود را
رشد داده باشد ميتواند از آينهی سماوات و ارم به نور حضرت «اهلل» منتقل شود ،هماينطاور
كه وقتي بخواهيد ميتوانيد از طريق گفتار بنده متوجه انديشهی بنده شويد.
برگ پوسيدهای كه در وسط باغچه است به ظاهر يک پديده مادی اسات مثال دسات بناده
كه مادی است ولي چون روح شما متوجه است بااطن ايان دسات ياک نفاس اسات كاه آن را
تدبير ميكند با ديدن دست به نفس ناطقهی من منتقل ميشويد ،اگر آن برگ به درخت متصل
بود و شما نيز متوجه بوديد كه در باطن اين برگ نوری از اسم «حي» خداوند موجود اسات ،باا
ديدن آن برگ سريعاً به نور اسم حي منتقل ميشديد .و اين محقَق نميشود مگر با آن قاعدهای
كه گفت« :رو مجرد شو ،مجرد را ببين» چون با شديت بخشيدن به تجردِ خود امكان درک ناور
مجردات برايمان فراهم ميشود و نظرمان بيشتر و بهتر به جنبههای تجردِ عالم ميافتد.
شما هم اكنون كه به بنده توجه داريد ،ناخودآگاه نظرتان به نفس ناطقهی من است هر چناد
متوجه نباشيد كه به نفس ناطقهی بنده توجه داريد ،درست است كه لباس و بادن مان در مقابال
چشم شما است ولي نظرتان به بنده ،نظر به موجود زندهای است كه دارای بادن و لبااس اسات.
اگر قبل از اينكه بنده اين بحث را مطرح ميكردم شما از اينجاا بيارون رفتاه بودياد و از شاما
ميپرسيدند« :پيراهنش چه رنگي بود؟» معلوم نبود جواب درستي ميداديد ،چاون شاما ايانجاا
نيامده بوديد كه پيراهن من را ببينيد .اگر بنده اين سؤال را از شما نميكاردم و شاما هام خيااط
نبوديد ،اصالً كاری نداشتيد به اين كه پيراهن من چه شكلي و چه رنگي است .شما آمده بوديد
آنچه را كه در انديشهی بنده ميگذرد درک كنيد .با نفس ناطقهی خود آمده بوديد تا با نفاس
ناطقهی بنده ارتباط برقرار كنيد ،و از اول جلسه تا حاال شما «من»تان با «من ِ» من ارتباط داشت.
همينطور كه با روبهروشدن با من ميتوانيد با نفس ناطقهی بنده ارتباط داشته باشيد و ناه باا
لباس و هيكل من ،ميتوانيد با روبهروشدن با گل و گياهها نظر به حيات جاری در آنهاا بكنياد
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و با روح خود با حيات طبيعت مرتبط شويد .حيات موجود در عالم ،ظهور اسم «حاي» حضارت
«اهلل» است و با نظر به اسم «حي» به هر اندازه كه تجردتان شديد باشد ،بهتر باه اسام «اهلل» منتقال
ميشويد.
معرفت نفس نهتنها معني حقايق مجرد را به ما نشان ميدهد و ماا مايتاوانيم نحاوهی مجارد
بودن خود را احساس كنيم ،بلكه روشن ميكند كه چگونه انسان ميتواند بر شدت تجرد خاود
بيفزايد تا با نظر به اسمائي كه در مظاهر عالم ظاهر است ،با «اهلل» باه عناوان جمياع اساماء الهاي،
ارتباط پيدا كند .همانطور كه شما با نظر به دست من به قوای نفس ناطقهی مان نظار كردياد و
سپس متوجه نفس ناطقه يا ذات بنده  -كه جامع همهی قوا است -شديد.
اميدوارم آرامآرام معني سخن اميرالمؤمنين را كه ميفرمايند« :ماهرََيرت،هشَيرئاًهالّاه هرََيرت،ه
اللَّههقَبرلَه،ه هبعرد ،ه همعه» 23هيچ چيزی را نديدم مگر آنكه «اهلل» را قبل از آن و بعد از آن و با آن
ديدم .احساس كنيم .بعضي از عرفا در هر چيز اسم «رحمان» را مايبينناد ولاي ايان مقاام خيلاي
بزرگي است كه كسي بتواند با نظر به هر چيز «اهلل» را ببيند! درست است حضارت «اهلل» هماهجاا
هست ولي اينكه هر چيزی را ظهور آن اسم ببينيم كار كساي اسات كاه در تجارد كامال قارار
دارد .بعضيها كه در تجرد خود زحمتها هم كشيده باشند ظهور حضرت حاق را در عاالم باه
اسم «حيّ» مي بينند .آياتاهلل حسانزاده«حفظوهاهلل» مايفرمودناد :عالماه طباطباائي«رمحةاهللعليوه» در ياک
چلهنشيني در باغي ،مالحظه ميكنند كال ها دارند ميگويند« :اهلل ،اهلل ،اهلل» و زمين و زماان هام
آن را تكرار ميكنند .بقيه هام از كاال هاا غارغاار مايشانوند .عالماه طباطباائي«رمحةاهللعليوه» در آن
شرايط خاص آنچنان در تجرد خود شدت دارند كه ميتوانند در هر منظری تا درک ناور اسام

«اهلل» جلو روند ،البته صاحب اصلي اين مقام حضرت اميرالمؤمنيناند و هركس به انادازهای
كه به آن حضرت نزديک است در بعضي موارد در بعضي چيزهاا باه ناور حضارت «اهلل» منتقال
ميشود.
عرم شد وقتي دست بنده را نگاهكنيد؛ به ظاهر با سهچيز روبهرو هستيد ،يكي ظاهر دست،
به عنوان يک پديدهی مادی كه در پائينترين مرتبه از وجود قرار دارد ،يكي هام قاوايي كاه از
طريق دست ظهور كرده و ديگری هم نفس ناطقهای كاه از طرياق آن قاوا دسات مان را تادبير
مي كند .نه حضور نفس ناطقه مانع ظهور قوايي است كه در دست ظاهر شده و نه وجاود ماادی
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دست مانع است از اينك ه قاوای مرباوط باه نفاس در دسات حاضار شاوند .در ماورد خادا هام
موضوع از همين قرار است كه حضور خداوند مانع حضور و ظهور اسماء الهاي نيسات تاا شاما
نتوانيد با نظر به عالم ماده به اسماء الهي منتقل شويد و از آن منظر متوجه حضرت «اهلل» گردياد.
ناخودآگاه شما با ديدن دست بنده ،آن را زنده ميبينيد بادون آن كاه حياات دسات در عارم
گوشت و استخوانها باشد.
شما از طريق اين كه ميبينيد خودتان «نور» دارياد و ايان ناور اسات كاه بادن را زناده نگاه
داشته ،ميتوانيد نظر به نور عالم بيندازيد و متوجه باشيد اگر خداوند نور خود را از عالم بگيارد
عالم خاكستر ميشود .قرآن در سورهی «قلم» مي فرمايد :محصول آن كشاورزاني را كه تصميم
گرفته بودند از محصول خود چيزی به فقرا ندهند ،خاكستر كرديم باه طاوری كاه وقتاي صابح
زود بر سر مزرعهی خود آمدند «فَلَمَّاهرََ رُاهقَالُ اهإِنَّاهلَضَالُّ َ»24هگفتند :گويا ماا راه را اشاتباهي
آمدهايم ،چون خداوند نور خود را از آن محصول گرفت و آنها باا خاكساتری از محصاوالت
خود روبه رو شدند .عالَم براساس نور الهي چنين شااداب و سارزنده ظهاور دارد و نباياد كااری
كنيم كه تجلي آن نور ضعيا شود تا بركت از عالم برود و مدد مالئكة اهلل رخت بر بنادد .اماام

صادق ميفرمايند :رسولاهلل فرمودند« :اِ َّهجِبررِئيَِّهاَتانيهفَقاوَهاِنمّاهمعرشَرَالْمالئِكَةِهالهنَدرخُُِّه
بيرتاًهفيههكَلْبٌه هالهتِمرثاوُهجسدٍ» 25جبرئيل نزد من آمد و گفت :ما گروه مالئكاه در خاناهای

كه سگ يا مجسمه باشد وارد نميشويم .معني عدم حضور مالئكه آن است كه در آن محلهاا
انوار معنوی عالم غيب و معنا تجلي نميكند و افراد در چنين مكانهايي از ارتباط با عاالم غياب
محروم هستند و رحمت الهي به ساكنان آنها نمي رسد.

26

از امام باقر است كه فرمودناد« :قاوهجبرئيِّ:هياهرس ،وَهاهلل «اِنّماهالهنَمدرخُُِّهبيرتماًهفيمهه

ص ،رةُهالْاِنْسا » 27جبرئيل گفت :يا رسول اهلل ما در خانهای كاه صاورت انساان باشاد وارد نماي

شويم .در نظر بگيريد حضرت جبرئيل كه منشأ بصايرت و شاعور معناوی اسات ،در محلاي
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 - 25اصول كافي ، 3 ،ص - 393بحاراالنوار ، 56 ،ص.177
 - 26البته عنايت داشته باشيد حرمت نگهداری سگ در صورتي است است كه سگ در داخال زنادگي باشاد ،وگرناه
نگهداری سگِ گلّه خار از محيط زندگي و در محل نگهداری گوسفندان اشكال ندارد.
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تجلي نكند و قلب افرادِ آن خانه يا شهر از نور او خالي باشد ،آيا ديگر بصيرتِ فهام ناواميس و
سنن عالم در آن افراد به چشم ميخورد؟
ممكن است كسي بگويد :ما كه با داشتن مجسمه در خاناه چيازی احسااس نكارديم ،ناان و
آبمان هم كه به راه است .غافال از ايان كاه آن ناور ملكاوتي كاه باياد بار زنادگي آنهاا بتاباد
نميتابد ،احساس ميكنند دلشان گرفتاه اسات و امياد باه آيناده در آنهاا وجاود نادارد ولاي
نميدانند علتش آن است كه نور آسمان و زمين بر قلبشان نميتابد.
سؤال :برای شدت بخشيدن به تجرد خود بايد اعمالي مثل روزه و تزكياههاايي كاه در ديان
مشهور است را انجام داد يا راههای ديگری هم هست؟
جواب :تجرد نفس به معني غلبه دادن حكم نفس بر جسم ،با «بندگي» حاصل ميشاود زيارا
در مسير بندگي ،حكم خداوند كه مطلق تجرد است بر انسان حاكم مايشاود و در نتيجاه نفاس
انسان به خود مي آيد و به تجرد خود نزديک ميشاود .يكاي از مصااديق بنادگي ،روزه اسات،
همينكه تصميم ميگيريد گناه نكنيد و رعايت حرام و حالل الهي را بنمائيد بهترين نوعِ تزكياه
را انجام داده ايد .خداوند در مورد كساني كه پيامبران خدا را تكذيب كردند و دساتورات الهاي
را نپذيرفتند ميفرمايد« :نَس ،اهاللَّههفَأَنساُُ،رهََنفُسهُ،رهَُ رلَئِمكهُ،مُ،هالْفَاسِمقُ َه» 28خادا را فراماوض
كردند و خدا نيز آنها را از ياد خودشان برد .اينها كسانياند كه از مساير بنادگي خادا خاار
شدند .زيرا شريعت الهي به خودی خود رياضت است.
با اينهمه الزم است بدانيد كه بارای صاعود باه فراتار از عاالم مااده تنهاا راه ،رياضاتهاای
شرعي نيست ،همانطور كه مرتامها باه فراتار از مااده ساير مايكنناد بادون آن كاه مقياد باه
شريعتي باشند .آنها رياضتهايي را انجام مي دهند تاا توجاه نفاس ناطقاه باه بادن كام شاود و
بتوانند از نيروی نفس در اموری كه ميخواهند استفاده كنند در حاليكه شريعت الهي راهي در
مقابل انسان قرار مي دهد تا نفس انسان متوجه خادا شاود و در مقاام اناس باا خادا قارار گيارد،
بندگي و عبادت خدا راه نزديكي به مجرد مطلق است و نه تنها موجب ميشود تا انسان مجردتر
بشود ،موجب مي شود تا جان انسان در ذيل انوار الهي قارار گيارد و باه ناور الهاي و باه قادرت
حضرت حق عمل كند و در همين راستا حضرت صادق ميفرمايند« :العب ديةُهج ُرةٌهكُنْه،هاه
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الرُّب ،بِيَّة» 29بندگي و عبوديت ،گوهری است كه كنه و بااطن آن ربوبيات اسات .و انساان را در
ذيل قدرت پروردگار قرار ميدهد تا با تواناييهای پروردگارض عمل كند.
سؤال :شما از طرفي فرموديد كه برای آن كه به قرب الهي برسيم و با امام زماان ارتبااط
نزديکتری داشتهباشيم ،بايد مجردتر بشويم .از ايان طارف مايفرمائياد :تجارد بيشاتر ،حاصال
كامكااردن حاكمياات «تاان» اساات .در حااالي كااه بارای كاام كااردن حاكمياات تاان ماايتااوان از
رياضتهای غير شرعي نيز استفاده كرد .آيا ماا مايتاوانيم بارای نزدياکشادن باه خادا و اماام

زمان ،سرا رياضتهای غيرشرعي برويم و يا با كساني كه چنين رياضاتهاايي كشايدهاناد
مشورتكنيم؟
جواب :الحمدهلل با مقدماتي كه گذشت مبنای بحث را ميشناسيد كاه نفاس ناطقاهی انساان
مجرد است و در همهجا حاضر است و به اندازهای كه حكم «تن» ضعيا شود و توجه نفاس ماا
به جنبهی تجرد ما بيشتر شود ،حضور همهجانبهی نفس را درک ميكنيم حال اگر رياضتهاای
انسان شرعي نباشد به جای آن كه توجه نفس به عالم ملكوت معطوف شود ،به ابعاد پساتِ دنياا
معطوف ميگردد و سعي ميكند از اسرار مردم سار در آورد و تحات تاأثير القائاات شايطان از
تجرد خود استفاده ميكند و يا گرفتار كارهای بيثمر و پو ميشود« .پالتوئيچال» را مالحظاه
كنيد كه چگونه گرفتار امور بيفايده شده ،سراسر كتابهاای او ياک قادم انساان را باه ساوی
حقيقت جلو نمايبارد .حضارت اماام خميناي«رمحةاهللعليوه» در صافحهی  45از كتااب چهالحاديث
ميفرمايند :شيخ استاد ما«دام ظلوه» ميفرمودند :ميزان در رياضت باطل و رياضات شارعيِ صاحيح،
«قدم نفس» و «قدم حق» است؛ اگر سالک به قدم نفس حركتكرد و رياضت او برای پيادايش
قوای نفس و قدرت و سلطنت آن باشد ،رياضت باطل است و سلوک آن منجر به ساوء عاقبات
ميباشد ،و دعویهای باطله نوعاً از همين اشاخاص بروزمايكناد .و اگار ساالک باه قادم حاق
سلوک كرد و خداجو شد ،رياضيت او حق و شرعي است و حقّتعالي از او دستگيری مايكناد
به نصّ آيهی شريفه كه ميفرمايد « :هالَّذينَهجاُد ،اهفيناهلَنَهردِينَّهُ،رهس،ب،لَنا» 30كساي كاه مجاهاده
كند در راه ما ،هر آينه هدايت ميكنيم او را به راههای خود .پس كارض باه ساعادت منجرشاده
خودی از او افتد و خودنمايي از او دور گردد.
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سؤال :با توجه به اينكه حضور حضرت حق باه خاود اوسات آياا مايتاوان گفات حضاور
حضرت جبرائيل و نفس ناطقه نيز به خودشان است يا حضور اينها به حضرت حق است؟
جواب :تمام مجردات در عيني كه يک حضور دارند كه باه خودشاان اسات و ياک ظهاور
دارند كه به مظاهرشان است ،وجودشان به خداست.
سؤال :آيا ميتوان گفت از آنجايي كه «وجودِ ماسویاهلل» از حضرت حاق اسات« ،وجاود
ماسویاهلل» همان ظهور حضرت حق به درجات مختلا است و ظهور تشاكيكي وجاودِ مطلاق،
همان حضور تشكيكي مجردات است؟ به عناوان مثاال حضاور عزرائيال نحاوهای از ظهاور

حضرت حق باشد؟
جواب :بله ،همينطور است كه هر موجودی در مرتبهی خود مظهری است از انوار حق ،در
عين آنكه مجردات برای خود نيز يک حضور دارند و يک ظهور.

جلسه نهم،

چگونگي حضورِ مجردات در عالم

ماده مزاحم حضور مجرد نيست
بحث به نكتهی هشتم از «ده نكته از معرفت نفس» رسيد كه عبارت است از:

بنده نميتوانم اين دستم را داخل دست ديگرم ببرم ،اما نفس ناطقهی من كامالً در «تن» مان
حاضر است و بدن من هم مانع حضور نفس ناطقهی من نيست .در معرفت نفس بابي را ميتاوان
باز كرد تحت عنوان «نحوهی حضور مجردات در عالم ماده» .برای تحليل اين موضوع همهی ما
اين تجربه را داريم كه ماده مزاحم حضور ماده در ماده است ،به ايان معناي كاه ياک پديادهی
مادی ،مانع حضور پديدهی مادیِ ديگار در هماان مكااني اسات كاه خاودض قارار دارد ،زيارا
موجودات مادی مكانمند و زمانمندند .ولي موجودات مجرد از مكان و زمان آزادند و بر ايان
اساس شما احساسميكنيد؛ «من» شما در تن شما حاضر است و ابداً تن شما مانع حضاور نفاس
ناطقهی شما در تنتان نيست بلكه تمام «تن» در قبضهی «من» است و اين حضور برای نفس شما
داخل و خار هم ندارد تا تصور كنيم «من» انسان روی تن اوست يا داخل آن .در عين ايانكاه
نفس ناطقه وجود دارد ،برايش معني نميدهد كه در داخل بدن است يا در خار آن ،يا در اين
قسمت بدن باشد يا در آن قسمت بدن.

نفس ناطقهی شما ،اوالً :در تن شما حاضر اسات و هايچ چياز ماانع حضاور آن در تان شاما
نيست ،ثانياً :نه تنها تن مانع حضور من در تن نيست بلكه مانع تأثير و حاكميت نفس در بدن نياز
نميباشد ،به طوری كه اگر ارادهكنيد دستتان را باال بياوريد ،دست شما ماانع حاكميات و تاأثير
ارادهی نفس در باال بردن آن نميشود .اين چيز عجيبي است؛ كه چگوناه نفاس شاما -باه عناوان

يک موجود مجرد -ميتواند در ماده تأثير كند و آن را جابجا نمايد! سرِ آدم چياز سانگيني اسات؛
اگر بخواهيد سرتان را در يک ساک حمال كنياد نايم سااعت كاه آن را حمال كردياد خساته
ميشويد ولي نفس شما اراده ميكند و همين سر را روی گردن شما نگه ميدارد ،بدون آن كاه
ماهيچههای گردن احسااس خساتگي كنناد .ناه تنهاا انساان در محال گاردن احسااس خساتگي
نميكند بلكه دائماً به ماهيچههای گاردن فرماان مايدهاد و سار را باه ايان طارف و آن طارف
حركت ميدهد.
قبالً عرم شد كه «تن» مانع حاكميت «مان» نيسات ،آنچاه در نكتاهی هشاتم بناسات ماورد
بررسي قرار گيرد اين است كه ماده ،مزاحم حضور مجرد در عالم ماده نيست.
بايد با دقتِ تمام متوجه اين امر بود كه «حكام حضاور موجاود مجارد در عاالَم» باا «حكامِ
حضور پديدههای مادی در عالم» فرق دارد؛ به طوریكاه حضاور مجاردات هماهجاايي اسات،
بدون اينكه آن جايي كه ماده هست ،جا برای حضور مجرد تنگ باشد .مثال حضاور نفاس در
بدن؛ كه اعضای مادیِ بدن ،مانع حضور نفس مجرد در جاایجاای بادن نيساتند؛ زيارا موجاود
مجرد نسبت به موجودات مادی ،از سنخ ديگاری اسات .تاا وقتاي از سااحت عاالم ماادی آزاد
نشده ايم درک چنين حضوری از عالم مجردات در عالم ماده برايمان مشكل است و باا نظار باه
نحوه ی حضور نفس ناطقه در بدن اين مشكل رفع ميشود و ديد ما وسعت مييابد.
آرامآرام ميتوانيم به خود تفهيم كنيم كه حكمِ حضاور مجاردات در عاالم مااده ،باا حكام
حضور ماده در عالم ماده متفاوت است و مواظب باشيم حكم حضور مااده در عاالم مااده را باه
همهی عالم سرايت ندهيم .ذهنِ اكثر مردم اينطاور اسات؛ كاه نمايتوانناد تصاور صاحيحي از
حضور حقايق غيبي در عالم ماده داشته باشند ،همين امار موجاب مايشاود تاا در انتخاابهاا و
ارادههای خود سخت به بيراهه بروند .بعضي ها تصور ميكنند نميشود در عين آن كاه قطارات
باران از ابرها ريزض ميكند مالئكةاهلل در هدايت آنها در صحنه باشند و اگر هام باا ايانگوناه
روايات روبهرو شوند كه حضور مالئكةاهلل را در اين موارد متذكر ميشوند ،سعي مايكنناد آن
روايات را توجيه مادی كنند و مثالً به جاذبه زمين و ساير انرژیهاا رباط دهناد .هماينطاور كاه

حركت دست را تا حركت ماهيچهها و تحريک عصبها دنبال ميكنناد ،بادون آنكاه متوجاه
حضور نفسِ ناطقه در اين فعاليتها باشند .به جهت غفلت از نحوه ی حضور مجردات در عاالم
بعضيها اشتباه بزرگي كردهاند؛ فكركردهاند اين كه گفته ميشود عالم مجردات ماوراء طبيعت
است به معني آن است كه مجردات آن باالها هستند 1.تصور اينكه موجودات مجرد در آن باال
باشند مثل يک مادهی مخدری است كه ما را به خود عادت ميدهد و نميگذارد ما باه حقاايق
مجرد عالم درست بنگريم و باا تصاور غلطاي كاه از نحاوهی وجاود مجاردات در عاالم داريام
برداشتهای ديني و عقيدتي ما غلط خواهد ماند .اكثراً فكرميكنند حكم حضاور مجاردات در
عالم ماده مثل حكمِ حضور ماده در عالم ماده است و با چنين تصوری در قرآن و رواياات نظار
مينمايند .در حاليكه خيلي زود بايد از چنين تصوری آزاد شويم تا بتوانيم آياات و رواياات را
با عقل و قلبِ خود تصديق كنيم .قرآن به ما دستور ميدهد« :فَإِذَاهقَرََْ هالْقُرْآ َهفَاسرتَعِذْهبِاللّهِهمِنَه
الشَّيرطَا ِهالرَّجِيُِ»2ههنگامي كه قرآن ميخواني از شرّ شيطان به خدا پناه ببر .يعناي در كناار شاما
دو واقعيت ديگر هم هست يكي شيطان و ديگری خدا ،در راستای رجوع به قرآن ،به خادا پنااه
ببر تا شيطان نتواند با حضور خود در قوهی واهمه ،جهت قلاب شاما را از درسات درکكاردن
آيات الهي منحرف كند .با درک درستِ حضور مجردات در عالم است كه ميتوان معناي پنااه
بردن به خدا از وسوسههای شيطاني را درست فهميد و نه تنها آيه را به خوبي تصاديق مايكنايم
بلكه ميفهميم ميشود در همان حال كه شيطان با وسوسههايش در ميدان است حضرت حق باا
انوار خاص خود در صحنه باشد و ميتوان جان را در معرم انوار الهاي قارار داد زيارا حضاور
شيطان مانع حضور حضرت حق نيست.
با تأمل بر نكتهی هشتم ،موضوعات زير مورد توجه قرار ميگيرند:
 - 1واژهی «ماوراء طبيعت» يا «متافيزيک» اصطالحي است كه با برخورد با آثار ارسطو بهوجاود آماد .جنااب «ارساطو»
وقتي يادداشتهای خود را مينوشت ،مثل ما كه وسايلمان را در قفسه ميگاذاريم ،او هام يادداشاتهاايش را پهلاوی هام
ميگذاشت .در همين راستا مباحثي را بعد از قسمت «فيزيک» گذاشته بود بدون آنكاه اسام بارای آن مباحاث تعياين كناد.
«فيزيک» يعني «طبيعت» ،بعد از مباحث «فيزيک» مباحثي را كه راجع به مجردات ،خدا ،و امثال اينها يادداشات كارده باود،
قرار داد كه بعداً به عنوان «ماوراء فيزيک» يا متافيزيک مشهور شاد و بعاد آن را باه «مااوراء طبيعات» ترجماه كردناد .اصال
«ماوراء طبيعت» به اين معني بود كه اين فصل از كتاب ،بعد از فصل «طبيعت» قرارگرفته و فالسفهی مسلمان بر اساس اعتقااد
خودشان «ماوراء طبيعت» را به اين معني گرفتند كه موضوعاتي است فوق وجود مادیِ اين عالم .عدهای متأسفانه فكركردناد
مالئكه و خدا ،آن باالها هستند در حالي كه اگر چيزی آن باالها باشد ،باز ماده است! ماده است كه باال و پايينِ مكاني دارد.
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 -1بيمعنابودن فرار از فرشتهی مرگ
وقتي در عالم ماده چيزی مانع حضور مجردات در عالم ماده نيست ،پس فرشتهی مرگ

در هر جايي از عالم ماده حاضر است و ميتواند تأثير خود را داشته باشد .ديگر معني نمايدهاد
كه كجا برويم كه از دساترس فرشاتهی مارگ و تاأثير او در اماان باشايم .ايانطاور نيسات كاه
فرشتهی مرگ از در يا از پنجره بيايد ،او همهجا حاضر است و عالم ماده مانع حضور او نيسات،
هر چند ممكن است وقتي ميخواهد ما را قبض روح كند و بارای ماا ظهاور كناد ،باه صاورتِ
وارد شدن از درِ اطاق باشد ولي در هر حال او هماه جاا حاضار اسات ،باه هماين جهات در آنِ
واحد ميتواند هزاران نفر را در نقاط مختلا قبض روح نمايد .حضرت صادق ميفرمايناد:
«قِيَِّهلِملَكِهالْم ر ِهكَيرَهتَقْبِض،هالْأَرر احه هبعرضُهاهفِيهالْمغْرِبِه هبعرضُهاهفِيهالْمشْرِقِهفِيهسماعةوه
اَِدةوهفَقَاوَهََدرعُ ،اهفَتُجِيب،نِيهقَاوَه هقَاوَهملَك،هالْم ر ِهإِ َّهالدُّنْياهبيرنَهيديَّهكَالْقَصرعةِهبميرنَهيمديره

َََدِكُُرهيتَنَا وُهمِنْهاهماهيشَاء،ه هالدُّنْياهعِنْدِيهكَالدِّررُُِهفِيهكََِّهَََدِكُُرهي،قَلب،ه،هكَيرمَهشَماءه» 3از ملاک
الموت پرسيدند :تو چگونه چندين نفر را در ياک زماان قابض روح مايكناى در صاورتى كاه
بعضي از آنان در مغرب زمين هستند و بعضى در مشرق زمين؟ گفت من آنان را باهساوى خاود
ميخوانم و آنها مرا اطاعت ميكنند .امام ادامه ميدهند :بااز ملاک الماوت گفات :هماناا

همهی جهان پيش من چون كاسهاى است كه در برابر يكى از شما باشاد از هار كجااى آن كاه
بخواهد ميخورد ،و جميع دنيا نزد من مانند يکدرهم است كه در كا شما باشد هر طاور كاه
بخواهد آن را ميگرداند .اين حديث شريا از باب تشبيه معقول به محسوس ،روشان مايكناد
كه چگونه عالم ماده مانع حضور مجردات نيست.
وقتي روشن شود «ماده ،مانع حضور مجردات در آن عالم نمايتواناد باشاد ،».ديگار انتظاار
نداريم كه در هنگام مرگ وسايل مادی توان مقابله با فرشتهی مرگ را داشته باشند.
 -2بيداری و حضور هميشگي
وقتي روشن شود عالم ماده مانع حضور مجردات نيست ،و مجاردات باه صاورت «كامال» و
«تمام» همه جا حاضرند .شما در هر گوشه از عالم ماده همهی حقايق عالم غيب را حاضر دارياد
و اين طور نيست كه سرا حقايق غيبي را بايد در جاايي خااص گرفات ،هرچناد ممكان اسات

 - 3شيخ صدوق ،من ال يحضره الفقيه ،1 ،ص134 :

بعضي از زمانها و مكانها مظهر حقايق غيبي باشند ولي مجردات محدود به محال ظهاور خاود
نيستند.
مالحظه كردهايد كه چگونه آدمِ خواب را صدا ميزنياد و بيادار مايشاود .اگار روح او در
همان لحظه در آنجا حاضر نباشد چگونه او بيدار ميشود؟ اگر روح او كه ميتواند صدای ما را
بشنود در صحنه نبود يا روح او هم خواب بود ،هرگز انسانِ خواب بيدار نميشاد .آنكاس كاه
صدای ما را ميشنود و جواب ميدهد روح بيدار انساني اسات كاه هرگاز باه خاواب نمايرود.
هرچند بدن انسان در آن شرايط مظهر روح بيدار او نيست.
 -3هر كس همهی خدا را دارد
از توجهات بسيار ارزشمندی كه مباحث معرفت نفس و خصوصاً اين نكته در پاي دارد ايان
است كه هركس ميتواند به طور كامل خداوند را در نزد خود داشته باشد .چاون وقتاي روشان
شد خداوند تجرد مطلق است و در نتيجاه حضاورض هام مطلاق اسات و طباق مباحاث گذشاته
مجردات تماماً در همه جاا حاضارند ،پاس خداوناد تمامااً در هماهجاا حاضار اسات و هاركس
ميتواند به طور كامل خداوند را در نزد خود داشته باشد ،به شرطي كه حجابهايي را كاه باين
خود و خدا ايجاد كرده رفع كناد ،وگرناه از طارف خداوناد دوری و بُعادی نيسات .ايان باياد
إنشاءاهلل برای عزيزان روشن باشد كه همهی مجردات  -در عين شادت و ضاعا از نظار تجارد  -در
همهجا در عالم ماده حاضرند ،هر چند در عوالم ديگار بناا باه رتباهای كاه دارناد هار كادام در
مرتبهی خود مستقر هستند و در مرتبهی باالتر حضور ندارناد در حااليكاه در مراتاب پاائينتار
خود حاضرند.
در مباحث قبل روشن شد هركه مجردتار اسات حاضارتر اسات .پاس مجاردِ مطلاق  -يعناي

حضرت حق جلّ جالله -دارای حضور مطلق است .به اين معني كه انسان ميتواناد در اولاين نظار،
حضرت حق را در نزد خود داشته باشد و هر كس همهی خدا را در پايش خاود احسااس كناد.
اين چيز عجيبي است كه انسانها همهی خدا را به طور كامل دارند ،ولي متوجه نيستند؛ «هماهی
خدا مال من است و همهی خدا هم مال شماست ».نه اينكاه مقاداری از خادا ماال مان باشاد و
مقداری از او هم مال شما باشد ،در آن صورت هيچ كس خدا ندارد چون موجاود نااقص خادا
نيست.
راز اين نكته كه هركس با خدا يک «ارتباط شخصي» دارد در همين است كه خداوند تماماً
همه جا حاضر است .ارتباط شخصي باا خادا غيار از آن اسات كاه تصاور كنايم هاركس ياک

خدايي را برای خود مي سازد و شخصا ًا باا آن خادا ارتبااط دارد ،ايان ياک ناوع باتتراشاي و
بتپرستي است .واقعيت چيز ديگری است .واقعيت آن است كه چون خداوند وجاودض مطلاق
است تماماً در همه جا هست و هركس مي تواناد باا او ارتبااطي شخصاي برقارار كناد ،در عاين
آنكه همه با آن وجودِ مطلق ارتباط برقرار كردهاند و نه با تصورات ذهني خودشان.
خداوند در عالم حاضر است و هر كس ميتواند با او باه صاورت حضاوری و قلباي مارتبط
شود و اين غير از خدايي است كه با فكر و استدالل به وجاود او پاي مايباريم .بناده مكارر ًا باه

دوستان عرمكردهام نگاه امامان معصوم غير از نگاه فلسفي به وجود خداوناد اسات .ماا در
فلسفه نهايتاً متوجه معنا و مفهوم خدايي ميشويم كه در عاالم هسات ،ثابات هام مايكنياد كاه
جهان خدا دارد ،اما خدايي كه بتوان او را با قلب ديد و با او درد دل كرد و باه عناوان محباوب

دلها با او مأنوس بود ،خادای ديگاری اسات .حضارت علاي در جاواب ذِعلاب كاه از آن
حضرت پرسيد؛ «آيا خدايت را هنگام عبادت او ديدهاى؟» فرمودند« :ماهكُنْت،هََعرب،د،هربااًهلَمُرهََر ،ه»
ماان آنچنااان نيسااتم كااه پروردگاااری را عبااادت كاانم كااه او را نماايبياانم .آنگاااه پرساايد؛ «يمماه
ََمِيرَالْم،ؤْمِنِينَهكَيرَهرََيرتَه،؟»هچگونه او را ديدهاى؟ «قَاوَهياهذِعرلِب،هلَُرهتَرَ ،هالْع،يُ ،هبِم،شَاُدةِهالْأَبرصمارِه
هلَكِنْهرََتْه،هالْقُلُ ب،هبِحقَائِقِهالْإِيما ِ» 4فرمود :چشمها هنگام نظار افكنادن او را درک نماىكنناد
ولى دلها با حقايقِ ايمان او را در ماىيابناد .بعضايهاا متوجاه نيساتند خاداهايي كاه دارناد آن
خدايي نيست كه دين به آنها معرفي كرده ،خدای دين بر قلبها تجلي ميكناد و تجلاي او باا
رعايت دستورات الهي و تزكيهی الزم ،شدت مييابد .همچنان كه با عدم رعايت تقوای الزم و
با پرحرفيها و پرخوریها ميرود و نور حضور خود را باز پس ميگيرد .خادايي كاه محباوب
قلب ما است با بندگي ما خود را مينماياند و به اندازهی صدق ماا در عمال باه احكاام شارعي،
ظهور ميكند.
مباحث معرفت نفس كمک ميكند تا ماوراء خدای مفهاومي ،باا خادای شخصاي روباهرو
شويم ،خدايي كه عين حضور و تأثير و تجلي اسات .ايان اسات آن خادايي كاه بركات دارد و
مي توان با او مناجات كرد .خدايي كه حضرت سجاد در مناجات العارفين با او چنين ساخن
ميگويد« :إِلَهِيهفَاجرعلْنَاهمِنَهالَّذِينَهتَرَسَّخَترهََشْجار،هالشَّ رقِهإِلَيركهفِيهَدائِقِهص،د ،رُُِِره هََخَمذَ ره
لَ رعةُهمحبَّتِكهبِمجامِعِهقُلُ بِهُِره...هماهََطْيبهطَعرُهَ،بِّكه هماهََعرذَبهشِرْبهقُرْبِك» خداونادا! ماا را
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از كساني قرار ده كه درختان شوق به سوی تو در باا هاای ساينههايشاان رساوخ كارده و ساوز
محبت تو سراسر قلب آنها را فرا گرفته است ...چه شيرين است طعم محبتِ به تو و چاه گاوارا
است نزديكي به تو.

مناجات فوق نمونهای است از ارتباط با خدای شخصي و اين كه حضرت سجاد چگونه

با تمام وجود با همهی خدا در حال مناجات هستند و رسيدن به چناين بااوری باا نظار باه مجاردِ
مطلق بودن خدا و حضور مطلق او قابل حصول است .حضور مطلق خدا چيازی اسات بااالتر از
حضور حضرت جبرائيل و عزرائيل؛ چون آنها بر اساس استعداد ما بار ماا تجلاي مايكنناد امّاا
حضرت حق با حضور مطلق خود در صحنه است ،كافي است متوجه چناين حضاوری باشايم و
جهت جان خود را به او بيندازيم ،او به جهت رحمت واسعهاض بر ما تجلاي مايكناد .براسااس
حضور همهجانبهی خداوند است كه ميتوان گفت:
آنكااه عمااری در پااي او ماايدوياادم كااو بااه كااو

ناگهااااانش يااااافتم بااااا دل نشسااااته روبااااهرو

او همواره با ما روبهروست اين ماييم كه گاهي طلبماان خاراب اسات و باه دنباال خادايي
هستيم كه خودمان ساختهايم ،معلوم است كه چنين خدايي را پيدا نميكنايم در حاالي كاه ربّ
العالمين ،حضور محض اسات ،آنچناان حضاوری كاه حضارت سايد الشاهداء در مناجاات
مخصوصِ خود عرضه ميدارندََ« :يكُ ُهلِغَيررِكهمِنَهالظُّه ،رِهماهلَيرسهلَكهَتَّىهيكُ َهُ ،هالْم،ظْهِمرَه
لَكهمتَىهغِبرتهَتَّىهتَحرتَا هإِلَىهدلِيِّوهيد،وُّهعلَيرك» 5آيا برای غير تو هم ظهوری هست كاه تاو را
آن ظهور نباشد به طوری كه آن غير ،عامل ظهور تو گردد؟ چه موقع پنهان بودهای تا نياز باشاد
چيزی ما را به سوی تو راهنمايي كند؟ اين است معناي حضاور مطلاق حضارت حاق و ايانكاه
اوليائ الهي ميتوانند چنين حضوری را احساس كنند.
 -4معنای حضور مالئكه و خدا در كل هستي
بحثمان در مقايسهی حضور بين ماده و مجرد بود كه عرم شد ماده مانع و مزاحم حضور
مجرد در عالم ماده نيست ،حال بحث در مقايسهی چگونگي حضور مالئكاه باا خداوناد اسات،
روشن است كاه خداوناد از مالئكاه مجردتار اسات ،پاس حاضارتر اسات .پاس عاالَم مالئكاه
نميتواند مانع حضور حضرت حق باشد .همانطور كه در دنيا عالم ماده برای ماا ظااهر اسات و
مجردات در عين آنكه در عالم ماده ظاهر نيستند ولي حاضرند ،در عالم ملكاوت نياز ،مالئكاه
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ظاهرند و خداوند در عين آن كه ظاهر نيست ،حاضر است .فرم بگيريد شما در عاالم مالئكاه
حاضر شديد ،در آن عالم آنچه برای شما ظاهر است ،مالئكهی الهي هستند ،ولي از آنجايي كه
خداوند تجرد محض است ،در آن عالم از خودِ مالئكه حاضرتر است و بار ايان اسااس مالئكاه
نيز مانع حضور حضرت رب العالمين نيستند ،هر چند ظهور حضرت رب العالمين باه مالئكمةهاهلل
است.
با توجه به مباحث گذشته در اينجا كه ما نشستهايم ،چند چيز موجود است ،يكي عاالم مااده
كه ظاهر است و عالم ديگر عالم مالئكه كه حاضر اسات ولاي ظااهر نيسات و يكاي هام عاالم
الوهيت كه آن هم حاضر است و ظاهر نيست منتها با حضوری شديدتر از حضور عالم مالئكاه.
به اين معنا كه اگر حضرت حق خواسات باا ماا روباهرو شاود ،حاضارترين حقيقات كاه بادون
هرگونه مانعي در صحنه است ،اوست ولي اگر ما خواستيم با حضارت حاق مارتبط شاويم باياد
خود را شايستهی نزديكي به او بكنيم و با تزكيهی الزم حجابهای بين خود و حضارت حاق را
بزدائيم .به همين جهت ميتوان گفت:
يااار نزديااکتاار از ماان بااه ماان اساات

اياان عجاااب بااين كاااه مااان از وی دورم

از يک جهت با حضرت حق به راحتي به نيايش مينشينيد و از جهتي ديگر تالض مايكنياد
تا به او نزديک شويد و وارد عالم مقربين گرديد ،در اين مرحله است كه واسطههای فيض الهي
و مقربان ساحت حق يعني ائمهی معصومين به مدد ما ميآيند تاا دسات ماا را بگيرناد و بااال
ببرند.
وقتي معني حضور مالئكه و خداوند در كل هستي روشن شد و معلوم گشات مالئكمةهاهلل از
جهت واسطهی بين ما و خدا يعني جهت رجوعِ ما به حضرت حق ،نقشي اساسي دارناد و فايض
الهي را به ما ميرسانند تا ما را با حق مرتبط كنند ،ديگر معني نميدهد كه ما در كجاا باه دنباال
خدا و مالئكه ی الهي بگرديم .ملكوتيان و حضرت رب العالمين در هر مكاان ماادی حاضارند،
بايد از خود بپرسيم ما در كجا قرار بگيريم و به كدام افق رجوع كنيم تا آنهايي كه در همهجاا
حاضرند در منظر ما قرار گيرند .آری!
كاااادامين زمااااين اساااات خااااالي از او

كاااااه در آسااااامانش كااااانم جساااااتجو

هما اي بيناااد او ماااا هماااه سااار باااه سااار

ز كااااااااوری نبيناااااا ايم مااااااااا روی او

چون ماده ،مانع حضور مجرد در عالم ماده نيست بايد خود را از ايان تصاور آزاد كنايم كاه
خداوند در ماوراء عالم ماده است و تصاورمان ايان نباشاد كاه او بااالی عاالم مااده قارار دارد،
همچنان كه نفس ما در باالی تن ما نيست ،نفس ما همه جای تن ما حاضار اسات ،بادون آنكاه
جا داشته باشد و بدون آنكه تن ما ،مانع حضور نفس ما باشد ،آری اشكال ندارد بگاوئيم نفاس
انسان ماوراء تن اوست ولي به اين معنا كاه مرتباهی وجاودی آن از مرتباهی وجاودی تان برتار
است ولي نه اينكه نفس انسان در مكاني باالتر قرار داشته باشد.
 -5شدت حضور خداوند در هستي
مسلماً با توجه به مباحث گذشته به اين احساس رسيدهايد كه هر قدر تجرّدِ موجود شاديدتر
باشد ،حضورض شديدتر است .و لذا همانطور كه ماده مانع حضور مجاردات  -اعام از مالئكاه و

خداوند -در عالَم ماده نيست ،وجود مالئكه در عالمِ مالئكه نياز ماانع حضاور خداوناد در هماان
عالم نميباشد؛ زيرا تجرد خداوند مطلق است ،پس اينطور نيست كه در عالم مالئكه -كه محال

ظهور مالئكه اسات -خداوند حاضر نباشد؛ از آنجاايي كاه تجارد خداوناد مطلاق اسات ،حضاور
حضرت حق هم در تمام مراتب هستي مطلق است و انسانهاايي كاه قلاب خاود را تاا ملكاوت
عالم و فوق ملكوت سير دادهاند به راحتي ميتوانند در عين نظر به حقايق ملكاوتي ،باه حضاور
حق در آن عالم توجه كنند.
با توجه به قاعدهی حضور شديدترِ آن موجودی كه تجرد شديدتری دارد ميتوان در رابطه
با حضور حضرت صاحب األمر گفات :حضاور رب العاالمين را مقادم بار حضاور حضارت
صاحب األمر ميتوان احساس كرد و در همين رابطه در مناجات با حضرت رب العاالمين در
دعای ندبه خداوند را مخاطب قرار داده و عرضه ميداريد « :هامرنُنْهعلَيرنَاهبِرِضَا  »،خداوند! بر ما
منت بگذار و امام زمانمان را از ما راضي گردان .به اين علت از خدا مايخواهياد تاا قلاب اماام
زمان را از شما راضيكند كه خداوند را از هر چيز نسبت به خودتاان حاضارتر و نزدياکتار

مييابيد در حالي كه بايد زحمتها كشيد تا به امام زمان - به عنوان غايت كمال انسان هاا-
نزديک شويم .حضرت حجت به عنوان واسطهی فيض در هساتي ،ياک نحاوه «حضاور» در
تمام مراتب عالمِ وجود دارند كه از همهی مخلوقات ارضي و سامائي باه ماا نزدياکترناد .اماا

حضور شديدتر را خدا دارد و معلوم است كه در اولاين نگااه توجاه قلاب متوجاه حضاور خادا
ميشود و از او ميخواهد كه « هامرنُنْهعلَينَاهبِرِضَا  »،قلب امام زمان را از ماا راضاي كناد تاا
آن حضرت نظری بر ما بيندازند و ما شايستهی قرب الهي شويم .به عبارتي ديگر ميتوان گفت:

خداوند تكويناً از همه چيز به ما نزديکتر است ولي تشريعاً بايد ما تالض كنيم تا شايساته قارب
شويم و آن قربي كه سرمايه ی ما در دنيا و آخرت خواهد بود ،آن قربي اسات كاه تشاريعاً و باا
اختيار حاصل شود.
اگر انسان بتواند به آن شعوری كه در دعای «ندبه» هست برسد ،مايفهماد كاه ايان دعاا در
توجه انسان ها به رازهای بزرگ تاريخ توحيدی انبيااء و اوليااء و مقصادی كاه تااريخ باه ساوی
ظهور مهدی دارد ،يک «معجزه»ی بزرگ است.

از خدا ميخواهيد كه قلب مقدس امام زمان را از شما راضي كند تاا متوجاه حضاور آن

حضرت به عنوان واسطهی فيض الهي بگرديد و از فيوضاتي كه آن حضرت متجلاي مايساازند
بهره مند شويد ،به همين جهت در ادامه از خدا تقاضا ميكنيد « :هُمبرهلَنَماهرَْفَتَمه،ه هرَرمتَمه،ه ه
د،عاء ،ه هخَيررَ ،هماهنَنَاوُهبِهِهسعةًهمِنْهرَرمتِكه هفَ رزاهعِنْدك»هخدايا! رأفت و مهرباني و دعای خيار

و بركتِ وجود مقدس امام زمان را بر ما مرحمت فرما ،تا بدين وسيله ما به رحمت واساعه و
فوز سعادتِ نزد تو ،نايل شويم.
با اينكه خداوند دارای حضور مطلق در عالم است و به شما از هماهچياز نزدياکتار اسات
ولي اگر شما خواستيد به او برسيد بايد به كمک واساطهی فايض الهاي باه او نزدياک شاويد و
منور به تجلي اسماء جامع او گرديد و در همين رابطه حضرت صاادق مايفرمايناد:ه«نَحرمنُه
فِيماهبيرنَكُُره هبيرنَهاللَّهِ» 6مائيم واسطهی بين شما و خدا 7.زيرا در عين آنكه خداوند از هماهچياز
به شما نزديک تر است ،شما اگر خواستيد به او نزديک شويد بايد موانع باين خاود و خادا را از
ميان برداريد و سيرهی اهلالبيت كمک ميكند كه موانع برطرف شود.
 -6شدت حضور حضرت حجّت در هستي

در راساتای قاعادهی «هركااه مجردتار اسات ،حاضاارتر اسات ».رتباهی وجااود مقادس امااام
زمان به عنوان واسطهی فيض الهي ،از مالئكه هم باالتر است و آن نهايات حضاوری اسات
كه يک مخلوق در عالم دارد.
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 - 7در رابطه با چگونگي بهرهمندی از وجود مقدس واسطهی فيض الهي به كتااب «مبااني معرفتاي مهادويت» از هماين
مؤلا رجوع فرمائيد.

اگر كسي مقام امام زمان را نفهمد ،امام را به يک «شخص» تبديل ميكناد! كاه ايان باه
تعبير امام رضا كوتاهي در حق امامان است كه آنها را در حدّ بقياهی انساانهاا باه حسااب
آوريم 8.مثل بعضي از همسران پيغمبر كه آن حضرت را در حدّ انساني معمولي ميپنداشاتند
و وقتي متوجه شدند رسول خدا از نقشهی آنها آگاه هستند پرسايدند« :منْهََنبأَكهُذَا» چاه

كسي اين خبر را به شما داد؟ حضرت فرمودناد« :نَبَّأَنِيهالْعلِيُ،هالْخَبِيمرُه» 9مارا خادای علايمِ خبيار
آگاه كرد .عموم مردم نميدانند علمِ ماكانَ وَ مايَكون نزد واسطههای فايض الهاي اسات .روزى

شتر رسول خدا گم شد .منافقين طعنه زدند و گفتند :او ما را از اسرار آسمان ها خبر مىدهاد
ولى نمىداند شترض كجاست .وقتى اين سخنِ طعنآميز باه گاوض پياامبر رسايد ،فرمودناد:
«لَكِنيهلَاهََعرلَُ،همِنْهذَلِكهإِلَّاهماهعلَّمنِيهاللَّه»،همن چيزی نميدانم مگار آنكاه خادا آگااهم كناد.
سپس جاى شتر را به آنها نشان دادند و فرمودند« :افسارض به درختى گير كرده است» رفتناد و
شتر را در همان حالى كه پيامبر فرموده بود يافتند 10.اينجا سؤال ميشود؛ چرا حضرت در ابتادا
از جای شتر خبر ندادند و به اصحاب فرمودند بگرديد آن را پيداكنيد ،ولي بعاد كاه باا طعناهی
منافقان روبهرو شدند از جای شتر خبر دادند؟ جواب آن اسات كاه مالحظاه بفرمائياد حضارت
دارای دو مقاماند؛ در يک مقام مثل بقيهی مردم عمل ميكنند و در مقامي ديگر واسطهی فيض
بين خداوند و همهی مخلوقاتاند .مقام امام زمان به اعتبار مقام واسطهی فيض مورد بحث ما
است و از آن جهت از همهی مخلوقات در عالم حاضرترند.
وقتي ميخواهيم با امام زمان صحبتكنيم ابتدا بايد مقام ايشان را بشناسايم؛ بارای هماين
هم در بسياری از روايات به عنوان شرط تحقّق نتايج عبادات ميفرمايند« :عارفاًهبِحقنماه» 11باياد
به حق ما عارف و آگاه باشند.
يک قدم كه جلو ميآييم متوجه ميشويم وجود مقدس امام زماان از هماهی مخلوقاات
مجردتراند و به يک اعتبار آن حضرت «كلّ ماسویاهلل» هستند ،يعني تمام مراتب وجودْ باه غيار
از مقام اهلل ،در مقام حضرت حاضر است .اگر رسيديم به اين كه چنين وجودِ جاامعي كاه تماام
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اسماء را در خودض به جامعيت دارد ،در عالم هست و مقام حقيقي «علَُّهآدمهالْأَسرمماءهكُلَّهماه»
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مقام رسول خدا و ائمهی معصومين است و در اين راستا باود كاه مالئكاه باه آدم ساجده
كردند ،قلب ما در جستجوی حضور آن مقاام برمايآياد ،مقاامي كاه هماين حااال كاه ايانجاا

نشستهايد ،برای شما از همهی موجودات حاضرتر است .مولوی از طريق سلوک خود به اينجاا
ميرسد و در وصا حضرت ميگويد:
ای غائب از اين محضر ،از ماات ساالم اهلل

ای از همااه حاضاارتر ،از مااات سااالم اهلل

ای نعماات يزدان اي ،وی رحماات رحماااني

باار مااؤمن و باار كااافر ،از مااات سااالم اهلل

چون ماه تماام آياي ،آنگااه باه باام آياي

ای ماااه تااو را چاااكر ،از مااات سااالم اهلل

ای شاهد بينقصان ،ای روح ز تاو رقصاان

ای مسااتي تااو در ساار ،از مااات سااالم اهلل

ای نادرهی دوران ،ای يوساا مصار جاان

ای مصاار ز تااو خناادان ،از مااات سااالم اهلل

ای عاااارف ديريناااه ،ای خاااازن گنجيناااه

ای سااينهی باايكينااه ،از مااات سااالم اهلل

ای شاد رسول از تو ،غمناک جهول از تاو

اعمااال قباااول از تاااو ،از ماااات ساااالم اهلل

ای بخت سعيد مان ،ای وعاد و وعياد مان

ای روی تااو عي اد ماان ،از مااات سااالم اهلل

هم اَسعد ومسعودی،هم مقصد ومقصودی

هم احماد و محماودی ،از ماات ساالم اهلل

هم جاان جهااني تاو ،هام گانج نهااني تاو

هاام اَماان و اماااني تااو ،از مااات سااالم اهلل

چااون يافتماات جانااا ،بشااناختمت جاناااا

جااان باختماات جانااا ،از مااات سااالم اهلل

وجود مقدس انسان كامل ،همهی صفات فوق را در خود به نحو جمع دارد.
حضرت در همه جا حاضرند و هرجا هر طور نظركنند ،حضور دارناد و چاون تجردشاان از
همه شديدتر است ،در هر مجلسي از همهی اعضاء آن مجلس در همان مجلس ،حاضارترند ،در
عين اين كه در همان لحظه در هماهی مجاالس عاالم حاضارند و آن هام حضاوری شاديدتر از
همهی اعضاء آن مجالس.
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 - 13برای تعقيب اين موضوع ميتوانيد باه بحاث «نحاوهی حضاور حضارت حجات در هساتي» در كتااب «مبااني
معرفتي مهدويت» از همين مؤلا رجوع بفرماييد.

بحث ما در اينجا نسبت به نحوهی وجود مجردات در عالم در همين حاد اسات؛ كاه وقتاي
متوجه باشيم ما در ذات خود مجرديم و به اندازهای كه مجرديم در عالم و در پايش خودماان و
در كل هستي حاضريم ،پس هر موجودی كه از ما مجردتر است ،از ما حاضرتر است ،حتاي در
پيش ما .در اين صورت او احوال ما را بهتر از خود ما ميداند .او از آيندهی ما و آيندهی هساتي
آگاهي كامل دارد .بر همين اساس است كه ميگويند :انسان بدون «اماام» گماراه اسات ،چاون
نميداند آينده چگونه است تا درست انتخاب كند.

ما در بحث معرفت نفس موضوع كالميِ نحوهی حضاور اماام زماان در هساتي را دنباال

نميكنيم با اينكه آن بحث در جای خود بحث فوقالعاده با ارزشي است .همين قدر كه روشن
شود ائمه چه نحوه حضوری در عالم دارند و چرا از خدا مايخاواهيم كاه قلاب مباارک آن
حضرت را از ما راضي كند ،كافي است.

نكتهي نهم  :وحدتِ نفس :نمودي از وحدتِ حق

ابتدا بايد عنايت داشته باشيد در عين آن كه برای خدا مثل و مانندی نيست ولي مِثال هسات،
زيرا مثل و مانند برای خداوند يعني چيزی در عرم خداوند در حالي كاه مثاال بارای خداوناد
يعني نمود و جلوه برای او ،به همين جهت قرآن از يک طرف ميفرماياد« :لَيرسهكَمِثْلِهِهشَيرءٌ»
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هيچ چيز مثل و مانند خداوند نيست .و از طرف ديگر ميفرمايد « :هلِلَّهِهالْمثَُِّهالْأَعرلى» 15و برای
خدا مَثَل اَعال هست .يعني نمودهای اعاليي هست كه نمايانگر كماالت الهي هستند.
من و شما از نظر بدن ،در عرم هم هستيم ،اين ميكروفون با آن لياوان در عارم هام قارار
دارند و يكي از نظر رتبهی وجودی برتر از ديگری نيست اما مثالِ ياک چياز ،آن چيازی اسات
كه در طول آن است .جبرائيل و عزرائيل و همهی مالئكهی مقرّب ،مَثَلِ اعالی خدا هساتند ،بار
اين اساس ميتوان نفاس انساان را باهعناوان مثاال خادا ماورد توجاه قارار داد .در هماين رابطاه
 - 14سورهی شوری ،آيهی .11
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حضاارت پيااامبر فرمودنااد« :ممنْهرآنِممي هفَقَمدرهرَيهالْحممق»16ههااركس ماان را ببينااد ،خاادا را
ديدهاست ».مسلّم آن حضرت به اعتبار مقام نورانيشان آينهی نمايش حق هستند ،هماان مقاامي
كه حضرت علي از حضرت رسول خدا ميديدند و به حضرت حق منتقل ميشادند و از
اين جهت رسول خدا« مَثَلِ اعالیِ» خداوند هستند .مالئكهی مقارّب در مرتباهی پاائينتار از

رسول خدا و ائمه ،مَثل اعالی حضرت پروردگار ميباشند ،چاون همگاي نمايشاي از كمااالت
حضرت پروردگار ميباشند .نفس ناطقهی انساني نيز مَثل اعالی الهاي اسات و لاذا اگار كساي
نفس خود را درست بشناسد متوجه ميشود كاه نمايشاي از حضارت پروردگاار اسات و اساسااً
مجردات نسبت به موجودات عالم ماده ،در نماياندن جمال رب العالمين ،ظرفيت بهتری دارند و
صفات الهي را كاملتر به نمايش ميگذارند و ما را بهتر به حضرت حق منتقل ميكنند.

معناي «جامع»و«وحدت»
عالوه بر توجه به تفاوت بين مِثمل و مِثال باياد متوجاه تفااوت باين «جاامع» و «مجماوع» نياز
باشيم .اصل بحث در نكتهی نهم اين است كه ابتدا مقام جامعيات را در خاود احسااس كنايم تاا
بتوانيم از جامعيتِ صفات الهي تصور درستي داشته باشيم .شما كاه در ايان كاالس نشساتهاياد،
مجموع آدمها هستيد و يک كالس محسوب ميشويد ،بدون آنكه وحادت كاالس ،وحادتي
واقعي باشد ولي صفات هر كدام از شما در نفس شما به صورت جامع قرار دارد به اين معنا كاه
آن صفات از شما جدا نيست .شنيدن و گفتن و ديدن صفاتي است كاه هماه را باه خاود نسابت
ميدهيد ولي اينطور نيست كه شنيدن قسمتي از شما باشد كه در كنار ديادنِ شاما قارار داشاته
باشد بلكه همهی اين صفات در ذات شما هست بدون آنكه مستقل از ذات شما باشاد .شاما در
موقعي كه ميشنويد ،تماماً شنوندهايد ،و در موقعي هم كه ميبينيد ،تماماً بينندهايد و همهی ايان
صفات در ذات شما به ذات شما موجودند .اين حالت را كه صفات مختلا به صورت وحادتِ
ذاتي موجود باشد ،جامعيت مي گويناد ،زيارا وجاود آن صافات وحادت آن موجاود را از باين
نمي برد .شما در عين آن كه ميبينيد و يا ميشنويد و يا سخن ميگوييد ،احساس ميكنيد ياک
موجود واحد هستيد و نه صفاتي مختلا در كنار هم .بارعكس ،وقتاي چناد موجاود كناار هام
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باشند يک مجموعه را تشكيل ميدهند كه اعتباراً باه آن مجموعاه ،ياک واحاد مايگويناد ،ناه
اينكه حقيقتاً واحد باشند ،مثل يک صندوق ميوه در مقايسه با صندوقي ديگر.
اگر صفات در يک موجود به نحوی باشند كه وحدت شخصي موجود را تغييار ندهناد ،آن
صفات در آن موجود به نحو «جامع» قرار دارند اما اگر چيزهايي در كنار همديگر ،يک چياز را
تشكيل دهند و هر كدام برای خود استقالل داشته باشند ،آنها را «مجموع» ميناميم .هاماكناون
كه سخنان بنده را ميشنويد «شنوندگي» در شما حضور استقاللي ندارد ،شنوندگي غرق وجاود
نفس ناطقهی شماست ،به اين معنا كه شانوندگي در شاما هسات ولاي طاوری هسات كاه عاين
وجودِ نفس ناطقه ی شماست ،و شاما عاين شانوندگي هساتيد در حاالي كاه عاين بيننادگي نياز
ميباشيد و اين از عجايب عالم مجردات است كه جامعيت دارند .مقام «جامعيات» را مايتوانياد
در خودتان احساس كنيد وگرنه قابل تصور عقلي نيست.
عقلگويد شش جهات حادّ اسات و ديگار راه نيسات

عشااق گويااد راه هساات و رفتااهاياام مااا بارهااا

إنشاءاهلل با احساس مقام جامعيت ،مقام غرقشدن در خدا و معناای مقاام «فنااء فاي اهلل» هام
قابل تصديق ميشود تا احواالتي را كه برای اهل دل پيش ميآيد ،بدون دليل انكار نكنيم.
كماالت در نفس ناطقه به جهت مجردبودن نفاس و ايانكاه نفاس تقسايمباردار نيسات ،باه
صورت جامع موجود هستند و به همين جهت همه مجردات «وحدت ذاتي» دارند .در حالي كاه
وحدتِ يک ميز وحدت اعتباری است و در واقع پايهها و سطح ميز پديدههاای مساتقلي هساتند
در كنار هم ،آيا ميتوان چنين اجزايي را برای نفس ناطقه قائل شد؟ احسااس وحادت ذاتاي در
نفسِ خود ،موجب شناخت وحدت ذاتي ربّ العالمين ميشود؛ و از اين جهت مي تاوان گفات
نفس ناطقه از جهت وحدت ،مثالي برای خداوند است.
با توجه به مطالبي كاه گذشات معناي «وحادت ذات باا صافات» در ماورد خداوناد روشان
ميشود ،حضرت حق هام ساميعاناد ،هام بصايرند و هام علايم ،در عاين آنكاه ياک حقيقات
واحدند ،و اين معنای «احاديت» ذاتايِ حضارت پروردگاار اسات ،بارای فهام ايان وحادت باه
وحدت ذاتي خودتان نظر كنيد كه چگونه هيچ چيز وحدت ذاتاي شاما را از باين نمايبارد ،در
حاليكه حقيقت شما همان وحدت ذاتي شما است .در همين راستا ميفهميم وحدت حاق عاين
وجود حق است .فرمود« :قُِّهُ ،هاهللُهاََد» فهم اين احديت با نظر به وحدت ذاتي خود كه عاين
وجود ما است ممكن است .گفت:
چون كه گل رفت و گلساتان شاد خاراب

بااوی گاال را از چااه جااوييم؟ از گااالب

اگر وحدت ذاتيهی حق را نميفهميم ،وحدت خودمان را كه ميفهميم و ميفهميم اگر اين
ذاتِ واحد كه همه ی صفات خود را به آن ذات نسبت ميدهيم نبود ،آيا واقعيتاي باه ناام «مان»
معنا ميداد؟ شما مي گوئيد من گفتم و من ديدم .گفتن و ديادن را باه ذات واحاد خاود نسابت
مي دهيد ،حال اگر اين ذات ،كثير بود اين صافات را باه چاه چياز نسابت دهايم؟ معناي رجاو ِع
همهی كثرتها به وحدت به همين معنا است و بر اين اساس است كاه گفتاه ماي شاود در هماه
حال اصالت با وحدت است.

مقام فناء في اهلل
در عالم ماده با «مجموعِ» واحدها روبهرو هستيم ،مثل مجموع صندليها كاه در عارم هام
قرار دارند ولي در عالم مجردات كثرت به اين معنا كاه موجاوداتي باشاند در عارم هماديگر
نداريم .كثرت در عالم مجردات ،طولي است و ناه عرضاي و لاذا هار موجاودی در مرتباه ذات
خود صفاتي دارد كه با ذاتاش متحاد اسات و بار ايان اسااس مايگاوئيم در عاالم مجاردات باا
موجوداتي روبهرو هستيم كه هر كدام نسبت به خود «جامع كماالت» هستند و با يک نظر به آن
ذات ،آن را با همهی كماالتش احساس ميكنيم تا آنجا كه اگر كسي از تعلقات خاود باه عاالم
ماده آزاد شود در رويارويي با پروردگار عالم ،او را در عين اينكه اول اسات ،آخار مايبيناد و
در عين اينكه ظاهر است ،باطن مييابد.
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سؤال :اگر عالم مالئكه به عنوان عالم مجردات صرفاً جامعيت دارند پس هيچوقات ممكان
نيست آنها در كنار هم باشند ،در حالي كه از روايات ايانطاور اساتنباط مايشاود كاه مالئكاه
كثيرند و در كنار هم قرار دارند ،پس مجموع هستند.
جواب :مسلّم در عالم مجردات كه مكان و زمان معني نميدهد ممكن نيسات مجاردات در
عرم همديگر باشند و لذا يا كثرت در آن عالم طولي و رتباهای اسات و ياا كثارت باه جهات
ظهورات مادی آنها مورد توجه قرار ميگيرد و به جهت مظااهری كاه در عاالم مااده از آنهاا
هست بحث كثيربودن مطرح ميشود ،مثل اين كه گفته ميشود هر قطره باراني در قبضهی يک
فرشته است تا آن را در جای مخصوصش نازل كند ،اين شبيه آن است كه بگاوئيم عقال انساان
است كه دست و پا و زبان او را به حركات در مايآورد ،باه ايان معناي كاه در كوچاکتارين

 - 17برهان صديقين با طرح موضوع تشكيكي بودن وجود ،تا حدّی در فهم جامعيت عالم وجود به ما كمک ميكند.

حركتِ اعضاء بدن عقل همراه است ولي نه اينكه عقلهای متكثار در عارم هماديگر باشاند.
در مورد حضور فرشتگان در كنار قطرات باران نيز موضوع از همين قرار است كاه فرشاتگان از
جهت مظاهرشان كثيرند و در عرم هم هستند ولي در ذات خود نميشود در عارم هماديگر
باشند.
برای ملموسترشدن معني جامع و مجموع مايتاوان مثاال ناور بايرناگ را زد كاه از ياک
جهت يک نور است و از جهت ديگر جامع هفت نور و چون نور بيرنگ از منشور عباور كارد
آن هفت نور به صورت مجموعِ هفت نور ظاهر ميشوند .اين نشان ميدهد كاه آن هفات ناور،
در نور بيرنگ موجود بوده ،ولي نه به صورت استقاللي و منفک از يكديگر بلكاه باه صاورت
جامع .وقتي نورهای هفتگانه به صورت جامع در نور بيرنگ بود ،وحدت ناور بايرناگ را باه
هم نميزنند چون نورهای هفتگانه در نور بيرنگ به صورت استقاللي نبودند ،به نور بايرناگ
موجود بودند و نه به خودشان .همينطور كه صفات نفس ،وحدت نفس را به هم نميزناد و ياا
صفات خداوند وحدت حق را به هم نميزند ،زيرا آن صفات به جامعيت در حاق هسات يعناي
آن صفات به حق هستند و نه به خودشان و به همين جهت وقتاي آن صافات باه صاورت اساماء
الهي جلوه ميكنند شما با حق روبهرو ميشويد منتها به صفت رحمان يا رحيم يا سميع و غيره.
نميدانم احساس جامعيت را به شكلي كه عرم شد چقدر در خود ميتوانيد احساس كنياد
تا معلومتان شود وقتي صفاتي به صورت جامع در موجودی واقع شود و به آن موجود ،موجاود
باشد و نه به خودض ،چگونه آن ذات به آن صفت ظهور ميكناد .فعاالً بااب آن را بااز كنياد و
دقت كنيد چگونه ميگوئيد من گفتم و من شنيدم .آری در اينجا ذات شاما باه صافت گفاتن و
شنيدن در صحنه است .همين طور كه حضرت احد ،فقط «احد» است ،بدون آن كاه كثارت در
آن باشد ،و سميعبودن و بصيربودن و قادربودن و حيّ بودن ،همه به «جامعيت» در او هستند و به
اندازهای كه امكان ظهور آن صفات فراهم باشد براساس ظرفيت آن موطن ،ظهور مايكناد ،ناه
اينكه به همان صورتي كه ظهور ميكند در آن ذات مستقالً موجود باشد .محيالدين بن عرباي
ميگويد اگر آينه و نور نبود عرفا چگونه ميتوانستند ادراكات خود را برای بقيه تبيين كنناد؟
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 -18مثال نور و آينه در جای ديگری عرم شده و نتيجهی ديگری گرفته شده است زيرا «نور» مثل «مياز» نيسات .ناور،
ظرفيت دارد ،مثل آيهی قرآن است؛ اگر از يک آيه نكتهای فهميديم ،وقتي دوباره بخوانيم بهرهی ديگری مايگياريم چاون
قرآن نور است ،اگر بار دوم همان مطلب را از آيه بفهميم آيه را مثل «ميز» نگااه كاردهايام در حاالي كاه آياه «بااطن» دارد،
«ظرفيت» دارد؛ هر اندازه به آن نظر كنيد ،چيزهايي از آن درميآيد .مثل آينه است؛ اگر آينه را يک باار نگااه كردياد ياک

وقتي كه نورِ بي رنگ از منشور عبور كند و هفت نور ظااهر شاود ،هماان ناور در صاحنه اسات
منتها به جلوههای خاص كه در هفت نور مشاهده ميكنيد ولي اصل نورانيت با همهی آن نورها
هست ،همان طور كه منِ شما با شنيدن و گفتنِ شما در صحنه است .اين نورها وقتي پيدا شادند
كه هر كدام محدود شدند باه صافتي خااص مثال زرد و سابز و قرمزباودن ولاي آنهاا در ناورِ
بيرنگ« ،فاني به خود و باقي به ناور بايرناگ بودناد» اگار نورهاا در ناور باي رناگ از خاود
احساسي داشتند خود را نور بيرنگ احساس ميكردند .مقام فناا تاا آنجاسات كاه خداوناد باه
رسول خود ميفرمايد:ه« ماهرميرتهإِذْهرميرته لَكِنَّهاللّههرمى» 19آنگااه كاه تاو تيار اناداختي تاو
نبودی كه تير انداختي ،خداوند بود كه تير انداخت .يعني تاا ايان حادّ خداوناد بنادهی حقيقاي
خود را در قبضهی خود دارد و رسول خدا احساس ميكنند سار تاا پايشاان را ناور و ارادهی
خدا فراگرفته است .در همين رابطه از معصوم داريم كه فرموده باشند« :لَناهمعهاللّهِهَماال ٌههُ،مه ه
ُ ،ه هنَحنُهنَحنُه هُ ،هنَحنُ ه هنَحنُهُ 20» ،برای ما با خدا حاالتي است كه او ،اوست و ما ،مائيم
و او مائيم و ما او .به اندازهای كه انسان با نظر استقاللي به خود بنگرد از الطاف الهي كه سراسار
وجود او را در بر بگيرد محروم ميشود .گفت:
تا علام و فضال بيناي ،باي معرفات نشايني

يک نكتهات بگويم خود را نبين كه رستي

مولوی در نقد به خود و فرار از فاني شدن در اوامر الهي ميگويد:
اى فسااااارده عاشاااااق ننگاااااين نماااااد

كااااو ز بااايم جاااان ز جاناااان ماااىرماااد

ساااوى تياااغ عشاااقش اى نناااگ زناااان

صااد هاازاران جااان نگاار دسااتکزنااان

جااوى دياادى كااوزه اناادر جااوى ريااز

آب را از جااااوى كااااى باشااااد گريااااز

آب كااااوزه چااااون در آب جااااو شااااود

محااااو گااااردد در وى و جااااو او شااااود

وصااااا او فااااانى شااااد و ذاتااااش بقااااا

زياان سااپس نااه كاام شااود نااه بااد لقااا

عكسي در آن ديديد ،آيا ميتوانيد بگوييد« :من اين آينه را يک بار نگاه كردم ديگر باس اسات؟ آيناه دياوار نيسات .روی
ديوار يک عكس كه بكشيد ،ديگر نمي شاود روی آن عكاس ،ياک عكاس ديگاری بكشايد .ولاي آيناه را ياک باار نگااه
ميكنيد ،يک عكس ميآيد .دوباره كه نگاه ميكنيد ،ميبينيد يک عكس ديگری ميآيد« .نور» و «آينه» رازهايي دارند كه
خوب است به آنها توجه شود.
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آب كوزه اگر در جوی آب ،با نفي نظر به خود ،خود را احساس كناد جاز جاوی احسااس
نميكند.
در راستای نفي نظر به خود مالحظه كنيد رسول خدا تا كجا جلو رفتهاند كه خداوناد باه

ايشان ميفرمايد« :قُِّْهربِّهزِدرنِيهعِلْماً» 21بگو« :پروردگارا! علمم را زيادكن ».پيغمبر خدا باه
جای اين كه بگويد« :پروردگارا! علمم را زيادكن ».عيناً همان سخن را باه عناوان وحاي تكارار
ميفرمايند و ميگويند« :بگو :پروردگارا! علمم را زيادكن ».چون اگر مالحظاه كنياد در درون
آن جمله يک نحوه نظر به خود هست و ميگويد «من» .در حالي كه اگر بگويد «من» ،حضرت
اهلل به عنوان حقيقت مطلق نفي ميشود ،چون او در كنار حضرت حق قرار ميگيرد .ولاي وقتاي
عيناً حرف خدا را تكرار بفرمايد ديگر «منِ» او در ميان نيسات .باه او فرماوده« :قُمِّْهربِّهزِدرنِميه
عِلْماً» او هم عيناً همان را تكرار ميكند .اگر ميگفات« :ربِّهزِدرنِميهعِلْمماًه»هخاودِ حضارت در
ميان مي آمد و اين ديگر فنای في اهلل نيست .در قرآن هرجا به نحوی رسول خادا خاود را در
ميان دارند آنجايي است كه قبل از آن «قل» آمده زيرا ايشان به خودی خود هيچ نظری به خاود
ندارند .قرآن به او ميفرمايد« :قُِّْهَسربِيهاللّه،هالهإِلَههإِالَّهُ 22» ،بگو خدای يگانه مرا باس اسات.
حضرت به جای آن كه بگويند :خدای يگانه مرا بس است ،عيناً جمله را با «قل» تكرار ميكنند.
همينطور درآيه «قُِّْهَسربِيهاللَّه،هعلَيرهِهيتَ كَُِّّهالْم،تَ كلُ َ» 23قضيه از هماين قارار اسات چاون در
متن آيه «من» هست .گفت:
فاااااني ز خااااود و بااااه دوساااات باااااقي

اياااان طرفااااه كااااه نيسااااتند و هسااااتند

درک مقام احديت
«احااد» يكااي اساات كااه دومااي ناادارد و جااز او در صااحنه نيساات .خداونااد بااه پيااامبر خااود

ميفرمايد« :قُِّْهُ ،هاللَّه،هَََدٌ»هبگو تنها او خدای اَحد اسات .حااال اگار رساول خادا بگوياد:
«ُ ،هاهللُهاََدٌ» به اين معني است كاه ياک كساي دارد مايگوياد :حضارت اهلل ،احاد اسات ،در
حاااليكااه در آن صااورت ديگاار حضاارت اهلل ،احااد نيساات چااون كسااي در كنااار حضاارت اهلل
موجوديت دارد كه ماي گوياد :حضارت اهلل اَحاد اسات .اگار كساي در كناار اهلل باشاد ،ديگار
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اَحديت به آن معني كه دوّمي در كنار او نيست ،معني نميدهد .ايان اسات معناي جامعيات كاه
همه در آن ذات فانياند و به او و با او ظاهر ميشوند و نه به خودشاان و ايان حالات را ابتادا در
نفس ناطقهی خود ميتوانيد احساس كنيد.
إنشاءاهلل با نظر به احساسِ جامعيتِ صفات در نفسِ خود و اينكه صفات شما به شما هستند
و نه به خودشان ،جلو برويد تا برسيد به اين كه در عالم هستي «فقط او در صحنه است و از ايان
طريق معني «احديت» را درک بفرماِييد كه چگونه تمام عالم به عنوان مظاهر انوار اساماء الهاي،
در حضرت اَحد فاني اند .زيرا همانطور كه عارم شاد «احاد» يعناي «يكاي» كاه «دو» نادارد،
«احد» اگر به صحنه بيايد ،هيچ چيزِ ديگری در صحنه نيست .در حاليكاه هاماكناون «احاد» در
صحنه است ،پس بايد جای خود را نسبت به احد بنگريم ،مثل حضور نور سبز در نور بيرناگ،
بر اين اساس ميتوان گفت :كسي كه فاني فِي اهلل است جايگاه هار چيازی را درسات مايبيناد،
بقيه كه به نحو استقاللي به اشياء مينگرند عالم را واژگونه ميبينند؛ نيست را هسات گرفتاهاناد.
آيا وقتي كه ميگوئيد :من ميشنوم ،ميتوانيد برای شنيدن خود استقالل قائال باشايد ،ياا ذاتاي
است كه در موطن شنيدن با صفت شنيدن در صحنه است؟
وجود مقدس پيامبر به مقامي رسيدهاند كه از خود حرفي ندارند و لاذا قارآن در وصاا
آن حضرت ميفرمايد « :هماينْطِقُهعنِهاله ي» او از سر ميلِ خاود ساخني نمايگوياد .ايان كاه
ق هساتي فااني شاود و خاود را در حقيقتاي
بفهميم چگونه مي شاود هساتي ياک انساان در مطلا ِ
بزرگتر از وجود محدودِ خود احساس كند ،نكتهای است كه از طريق معرفت نفاس مايتاوان
فهميد ،همانطور كه احساس ميكنيد شنوايي شما در نفس ناطقهی شاما فااني اسات و از ياک
جهت به عنوان قوهی شنوايي هست و از يک جهت در هساتِ نفاس ناطقاه فااني اسات و هايچ
استقاللي ندارد .گفت:
پا ايش شا ايری آهاااوئي با ايهاااوض شاااد

هسااااتيش در هساااات او روپااااوض شااااد

فهم معني فناء في اهلل زمينهای ميشود جهت نفي روحيه ای كه انسان بخواهاد خاود را جادا
از خدا داشته باشد و فهم چنين فنايي با درک اين حقيقت حاصل ميشود كه صفات به صورت
جااامع در مجااردات موجودياات دارنااد و بايااد هاار چياازی را در حقيقاات آن چيااز نگاااه كاارد و
نگذاريم حجابهايي كه منجر به كثرت ميشوند مورد غفلت قرار گيرند .اگر شما جلاوی ناور
بيرنگ ،يک منشوری قرار داديد و انواع نورهای سبز و قرمز و زرد و آبي برای شما ظاهرشد،
بايد متوجه نقش منشور ا به عنوان حجاب ا باشيد و هر كادام از نورهاای زرد و سابز و قرماز را

نورهای بيرنگي ببينيم كه به جهت محدوديتهای حاصل از منشور به رنگهاای محادودِ زرد
و سبز ظهور كردهاند .در مناجات شعبانيه تقاضا ميكنيادَ« :تَّيهتَخْرِقَهابصمارهالقلم بههَ،ج،مبه
النُّ رِهفَتَصَِِّهإلَيهمعردِ ِهالعظَمةِ» تا آنجا به تو نزديک شوم كه حجابهای نور كه باين مان و تاو
هست شكافته شود و به معدن عظمتِ تو متصل گردم .در اين راستا انسان به جايي ميرساد كاه
تمام اعمالش تحت تأثير و تدبير الهي قرار ميگيرد و تقاضا ميكند « :اجرعلْنِيهمِمَّنهنَاجيتَه،هسِرّاًه
هعمَِِّهلَكهجهرراً» مرا در مقامي قرار ده كه تو در درون با من نجوا كني و مان در بيارون بارای
تو عمل نمايم .آنقدر حجابها كنار برود كه من بشوم مظهر حكم تو.

چگونگي قربِ به خدا
سؤال :اگر خدا و ائمه و نفس ناطقهی ما ،همهی عالم را پر كرده اند و حضور هيچكدام
مانع حضور ديگری نيست ،پس بايد همهی ما مقرَّب الي اهلل باشيم.
جواب :عنايت داشته باشيد «حضورِ» مجردات در عالم غير از قرب آنها باه خداوناد اسات،
حضور هر مجردی در ذات و مرتبه ی خود نسبت به عاالَم ماادو ِن خاود باا هايچ ماانعي روباهرو
نيست ولي برای حضور در مرتبهی باالتر بايد در مرتبهی وجودی شديدتری قرار گيارد .انساان
از آن جهت كه استعداد شدّت يافتن در مرتباهی وجاودی خاود را دارا اسات چنانچاه تعلقاات
ت وجاودی او
خود را نسبت به عالم ماده كم كناد و رذائال اخالقاي را كاه منجار باه محادودي ِ
ميشود رها كند در مقام قرب الهي قرار ميگيرد و ميتواند همچنان آن قرب را شدت بخشد.
يک وقت خداوند به شما نزديک است ا به اعتبار ذات مجرد مطلقي كه دارد ا و يک وقات شاما
به او نزديک هستيد ،به اعتبار شدت بخشيدن به تجرد خود از طريق رفع تعلقاات و حجاابهاا،
برای اينكه شما بتوانيد به حضرت پروردگار نظربكنيد بايد حجابهاای باين خاود و او را رفاع
نماييد .پس درواقع خدا به اعتبار حضورض به شما نزديک است و شاما نياز باه اعتباار تجردتاان
ميتوانيد به خدا نزديک شويد .ولي بايد از جهت تجارد ،سانخيتي باين ماا و حضارت حاق باه
وجود آيد ،عين اين موضوع در رابطه با اُنس با حضرت صاحب االمر هسات تاا ياک نحاوه

عصمتي در جان ما پيش نيايد ،اُنس حقيقي با آن حضرت برقرار نميشود .گفت:
چشام آلااودهنظاار از رخ جانااان دور اساات

پاک شو اول و پس ديده برآن پاک انداز

نزول مالئکه در شب قدر
سؤال :با توجه به اين كه مالئكه در همهجا و در همهی زمانها حاضرند ،اينكه ميگويناد:
«مالئكه در شب قدر نازل ميشوند ».به چه معناست؟
جواب« :نزول» در شب قدر به معني تجلي نورِ خاصي اسات .درسات اسات كاه مالئكاه باه
جهت ذات مجردی كه دارند و محدود به مكان و زمان خاصاي نيساتند ،نسابت باه عاالم مااده،
هميشه و همهجا حاضرند ،اما يک وقت باه لطاا الهاي باه جهات آماادگي كاه انساانهاا پيادا
ميكنند ،در شرايط خاص يک نوع ظهوری دارند كه انسانها احساس ميكنند بر جاان و روان
آنها نزول كردهاند .و به واقع نسبت به مرتبهای كه نفاس ناطقاه در زنادگي زميناي دارد ،اناوار
معنوی مالئكه نازل مي شود و زندگي انسان را از معنويت و شعور و بصايرتِ خاصاي بهارهمناد
ميسازند ودر آن حال انسانها توسط نور مالئكه رفع حجاب ميشوند تا با حقايق ارتبااط قلباي
پيدا كنند .در حال حاضر به لطا حضرت حق مالئكه اينجا هستند ،اما ماا باه انادازهای كاه باه
عالم ماده و امورات دنيايي مشغول هستيم از ارتباط با آنها محروم ميباشيم ،از جملاه شارايطي
كه ميتوانيم در آن شرايط رفع حجاب كنيم ،ماه رمضاان اسات ،هام باه اعتباار شارايط زمااني
خاصي كه دارد و هم به اعتبار روزهداری خودمان و ديگران .از جمله مكانهايي كه ميتاوان از
انوار معنوی مالئكه بهرهمند شد در محضر حرم اولياء الهي است كه در همين رابطاه در زياارت

اميرالمؤمنين به آن حضرت و به مالئكهای كه گرداگرد قبر مطهر حضرت ميگردند ساالم
ميدهيد و ميگوئيد« :السَّالم،هعلَيركه هعلَىهالْمالئِكَةِهالْم،حردِقِينَهبِكه هالْحافينَهبِقَبرمرِكه» 24ساالم
بر شما و بر مالئكه ای كه شما را در بر گرفته و گرداگرد قبرتان در گردضاند و يا جهات ورود

به حرم ائمه از مالئكهی الهي اجازهی ورود ميگيريد تا شما را از انوار معنوی تجليات خاود
خُِّهياهمال ِئكَمةَهاللَّمهِها ْل ،محرم ِدقِينَهبِهمذَاهالْحم َرمِها ْل ،مقِيمِمينَهبِهمذَاه
محروم نگردانند و ميگوئيدََ « :ه ََ رد ُ
الْمشْهد» 25آيا اجازهی ورود ميدهيد ای مالئكهی الهي كه گرداگرد اين حرم ميباشيد و مقايم

به مشهد و محل شهود انوار الهي هستيد؟ در روايت داريم چاون زائار قصاد زياارت ائماه را

نمود آن مالئكه به استقبال او ميآيند .از جمله مكانهاايي كاه در آنهاا زميناهی رفاع حجااب
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جهت اُنس با مالئكه ی الهي فراهم است مسجد الحرام و مسجد النبي اسات و مسااجد معماولي
نيز در حدّ خود چنين استعدادی را دارند.
شب قدر در رابطه با نزول مالئكه و شدت حضور و ظهور آنهاا شابيه مساجدالحرام اسات؛
وقتي به مكه مشرّف ميشويد احساس ميكنيد محيط ،محيطي است كه مالئكهی الهي باا جاان
شما مأنوس شدهاند و آنچنان شما را در انوار خاود قارار دادهاناد كاه خاناه و فرزناد و زنادگي
دنيايي را فراموض ميكنيد ،آنجا ديگر نگاه نميكنيد چه كسي آمد و چه كسي رفات .هاركس
كه حرمت حرم را نگه دارد و مُحرم بيايد مالئكه به سراغش ميآيند .اگر شايساتگي الزم را در
ما ديدند ميمانند .شب قدر هم از اين جنس است؛ مالئكاه در عاين آنكاه هميشاه در كناار ماا
هستند ولي در آن زمانِ خااص باا لطاا خاصاي بار جاانهاای مساتعد تجلاي مايكنناد و اگار
شايسااتگي الزم را احساااس كردنااد ماايماننااد و در بصاايرت و معنوياات انسااان در طااول سااال
نقشآفريني ميكنند.
إنشاءاهلل من و شما توفيق يابيم بيش از آنكه ميدانيم حقيقت چيست باا تعلاق قلباي باه آن
حقايق ،به آنها مؤمن بشويم ومانوس گرديم.

چگونگي غلبهي شيطان بر انسان
بحث در نكتهی نهم بود و اين كه مقام مجردات ،مقام «كثارت» نيسات و صافات متكثار در
آن مقام به «جامعيت» موجودند و نه به «مجموعيت» و با توجه به اين كه مجردات از نظار تجارد
دارای شدت و ضعا هستند ،هرقدر تجرد آنها شديدتر باشد و باه حضارت اَحاد نزدياکتار
باشند جامعيت آنها شديدتر است ،مثل تفاوت جامعيت نفسِ ناطقه با جامعيت حضرت اَحادی
كه هر دو وحدت ذاتي دارند ولي نفس ناطقهی انسان در عاين ايانكاه واحاد اسات و خاود را
يک انسان احساس ميكند ،مراتب مختلا عاقله و متخيله را به خود نسبت ميدهاد و از طرفاي
دارای خيالي است كه صورتهای مختلا به صاورت بالفعال در آن موجودناد ،هار چناد ايان
موارد ،يگانگي نفس ناطقه ی انساني را از او سلب نميكند ولي هيچ كدام از موارد فاوق  -مثال

عاقله و متخيلاه -در ذات احدی فرم ندارد و صافات او عاين ذات اوسات و آن صافات باا ذات
خداوند در نهايتِ وحدت قرار دارند .از طرفي وحدت و جامعيت موجب ميشوند كه موجاودِ
مجرد نافذ باشد و مانعي در رابطه با حضور او در عالم نباشد .مثال آنكاه نفاس ناطقاه در بادنِ
انسان نافذ است و بدنِ انساان ماانع حضاور آن نيسات در حاالي كاه دسات بناده نافاذ نيسات و

نميتواند مانند نفس ناطقه در دست ديگرم قرار گيارد و چاون علات نفاوذ مجاردات در ديگار
عوالم ،وحدت و جامعيت است ،پس هر اندازه موجود مجردتار باشاد ،نافاذتر اسات و بار ايان
اساس حضرت حق دارای مطلق نفوذ است.
مالک نافذبودن هر چيز «وحدت» آن است و هر اندازه انسان بتواند نفس ناطقهی خود را از
كثرات آزاد كند ،نافذتر خواهد بود و بيشتر ميتواند ارادهی خود را در ساير اماور نفاوذ دهاد،
حتي اگر از طريق غير شرعي به نحوه ای از وحادت برساد بااز تاأثير خاود را خواهاد گذاشات
هرچند در نهايت ،زحمات انسان در آن صورت بايثمار خواهاد شاد .نموناهی ايجااد وحادت
ونفوذ كاری است كه در ورزضهايي مثل كاراته انجاام مايشاود و طارف باا تمركازی شاديد
تحت عنوان «ذِن» ارادهی خود را بر اشياء نافذ ميگرداند .كسي كاه باهواقاع ذِن مايگيارد و باا
تمركزِ وجودی بر روی يک چيز خيره ميشود ،اينطور نيست كه وقتي دستش را ميزناد و ده
قالب يخ را ميشكند ،با قدرت ماهيچههای دساتش آن كاار را بكناد ،بلكاه باا وحادتي كاه در
نفس خود پديد ميآورد و با تمركزی كه با استمرار جنبهی حضوری به خود ميگيرد اين كاار
را مي كند ،به گفتهی خودشان «ذِن موعظه نميكند ،صبر پيشه ميكند» 26آن تمركاز و صابر باا
تمركزهای حصولي كه ما مثالً برای كتاب خوانادن فاراهم مايكنايم فارق دارد .در «ذِن» بارای
زدودن هرگونه انديشهی كثرتگرا بايد سيری دروني داشت ،حتي حركاتي كه بارای شكساتن
قالبهای يخ با دست خود انجام ميدهند برای تمركزِ بهتر اسات وگرناه حركاات آنهاا نقاش
اصلي را در شكستن يخها ندارد .عين تمركزی كه در «هيپنوتيزم» انجاام مايشاود و كساي كاه
ميخواهاد طارف مقابال را هيپناوتيزم كناد ارادهی خاود را در ارادهی او نافاذ مايگرداناد .در
هيپنوتيزم هم نيااز نيسات كاه طارف دساتش را حركات دهاد تاا طارف را خاوابكناد ،چاون
نميتواند بدون حركت دست تمركز كند از حركت دستش كمک ميگيرد .ما هم هنگام دعاا
دستمان را باالميبريم برای اينكه روحيهی فقر خودمان را بيشتر در ذهان خودماان باه وجاود
آوريم .به همين جهت توصيه ميكنند مانند فقراء دستتان را بااال ببرياد و مايحتاا خاود را از
خداوند تقاضا كنيد تا حقيقت شما -كه «عين فقر» است -در ظاهر شما نيز نمايان شود.
اگر وحدت انسان ،وحدت ضعيفي باشد و منجر به وحدتي كه به حاق وصال اسات نشاود،
ارادهی آن موجودی كه وحدت شديدتری دارد در او نافذ خواهد شد .شايطان وحادت خااص
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خود را دارد كه همان وحدتي است كه شما در حادّ خياال دارياد و صاورتهاای خياالي را در
شخصيت خود به صورتي جامع نگه ميداريد ،در حاليكه وحدت عقلي بسيار شديدتر اسات و
در عقل ،صورتها فاني شدهاند و در حدّ معنا صعود كردهاند .اگر انسان با تعلق باه عاالم مااده،
وحدت ذاتي خود را از دست بدهد و از وحدت خيالي هام پاائينتار بياياد ،وحادت شايطان از
وحدت چنين انساني شديدتر ميشود و ارادهی شيطان ميتواناد در او نافاذ باشاد و او را تحات
تأثير قرار دهد.
شايطان چاون متوجاه قاعادهی وحادانيت مخلَصاين و عادم نفاوذ در آنهاا هسات باه خادا
ميگويد« :لَاُغْ ِينَّهُ،رهاَجرمعِينَهإالهعِبادكهمِنْه،ُ،هالم،خْلَصِينَ» 27همهی انسانها را اغواء ميكنم مگر
بندگان مخلَص را« .مخلَص» كسي است كه خود را نمايبيناد ،مقاامي اسات كاه كثارات بار او
حاكم نيست ،حقيقت توحيد بر او حاكم است و ذات خود را با اُناسِ باا حضارت اَحاد در او
وحدت نگه داشته ،معلوم است كه شيطان نميتواند در مخلَصين هيچ نفوذی داشته باشد.
مباحث معرفت نفس به شما قواعدی را نشان ميدهد كه ميتوانيد در سير و سلوک خاود و
ديگران از آن بهرهمند شويد و به عبارتي خودتان استاد سلوكي خودتاان شاويد .اساتاد سالوكي
ميداند اين شاگرد در چه مرحلهای از كثارت اسات ،توصايههاايي باه او مايكناد تاا آرامآرام
جنبهی كثرتش ضعيا و وحدتش قوی شود و از خياالت باطل آزاد گردد و بتواناد جنباههاای
عقلي خود را بر جنبههای خيالياض حاكم كند و از تيررس شيطان فاصاله بگيارد .وقتاي كساي
ت عاالم شاديدتر باشاد باه هماان انادازه
متوجه اين قاعده شد كه هار انادازه وحادت موجاودا ِ
نافذترند و معني شدتيافتن در وحدت را شناخت ،ميتواند برای وحدتبخشيدن به شخصايتِ
خود و ديگران برنامهريزی كند و راههای انصراف از عالم كثرات و رجوع باه حضارت اَحادی
را پيشه سازد ،چون ميفهمد هر اندازه قلب خود را متوجه عاالم كثارات كارد باه هماان انادازه
درجهی وجاودی نفاس ناطقاه ی خاود را كااهش داده و از وحادت دور كارده و تحات تاأثير
موجوداتي قرار داده كه وحدت آنها از وحدت او بيشتر است.
ميپرسند اگر شيطان وحدت دارد و ما وحدت داريم پاس هار دو ارادههاای نافاذ خاواهيم
داشت پس چرا ارادهی شيطان ميتواند بر ارادهی بعضي از انسانها غلبه كند؟ جواب اين سؤال
را در مطالب فوق ميتوانيد بيابياد زيارا عادهای از انساانهاا نفاس ناطقاهی خاود را از وحادت
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ذاتيشان پائينتر آوردهاند و با آرزوهای دنيايي و كثرتِ كالم و تعلق به كثرات در دنياا ،آن را
پراكنده كردهاند ،در نتيجه زمينهی نفوذ شيطان در خياال آنهاا فاراهم شاده و شايطان خيااالت
آنها را در اختيار گرفته است ،براساس هماين قاعاده باه ماا دساتور دادهاناد خاود را از كثارت
غذاها و سفرههای رنگين و حرفهای زيادی و نگاههای افراطي به دنيا و خودنماايي  -كاه ياک

نوع جلب نظر انسانهای كثير است -دور كنيم تاا در وحادت ذاتاي خاود پايادار بماانيم و راه نفاوذ
شيطان را سدّ كنيم و او را مأيوس نمائيم .خداوند به مردهاا توصايه مايكناد« :باه ناامحرم نگااه
نكنند» و به زنها ميفرمايد :با حفظ حجاب نگاه های كثير را از خود دور كنناد ،كااری نكنياد
كه ذهنها به شما جلب شود ،همهی اين دستورات جهت حفظ وحدت ذاتي انسان است كاه باا
اُنسِ با وحدت حضرت اَحدی ايجاد و پايدار ميماند.

حقيقت انسان
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
صفاتي مثل شنيدن و ديدن و تعقلكردن ،همهی اين صفات را به «منِ» خاود نسابت مايدهاد و
احساس يگانگي در خود دارد و خود را يک واقعيت واحد احساس ميكند .اين نشان مايدهاد
حقيقت ما« ،وحدت ما»ست و اين وحدت چيزی نيست كه عارم ما شده باشد بلكه بارعكس،
آنچه عامل كثرت شخصيت ماا مايشاود عارضاي اسات ،زيارا مالحظاه فرمودياد هار موجاود
مجردی دارای وحدت ذاتي است و تقسيمبردار نيست و بر اين اساس توصيههای ديناي دعاوتي
است برای حفظ حقيقت انسان و تالض شيطان تالشاي اسات تاا انساان را از حقيقات خاود كاه
همان وحدت ذاتي است ،خار كند و از آن جايي كه آنچه شيطان پيشنهاد ميكند مطابق جان
انسانها نيست و عارم بر جان انسانها است قرآن ميفرماياد« :إِ َّهكَيردهالشَّيرطَا ِهكَا َهضَمعِيفًاه»

28

نقشههای شيطان ،نقشه های ضعيفي است .چون انسان در اولين فرصت كه به خاود آماد متوجاه
نقصهای القائات شيطاني ميشود.
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نمودهاي وحدت ذاتي نفس
موضوعِ پسزدن عضو پيوندی به بدن را نيز بايد در راستای وحدت ذاتي نفس دنباال كنايم
زيرا هر چيزی كه وحدت تكويني نفس را مختل كند ،ذات انسان آن را نمايپاذيرد و آن را از
خود نميداند .نفس ناطقه در دوره ی جنيني مطابق قوا و اهدافي كه برای خود مي شناساد بادن
خود را ميسازد و با آن اتحااد برقارار مايكناد و چاون خاودض بادن خاود را سااخته آن را از
خودض ميداند .از آن جايي كه در بيرون از زندگي جنيني مايخواهاد از درخاتْ مياوه بكَناد،
انگشتاني ميسازد مناسبِ آن كار ،همانطور كه روح گرگ برای خود چنگالهايي ميسازد تا
وقتي به اين دنيا ميآيد بتواند بِدَراند .در اين راستا كه روح بدني مناساب نيازهاايش مايساازد،
بدن را از خودض مي داند و يک نحوه يگانگي با آن دارد و نسبت به آن تعلق خاصاي در خاود
احساس ميكند ،چون با روح خودض آن را شكل داده همانطور كه انسان با فرزند خاود ياک
نحوه يگانگي دارد كه آن يگانگي را با كودک همسايه ندارد و با خوبباودن فرزنادض نشااط
بيشتری به او دست ميدهد تا با خوببودن كودک همسايه ،اين حساسيت به جهت آن اتحادی
است كه بين ما و كودكمان هست .حساب كنيد در قيامت كاه اعماال ماا ظااهر مايشاود و در
حالي كه آن اعمال عين وجود ماست ،خوب بودن يا بد بودن اعمال چقادر در روح و روان ماا
نقش خواهند داشت .آنقدر اعمال انسان با انسان يگانه است كه قرآن در رابطه با صورتِ آتاش
اهل جهنّم ميفرماياد« :تَطَّلِع،هعلَيهاالَفْئِدةِ» 29آن آتاش از جاان آنهاا طلاوع مايكناد و بيارون
ميآيد ،در عين اينكه آن آتش بيرون است و انسان را احاطه كرده ،از قلب او سرچشمه گرفته
است .خوبي و بدی كودک ما كه از جهتاي باه قلاب ماا نزدياک اسات در روحياهی ماا نقاش
اساسي دارد چه رسد به خوبي و بدی اعمال ما كه عين ارادههای ماست.
بدن ما بدني است كه خودمان آن را ساختهايم و در اين دنيا هم دائماً خودماان داريام آن را
تدبير مي كنيم و صورت روح ما را به خود گرفته است به همين جهت اگار ياک انساان و ياک
گوسفند مدتي غذای واحدی بخورند بدن آنها شبيه هم نميشود چون روح انساان آن غاذا را
مطابق بدني كه خود ميخواهد جهت مي دهد ،زيرا بدن من ،بدن روح من است نه بدن مرباوط
به غذاهای من.
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همينطور كه نفس ناطقه «وحدت ذاتي» دارد و بدن خود را نيز با حفاظ آن وحادت شاكل
داده ،هر چيزی به بدن پيوند زده شود كه نفس ناطقه آن را از خود نداند ،آن را تدبير نميكناد.
زيرا نفس با بدنِ خود وحدت خاصي دارد ،تحت عنوان «وحدت انضمامي»؛ يعني نه بادن عاين
نفس ناطقه است و نه جدا از نفس ناطقه .مالصادرا ايان ناوع وحادت را كاه باين نفاس و بادن
هست ،يكي از عجايب عالم ميداناد كاه چگوناه جسام همنشاين روح شاده اسات! علات ايان
وحدت هم آن است كه روح ،بدن خود را خودض ساختهاسات و از ايان طرياق ياک رابطاهی
خاصي با آن برقرار نموده است تا بتواند بالقوههای خود را فعليت بخشد.
وقتااي بااه خااوبي متوجااه شااديم «نفااس ،وحاادت ذاتااي دارد و كثاارتِ كماااالتش آن را از
«وحاادت» خااار نماايكنااد ،ماايفهماايم چاارا هاار چياازی را كااه غياار خااودض احساااس كاارد
تحملنمينمايد .حتي اگر ناخن شما طوری بشكند كه اميد پيوستن آن به بدن در نفاس شاما از
بين برود ،نفس شما نميتواند وجود آن ناخنِ نيمبند را تحملكند و ميخواهد آن را جداكناد؛
چون اين حد از دوگانگي را هم در بدن خود نميپذيرد.
وقتي متوجه باشيم وحدتِ ذاتي نفس عين وجود آن است و با بدني ارتباط برقارار مايكناد
كه اين وحدت حفظ شود ،متوجه ميشويم چرا اگر عضاوی باه بادن پيوناد زده شاد كاه شابيه
عضاو قبلاي نبااود و روح نتوانسات آن را باه عنااوان بادن خاود بپااذيرد ،آن را تادبير نمايكنااد.
اينجاست كه مالحظه ميكنيد چرا بعضي از كليههای پيوندی پاس زده مايشاوند ،چاون نفاس
ناطقه نتوانست با آن كليه اتحاد برقرار كند و يگانگي خود را حفظ نمايد .پزشكان با تجربههای
طوالني كه داشتهاند سعي ميكنند پارامترهای زيادی را در يگاناه باودن عضاوِ پيونادی باا بادنِ
مورد معاينه رعايت كنند تا روح حسنكند عضو جديد يگانگياض را مختل ميكند.
توجه به موضوع «وحدت ذاتيِ نفس» قفلهای مهمي را در رابطه با روح و جسم ميگشاايد
و معارف ارزشامندی را در اختياار انساان قارار مايدهاد و بساياری از موضاوعات توحيادی را
ميتوان از طريق آن تبيين كرد تا آن حدّ كاه مايفهمايم چارا اگار جامعاهای ماانع تحقاق نظاام
توحيدی شد آن جامعاه حتمااً هاالک ماي شاود ونظاام توحيادی عاالم عضاوی را كاه باا روح
توحيدی عالم يگانگي نداشته باشد تحمل نمي كند .
در راستای پيوند كليه سعيميكنند دهنده و گيرنده ،خواهر و برادر باشند ،با اين وجود بايد
پارامترهای ديگری را نيز رعايتكنند و مدتي به گيرنادهی كلياه كورتاون تزرياق مايكنناد تاا
نفس ناطقهی او تكويناً براساس عادت طبيعي خود كليهی جديد را مثل كليهی قبلي تادبير كناد

و به كليهی جديد نيز عادت نمايد و آرامآرام كورتون را قطع ميكنند .با اين حال ممكن اسات
بعد از مدتي نفس ناطقهی بيمار بر اساس سيساتم ايمناي كاه دارد ،آن كلياه را پاس بزناد ،مثال
همان حالتي كه نسبت به ناخن شكستهی خود دارد كه در ابتادا باا آن كاجدار و مرياز برخاورد
مي كند به اميد آن كه بتواند آن را به بدن خود برگرداند و با آن اتحاد برقرار كند ولاي چنانچاه
از نظر تكويني به اين نتيجه نرسيد كه آن ناخن ميتواند جزء بدن باشد ،حالت آن تغيير ميكناد
و ميل كندن آن را در اراده تشريعي ما شدت ميبخشد ،زيرا حفظ يگانگي اساس نفس اسات و
بايد نسبت به بدنِ خود نيز آن را حفظ كند .اين را به عنوان مثال عرم كردم تا معناي وحادت
ذاتي نفس را عرم كرده باشم و اينكه حفظ اين وحدت تا رابطهی نفاس باا بادن نياز جرياان
دارد و نه تنها در تدبير كليه ی جديد بايد احساس وحدت نفس نسبت به بدني كه كليهی جديد
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
وحدت ذاتياض ،نسبت به عضوی مثل قلب بسيار بيشتر است از حساسيت نفس نسابت باه ياک
انگشت ،زيرا همانطور كه قطع انگشت نسبت نفس با بدن را مختال نمايكناد ،پيوناد انگشاتي
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.

مغالطهاي بين ارادهي تشريعي و تکويني
سؤال :چطور ميفرمائيد انسان بعد از مدتي ميفهمد كه كليهی جدياد از خاودض نيسات و
آن را پس ميزند در حالي كه هر كس از ابتدا ميداند آن كليه از خودض نميباشد و چگونه با
تزريق كورتون نفس را فريب ميدهند تا نفهمد اين كليه ،كليهی قبلي نيست؟
جواب :بحث ما در اراده و فهم تكويني نفس ناطقه است و نه اراده و فهام تشاريعي آن كاه
شما مطرح ميكنيد .فهم و ارادهی تكويني نفس ناطقه خاصيت خاص خود را دارد و به جنباهی
«وجودی» آن مربوط است كه ياک امار كلاي اسات ،آری اگار نفاس ناطقاه توانسات ارتبااط
«وجودی» و تكويني با عضو جديد پيدا كند آن را تدبير مينمايد ،چون باياد رابطاهی نفاس باا
كليهی جديد خار از آنكه اين كليه از نظر جزيي كليهای جديد است ،مثل رابطهای باشد كاه
با كليهی طبيعي خود داشت و خودض آن را ساخته بود و رابطاهی وجاودی باين نفاس ناطقاه و
اعضاء بدن مثل همان رابطهای است كه نفس با زخمي كه بر بادنش وارد شاد و مازمن گشات،

برقرار ميكرد و مدتي طول ميكشيد كه نفس از ترميم سريع زخم دست بردارد .در ابتدا نفاس
ناطقه براساس ملكات قبلياض كليه جديد را تدبير ميكند ولي اگر نتواند آن ارتباط طبيعي كاه
بايد با آن داشته باشادرا اداماه دهاد آرامآرام ارادهای جهات انصاراف از آن كلياه در او ايجااد
ميشود و از تدبير خود ميكاهد تا آنجا كه ديگر آن كليه در بدن ،موجود غريباهای باهحسااب
مي آيد و بايد آن را از بدن خار كنند و عنايت داشته باشيد اين نوع برخورد كه نفس ناطقه باا
اعضاء خود دارد ،غير از برخورد جزئي است كه در ارادهی تشريعي من و شما انجام ميگيرد و
سريعاً نسبت به انجام كاری اقدام ميكنيم.
در راستای يگانگي بين نفس و بدن است كه انديشمندان «تناسخ» را محال ميدانناد و ثابات
ميكنند هرگز نميشود انساني كه مرده و بدن خود را رها كرده است ،باز به بدن خود برگاردد
و يا در بدن ديگری حلول كند و ادامهی حيات بدهد؛ زيرا نفس انسان فقط با بدن خود -كاه آن

را پديد آورده -ميتواند وحدت ايجادكند 30.و بعد از آنكه باا باهكاارگيری بادن ،باالقوههاايش
فعليت يافت آن را رها مي نمايد و چون امكان نادارد آنچاه بالفعال شاده دوبااره باالقوه گاردد،
امكان ندارد نفس انسان دوباره به بدني كه رها كرده برگشت نمايد زيرا آنچاه را از بادن خاود
ميخواست بهدست آورده است.
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نفس ناطقه نمونهاي از ايجادكردن
از نكات با بركتي كه در تاريخ تفكر بشر مورد توجه بوده است ،مسائلهی «ايجااد كثارت از
وحدت» است و اين كه «چگوناه عاالم كثارت از ذات احادیِ خداوناد صاادر شاده و رابطاهی
مخلوقاتِ كثير با ذات اَحدی چگونه است؟» .در ايان راساتا نياز «معرفات نفاس» باه كماک ماا
ميآيد و از طريقي نسبتاً سادهتر اين مسئلهی گرانسنگ را برای ما روشن ميكند.
بهترين نمونه ی صدور كثرت از وحدت را وقتي علم ماا در قالاب الفااظ و جماالت ظهاور
ميكند ،در خود ميتوانيم تجربه كنيم .وقتي مطلباي علماي را مايدانياد ولاي قصاد بياان آن را

 - 30در رابطه با داليل ابطال تناسخ ميتوانيد به كتااب «الحكممةه المتعالياه» ،مالصادرا 9 ،و ياا باه فصال نهام كتااب
«معرفةالنفس والحشر» از همين نويسنده رجوع فرماييد.
 - 31علت آنكه جوانِ مقتول در سوره ی بقاره امكاان برگشات باه بادن خاود را پيادا كارد باه جهات آن باود كاه در
فعليتيافتنِ استعداد هايش به كمال الزم نرسيده بود ولي چون تقديرض آن بود كه بميرد پس از گاواهي دادن باه اينكاه چاه
كسي او را كشته ،مرد.

نداريد ،تصورِ خاصي از كلمات و جمالتي كه بايد بهوسيلهی آنهاا مطلاب علمايتاان را بياان
كنيد ،در ذهن نداريد يا حتي ترتيبي را كه در استدالل به صورت صغری و كبری باياد رعايات
كنيد ،در ذهن نداريد .بديهي است كه در اين مرحله حتي هايچ ارادهای بارای تحارک زباان و
بيان الفاظ نخواهيد داشت .در اين مرحله هناوز الفااظي كاه آن مطلابِ علماي را بياان كنناد باه
صورت پديدهی طبيعي موجود نميباشند ،ولي وقتي خواساتيد آن مطلابِ علماي را بياان كنياد
بهخوبي مقدماتِ بياان مطلاب را در ذهان خاود ايجااد كارده و از آن پاس هماان مطلاب را باه
صورت كلمات و الفاظِ طبيعي اظهار ميكنيد.
چون اين آمادگي را در خود يافتيد كه علم خود را اظهار كنياد ،تفهايم مطلاب را باا حفاظ
مراتب آغاز ميكنيد .ابتدا مقدماتِ عقليِ برهان را در عقل خود در نظر گرفته و الفاظ ذهنايای
را كه بيانكنندهی آن مقدمات علمي هستند در ذهن و خيال خود ترسيم ميكنيد و پاس از آن،
الفاظ مادی و طبيعي را پديد ميآوريد .و به اين صورت آن معنای عقلاي كاه در نفاس شاما از
قبل به صورت اجمال وجود داشت؛ پس از مالحظهی تفصيلي ،علت پيدايش تصاورات خياالي
گشته و اين تصورات خيالي نيز موجب ايجاد الفاظ طبيعي شدند .پس رابطهی مَلَكهی علماي باا
تصورات ذهني و الفاظ طبيعيِ مربوط به آن ،يک رابطهی علميِ صدوری و ايجاادی اسات .باه
اين معنا كه هستي و وجود آنها متكي باه هساتي آن معناای عقلاي باوده و از ناحياهی آن معناا،
افاضه و صادر شده و نزول يافتهاند.
گاهي علمي پيش خود داريد كه در نفس شما فقط به صاورت «علام» موجاود اسات .حاال
اگر تصميمگرفتيد آن را ارائه دهيد ،همينكه اراده ميكنيد آن را ارائاه دهياد ،در هماان لحظاه
الفاظ و جمالتي كه مناسب ارائهی آن علم است در ذهن شما ايجاد ميشوند ،الفاظ و جمالتاي
كه به يک اعتبار صورتِ آن علماند به شكل كثرت .يعني از آن علم كاه هايچگوناه كثرتاي در
آن نبود در ذهن شما صاورتي از معااني الفااظ و جماالت ظااهر مايشاود و از معااني الفااظ و
جمالت ،الفاظ و جمالت خارجي كه شما با دهاان و حنجاره آنهاا را اداء مايكنياد باهوجاود
ميآيد .به اين معني كه هر قدر آن مرتبهی علمي بيشتر نازل شد ،كثرت بيشتری پيادا مايكناد.
وقتي قصد «گفتن» نداشتيد ،آن علم فقط جنبهی وحداني داشات و هايچ جنباهی كثرتاي در آن
نبود و جنبهای از كثرت هام از آن ناازل نماي شد،صارفا ياک «علام» باود.ولي هماينكاه اراده
كرديد آن را اظهار كنيد در خياالت شما از آن صورت علميهی عقليه ،صورتهايي از الفااظ و
جمالت به صورت معاني ايجاد شد و نهايتاً به صورت الفاظ و جمالتي در بيرون ظااهر گشات،

به صورت الفاظي كه صوت و حركتِ هوا اسات ،صاوت و حركتاي كاه ريشاه در آن حقيقات
مجردِ معنوی  -يعني علم -دارد و با ارادهی شما در واقع خلق شادند .هماينكاه اراده كردياد آن
علم را ظاهر كنيد صورتهای نازلهای از آن باه صاورت الفااظ و جماالت در ذهانتاان ظهاور
كرد .حضرت حق نيز وقتي اراده كند تا چيزی را خلق كند ،آن مخلوق چيزی جاز ظهاور علام
خداوند نيست كه به ارادهی او صورت خاص به خود گرفته است.
شما همين كه ارادهكرديد تا ما في الضمير خود را اظهار كنيد پای معاني ذهناي باه صاورت
الفاظ و جمالت باز ميشود .ابتدا در نفس شما صُوَر ذهنيه و معاني مختلفي كه ظهور علام شاما
بود ،پديد آمد و به ترتيبي كه بتوانيد مكنونات علميتان را ارائه دهيد در آمد ،در حاليكه قبال
از آنكه اراده كنيد هيچ كدام از اين جمالت و الفاظ و انضباط خاص باين آنهاا موجاود نباود
ولي وقتي خواستيد آن مطلب علمي را اظهار كنيد ،مقدمات بياان مطلاب را باهخاوبي در ذهان
خود ايجاد كردياد و از آن پاس ،هماان مطلاب را باه صاورت كلماات و الفااظ طبيعاي اظهاار
نموديد.
همانطور كه در نفس انسان از صورت علمي ،معاني جماالت و از آنهاا جماالت و الفااظِ
بيروني صادر ميشود ،خداوند هم اراده مايكناد تاا علام خاود را از مقاام ذات ،در عارض و از
آن جا در عالم ملكوت و سپس در عالم ناسوت يا عالم ارم ظااهر كناد ،در حااليكاه هماهی
آنچه در عالم عرض و ملكوت و ارم ظاهر ميشود ،صورت علم خداوناد از اشاياء اسات .هار
يک از عوالم هستي مابهإزايي در نفس انسان دارد .جايگاه عقل انسان شابيه عاالم عارض اسات،
همانطور كه جايگاه ذهن او شبيه عالم ملكوت است و الفاظ و جمالتي كه اداء مايكناد شابيه
عالم ارم است ،و همانطور كه ارم صورت عالم ملكوت است ،تمام عالم ملكوت صاورت
مثالي عالم عرض يا به تعبير «فلسفه» ،عالم عقل اسات .فلسافه براسااس دساتگاه خاود تعبيرهاای
خود را دارد و دين تعبيرهای خود را ،در عين حال موضوعاتشان قابل تطبيق است و سخن ديان
جدای از عقل فلسفي نيست .در فلسفه آن عالمي را كه تحت عنوان «عالم جبروت» نام ميبرناد
تا حدّی با «عرض» كه دين توصيا ميكند تطبيق دارد با اين تفاوت كه نگاه فلسفه به آن عاالم
به اعتبار جنبهی عقلي آن است و نگاه دين به آن عالم به اعتبار نقش و تأثير آن بر عوالم ماادون
است .در فلسفه ترتيب عوالم از باال به پائين را تحت عناوان :جباروت و ملكاوت و ناساوت ناام
ميبرند و در دين با عنوان عرض و كرسي و ارم معرفي ماي شاوند و هماين عاوالم نسابت باه
قوس صعود عبارت اند از دنيا و برزخ و قيامت .عمده آن است كه بتاوانيم از طرياق معرفات باه

نفسِ خود جايگاه عارض و كرساي و ارم ياا دنياا و بارزخ و قيامات را بفهمايم و بادانيم هماه
صورت علم خداوند است كه ظهور كرده است.
وقتي دنيا قيامت ميشود و قاعادهی «إِنَّاهلِلَّهِه هإِنَّاهإِلَيرهِهراجِع »َ ،جااری مايگاردد و هماهی
عالم به سوی خدا برميگردند ،كل عالمِ ماده به مقام ملكوت برميگاردد و در نهايات باه مقاام
قيامتي خود رجوع داده ميشود ،زيرا از همان جا نزول كرده و بادون آنكاه در اثار ايان نازول
رابطه ی دنيا با عوالم باالتر قطع شود بلكه دنيا تماماً در قبضهی عالم معنا خواهد بود .خداوند در
قرآن ميفرمايد « :هماهقَدر ،اهاللَّههَقَّهقَدررِ ِه هالْأَررض،هجميعاًهقَبرضَمتُه،هيم رمهالْقِياممةِه هالسَّمما ا ،ه
مطْ ِيَّا ٌهبِيمينِهِهس،برحانَه،ه هتَعمالىههعمَّماهي،شْمرِكُ َه»32هآنهاا خادا را آنگوناه كاه شايساته اسات
نشناختند ،در حالىكه تمام زمين در روز قيامت در قبضهی اوست و آسمانها پيچيده در دسات
او؛ خداوند منزّه و بلندمقام است از شريکهايى كه براى او مىپندارند .در جای ديگر برای آن
كه بفهماند چگونه عالم در قبضهی خداوند است ميفرماياد« :ي رمهنَطْ ِيهالسَّماءهكَطَميِّهالسِّمجِِّه
لِلْكُتُبِهكَماهبدَْناهََ َّوَهخَلْقوهنُعيد، ،ه عرمداًهعلَيرنماهإِنَّماهكُنَّماهفماعِهلين» 33روزی كاه آسامان را چاون
طومارى در هم مىپيچيم ،همان گونه كه آفرينش را آغاز كارديم آن را بااز ماىگاردانيم؛ ايان
وعدهاى است بر ما ،و قطعاً آن را انجام خواهيم داد .به ايان معناي كاه عاالم از مرتباهی ماادون
خود به مرتبهی عاليتر برميگردد زيرا اگر عالم ماده جمع شود باه مرتباهی عاالم مثاال و عاالم

قيامت صعود ميكند همانطور كه در مورد حضرت عيساي مايفرماياد « :مماهقَتَلُم ،ه مماه

صلَب 34»، ،او را به قتل نرساندند و به صليب نكشايدند « -بِّهرَّفَعه،هاللّه،هإِلَيرهِ» -35بلكاه خداوناد او
را به سوی خود باال برد .اين نوع باال ب ردن به سوی خادا باه ايان صاورت اسات كاه از مرتباهی
مادون به مرتبهی مافوقِ وجود سوق پيدا ميكند ،همانطور كه قبالً خلقت او از مرتباهی علماي
به مرتبهی خلقي نزول يافته بود .آيا بدن حضرت عيسي به آسمان رفته و آن حضرت با بدن
خود در گوشهای از آسمان نشستهاند يا همينكه از عالم ماده باالتر روند به مرتبهی تجارد خاود
مي رسند كه ديگر مكان برايشان مطرح نيست؟ اگر وجود علمي نازل بشاود باه صاورت هماين
بدن مادی ظاهر مي شود و اگر صعود كند به موجودی مجرد تبديل ميشود چون آنجاا كثارت
- 32سورهی زمر ،آيهی .67
 - 33سورهی انبياء ،آيهی .104
 - 34سورهی نساء ،آيهی .157
 - 35سورهی نساء ،آيهی .158

نيست و هر اندازه باالبرويد« ،وحدت» شديدتر مايشاود و از ابعااد ماادی كام مايگاردد .ايان
مثالها نمونهای است كه رابطهی بين كثرت و وحدت روشن شود و مالحظه بفرمائيد چگونه از
طريق معرفت نفس ميتوان معني خلقتِ امور كثير از حقيقت واحدی را تجربه كرد .ه

ربط «عالمِ خلق» با «عالَمِ امر»
آنچه پيوستگي و ربط تصورات خيالي و الفاظ طبيعاي را باا معناای عقلاي باهخاوبي روشان
ميكند ،اين حقيقت است كه اگر شما در ضمن صحبت ،ملكاهی عقلاي خاود را باه يكبااره از
دست بدهيد همهی تصورات و الفاظ شما از نظم و روال عقليِ خاود خاار مايشاود و از بياان
ادامهی مطلب باز ميمانيد.
از طرفي اين الفاظ كه از خزينهی عقلي شما صادر ميشود ،مثل صادر شادن قطارات بااران
از ابر نيست كه پس از مدتي خزينهی آن يعني ابر ،از بين برود  -چاون ريازض بااران باهطاور تجاافي

است و نه تجلّي -خزينهی عقلي كه معاني خياالي و لفظاي از آن صاادر مايشاود ،هرگاز كاساتي
نميپذيرد و شما پس از بيان يک معنای علمي ،فاقد آن معنا نميشويد ،حتي اگار هازار باار آن
مطلب علمي را بيان كنيد هيچ اندازه از منبع آن كاسته نميگردد ،چون صادور آن باه صاورت
تجلّي است و نه تجافي.
از طرفي آن ملكهی علمي با مظاهر گوناگونِ خود كه به صورت خيالي و لفظاي در آماده،
دارای يک وحدت حقيقي است و چون رابطهی بين آن معني و لفظِ مربوط به آن معناي ،ياک
رابطهی حقيقي است و واقعاً بين آنها وحدت جاری است ،وقتي هام كساي آن الفااظ را شانيد،
همان معنا را كه مورد نظر شماست ميفهمد ،درحاليكه اگر باه صاورت تجاافي از مبادء خاود
صادر شده باشد ديگر چنين وحدتي بين شيء و مبدء آن نيست.
حالتي كه بين نفس ناطقه و صورت ذهني و صورت الفاظِ آن هست شبيه نسبت صادوری و
ايجادیِ نَفَس رحماني با اجزاء عالم است و شاهد گويايي برای اظهار كيفيت وحدتي است كاه
در مراتااب مختل ااِ فاايضِ منبسااط و نَفَااس رحماااني وجااود دارد 36.كيفياات صاادور كثاارت از
وحدت ،ما را متوجه اين نكته مينمايد كاه فايضِ منبساط باا كيفياتِ وحادتي كاه دارد ،واحاد
 - 36در عرفان گفته ميشود كه عالم «امر» به يک «نَفَس رحماني» كاه عباارت اسات از تجلاي حاق ،در عاالم كثارت
ظهور يافت و همان «نَفَس رحماني» در تمام موجودات ساری است و از آن جهت كه در همهی موجودات سااری اسات باه
آن فيض منبسط نيز گفتهاند.

حقيقي بودن جهان را تضمين ميكند ،چون در تمام مراتب ظهور ،وحدت حقيقي حاضر اسات
و اين ظهورات از آنجايي كه معلول نَفَس رحمانياند ،هرگاز ماانع حضاور نَفَاس رحمااني در
سرتاسر عالم نميباشند.
بنده هماكنون از عالم عقل ،صورتي را به عالم خيال ميآورم و بعد در عالم ماده به صورت
الفاظ ظاهر ميكنم در حالي كه شما از اين الفاظِ باه ظااهر پراكناده معناای خاصاي را دريافات
مي كنيد زيرا الفاظي كه گوض شما را مرتعش ميكند از مرتباهی مجارد خاود منقطاع نيسات و
شما همين كه اين الفاظِ مادی را ميشنويد به جنبهی مجارد آنهاا كاه حامال معناسات ،متصال
ميشويد به همين جهت با اينكه گوض شما صوت ميشنود ولي متوجه معناايي مايشاويد كاه
بنده اراده كرده ام زيرا الفاظ با نظم خاصي ظاهر ميشود كه آن نظام حامال معناايي اسات كاه
شما ميشنويد .شما در دل اين صوت و الفاظ نظمي مييابيد كه حاصل اتحاد با عالم معنا اسات
و بين اين الفاظ و آن معنا به جهت نظم كلمات ،ارتباط خاصي برقرار اسات و ايان هماان رباط
عالم «خلق» به عالم «امر» است و حضور خاص عالم «امر» در عالم «خلاق» باه ايان معناسات كاه
مالحظه فرموديد.
شما در هنگام تفهيم مطلبِ علمي خود با حفظ نظم خاصي كاه در عاالم معناا هسات الفااظ
مناسبي را اظهار ميكنيد ،ابتدا مقدمات عقليِ برهان را در عقل خود در نظر گرفتاه و آن الفااظِ
ذهني را كه بيانكنندهی آن مقدمات علمي هستند در ذهن و خيال خود ترسيم ميكنياد و پاس
از آن ،الفاظي مادی و طبيعيِ مطابق آن معاني پديدميآوريد .و آن معنای عقلي -كه در نفس شما

از قبل به صورت اجمال وجود داشات -پس از مالحظهی تفصايلي ،علات پيادايش تصاورات خياالي
گشته و تصورات خيالي نيز موجب ايجاد الفاظ طبيعي شدهاند .پس رابطهی «مَلَكهی علماي» باا
«تصورات ذهني» و «نظم الفاظ طبيعيِ مربوط به آن» ،يک رابطهی علميِ«صدوری» و «ايجادی»
است؛ به اين معنا كه هستي و وجود نظمِ موجود در الفاظ ،متّكي به هستيِ آن معنای عقلي باوده
و از ناحيهی آن معنا ،افاضه و صادر شده و نزول يافتهاند .اين نمونهای است از ربط «عالم خلاق»
به «عالم امر».
«عالم امر» ،عالم مجردی است كاه زماانمنادی و مكاانمنادی بارايش معناي نادارد ،قارآن
ميفرمايد« :اِنَّماهاَمررُ ،هإذاهاَرادهشَيرئاًهَ ْيقُ وَهلَه،هكُنْ هفَيكُ َ»« 37امر» او آن است كه چون چيزی را
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اراده كند تا پديد آيد ،مثل آن است كه به آن شئ بگويد ،بشو و آن شائ بادون هايچ وقفاهای
ميشود .در حالي كه وقتي بحث خلق به ميان ميآيد ميفرماياد« :إِ َّهربَّكُمُ،هاللّمه،هالَّمذِيهخَلَمقَه
السَّما ا ِه ابَررضهفِيهسِتَّةِهََيَّامو» 38پروردگار شما خادايي اسات كاه آسامانهاا و زماين را در
شش روز خلق كارد .مالحظاه مايكنياد كاه خلاقكاردن« ،زماان» برمايدارد .از طرفاي قارآن
ميفرمايد« :اَالهلَه،هالخَلْقُه هاالَمررُ» 39بدانيد كه برای خدا هم خلق هست و هم اَمار  .يعناي خادا،
هم ايجادِ با«زمان» دارد هم ايجاد بي«زمان» و چون ايجاد «روح» بي«زمان» است ميفرمايد« :قُِِّه
الرُّ ح،همِنْهاَمررِهربِّي» 40بگو روح از امر خدا است و انتظار نداشته باشيد مثل ساير مخلوقاات قابال
مشاهده باشد.
عقل و خيال شما در عالم «امر» است ولي الفاظتان در عالم «خلاق» اسات .و از ايانكاه ايان
الفاظ نمايانندهی آن معاني است كه در عالم عقل و خيال است ميتوانيد ربط عالم خلق به عالم
امر را در خود تجربه كنيد و همواره به همين شكل اصلِ آنچه در عالم خلق هست در عاالم امار
قرار دارد .قرآن ميفرماياد« :ي،نَزوُهالْمآلئِكَةَهبِالْرُّ حِهمِنْهََمرمرِ ِه» 41خداوناد مالئكاه را باه كماک
روح كه از امر او هست ،نازل فرمود .در اين آيه تأكيد ميفرماياد :آن روح كاه ناور مالئكاه از
آن نازل ميشوند از اَمر پروردگار است و نه از خلق او ،تاا ذهانهاا متوجاه حقيقات آساماني و
معنوی آن مقام باشد و متوجه باشند آن مقام محدوديتهای عاالم مااده را نادارد .هنگاامي كاه
«شوآرد ناتزه» جواب نامهی امام خميني«رضاا اهللعليه» به گوربااچا را آورد و در آن جاواب بحاث
از ارتباط سياسي و اقتصادی دو كشور را به ميان آورده بود ،وسط صحبتهاای «شاوآرد نااتزه»
كه جواب نامه را ميخواند ،امام بلند شدند بروند! و همانطور ايستاده گفتند« :ماا مايخواساتيم
ايشان را به يک عالم وسيعتاری وارد كنايم ،كاه او نخواسات ،».باه تعبياری اماام مايخواساتند
گورباچا را به عالم «امر» ببرند تا در وسعتي بيكرانه وارد شود .گفت:
گرچااه در خشااكي هاازاران رنااگهاساات

ماهياااان را باااا يبوسااات جناااگهاسااات

اين جهان خود حبس جاانهاای شماسات

هين روياد آنساو كاه صاحرای شماسات
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اين جهان محدود و آن خود بي حد اسات

نقش و صورت پيش آن معناي ساد اسات

بايد طوری دينداری كرد كه نظرها به «عالم امر» باشد و از محدودهی زماان و مكاان بااالتر
بياييم و قرآن و ائمه را در آن افق بنگريم .ايان خاوب نيسات كاه قارآن و ائماه را پاايين
بياوريم ،امامحسين را نبايد در حدّ فهم ساطحي و دنياازدهی خودماان پاايين بيااوريم ،چارا

خودمان را در آن حدّی كه قرآن و ائمه در آن حدّ قرار دارند بااال نباريم؟ باه قاول آياتاهلل
جوادی«حفظوهاهللتعايل» ما به جای اين كه دستماان را باه دامان ديان بادهيم بااالبرويم ،پاای ديان را
ميگيريم پايين ميكشيم .اينطور از عالم «امر» محروم ميشويم و از ارتباط و اُنس با باطن ايان
عالم كه فوق زمان و مكان است خود را محروم ميكنيم.
دائماً «عالم خلق» از «عالم امر»نازل ميشود ،حضرت ربّ به حكم «كَُِّّهي رموهُ ،هفميههشَمأْ وه»
دائماً ايجاد ميكنند و اين ايجاد تا عالم خلق اداماه مايياباد ،بادون آنكاه از منباع فايض عاالم
چيزی كاسته شود ،همينطور كه وقتي شما معاني را از عقلتان به خيال تجلّي دادياد و از خياال
به الفاظ نازل كرديد ،چيزی از عقلتان كاسته نشد .ايجاد و خلق الهي مثال ريازض بااران از ابار
نيست كه وقتي قطرات باران فرود آمد به همان مقدار از ابر كاسته شاود .خلاق و ايجااد خادا از
جنس تجلي است و نه تجافي .همانطور كه مالحظاه كردياد ماا ياک «تجاافي» داريام و ياک
«تجلّي»« ،تجافي» مثل ريزض باران از ابر است ،هر اندازه كه باران از ابار ريازض كارد باه هماان
اندازه از آبهای ابر كاسته ميشود .در «تجافي» آنچيزی كه فرود آمد و از منبع خود جدا شد
ديگر در منبع خود نيست .اما در «تجلّي» اينطور نيست و آنچيزی كه تجلي ميكند پرتاوی از
منبع خود است ،بدون آنكه رابطهاض با منبع اصلي قطع گردد و خزينهی آن تمام شود .هر چاه
از حضرت پروردگار ايجاد شود از آن عالم چيزی كاسته نميشاود چاون خداوناد باه صاورت
«تجلّي» ايجاد ميكند .نمونهی تجلي همان است كه شما در خود تجربه ميكنيد ،آن معاني كاه
از طريق «انديشه»تان به صورت «لفظ» در بيايد از انديشهی شما كاسته نميشود ،اينطور نيسات
كه پس از بيان يک معنای علمي ،فاقد آن معنا شويد .حتي اگار هازار باار آن مطلاب علماي را
بيانكنيد ،هيچ اندازه از منبع آن كاسته نميشود؛ چون صدور آن ،به صورت «تجلّي» است و ناه

«تجافي» و آنچه صادر ميشود از جنس معاني است و در«الفاظ» آنچه مربوط باه انديشاه اسات،
آن نظمي است كه در بين الفاظ جاری است.
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وقتي الفاظي از شما صادر شود كه حامل معاني باشد نشان از آن دارد كه وحادتي باين ايان
الفاظ با تفكر شما برقرار است و اگر وحدتِ بين الفاظ و تعقل شما به هم خاورد الفااظي را اداء
ميكنيد كه پراكنده و نامفهوم است .نتيجهی مهمي كه ميگيريم و بر آن تأكيد داريم آن است
كه بين ملكهی علمي با مظاهر گوناگون خود در صاورتهاای خياالي و لفظاي ،ياک وحادت
حقيقي برقرار است و رابطهی بين آن «معني» و الفاظِ مربوط به آن معناي ياک رابطاهی حقيقاي
است و واقعاً بين آنها «وحدت» جاری است ،وقتي هم كسي آن الفااظ را شانيد ،هماان معناا را
كه مورد نظر گوينده است ميفهمد .در حاليكه وقتي به صاورت تجاافي از مبادأ خاود صاادر
شده باشد ،ديگر چنين وحدتي بين شيء و مبدأ آن حاكم نخواهد بود.
مهمترين مطلبي كه بنده در اين بحث ميخواهم تأكيد كنم همين رابطهی بين الفاظ باا علام
ما است؛ كه به كمک آن ميتوان نتيجه گرفت همين رابطه بين عالم ماده با عاالم معناا هسات و
يک نوع «يگانگي» بين آنها برقرار ميباشد .همينطور كه وقتي در حاال ساخن گفاتن هساتيد
اگر حواس تان به جای ديگری برود ،نظم سخنانتان به هم ميخورد و ايان نشاان مايدهاد نظام
الفاظِ مادی ريشه در صورت علمي آن دارد ،اگر ارتباط عالم ماده با عالم ملكوت قطع شود باه
كلي عالم به هم ميريزد .اگر آدم در حين حرفزدن يکدفعه عقلش از دست برود ،انساجامي
كه در سخنان او بود به كلي از باين مايرود ،چاون الفااظ او حقيقتااً حامال معناايي باود كاه از
انديشهاض صادر شده بود و آن معنا در الفاظ جاری بود ،در همين رابطاه مايتاوان گفات :اگار
رابطهی عالم ملكوت و عالم ماده به هم بخورد همهی عالم وياران مايشاود .باا فهام ايان نكتاه
نهتنها ميتوانيم چگونگي صدور كثرت از وحدت را تجربه كنيم حتي ميتوانيم معني تجلاي را
م وجاود باه
احساس نمائيم كه چگونه يگانگي بين عالم بااال باا عاالم پاائين هسات و تماام عاال ِ
همديگر ربط دارند ،چون همهی آنها ريشه در يک حقيقت وحاداني دارناد و هماانطاور كاه
معنای جاری در الفاظ ريشه در علمي دارد كه شما براساس آن سخن گفتياد و هماان معناا باود

 - 42عنايت داشته باشيد كه هر نظمي كه در هر جايي يافت شود يک موضاوع عقلاي اسات و صاورت و تجلاي عقال
است ،حتي نظمي كه در بين موزائيکهای كا اطاق هست ياک موضاوع عقلاي اسات و عقال باا نظار باه نسابتي كاه باين
موزائيکها مييابد متوجه آن ميشود در حاليكه حسّ فقط موزائيکها را حسّ ميكند و نه نسبت بين آنها را.

كه الفاظ را به همديگر مربوط ميكرد و دارای معنا مينمود ،چنين وحادتي در عاالم مااده نياز
جريان دارد و با بودن آن حقيقتِ وحداني در عالم ماده است كه جزءجزء اين عاالم ،معناا پيادا
ميكنند و پو و بيمعنا نخواهد بود.
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مالحظه فرموديد كه تمام عالم ماده از عاالم امار كاه مقاامي اسات وحاداني صاادر شاده و
خداوند نيز فرمود « :هماهََمررُناهإِالَّه اَِدةٌ» 44امر ما چيزی جز يک حقيقات واحاد نيسات .پاس
تمام عالم ماده در قبضهی وحدت جاری در آن عالم است ،مثال نظماي كاه در الفااظ هسات و
آنها را معنادار كرده است .آنهايي كه در دنيا ،پديادههاای عاالم مااده را كثارتهاای منهاای
وحدت ميبينند با واقعيت عالم ماده ارتباط ندارند ،زيرا اين كثرتها در يک حقيقت وحاداني
مستغرقاند .به همين جهت پيامبران متذكر ميشوند :آنهايي كه فكر ميكنند مايشاود در ايان
عالم هر كاری انجام داد و بقيهی عوالم عكسالعمل نشان ندهند ،اشتباه ميكنند .فرهنگ غربي
كه بنای تجاوز به طبيعات را گذاشاته و درواقاع بناای درافتاادن باا جنباهی نازلاهی عاالم امار را
گذاشته حتماً خود را دچار بحرانهای متوالي ميكند زيارا مايخواهاد باا عاالم كثارت ،بادون
توجه به جنبهی وحداني آن ارتباط برقرار كند.

 - 43در رابطه با فرم انقطاع بين عالم ملک و ملكوت و ويراني عاالم مُلاک باا خاار شادن واساطه فايض از صاحنه
هستي در روايت داريام«لَ رهلَاهماهفِيهالْأَررضِهمِنَّاهلَساخَتِهالْمأَررض،هبِأَُرلِهما..ه» اگار ماا در زماين نباوديم؛ زماين باا اهلاش فارو
مىرفتند.
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جلسه دهم،

نفس ناطقه و معنی برزخ و عذاب قبر

قصد ما در مباحث معرفت نفس آن بود كاه باابي از معاارف الهاي گشاوده شاود و ايان در
حالي است كه هنوز طرح بسياری از مطالب ماندهاست .ولي اگر باب اين علم در ذهان عزيازان
باز شود ،خود شما دائماً صحيفهی جان خود را مطالعه ميفرمائيد و مطالاب ارزنادهای را در آن
مييابيد .ممكن بود قبل از معرفت نفس نكاتي را در صحيفهی جان خود مييافتيد ولي پياام آن
معاني را نميفهميديد و بدون تدبّر بر روی آن نكات از آنها ميگذشتيد .در بعضي حاالت باه
هنگام نماز شاب احاواالتي باه شاما رجاوع مايكارد كاه چاون آن احاواالت را نمايشاناختيد
نميتوانستيد حفظشان كنيد ،اگر كسي بتواند صحيفهی جان خود را مطالعاه كناد و باه آن نظار
داشته باشد وقتي وارداتي به سرا او ميآيد ميتواند از طرياق آنهاا مساائل مهماي از معاارف
الهي را حل كند كه هرگز در جای ديگر برايش حل نميشود .اگر بخواهياد در شارايطي قارار
گيريد كه در همه چيز به تعليم از طريق ديگاران محادود نباشايد ،باياد بتوانياد خودتاان كتااب
خودتان شويد و خودتان را ورقبزنيد .با معرفت نفس اسات كاه از تنهاايي و خلاوت و تفكار و
نمازشب و ذكر ،كارها برميآيد و آدم را جلو ميبرد.
نكتهی دهم تذكر خوبي است برای يافتن افقي كه خود را پس از مرگ در آن ميياابيم .در
اين نكته عرم ميكنيم:
همچنانكه «نفس» باطنِ «تن» است« ،عالَم برزخ» باطنِ «عالَم ماده» است .و در هنگام مارگِ
انسان ،زمينم «قبرِ تن» و برزخم «قبرِ من يا نفس» خواهدبود.

واژهی «باطن» را متأسفانه بعضاً بد ميفهميم؛ «باطن» غير از «داخل» است .وقتاي مايگاوئيم:
«عالم غيب ،باطن عالم ماده است ».به اين معنا نيست كه عالم غيب داخل عالم مااده قارار دارد،
همينطور كه وقتي ميگوييم :نفس باطن تن است به اين معني نيست كاه نفاس داخال بادن ماا
جای دارد« .باطنِ» يک چيز ،ساحت و مقامِ برتر آن چيز است .برای فهم معناای «بااطن» ،نفاسِ
انسان نسبت به تن او مثال خوبي است؛ پس وقتي ميگوئيم برزخ باطن عالم ماده اسات باه ايان
معني است كه برزخ نسبت به عالم ماده در مقام برتری است نه اينكه بارزخ در مكاان ديگاری
قرار دارد.
انسانها در فهم حياتِ بعد از مرگ دو مشكل دارند ،يكي ايانكاه چگاونگي وجاود نفاس
ناطقهی خود را نميشناسند و ديگر اينكه تصور صحيحي از قبر ندارند .در حالي كه قبری كاه
دين به ما معرفي ميكند و آن را محل ظهور مَلَكين ميداند تماماً با اين قبر خاكي كه در اذهاان
هست تفاوت دارد .با دقت در روايات متوجه ميشويم هر وقت دين از «قبر» سخن ميگويد :به
معني «برزخ» است.

معنی قبر
اگر درست بررسي بفرماييد علت آنكه بعضيها در مسألهی معااد گرفتاار شاک شادهاناد،
يكي آن است كه انسان را در حدّ بدن ميشناسند و متوجه «تجرد روح» نشادهاناد و ديگار ايان
كه قبر را نشناختهاناد ،تصورشاان از قبار هماين حفارهی خااكي اسات كاه بادن را در آن قارار
ميدهند .با اينكه در روايات وقتي سخن از قبر به مياان مايآياد باه صاراحت اشااره باه «عاالم
برزخ» دارد .راوی ميگويد به حضرت صادق عرم كردم« :اِنيهسمِعرتُكه هََنْتهتَقُ وُهكُمُِّّه
شِيعتِنَاهفِيهالْجنَّةِهعلَىهماهكَا َهفِيهُِرهقَاوَهصدقْتُكهكُلُّهُ،ره هاللَّهِهفِيهالْجنَّةِهقَاوَهقُلْت،هج،عِلْت،هفِمداكهإِ َّه
الذُّنُ بهكَثِيرَةٌ هكِبارٌهفَقَاوَهََمَّاهفِيهالْقِيامةِهفَكُلُّكُُرهفِيهالْجنَّةِهبِشَفَاعةِهالنَّبِيِّهالْم،طَماعِهََ ره صِميِّهالنَّبِميِّهه ه
لَكِنيه هاللَّهِهََتَخَ َّف،هعلَيركُُرهفِيهالْبرْزخِهقُلْت،ه هماهالْبرْزخُهقَاوَهالْقَبرمرُهم،نْمذُهَِمينِهم رتِمهِهإِهلَمهىهيم رمِه
الْقِيامة» 1شنيدهام كه شما فرمودهاياد هماهی شايعيان در بهشاتاناد .حضارت فرمودناد درسات
شنيدهای ،به خدا قسم همهی آنها در بهشتاند .گفتم :فدای شما شوم :گناهان زيادی از آنهاا
سر ميزند .فرمودند :اما در قيامت همهی آنها يا به شفاعت پيامبری كاه اطاعات شاده و ياا باه

 - 1الكافي ،3 ،ص.242 :

شفاعت وصيّ پيامبری در بهشت هستند « ،لكِنّيه هاهللِهاَتَخَ َّف،هعلَيركُُرهفِيهالْبرْزخ» لكن باه خادا
قسم من از برزخ برای شما نگرانم؛ پرسيدم« :ماالْبرْزخ؟»هبرزخ چيسات؟ «قاوَ:هاَلْقَبرر» فرمودناد:
برزخ همان «قبر» است كه زمانش از هنگام موتِ متوفي است تا روز قيامت .مالحظه ميفرمائياد
كه قبرِ حقيقي انسانها همان عالَم برزخ است ،عالم برزخي كاه باه خاودی خاود عاالمي اسات
مجرد و مثل نفس انسان زنده است و شعور دارد .بنا به فرمايش امامصاادق آن قبار هار روز
ميگويادََ« :نَاهبيرت،هالْغُرْبةِهََنَاهبيرت،هالْ َرشَةِهََنَاهبيرت،هالدُّ دِهََنَاهالْقَبررُ هََنَاهر رضَةٌهمِنْهرِياضِهالْجنَّمةِهََ ره
َ،فْرَةٌهمِنْهَ،فَرِهالنَّار»2همن خانهی تنهايي و وحشت هستم ،من خانهی مورانم ،من قبر هستم ،مان
باغي از با های بهشت يا حفرهای از حفرههای جهنم ميباشم .باز از آن حضرت داريم كه «مماه
مِنْهقَبرروهاِالّه هُ ،هينْطِقُهكَُِّّهي رموهثَالثَهمرّا :هاَنَاهبيت،هالتُراب هاَنَاهبيت،هالْبالء هاَنَاهبيت،هالدا د»3.ههايچ
قبری نيست مگر اينكه هر روز سه بار ميگوياد :مان خاناهی خااكي و خاناهی گرفتااریهاا و
خانهی مؤذّيات زميني هستم .ه
اين روايات خبر از آن ميدهد كه قبر يا عالم برزخ كه عالَمي است دارای حياات و شاعور،
از حقيقت خود خبر ميدهد كه هركس در دنيا گرفتار دوستي دنيا بود ،در عاالم بارزخ گرفتاار
قبری است همراه با صورت برزخيِ همان گرفتاریهای دنيا و همان افكار آزاردهنادهی دنياايي
و هرچه از زمين و زندگي زميني برده است در عالم برزخ با خود و در پيش خود دارد .و معلوم
است كه جنس اين قبر ،جنس مادهی بيجان نيسات ،بلكاه جانس مجاردات اسات مثال جانس
نفس انسان است و در واقع عالمي است كه همهی اطراف آن دارای شعور است.

سپس امام فرمودند :وقتي بندهی مؤمني به قبر وارد شاود ،قبار باه او مايگوياد :خاوض

آمدی ،قَسَم به خدای متعال من تو را آن وقت كه بر روی زمين راه ميرفتي دوست ميداشاتم،
حال كه به درون من راه يافتهای بيش از پيش تو را دوست ميدارم و به زودی خواهي دياد چاه
چيزی برای تو در اينجا هست .پس عالَم او به اندازهای كه چشم او كار ميكند وسعت يافتاه و
بابي به روی او باز ميشود كه جايگاه خود را در بهشت مشاهده ميكند .از هماان دری كاه باه
روی او باز شده ،شخصي بيرون ميآيد كه چشمان وی هرگز چيزی زيباتر از آن ندياده اسات.
به آن شخص بسيار زيبا ميگويد :ای بندهی خدا ،من چيزی زيباتر از تاو نديادهام تاو كيساتي؟
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آن صورت زيبا گويد :من عقيدهی تو هستم كه در دنيا داشاتي «اَنَاهرَْي،كهالْحسمنُهالَّمذيهكُنْمته
علَيره» و من عمل صالحي هستم كه انجام مايدادی « هعملُكهالصاالِح،هالَّذيهكُنْتهتَعرملُه» .ساپس
روحِ بندهی مؤمن اخذ گرديده و در بهشت ،در همان جايگاه خويش كاه مشااهده كارده باود،
قرار داده ميشود .و بعد به او گفته ميشود با تمام آرامش و روشنيِ چشام ،آرام بااض .پاس باه
طور مرتب نسيمي از بهشت به جسم او ميرسد كه لاذت و خاوبي آن را تاا روزی كاه مبعاوث
ميشود ،مييابد.

امام در ادامه فرمودند :و وقتي كافر به قبر وارد شود ،قبر به او ميگويد :خوض مبااد بار

تو ،قسم باه خادای متعاال كاه مان تاو را آن وقات كاه بار روی زماين راه مايرفتاي ،مبغاوم
ميداشتم ،حال كه به درون من راه يافتهای چگونه خواهد باود و باه زودی ايان امار را خاواهي
ديد .پس او را فشار ميدهد و به صورت ذرّات ريز متالشي ميكناد و بااز باه هماان حاالي كاه
داشت ،برگردانيده ميشود و بابي به سوی آتش به روی او باز ميگاردد و جايگااه خاود را در
آن ميبيند .سپس از همان دری كه باز شد ،شخصي بيرون ميآيد كه هرگز كساي زشاتتار از
آن ديده نشده است ،به آن صورت زشت ميگوياد :ای بنادهی خادا ،تاو كيساتي؟ مان چيازی
زشتتر از تو نديدهام ! در جواب ميگويد :من عمل بد تو هستم كه انجام مايدادی و عقياده و
رأی ناپاک تو هستم .امام فرمودند :سپس روح وی اخذ شده و در همان جايگااه خاود كاه
در آتش ديده بود ،قرار داده ميشود .پس به طور مدام سوزی به جسام او مايرساد كاه درد و
سوزض آن را تا روز قيامت در جسم خود مييابد و خدای متعال مسلط مايگرداناد بار روح او
 99مار بزرگ كه به او نيش مي زنند ،كه اگر يكاي از آن مارهاا بار زماين بدماد ،امكاان نادارد
ديگر زمين چيزی بروياند»
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روايت بسيار عميق مذكور ،ما را متوجه اين امر ميكند كه همانطور كه در زندگي دنياوی
وقتي باب ايمان يا باب عقايد حق به روی قلب انسان باز شود ،در حقيقت بااب بهشات باه روی
انسان باز شده است ،همين حالتِ دروني در برزخ صورت خاص خود را مييابد و بااب بهشات
بر جان انسان گشوده ميشود و باز شدن بابي از جهنم ،تمثّل برزخيِ همان عقايد باطل و اعماال
فاسد دنيوی است.
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باز بايد فراموض نكنيد اينكه مالحظه ميفرماييد قبر يا برزخ سخن ميگويد ،باه جهات آن
است كه جنس آن از عالَم مجردات است و لذا عالوه بر اينكه فهم و شعور دارد و شخصاي را
كه وارد آن ميشود ميشناسد ،قدرت تكلم نيز دارد .همچنانكه خاود ماا بعضااً باا خودماان از
طريق نفسِ مجردمان سخن ميگوييم نكتهی مهم توجه به رابطهای است كه نفس ناطقاه باا قبار
خود كه همان برزخ است دارد در حاليكه چنين رابطهای بين بدن مادی و قبر خاكي نيست.

رابطهی قبر برزخي با قبر خاكي
از اين نكته نيز نبايد غفلت كرد كه رابطهای بين قبرِ برزخي و قبر خاكي هست كه مربوط به
تعلق روح انسان به بدن موجود در قبر خاكي است ،هر چند كه قبر خاكي ،قبر «تن» است و قبار
برزخي ،قبر «نفس» انسان است ،و فشار قبر مربوط به قبر برزخي اسات ،و فشااری كاه باه نفاس
انسانِ خطاكار در برزخ وارد مايشاود باه جهات «عقاياد باطال» و «اخاالق فاساد» و «اعماال و
ارادههای غلط» است ،ولي روح انسان يک نحوه تعلق و توجه به بدن خاود و قبار خااكيِ خاود
دارد.
به جهت تعلق و توجه روح به بدن ،روح انساان حااالتي را كاه بار تان مايگاذرد احسااس
ميكناد و در نتيجاه مايتاوان گفات باين قبار برزخاي و قبار خااكي ارتبااط هسات .در اساالم
دستوراتي در رابطه با بدن انسانِ متوفي داده شده تا برای شخص متوفي مفيد باشد ،مثل رعايات
حمل جنازهی ميت و كيفيت غسل و كفن و لَحَد ،يا رعايت حرمت قبور و حرامبودن نابش قبار
و استحباب زيارت قبور و دعا و طلب مغفرت كردن برای متوفي.
چون بدن انسان در قبر قرار گيرد ،آرامآرام توجه روح به بدن ،كمْ و توجاه باه عاالم بارزخ
بيشتر ميشود ،ولي در ابتدا كه بدن او را در قبر قرار ميدهند روح انسان خاود را در كناار بادن
مييابد و حاالتي كه بر بدن او ميگذرد را در خود احساس ميكند .از يک طارف باا ورود باه
عالم برزخ با نظام و احكام جديد و خطرات توأم با يک ناوع وحشات و تارس و روشاننباودن
آيندهی خود ،مواجه شده است  ،و از طرفي ديگر شااهد دفان بادن خاود اسات ،طبعا ًا وحشات
خاصي دامن گير روح بوده و بدين لحاظ اسالم در اين لحظات دستورات خاصي داده اسات تاا
وحشت و فشار روح را كم كند.

امام صادق ميفرمايند« :وقتي ميت را به طرف قبر آوردی ،به سرعت و يک مرتبه او را

وارد قبر نكن ،بلكه او را دو يا سه ذراع پايينتر از قبر به زمين گذاشته و به حال خاود بگاذار تاا

برای ورود به قبر تحصيل آمادگي بكند .»...يا ميفرمايند« :وقتي ميت را به طرف قبر آوردی باا
آرامي و از جانب پاها او را وارد قبر بكن»  5يا اينكه ميفرمايند « :در حاين گذاشاتن او در قبار
برای او از خداوند طلب رحمت و مغفرت كنيد».

بهشت برزخي؛ باب بهشت موعود
اينكه در روايات داريم چون متاوفي از عهادهی ساؤاالت مَلَكاين برآماد ،بارای او دری از
درهای بهشت باز ميشود «يفْتَحا ِهلَه،هباباًهاِليهالْجنَّةِ» به معني باز شدن درِ بهشت در عاالم قبار و
برزخ به روی انسان صالح است .اين بهشت ،نازلهای از بهشتِ قيامتي است و نعمتهای بهشاتي
به تناسب نظام برزخي به او روی ميآورند و در مسيری قرار ميگيرد كه او را به ساوی بهشات
موعود پيش ميبرد .همين حالت به صورت بر عكس ،برای كسي است كه از عهدهی ساؤاالت
مَلَكين بر نيامده است و لاذا ميفرمايد« :يفْتَحا ِهلَه،هباباًهاِليهالنّار» 6برای او دری از درهای آتش
باز ميشود .و لذا كسي كه در جهنمِ برزخي قرار مايگيارد در حقيقات بااب جهانم موعاود باه
روی او باز شده است و به تناسب نظام برزخي از عذابهای جهنم معذب ميگاردد و باهساوی
آن جهنم حركت ميكند و همهی اين حاالت بر نفس ناطقهی او ميگذرد كه هماهی حقيقات
اوست.

از حضرت صادق  داريم«:اِذاهدخََِّهالْم،ؤمِنُهقَبررَ ،هكانَتِهالصال ةُهعنْهيمينِمهِ ه الزَّكم ةُهعمهنه

يسارِ ِ ه الْبِرُّهم،طُِِّّهعليه.هقاوَ:هفَيتَنَحَّيهالصابرُهناَيةً.هفَاِذاهدخََِّهعلَيهِهالْملَكا ِهاللّذا ِهيليا هم،سمائَلَتَه،ه
قاوَهالصابرُهلِلصال ةه هالزّكاةِه هالْبِر:هد ،نَكُُهصاَِبكُُرهفَاِ ْهعجزْتُُرهعنْههفَاَنَاهد ،نَه 7»،وقتي كه مؤمن به
قبر داخل شد ،نماز او در جانب راست و زكات او در جانب چپ او قرار گرفته و كارهای خيار
او بر او اشراف دارد .حضرت در ادامه فرمودند :پاس صابر از او فاصاله گرفتاه در جاانبي قارار
ميگيرد .وقتي ملكين جهت سؤال ،بر او وارد شدند ،صابر او باه نمااز و زكاات و كاار خيار او
ميگويد از صاحب خود محافظت كنيد و اگر چنانچه شما عاجز شديد من او را حفظ ميكنم.
به طوری كه مالحظه ميكنيد همان طور كه نماز و زكات و صابر ،انساانِ ماؤمن را در دنياا
حفظ ميكنند ،در برزخ نيز در مقابل ملكين به كمک او ميآيناد و تجسام ماييابناد و ايان باه
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جهت آن است كه اين اعمال در روح او تثبيت شده و جزء عقيدهی او گردياده اسات و انساان
در آن عالم به سيری روحاني دست مييابد.

پيامبر خدا ميفرمايند« :إ ّهالْقَبررَهاَ ّوُهمنازِوِهاآلخِرَةِهفَإِ ْهنَجاهمِنْه،هفَماهبعرد هَيرسرُهمِنْمه،ه هإ ْه

لَُرهينْجحرهمِنههفَماهبعرد هلَيرسهَقََِّّهمِنْه 8»،قبر اولين منزل از منازل آخرت اسات ،اگار انساان از ايان
منزل نجات پيدا كرد منازل بعدی از آن آسانتر خواهد بود و اگر از اين منزل نجات پيدا نكارد
منازل بعد از آن ،كمتر از آن نيست .چون اگر انسان در زندگي دنيايي ،خود را با عاالم غياب و
برزخ آشنا ك رده باشد و مطلاوب خاود را در آن عاالم قارار داده باشاد پاس از وحشات اولياه،
همواره هرچه جلو رود با مطلوب خود روبهرو ميشود.

صراط و ظهور باطن افراد
با توجه به اين كه قبر همان عالم برزخ است به موضوع فشار قبر كه در متون روايي ما آماده
توجه نماييد تا رابطهی بين رذائل نفس و فشار قبار روشان شاود و عااملي گاردد جهات نجاات
عزيزان از فشار قبر و وسيلهای باشد در راستای سير به سوی بهشت .زيرا اگر كسي در دنياا ساير
به سوی بهشت نداشاته باشاد در روز قيامات «پال صاراط» نادارد؛ و بادون حسااب وارد جهانم
ميشود .صراط در عالم حشر مسيری است در مقابل انساان ،بارای رسايدن باه بهشات و اساماءِ
رحمت الهي .مسلّم همهی انسانها در اين دنيا در مسيری باه ساوی خادا هساتند ،هرچناد راههاا
متفاوت است و نتايج آن نيز گوناگون .بعضي به سوی رحمت الهي سير ميكنند و در صراط به
سوی بهشت وارد ميشوند و بعضي به سوی غضب الهي ساير مايكنناد و باه جهانم مايرساند.
همانطور كه انسانها در نفس خود به سوی اهداف متفاوت سير ميكنند و تحول مييابند.
صراط از همان اولِ حشر شروع ميشود و در امتداد مواقا و در بطن آنهاا قارار دارد و باا
آغاز حشر ،هركس در صراط خود قرار ميگيرد و صراط در عالم قيامت ،ظهور باطني صراطي
است كه انسانها در زندگي دنيوی در نفس ناطقاهی خاود داشاتهاناد .در حقيقات انساانهاا در
زندگي دنيویِ خود راهي داشتهاند ،يا آن راه به سوی خدا باوده و ياا باه ساوی غيار خادا و در
قيامت باطن آن راه بروز ميكند و در اين رابطه مي توان گفات :هماهی مواقاا عاالم حشار از
اجزای صراطاند.

 - 8بحاراالنوار ،6 ،ص.242

امام صادق در توصيا صراط ميفرمايند« :ماردم در طبقاات مختلاا از صاراط عباور
ميكنند و صراط از مو باريکتر و از شمشير برندهتر است .پس گروهاي مانناد بارق از صاراط
عبور ميكنند و كساني مثل فرار اسب از آن عبور ميكنناد و دساتهای از آن باا شاكم و دسات
عبور ميكنند [با زحمت و كندی] و برخي با پا [به صورت عادی] عبور ميكنناد و گروهاي باا
اُفت و خيز عبور ميكنند ،گاهي بخشي از آتش او را ميگيرد و گاهي رهايش ميكند».
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روايت مذكور نشان ميدهد هركس بسته به نوع حركتش در دنيا و چگونگي عقيده و عمل
و اخالقش ،سرعتِ متفاوت دارد و با سوزندگي كمتر يا بيشتر همراه است .بااطن قادمگذاشاتن
در دنيا ،قدم گذاشتن بر بطن آتش است ،اما كساني چون انبياء و اوليااء هماين كاه باه دنياا قادم
گذاشتند به سرعت از آن به سوی خداوند گذشتند ،ولي آنها كاه دلبساتگيهاای دنيااييشاان
زياد است خيلي كُنمد بر صراط عبور ميكنند.
امام خميني«رمحةاهللعليه» ميفرمايند« :پل جهنّم از دنيا تا بهشت امتداد دارد و شما اآلن در باين راه
هستيد و در صراط هستيد ...10.مؤمن قدرت خاموض كردن آتش جهنّم را دارد لذا در ماوردض
فرمودهاند« :اِ َّهالنّارهتَقُ وُهلِلْم،ؤْمِنِهي رمهالْقِيامةِهجزْهياهم،ؤْمِنُهفَقَدرهاَطْفَمأَهنُم ر،كهلَهبِميه» 11آتاش در
قيامت به مؤمن ميگويد :ای مؤمن! بگذر كه نور تو شعله و حرارت مرا خااموض كارده اسات.
چرا كه مؤمن از نور ايمان برخوردار است و به اندازهی نور ايمان بر آتشِ شهوت و غضبِ دنياا
غلبه كرده است ،ولي چون مؤمن صاح ب عقال كلّاي نيسات و آلاودگي باه دنياا و دار طبيعات
دارد ،در هر صورت آتشي در مقابل دارد كه آن را با نور ايمان خاموض ميكند ،ولي در ماورد

ائمهی معصومين روايت هست كه فرمودند« :ج،زْناه هُِيهخَامِد » 12ما از آتش عبور كارديم
در حاليكه خاموض و سرد بود؛ زيراكه دار طبيعت در نفوس كامله هايچگوناه تصارفي نادارد؛
چون آنها طبيعت را هم الهي كردهاند... 13.نوری كه صراط را روشن ميكند ،نور علم و ايمان

 - 9بحاراالنوار ، 8 ،ص 64
 - 10معاد از ديدگاه امامخميني«رمحةاهللعليه» ،ص .287
 - 11تفسير نورالثقلين ،2 ،ص  ،345ح .133
 - 12علماليقين ،2 ،ص.971
 - 13شرح حديث جنود عقل و جهل ،امامخميني«رمحةاهللعليه» ،ص.46

است ،و چون علم و ايمانِ افراد در دنيا متفاوت مي باشد ،نور افراد در صاراط متفااوت اسات و
نور بعضي مثل نور شمس و نور بعضي مثل نور قمر است».
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فشار قبر
در روايتي مشهور داريمَُ« :تِيهرس ،وُهاللَّهِهفَقِيَِّهلَه،هإِ َّهسعردهبرنَهم،عاذٍهقَدرهما هفَقَمامهرس،م وُه

اللَّهِه هقَامهََصرحاب،ه،همعه،هفَأَمرَهبِغُسرِِّهسعردٍه هُ ،هقَائٌُِهعلَىهعِضَادةِهالْبابِهفَلَمَّاهََ ْهَ،نطَه هكُفمنَه ه
َ،مَِِّهعلَىهسرِيرِ ِهتَبِعه،هرس ،وُهاللَّهِهبِلَاهَِذَاءٍه هلَاهرِداءٍهثَُُّهكَا َهيأْخُذُهيمرنَةَهالسَّرِيرِهممرَّةًه هيسرمرَةَه
السَّرِيرِهمرَّةًهَتَّىهانْتَهىهبِهِهإِلَىهالْقَبررِهفَنَزَوَهرس ،وُهاللَّهِهَتَّىهلَحد ،ه هس َّىهاللَّمبِنَهعلَيرمهِه هجعمَِّه
يقُ وُهنَا ِلُ نِيهَجراًهنَا ِلُ نِيهتُرَاباًهرطْباًهيس،دُّهبِهِهماهبيرنَهاللَّبِنِهفَلَمَّاهََ ْهفَرَغَه هَثَماهالتُّمهرَابهعلَيرمهِه ه

س َّىهقَبررَ ،هقَاوَهرس ،وُهاللَّهِهإِنيهلَأَعرلَُ،هََنَّه،هسيبرلَىه هيصُِِّهالْبِلَىهإِلَيرهِه هلَكِنَّهاللَّههي،حِمبُّهعبرمداًهإِذَاه
عمَِِّهعملًاهَََركَمه،هفَلَمَّاهََ ْهس َّىهالتُّرْبةَهعلَيرهِهقَالَترهَُمُّهسعردٍهياهسعرد،هُنِيئاًهلَكهالْجنَّةُهفَقَماوَهرس،م وُه

اللَّهِهياهَُمَّهسعردٍهمهرهلَاهتَجرزِمِيهعلَىهربِّكِهفَإِ َّهسعرداًهقَدرهََصابتْه،هضَمَّةٌهقَاوَهفَرَجعهرس ،وُهاللَّمهِهه ه
رجعهالنَّاس،هفَقَالُ اهلَه،هياهرس ،وَهاللَّهِهلَقَدرهرََيرنَاكهصنَعرتهعلَىهسعردٍهماهلَُرهتَصرمنَعره،هعلَمىهَََمدٍهإِنَّمكه

تَبِعرتهجنَازتَه،هبِلَاهرِداءٍه هلَاهَِذَاءٍهفَقَاوَهإِ َّهالْملَائِكَةَهكَانَترهبِلَاهرِداءٍه هلَاهَِذَاءٍهفَتَأَسَّيرت،هبِهاهقَمالُ اه
هكُنْتهتَأْخُذُهيمرنَةَهالسَّرِيرِهمرَّةًه هيسررَةَهالسَّرِيرِهمرَّةًهقَاوَهكَانَترهيدِيهفِيهيمدِهجبررَئِيمَِّهآخُمذُهَيرمثُه
يأْخُذُهقَالُ اهََمرْ هبِغُسرلِهِه هصلَّيرتهعلَىهجِنَازتِهِه هلَحدرتَه،هفِيهقَبررِ ِهثَُُّهقُلْمتهإِ َّهسمعرداًهقَمدرهََصمابتْه،ه
ضَمَّةٌهقَاوَهفَقَاوَهنَعُرهإِنَّه،هكَا َهفِيهخُلُقِهِهمعهََُرلِهِهس ،ءا» 15به رسول خدا  خبر رسيد كه ساعد بان

معاذ مرده است ،آن حضرت با اصحاب خود آمدند و دستور دادند سعد را غسل دهناد و خاود
بر در ايستاد و چون حنوط و كفنش كردند و تابوتش را برداشتند ،رساول خادا باىكفاش و
رداء او را تشييع كرد و گاهى سمت راست تابوتش را ميگرفت و گاهى سامت چاپ آن را تاا
به گورض رسانيد و خود حضرت ميان گور او رفتند ،لحدض را درسات كردناد و خشات بار او
چيده ميفرمودند سنگ به من دهيد و گِل بدهيد و ميان خشتها را گِل ميزد و چون تماام شاد
و خاک بر او ريخت و قبرض را ساخت .فرماود مان مايدانام كهناه ماىشاود و كهنگاى باه او
سرايت ميكند ولى خدا دوست دارد هر كه عملي انجام ميدهاد آن را محكام كناد .چاون باه
قبرض پرداخت ،مادر سعد برخاست و گفت :اى سعد بهشت بر تاو گاوارا بااد .رساول خادا
 - 14چهل حديث ،امامخميني«رمحةاهللعليه» ،ص.419
 - 15أمالي الصدوق ،ص .385

فرمودند :اى مادر سعد آرام باض و با پروردگارت مطلب را تمامشاده نادان زيارا ساعد گرفتاار
فشار قبر شد .راوی ميگويد چون رسول خدا برگشتند و نيز مردم برگشتند و به آن حضرت
عرم كردند :يا رسول اهلل ما ديديم با سعد آن كرديد كه با احادى نكردياد ،باىرداء و كفاش
دنباله جنازهاض رفتيد ،فرمودند :فرشتهها بىردا و پاى برهنه دنبال او بودند و من به آنهاا تأسّاى
كردم ،گفتند راست و چپِ تابوتش را گرفتيد؟ فرمودند :دستم به دست جبرئيل بود و هر جاا را
ميگرفت ميگرفتم ،گفتند شما دستور غسلش را داديد و بر او نماز خواندياد و او را باه دسات
خود در گور نهاديد و باز هم فرموديد كه سعد فشار قبر دارد؟ فرمودند :آرى باا خانادان خاود
بداخالقى ميكرد.

با دقت در روايت فوق ميفهميم فشار قبر مربوط به عالَمي اسات كاه رساول خادا آن را

ميبينند در حالي كه اطرافيان از آن آگاهي ندارند و اين نشان ميدهد كه فشاار قبار مرباوط باه
همان عالم برزخ است و ميفهميم كه انسان به هنگام فشار قبر ،در فشار اعمال خود است كه در
نفس خود ايجاد كرده ،اعم از اخالق سوء و يا عقايد و اعمال باطل ،و اين فشار بر بدن برزخاي
وارد ميشود و كساني ميتوانند آن را ببينند كه بر عالم برزخ اشاراف دارناد و منظاور از فشاار
قبر ،فشارِ قبرِ برزخي است و در آن قبر نفس ناطقه تحت فشار قرار ميگيرد .اين نمونهای بود از
اين كه چرا وقتي ميگوئيم «قبر» ،بايد متوجه برزخ شويم كه قبر حقيقي انسانها است و مرباوط
به نفس ناطقهی اوست.
در رابطه با قبر و با توجه به مطالب فوق بايد بدانيم چگونگي قبر انسانها را اخالق و عقاياد
و ارادهها و اعمال آنها تشكيل ميدهد ،منظور از عمل همان ارادهای است كاه منجار باه عمال
ميشود و نه شكل عمل .وقتي انسان از اين بدن منصرف ميشود ،با بادن برزخاي خاود روبارو
ميشود كه توسط شرايطي احاطه شده كه به آن قبر ميگويناد و آن شارايطي اسات كاه ماا باا
عقايد و اخالق و ارادههای خود ساختهايم .در موضوعِ رابطهی بين فشاار قبار و اعماال و رفتاار
انسانها رسول خدا ميفرمايناد« :منْهَجَّهََرربعهَِججوهلَُرهتُصِبره،هضَغْطَةُهالْقَبررِهََبدا» 16كساى كاه

چهار نوبت به حجّ رود ،هرگز فشار قبر به او نرسد .عرم شد اگر انساني حسود باشد شارايطي
در برزخ برای خود فراهم كرده كه او را فشار ميدهد ،همانطور كه در همين دنيا حساادت باه

 - 16شيخ صدوق ،من ال يحضره الفقيه ،2 ،ص.217 :

او فشار ميآورد منتها آنچه در اين دنيا اخالق و عقيده است در عالم برزخ صورت پيداميكناد
و مباحث معرفت نفس جايگاه چنين رواياتي را تبيين مينمايد.
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جسمانیبودن معاد

اهلالبيت اسراری از حقيقت را فاض كردهاند كه با انديشهی دنيايي نمايتاوان باه آنهاا

دست يافت از جمله اين كه امام صادق ميفرمايناد« :منْهََنْكَرَهثَلَاثَةَهََشْياءهفَلَيرسهمِنْهشِيعتِنَاه
الْمِعررَا ه هالْم،ساءلَةَهفِيهالْقَبررِه هالشَّفَاعة» 18هر كس سه چيز را منكار شاود از شايعيان ماا نيسات،
«معرا » و «پرسش در قبر» و «شفاعت» و ما را متوجه ميكنند چگوناه نفاس ناطقاهی انساان در
عالم برزخ زنده و بيدار است و بايد به سؤاالت مَلَكين جواب دهد .در اين رابطه موضاوع معااد
جسماني مطرح ميشود و ايان كاه هار عقياده و اخاالق و ارادهای صاورتي جساماني باه خاود
ميگيرد اما جسمي كه مطابق جنسِ عالم برزخ است .اين كه شنيدهايد« :اگر كساي عملاش باد
باشد ،جسمش در برزخ و قيامت زشت است ».بر همين اساس است كاه «عمال»او« ،بادن» او را
ميسازد .بعضيها آنقدر شكلشان در قيامت زشت است كه رسول خدا در رابطاه باا آنهاا
ميفرمايناد« :يحرس،نُهعِنْدُاهالقِرَدةُه هالخَنَازِيرَ»19هميم ه هخ كهازهآ ُاهزيباترنمد.هُمما هطم ره

امامهصادقهميفرمايند« :إِ َّهاللَّههيحرشُرُهالنَّاسهعلَىهنِيَّاتِهُِرهي رمهالْقِيامة»20خداوناد ماردم را در
روز قيامت بر اساس نيّاتشان محشور ميكند .و معلوم است كه جنس جسمشان از جانس عقاياد
و اخالق است ،در عين اين كه آن عقايد و اخالق شاكل و صاورت دارد .ايان از عظماتهاای
معارف اهلالبيت است كه ما را متوجه ميكند چگونه عقايد و اخالق و اعمال ما جسم پيادا

ميكنند .مردم عادی نمي توانند متوجه باشند كاه چيازی جسام داشاته باشاد و ماادی نباشاد در
حالي كه اگر به صورتهايي كه در ذهن خود دارند توجه كنند مييابند كاه آن صاورتهاا در
عين اينكه جسم دارند جنس آنها مادی نيست تا وزن و حجم داشته باشد.

 - 17در رابطه با مجسّم شدن عقايد و اخالق و اعمال به قسمت تجسم اعمال از كتاب «معاد ،بازگشات باه جادّیتارين
زندگي» صفحهی  190از همين مؤلا رجوع فرمائيد.
 - 18فتال نيشابورى ،روضة الواعظين و بصيرة المتعظين ،2 ،ص .501 :به نقل از امالى صدوق ،ص .177
 - 19مالصدرا ،اسفار ،9 ،ص  .5شرح فصوص كاشاني ،ص .118
 - 20بحار األنوار  ،67 ،ص.209 :

برزخ و قيامت شرايط خاص خود را دارند ،زمين قيامت ساخن مايگوياد و اخباار خاود را
بازگو ميكند« .تُحدِّثُهََخْبارُماه» 21و دسات انساان تكلّام مايكناد ،و خداوناد در ايان رابطاه
ميفرمايد « :هتُكَلم،ناهََيرديهُِره هتَشْهد،هََررج،لُهُ،رهبِماهكانُ اهيكْسِمبَ ،ه» 22دساتهايشاان باا ماا تكلّام
ميكنناد و درون خاود را ظااهر ماينمايناد و پاهايشاان شاهادت مايدهناد از آنچاه باه دسات
آوردهاند 23.وقتاي نحاوه ی جساماني باودن بارزخ و قيامات را فهمياديم بهتار ساير مايكنايم و
ميفهميم اعمال و عقايد ما چه آيندهای را برای ما رقم ميزنند .البته با عقيدهی مبهم در رابطه با
معادِ جسماني كسي جهنم نميرود و اگر كسي فكركناد مارهاای آن دنياا ،هماين مارهاسات و
آتش آنجا همين آتش است ،در عقيدهی سالمي قرار دارد هرچند آن عقيده صاحيح نيسات و
نميتواند آنطور كه شايسته است سلوک داشته باشد .همينطور كه اگر كسي «توكل» نداشات
و متوجه نبود تمام امور عالم و آدم در قبضهی خداوناد اسات هماواره نگاران اسات و آراماش
الزم جهت سلوكش را ندارد ،غفلت از ساير عقايد نيز هماين نقاش را دارد و عاالوه بار آن در
قيامت كه بايد با صورت عقايد خود روبهرو شود با مسيری نوراني كه حاصل اعتقاد باه معاادی
صحيح است روبهرو نميشود .همينطور كه از توكل به خداوند در همين دنياا كاار مايآياد و
هلل شاما را
همين حاال يک بهشت جلوی شما باز ميكند  ،توكال شاما در قيامات نياز ساير الاي ا ِ
آسان ميگرداند .فردا همين عقيده« ،صورت» پيدا ميكند .كتاب محاسن برقاي از ابوبصاير كاه
از اصحاب امام باقر و امام صادق«عليهماالسوالم» اسات نقال مايكناد كاه از يكاي از آن دو بزرگاوار
شنيدم :وقتي بندهی مؤمن وفات نماود ،شاش صاورت باا وی داخال قبر(بارزخ) مايشاوند ،در
حاليكه يک صورت در ميان آنها از بقيهی صورتها از لحاظ قيافه زيبااتر و از جهات هيكال
جذابتر و از نظر رايحه ،خوشبوتر و از لحاظ شكل ،پاكيزهتر است .امام فرمودند :صورتي
در طرف راست او قرار ميگيرد و صورتي ديگر در طرف چپ وی ،يكي در مقابل و يكاي در
پشت سر او ،يكي نزد پاهای وی و صورتي كه از همه زيباتر اسات در بااالی سار او .پاس اگار
گرفتاری و خطری بخواهد از طرف راست به وی متوجه شود  ،صاورتي كاه در طارف راسات
است از آن ممانعت ميكند ،سپس همين طور از هركدام از جهات ششگانه گرفتاری و خطاری
 - 21سورهی زلزال ،آيهی .4
 - 22سورهی يس ،آيهی .65
 -23برای دقت بيشتر بر روی جسم قيامتي مطالعهی نوشتار «چگونگيِ حيات بدن اخروی» از همين مؤلا شروع خوبي
است.

كه مي خواهد به سوی او متوجه گردد ،از جانب آن صورتها ردّ ميشاود .اماام فرمودناد:
صورتي كه از همه زيباتر است به بقيهی صورتها ميگويد :خدای متعال به شاما از جهات مان
جزای خير عنايت بفرمايد ،شما چي ،و كي هستيد؟ صورتي كه در طرف راسات بنادهی ماؤمن
است ميگويد :من نماز هستم ،و صورتي كه طرف چپ وی ميباشاد ،مايگوياد :مان زكاات
هستم .صورتي كه مقابل او است ،ميگويد :من روزه هستم ،و صورتي كه در پشت سر اوست،
ميگويد :من حج و عمره ميباشم ،صورتي كه طرف پاهاای اوسات ،مايگوياد :مان ساعي در
خادمت و وصاالت باه برادراناات هسااتم .ساپس اياان صاورتهااا بااه آن صاورت زيباااتر از همااه
ميگويند :تو كه از همهی ما از لحاظ قيافه زيباتر و از جهت رايحه خوشبوتر و از نظار هيااكل،

جاااذّابتاار ماايباشاااي ،چاااي و كاااي هستاااي؟ جااواب ماايدهااد :ماان «والياات» آلمحمّااد
ميباشم».
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در اين روايت به «صورت برزخي» يا «تَمَثُّل و تجسام برزخايِ» نمااز ،زكاات ،روزه ،حاج و
عمره ،سعي در خدمت و ارتباط با برادران ديني و واليت اهل بيت عصمت ،اشاره شاده اسات.
از اين روايت برميآيد كه حقيقت كلي هر يک از اين اعمال در عالم بارزخ باه طاور جداگاناه
مُتَمَثَّل ميگاردد و آن صاورتهاا وَرای ايان اعماال ظااهری ،در بااطن انساان باروز مايكناد،
صورتهايي كه به ظاهر شبيه اعمال ما نيست ،و قرارگرفتن هر يک از اين صورتها در جاناب
خاص خودشان بيحساب نيست .مالحظه كنيد هماكنون در نفس ناطقهی ما چه غوغايي اسات
كه فردا ظهور جسماني به خود ميگيرند.

رسول خدا فرمودهاند« :القَبررُهإمَّاهر رضَةٌهمِنْهرِياضِهالجنَّةِهاَ رهٌَفَرةٌهمِنْهَ،فَرِهالنيرَا ِ» 25قبر،

باغي از با های بهشت و يا حفرهای از حفرههای جهنم است .پاس قبار ياک حقيقات وجاودی
است كه سخن ميگويد و يا فشار ميآورد و يا برای مؤمنين گسترده ميشود به طاوری كاه در
مورد مؤمن ميفرمايند« :فَيفْسحا ِهلَه،هفِيهقَبررِ ِهمدَّهبصرِ ِه هيأْتِيانِهِهبِالطَّعامِهمِمنَهالْجنَّمةِه هي،مدرهخِلَا ِه
علَيرهِهالرَّ رحه هالرَّيرحا »26پس برای او در قبر شرايط آنچنان گسترده ميشود كه تا چشمش كاار
ميكند جلو او باز ميگردد و طعام بهشتي برايش ميآورند و روح و ريحان بر او وارد ميشود.
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همينطور كه در اين دنيا بينش توحيدیاض افق او را از تنگناهای دنيايي باالتر برده بود .انسااني
كه منور به بينش توحيدی نيست ،نگران خوراک فردایِ خود مايباشاد و در فضاای نگراناي از
فردا نميتواند امروز درست زندگيكند و تمام عمر خود را در نگراني از فردايي مابهم صارف
جمعآوری ثروت ميكند يكي هم مثل حضرت امام خميني«رضواا اهللعليه» كه تمام عمار خاود را در
انجام وظيفه و قيام لِلّه صرف نمود بدون آنكه نگران فردای مبهم خود باشد .زيرا زندگي را بار
مبنای بينش توحيدیِ درست برای خود تعريا كرده بود .ايشان در نامهای كه تحت عنوان «ای
احمد» خطاب به فرزندشان احمد آقاا«رمحةاهللعليوه» مايفرمايناد« :ای احماد! زمااني كاه عماماههاا را
برمي داشتند ،صبح رفتم نان بخرم ،ديدم يک آقايي يک تكه ناان خاالي در دسات گرفتاه و در
حال خوردن است .رو به من كرد و گفت« :گفتند :عمامهها را بايد برداريد ،من هام عماماهام را
دادم به يک زني كه دو يتيم داشت تا دو تا پيراهن بكند برای فرزندانش ،فعالً هم كه سير شدم،
تا ظهر هم خدا بزرگ است ».ميفرمايند« :احمد! به خدا قسم چهل سال است حسرت حاال آن
آدم را ميخورم!» كه چقدر نسبت به تنگنای دنيا آزاد بود .راستي چارا زنادگي بارای آنهاايي
كه خدا دارند ،اينقدر باز و وسيع اسات اماا بارای آنهاايي كاه در مادّ نظار خاود خادا را قارار
ندادهاند تنگ است؟ به همين جهت عرم ميشود اهل دنيا هر قدر هم كه از دنيا داشاته باشاند
همين اآلن در فشاراند .اين فشار ،فردا «صورت» به خود ميگيرد و بر اين اساس گفته مايشاود:
قبر عبارت است از اخالق و عقايد و ارادههايي كه منجر به عمل شده است و «فشار قبار» هماان
فشار عقايد باطل و اخالق رذيله و ارادهها اعمال فاسد است.

در رابطه با اينكه قبر ،باطن زمين است امام صادق در پاسخ اين كه جايگاه ارواح پاس

از مرگ كجاست ،فرموده اند آنها تا روز بازپسين در باطن زمين قرار دارند و نيز در جواب ايان
كه مرده را كه بردار آويزند و جسدض در آنجا بماند ،روحش كجاا خواهاد باود؟ فرمودناد در
دست فرشتهی قبض روحش است تا آن را باه بااطن زماين برسااند 27.حضارت جاای قبار را در
باطن زمين معرفي ميكنند كه همان عالم ملكوت باشد.
مالحظه ميفرمائيد كه نفس ناطقهی شما اصلِ شما است و همان است كاه قبار دارد و معااد
هم كه گفته ميشود جسماني است ،به همين معنايي است كه اعمال و عقاياد و اخاالق ،تجسّام
پيدا ميكنند تا آنجا كه حتي عقيده و نماز انسان تجسّم پيدا ميكند همچنانكه در روايت قبال

 - 27احتجا طبرسي ،جلد دوم ،ص .96

مالحظه فرموديد واليت آل محمد را كه انسان به عنوان يک عقيده پذيرفتاه باه عااليتارين
صورت مييابد و با آن مأنوس خواهد شد .مالحظه كنيد چه معارف گرانقدری در اختيار شايعه
است كه حتماً آيندهی فرهنگي جهان را خواهد ساخت ،زيارا شايعه مايتواناد حارف اصالي و
نهايي و منظم و حسابشدهای را كه جوابگوی همهی ابعاد انساانهاسات طارح كناد ،چقادر
فرق است بين معارفي كه در نزد شيعه است با تفكری كه منكر سؤال قبر و وجود برزخ است.

تعلقِ «نفس ناطقه» به «تن» ،بعد از مرگ
سؤال :اگر پس از مرگ ،اين بدن ربطي به شخصيت انسان ندارد و همه چيز مربوط به روح
انسان است ،چرا در هنگام دفنِ بدن روی آن خاک نميريزند بلكاه لحاد مايگذارناد تاا روی
بدن خاک ريخته نشود؟
جواب :اين قاعده را فراموض نفرمائيد كه نفس ناطقهی انسان پس از مرگ نيز به بدن خاود
توجه دارد و لذا تمام حاالتي كه بر بدن او وارد ميآيد ،حس ميكند .همينطور كاه اگار شاما
دوچرخهتان را فروختيد با اينكه ديگر نميتوانيد در آن تصرف كنيد ولي باز به آن نظر داريد،
با اينكه آن دوچرخه آنچنان مرتبط به شما نبود كه بدن شما به شاما مارتبط باود ،شاما باا بادن
خود شصت سال زندگي كردهايد به هماين جهات هار فشااری كاه بار آن وارد شاود در خاود
احساس ميكنيد .به ما دستور دادهاند قبال از آنكاه جساد را وارد قبار كنياد ساه باار آن را در
نزديكي قبر زمين بگذاريد تا آمادهی ورود به قبر شود 28 .چاون روح انساان در دنياا باه بادنش
تعلق دارد و لذا پس از مرگ هم تا مدتي به آن بدن توجه دارد .حتي بايد بدن متاوفّي را غسال
دهند و تميز كنند و كفن او هم بايد پااک باشاد؛ چاون تماام ايان حااالت كاه بار بادنش وارد
ميشود برای خود احساس ميكند و چون متوجه بادن خاود مايباشاد و در راساتای توجاه باه
بدنش ،در هنگام خواندن تلقين دستور ميدهند پس از آن كاه وارد قبار او مايشاوی و از خادا
برای او تقاضای عفو مينمايي ،سپس دست راست خاود را بار باازوی راسات او بگاذار و او را
حركت ده ،حركتي شديد و آنچه را بايد به او تلقين كني اداء كن تا او باا توجاه باه كساي كاه
وی را حركت ميدهد متوجه تلقاين بشاود .پاس از آن باياد «قبار را باا خااک پار نماوده و باه
اندازهی چهار انگشت از زمين بلناد نمايناد ،يعناي قبار را مساطّح درسات كنناد ،روى قبار آب
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بپاشند ،پاشيدن آب را از سمت سر قبر شروع نمايند و ساپس چهاار ساوى قبار را دور بزنناد تاا
اينكه باز به سر قبر برگردند و اگر چيزى از آب اضافه ماند ،بر وسط قبر بريزند».
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عدهای تا اين مرحله هنوز متوجه نيستند كه مردهاند و فكر ميكنند در همان دنيا هستند ولي
شرايط غير عادی شده ،خود شما ممكن است در هنگام مرگ ببينيد طاق اتاق پائين آمد و در و
ديوار دارد خراب ميشود و نفهميد اينها آثار تخريب دنيای شما است و داريد به ساوی قبار و
برزخ ميرويد و هنگام تلقين متذكر مايشاويد كاه ماردهاياد! يكاي از شاهدا كاه جسادض در
منطقهی عراقيها مانده بود و چندين ماه بعد آن جسد را آوردند و دفن كردند ،به خاواب رفقاا
آمده بودند كه من تا وقتي دفن نشدم نفهميدم كاه ماردهام .يكاي از شاهدای خيلاي خاوب كاه
بدنش را بعد از پنج ،شش ماه با زحمتي بسيار از منطقه عملياتي از زير آتش دشمن آوردناد .باه
خواب پسرشان آمده بودند ،ايشان ميگفت :در خواب از پدرم پرسيدم :بابا چه موقاع فهميدياد
كه شهيد شدهايد؟» گفته بود :آن وقتي كه مرا از مسجد با تابوت بيرون آورديد .از آن وقتي كه
شهيد شده بود تا آن وقتي كه فهميده بود شهيد شده در نزد خاودض باود و باا خاودض باود ،از
موقعي كه او را آورده اند و از مسجد شهرشان تشييع مي كنند احساس ورود به برزخ مايكناد.
هر چند از قبل در برزخ بود ولي تطبيق نميكرد.
وقتي ظرائا موجود در عالم را ندانيم ممكن است بگوئيم :اگر بدن ماا بعاد از ماردن هايچ
ربطي به حقيقت ما ندارد ،پس چرا بايد آن را به هنگام تلقاين حركات داد؟ در حاالي كاه اگار

جای چنين روايتهايي را درست پيداكنيد متوجه ميشويد چه ظرائفي مدّ نظار ائماه هسات
كه از چشم ما پنهان است و آنها با اين دستورات ميخواهند به ماا كماکبكنناد تاا راحاتتار
وارد عالم برزخ شويم .از بركات معرفت نفس آن است كه جای اين نوع روايات در آن معلاوم
ميشود.
در رابطه با «تعلق نفس به بدن» دو نوع تعلق را ميتوان در نظر داشت :يكي آن تعلقي اسات
كه نفس در اثر آن بدن را تدبير ميكند و از طريق بهكارگرفتن تان ،كماالِ ماورد نيااز خاود را
تأمين مينمايد ،كه اين تعلق عالوه بر موقع بيداری ،در هنگام خواب نيز در عين ايانكاه توجاه
نفس از بدن گرفته ميشود و به عالمي ديگر ميرود ،بارای نفاس بااقي اسات و تكوينااً بادن را
تدبير ميكند و در راستای به كارگيریِ بدن ،سير تكويني خود را طاي ماينماياد .دوماين تعلاق
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نفس ناطقه نسبت به بدن تعلقي است كه پس از مرگ نيز تا مدتي در نفس به جهات اُنساي كاه
نفس با بدن داشته باقي است .نفس انسان مدتي با اين تن زندگي كرده و خااطرهی «ارتبااط» باا
آن همواره در ذهن او هست و لذا بعد از مرگ به بدنش توجه دارد ،بدون آنكه بتواناد بادنش
را تدبير كند .بعضي از دستورات دين از جمله احترام به قبر و بدنِ متوفي در اين راساتا اسات .و
به جهت همين توجه است كه بدنِ برخي از اولياءاهلل پس از مرگ نميپوسد و همچنان كه قابالً
عرم شد نفس ناطقهی اين انسانها طوری از گرفتاریهای قبر و برزخ آزاد است كه كاری از
كاری بازشاننميدارد و مشغولبودنشان به نتيجاهی اعماالشاان آنهاا را از توجاه بادنشاان و
مانعشدن از پوسيدگياض باز نمايدارد  .همچناين در رابطاه باا توجاه نفاس باه بادن اسات كاه
ميگويند :برويد سر قبر و برای ميّت فاتحه بخوانيد زيرا ميّت نظر به بدنش دارد و بنا به شاواهد،
حدود چهل سال اين نظر به بدن ادامه دارد و بعد از چهلسال مايتاوان دوبااره قبرهاا را صااف
كرد و مردههای جديدی را دفن نمود و در همين رابطه توصيه شده تنها عالمتي روی قبار باشاد
و به اندازهی چهار انگشت خاکِ قبر از زمين باالتر نگه داشته شود 30.در حدّی كه معلاوم شاود
آن قبر مربوط به چه كسي است .خوب است اسم ميّت بر روی قبر حک شود ولاي بهتار اسات
سنگ روی قبر نگذاريم تا پس از آنكه فرزندان و نوادگان ميّت رحلت كردند بتاوان قبرساتان
را به راحتي صاف كرد .محمّد بن مسلم مىگويد :به امام صادق عرم كاردم آياا مردگاان
را زيارت كنيم؟ فرمودند :بله .عرم كردم :آيا وقتى ما به زيارتشان مىرويم ،آنان صداى ما را
مىشنوند؟ فرمود :بله ،به خدا سوگند ،چنين است ،مسالّما آناان از آمادن شاما خباردار شاده و
شادمان مىگردند و با شما انس مىگيرند .وى مىگويد :عرم كردم :وقتاى باه زياارت ايشاان
رفتيم چه بگوييم؟ فرمود بگو« :اللَّهَُّ،هجافِهالْأَررضهعنْهج،نُ بِهُِره هصاعِدرهإِلَيركهََرر اَهُ،ره هلَقهِمُره
مِنْكهرِضْ اناًه هََسركِنْهإِلَيرهُِرهمِنْهرَرمتِكهماهتَصُِِّهبِهِه َردتَهُ،ره هتُؤْنِس،هبِهِه َرشَتَهُ،رهإِنَّكهعلىهكُِّه
شَيرءٍهقَدِير ».خداوندا ،زمين را از پهلوهايشان بر كنار فرما و جايگاهشان را وساعت ده ،و ارواح
آنان را به سوى خود باال بر ،و خشنودى مخصوص خاود را باه ايشاان ارزاناى دار و از رحمات
خويش چنان رحمتى به سوى آنان گسيل دار كه با ارتباط بار قارار كاردن باا آناان ايشاان را از
تنهايى نجات داده و مونس وحشت و تنهايىشان گردى ،براستى كه تو بر هر چيز توانايى.
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مالحظه ميفرمائيد از طريق معرفت نفس چه ابوابي از معارف برايتان گشاوده مايشاود كاه
اگر دنبال كنيد و خود را ورق بزنيد بسياری از سؤاالتتان جواب داده ميشود .در رابطه با قبار و
برزخ و نفس انساني؛ مطالبْ بسيار گسترده است ،قصد ما روشنكردن جايگاه اين نوع معاارف
از طريق «معرفت نفس» است .وگرنه اصل موضوع را در كتابهايي كه در مورد برزخ و قيامت
بحثكردهاند بايد تعقيب نماييد كه از جملهی اين كتب مايتاوان جلاد  8و  9اسافار مالصادرا
«رمحةاهللعليه» و «معاد يا بازگشت به خدا» از آيتاهلل محمدشجاعي را نام برد.
بحثي كه در رابطه با معرفت نفس در نوشتار «انسان در اسالم» تنظيم شده و همچناين كتااب
«آشتي با خدا» به صورتي نرم و لطيا ميتواند به بحث كمک كند .بحثهای «معاد» اگر دقياق
خوانده شود يک نوع خودشناسيِ حقيقي است؛ معاد چيازی جاز درسات ياافتن خاود نيسات و
بهترين شرايط برای مطالعهی خود است چاون در مباحاث معااد باا «مان ِ» منهاای «تان» روباهرو
ميشويم به همين جهت خداوند در قيامت ميفرمايد« :إقْرََهكِتَابكهكَفيهبِنَفْسِكهالي رمهَسِيباً»
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خودت را بخوان  ،امروز خودت برای ارزياابي خاودت كاافي هساتي باه هماين جهات اگار در
مباحث مربوط به معاد دقت كنيد ،بهترين شكل معرفت نفس را به دست ميآوريد.

وسعت روح انساني
بعد از توجه به نفس ناطقه و خصوصياتي كه انسان در خاود دارد الزم اسات جايگااه نفاس
ناطقه را در نظام عالم بشناسيم .در اين رابطه سعي ميكنيم مرتبهی نفس را در نظام آفرينش هار
چند به صورت سرفصل ،در چند شماره گوشزد نماييم:
 -1خداونااد ماايفرمايااد« :لَقَ مدرهخَلَقْنَمماهاالِنْسمما َهفمميهاََرس منِهتَمممقْ يُ هثُ مَُّهرددرنمما ،هاَسر مفََِّه
سافِلِينَ»32حقيقتاً انسان را در بهترين قوام و مبنا خلق كرديم ،ساپس او را باه پاائينتارين درجاه
نازل نموديم .نازلكردن روح در پائينترين درجه ،همان اسات كاه خداوناد نفاس ناطقاه را در
مرتبهی تدبير بدن قرار داده است .مقام اصلي روح انسانهاا مقاامي باس عظايم و شاريا باوده
است و روح انسان هماواره باه هماان مقاام نظار دارد و ساعي مايكناد باا باه فعليات درآوردن
استعدادهايش به مقامي برگردد كه ذات او به عنوان يک حقيقت كلي در آن مستقر بوده است.
با استقرار روح در بدن و تبديل آن حقيقت كلي به شخص خاص ،روح از آن مقام نزول كارده
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ولي با تدبير مناسب بدن ميتواند در عين حفظ شخصيت جزئي خود در جايگاه حقيقات كلاي
خود قرار گيرد .اين همان برگشتن به نِيِسْتان است كه مولوی در شعر ميگويد:
بشااانو از ناااى چاااون حكايااات ماااىكناااد

از جاااادايىهااااا شااااكايت مااااىكنااااد

كااااز نيسااااتان تااااا ماااارا ببرياااادهانااااد

از نفيااااارم مااااارد و زن ناليااااادهاناااااد

ساااينه خاااواهم شااارحه شااارحه از فاااراق

تااااااا بگااااااويم شاااااارح درد اشااااااتياق

هر كساى كاو دور ماناد از اصال خاويش

بااااز جوياااد روزگاااار وصااال خاااويش

سااارّ ماااان از نالااااهى ماااان دور نيساااات

ليااک چشاام و گااوض را آن نااور نيساات

تاان ز جااان و جااان ز تاان مسااتور نيساات

ليااک كااس را دي ادِ جااان دسااتور نيساات

چكيده ی تمام مثنوی در ابياتي است كه در ابتدای آن آمده و تماام آن ابياات قصاهی عازمِ
برگشت به آن حقيقت كلي است كه انسان از آن جدا شاده و مايخواهاد باه آن برگاردد و در
راستای برگشت به آن حقيقت ،تنها عشق كارساز است و لذا در ادامه ميفرمايد:
هاار كااه را جامااه ز عشااقى چاااک شااد

او ز حااارص و عيا ابِ كلاااى پااااک شاااد

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

جملااه معشااوق اساات و عاشااق پااردهاى

زنااده معشااوق اساات و عاشااق مااردهاى

چاااااون نباشاااااد عشاااااق را پااااارواى او

او چاااو مرغاااى ماناااد باااىپااار ،واى او

مااان چگوناااه هاااوض دارم پااايش و پاااس

چاااون نباشاااد ناااورِ ياااارم پااايش و پاااس

عشااق خواهااد كاااين سااخن بياارون بااود

آيناااااه غمااااااز نباااااود چاااااون باااااود

آينااااهت دانااااى چاااارا غماااااز نيساااات

ز آنكااه زنگااار از رخااش ممتاااز نيساات

تکتک اين ابيات رازهايي از حقيقت انسان را ميگشايد كه تدبّر در آنها به عهدهی خودِ
عزيزان گذاشته مي شود تا جايگاه قدسي خود را بنگرند و عزم رجوع به آن جايگاه را در خود
بپرورانند و هرچه بيشتر به حقيقت خود نزديک شوند .در آخرين بيت فرمود اگر عشقِ برگشت
به آن مقام قدسي در تو نيست به جهت آن است كاه آيناهی جانات زنگاار گرفتاه و حجابهاای
دنيايي مانع توجه به حضرت حق شده است.

رابطهی روح انسان با خدا
 -2در رابطه با ساكن شادن انساان در بادن و جادا شادن از حقيقات اصالي خاود ،خداوناد
ميفرمايد « :إِذْهقَاوَهربُّكهلِلْمالَئِكَةِهإِنيهخَالِقٌهبشَرًاهمِّنهصلْصاووهمِّنْهَمإوهمَّسرنُ وه*هفَإِذَاهسم َّيرتُه،ه
نَفَخْت،هفِيهِهمِنهرُّ َِيهفَقَع ،اْهلَه،هساجِدِينَ» 33خداوند به مالئكه فرمود :من در صدد خلاق بشاری
هستم كه بدن او را از گِل و لجنِ بد بو خلق ميكنم ،پس بعاد از آن كاه آن بادن را آراساتم و
متعادل كردم و از روح خودم در آن دميدم ،پس شما بايد به او سجده كنيد.
بحث ما بر روی آن قسمت از آيه است كه ميفرمايد« :بدن بشری كه از گل و لجان باد باو
آفريدم و آن را آراستم ،از روح خودم بر آن دميدم» ايان جملاه نشاان مايدهاد نفاس ناطقاهی
انساني از روحِ خدا اسات .اوالً :فرماود« :از روح خاودم بار آن دميادم» تاا متوجاه شاويم نفاس
ناطقهی انسان «از روح خادا»ست و ناه «روحِ خادا»ست؛ چاون فرماود« :مِنم روُحاي» و نفرمود:
«روُحي» ،و از آنجايي كه در عالم مجردات بُعد و تقسيم معني نميدهد ،پس وقتي ميفرمايد از
روحم ،يعني از پرتو روحم و لذا ميتوان گفت :روح انسان صورت نازلهای از روح خداست.
ثانياً :بايد متوجه بود كه روح ،مخلوقي است از مخلوقات خداوند زيرا به آن معني كه بارای
انسان يک جسم هست و يک روح ،برای خدا معني نميدهد و نميتوان گفت خداوند جسم و
روح دارد و لذا اينكه آن روح را به خود نسبت ميدهد به جهت شارافتي اسات كاه روح نازد
خداوند دارد و اين اضافه ،اضافهی تشريفيه است مثل آن كه بيت اهلل را به خود نسبت ميدهد و

ميفرمايد« :بيرتِي» در حاليكه برای خدا خانه معني نميدهد و در همين راستا حضرت بااقر
در مورد «روح» ميفرمايند« :مخْلُ قٌهمصرنُ عٌهمرْب ،بٌهم،دبَّرٌ» 34مخلوق و مصنوع و مورد ربوبيات
الهي و تحت تدبير اوست .روح از مالئكه هم باالتر است و لذا به مالئكاه مايفرماياد :چاون از
روح خودم در آن دميدم بر او سجده كنيد .و در همين رابطه ميفرماياد« :ي،نَزوُهالْمالئِكَةَهبِالرُّ حِه
مِنْهاَمررِ » 35خداوند مالئكه را به نور روح كه از «امر» خداست ناازل كارد .بناابراين نباياد بارای
خدا مثل انسانها روح قائل شويم و تصور كنيم روح خدا يعني خود خادا .زيارا بناا باه گفتاهی
علاي« :جبررَئِيُِّهمِنَهالْملَائِكَةِه هالرُّ ح،هغَيررُهجبررَئِيِّ» 36جبرئيال از مالئكاه اسات و روح غيار
 - 33سورهی حجر ،آيات  29و .28
 - 34اإلحتجا طبرسي ،2 ،ص .323
 - 35سورهی نحل ،آيهی .2
 - 36بحار األنوار ،25 ،ص .64

جبرئيل است و بنا به قول امام صادق به محمد بن عباس« :الرُّ ح،هخَلْقٌهََعرظَُ،همِنْهجبررَئِيمَِّه ه
مِيكَائِيَِّهكَا َهمعهرس ،وِهاللَّهِهي،خْبِرُ ،ه هي،سدِّد، ،ه هُ ،همعهالْأَئِمَّةِهي،خْبِمرُُُ،رهه هي،سمدِّدُ،ُ،ه»37هروح

مخلوقى است بزرگتر از جبرئيل و ميكائيل كاه پيوساته باا پياامبر اكارمهباود ،باه او اطاالع

ميداد و محافظ آن جناب بود  .او نيز در خدمت ائماه  هسات ،باه آنهاا اطاالع مايدهاد و
محافظ آنها است.
ثالثاً :قرآن ميفرمايد« :قُِِّهالرُّ ح،همِنْهََمررِهربِّي» 38بگو روح از «امار» پروردگاار مان اسات و
آيهی  82سورهی مباركهی «يس» در رابطه با مقام «امر» ميفرماياد« :انّماهاَمررُ ،هاِذاهاَرادهشَيرممئاًهاَ ْه
يقُ وَهلَه،هكُنْهفَيكُ »هيعني روح كه از امار خداوناد اسات نحاوهی ايجااد آن طاوری اسات كاه
همينكه ميگويد بشو ،ميشود و دارای وجود تدريجي نيست .يعناي «امار ِ» خادا آن اسات كاه
چون اراده كند چيزی را ايجاد كند ،ميگويد« :بشو» ،و ميشود .پس روح -كه از امر الهي اسات-

نظام مادی و تركيبي و تدريجي ندارد.
رابعاً :از آنجايي كه بدن انسان اصل انسان نيست و خداوند ميفرمايد پس از تعادل بخشيدن
به بدن او ،از روح خود در آن دميدم .پس اصال اساساي انساان ،همياان روح اسات و حقيقات
انسان را همين روح تشكيل ميدهد كه پرتوی از آن روحي است كه فوق مالئكه است.
خامساً :اين سوی دنياييِ انسان «اَسفل سافلين» و مقام بادن و مااده اسات و آن ساوی انساان،
روح است و مقامي كه فوق مالئكه است و لذا انسانها از جهت روحِ خود به مقاام قارب الهاي
نزديکاند ،ولي به واسطهی جسم خود -كه از گِل آفريده شده -از آن مقام دورند ،حال هرطارف
را انتخاب كنند ،آنجايي خواهند شد.

مقام بينابينی انسان
 -3با توجه به اينكاه قارآن فرماود« :ثُمَُّهردهدرنما ،هََسرمفََِّهسمافِلينَه» 39مايفهمايم آخارين و
پايينترين مرتبه و منزلِ روح ،جایگرفتن در بدنِ تسويهشده و تصفيهشده از موانع نفخهی روح
است كه در اين مرتبه آنقدر روح تنزّل يافتهاست كه تقريباً از آن مقام اصلياض بيخبر شاده و
فراموض كرده اصل و منزل اصلياض كجاست.
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وقتي متوجه شديم آنچه در بدن انسان دميدهشده ،صورت تنازّليافتاهی آن روح اسات و از
آنجايي كه وقتي حقيقتي معنوی در مرتباهی پاايينتاری تنازّل كناد ،مرتباهی اصالي و صاورت
اوليهی آن به جای خود محفوظ است ،و در عين اينكه هماان موجاود و ياا هماان حقيقات در
مرتبهی اصلي خود بوده و صورت اصلي خود را دارد ،در مرتبهی پايينتری تجلّي كارده ،پاس
هر اندازه كه انسان بتواند ارتباط خود را با حقيقت اصلي خود محفوظ بدارد به همان انادازه باه
اصل خود برگشت ميكند.
در مراتب طولي هر اندازه كه حقايق از مقام اصلي نازل شوند به همان اندازه چهرهی اصالي
و صورت اوليّهی خود را ضعياتر مييابند و بر عكس ،در رجوع و برگشت به مرتبهی عاليهی
خود ،در اوايلِ مراتب طولي ،چهرهی اصلي و صورت اوليّهی موجود را كماي روشان خواهناد
يافت و هر اندازه باالتر روند ،چهرهی اصلي خود را بيش از پيش روشنتر يافتاه و باا آن بيشاتر
آشنا خواهند بود و اگر همهی مراتب تجلّي را پشتسر بگذارند ،با چهرهی اصلي خود روباهرو
خواهند شد.
با توجه به نكتهی فوق است كه گفته ميشود« :روح ياا حقيقات انساان ،در مراتاب نازلاهی
خود محدود و محجوب شده تا مرحلهای كه در واقع از حقيقت خود بيخبر گشته» زيرا انساان
دارای دو چهره است؛ يكي چهرهی قدسي و الهي ،و يكي هم چهرهی اسفلسافلين؛ كه اگر در
مقام اسفل سافلين مقيم شود از چهرهی اصالي خاود محاروم گشاته ،در عاين ايانكاه در تنازّل
بهسوی اسفل سافلين ،از آن چهرهی اصلي نبريده و جدا نشده است و امكان برگشات باه آن را
دارد.
نفس انسان ،بين «روح» با آن درجهی عالي و بين «جسم» قارار دارد؛ باه ايان اعتباار ناه ناور
محض است ،نه ظلمت محض .و به همين جهت ،در حالت عاادی صافات الهاي را باه صاورت
ت خاود آن صافات باه تادريج بارايش روشان
مبهم در خود دارد و با سالوک باه ساوی حقيقا ِ
ميشود تا آنجايي كه انوار الهي را جزء خود مييابد.
نفس ناطقه به كمک جنبهی مثاالي خاود« ،مقاام عاالي وجاود» و «مقاام داناي وجاود» را باه
يكديگر ميپيوندد .پس به خودی خود نفس انسان ،نه عالي است و نه داني ،نه روح اسات و ناه
جسم ،ولي ممكن است در ظلماات دنياای ماادی ساقوطكناد و باه مقاامي دون مقاام انساانيت
فروافتد .و نيز ممكان اسات از احكاام عاالَم پاائين تعلاق خاود را آزاد كارده در مرتباهای فاوق

مرتبهی مالئک قرار گيرد .پس مردم در حالت اوليه در يک بِيْنابِيْني بهسر ميبرند ،مگر ايانكاه
با غلبهی نورِ روح ،ظلمت خود را از بين ببرند.
 -4اگر انسان خود را به كمک تذكرات انبياء و عمل به آنها از حكام بادن و منازل اسافل
آزادكند ،در واقع خودِ واقعي خود را مييابد و به اصل خود -كه همان مقاام روح اسات -نزدياک
ميشود ،به طوری كه حقيقت خود را بدون واسطهی مالئكه ،مستقيماً از حق دريافت ميكند.
در ابتدا انسان حقيقت خود را از پشت حجاب ها ميبيند ولاي اگار همات كناد ،در انتهاا باا
ذات خود كه عين اتصال به حق است روبهرو خواهد شد و در آن صورت رمز و راز تزكيههای
شرعي را ميفهمد كه چگونه اين دستورات و اعمال برای برطرفكردن حجابهايي كه بين او
و حقيقت اصلي او مانع شدهاند ،به او ياری ميرسانند.

در راستای اتصالِ بيواسطهی روح انسان باه خداوناد ،اماام صاادق مايفرمايناد « :هاِ َّه

ر حهالْم،ؤْمِنِهلَاَشَدُّهاِتصاالًهبِر ،حِاهللِهمِنْهاِتصاوِهشُعاعِهالشَّمرسِهبهماه» 40اتصاال روح ماؤمن باه روح
خدا ،شديدتر است از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد .اين روايت ما را راهنمايي ميكناد كاه
اگر به اصل خود برگرديم همنشين انوار الهي خواهيم شد.

نتايج شناخت وسعت نفس
با شناخت وسعت نفس ،سود و زيان انسان درست روشن ميشود و مدار صعود آن معلوم
ميگردد .قرآن ميفرمايد ،ُ« :هالَّذيهخَلَقَهلَكُُرهماهفِياالَررضِهجميعاً» 41خداوند آن كسي اسات
كه آنچه در زمين خلقشده ،همه و همه را برای تو خلقكرده به اين معني كه عاالم بارای انساان
است و نه انسان برای عالم تا خود را صرف دنيا كند .پس محور اصلي حركت انسان ،در مساير
نفس اوست و آنچه در خار از نفس آدماي اسات ،از بارای انساانم خلاقشاده و ابازار تكامال
اوست .كسي كه تمام كوشش خود را برای «بيرون از جان خود» بهكار بَرَد ،مانناد كساي اسات
كه تمام كوشش خود را برای شناخت و اصالح ابزارها صرفكناد و فرصاتي بارای اساتفاده از
آنها بهدست نياورد كه در نتيجه همهی عمر خود را بيهوده تلا كرده است.
از ديدگاه اسالم اينطور نيست كاه انساان دارای دو حقيقاتِ «جسام» و «روح» باشاد ،بلكاه
حقيقت او جان يا روح اوست ،و بدن و جسمْ ابزار آن روح اسات .اگار انساان باه لاذّات بادنيْ
 - 40بحار األنوار ،58 ،ص .148
 - 41سورهی بقره ،آيهی .29

ميدان بدهد ،عمالً از اصل خود جدا شده .ولي هر چه بيشتر بر بدن حاكم باشاد ،خاود را بيشاتر
به حقيقت خود كه حقيقتاالنسان است نزديک كردهاست .عمده آن اسات كاه انساان متوجاه
باشد بدن او حجاب او است گفت:
حجاب چهرهی جاان ،مايشاود غباارِ تانم

خوشا دمي كه از آن چهاره پارده بارفكنم

ميگويد :چون تن خاكي حجاب جانم شده نميتوانم حقيقت خود را بياابم و از آن طرياق
با انوار الهي مأنوس شوم.
همچنان كه انسانِ طالب حق ناله سرميدهد كه:
گفااتم كااه روی خوباات ،از مااا چاارا نهااان اساات؟

گفتااا تااو خااود حجااابي ورنااه رُخَاام عيانساات

گفااتم فااراق تااا كااي؟ گفتااا كااه تااا تااو هستاااي

گفتم نَفَس همين اسات گفتاا ساخن هماان اسات

آری ما در مقابل خدا احساس خوديّت و منيّت داريم و به همين جهت او خود را به جان ماا
نشاننمي دهد .وقتي متوجه شديم هايچ چياز در ايان جهاا من مِلاک ماا نيسات و جملگاي مُلاک
خدائيم و بندهی او ،و وقتي خود را به درجهی خدمتگزاران تنازل داديام و از خااکِ زيار پاای
خود متواضعتر شديم ،آنگاه است كه حجابهای باين ماا و خادا مانناد دود باه هاوا مايرود و
خدای را رو در روی خود خواهيم ديد و اين نيز يكي از ابعاد مهم خودشناسي است كاه انساان
از يک طرف خود را حجاب حق بنگرد و از طرف ديگر متوجه باشد در مقابل حق هيچ اسات،
هيچ.
جملاااه ماااا و مااان باااه پااايش او نهياااد

مُلااک ملااک اوساات ،ملااک او را دهيااد

در اين رابطه ميتوان گفت« :تزكيه» حركت از خود و در خود و به سوی خود اسات ،ولاي
بهسوی «خودِ برتر» ،و عبور كردن از حجاب خودِ نازل ،تا با خدای خود روباهرو شاويم .انساان
در ابتدا ،خود را همين مرتبهی نازلهی روح ميپندارد ،ولي اگر حجاب بدن و تعلّقاات بادني را
كنار زد ،و از مَنِيَّت و مستقل ديدن خود آزاد شد ،با حقيقت باالتری از خود روباهرو مايشاود.
زيرا «خودِ نازل» و منيَّت استقاللي ،حجاب «خودِ عالي» است كه عين بنادگي و اتصاال باه حاق
است .به عبارت ديگر ،خودِ نازل كه محجوبِ از حق است ،حجااب خاودِ اصالي اسات كاه از
حق محجوب نيست .چنانچه لسانالغيب«رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
مياااان عاشاااق و معشاااوق هااايچ حائااال نيسااات

تااو خااود حجاااب خااودی حااافظ ،از ميااان برخيااز

منابع
قرآن
نهجالبالغه
بحاراألنوار،

محمدباقر مجلسي«رمحةاهللعليه»

الكافي ،ابيجعفر محمدبنيعقوب كليني«رمحةاهللعليه»
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مفاتيح الغيب ،مالصدرا«رمحةاهللعليه»
تفسير الميزان ،عالمهطباطبايي«رمحةاهللعليه»
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مصباحالهدايةهاليهالخالفةه ه ال
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الية ،امام خميني«رضاا اهللعليه»
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عيون مسائل نفس ،آيت اهلل حسن زاده آملي
صد كلمه در معرفت نفس ،استاد حسن زاده آملي«حفظهاهلل»
تحا العقول ،ابن شعبه حراني«رمحةاهللعليه»

عبد الواحد تميمى آمدى ،تصنيا غرر الحكم و درر الكلم
رسالهی لقاءاهلل ،ملكي تبريزی
مجلهی حوزه ،شمارهی 4
توحيد عملي و عيني ،آيت اهلل حسين حسيني طهراني
شرح فصوص خوارزمي و عبد الرزاق كاشاني
شرح مقدمهی قيصری ،سيد جالل الدين آشتياني

مصباح الشريعة
مصباح األنس ،فناری
توحيد المفضل
معاد يا بازگشت به خدا ،آيتاهلل محمدشجاعي
پنج رساله ،آيتاهلل محمد شجاعي
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كتاب سيرهی پيشوايان ،آيتاهلل سبحاني
عدة الداعي و نجاح الساعي ،ابن فهد حلى
كتاب سليم بن قيس الهاللي
جامع األسرار ،سيد حيدر آملي
المقدمات من الفصوص ،سيد حيدرآملي
الخرائج و الجرائح ،قطب راوندى
روض ذِن ،اويگن پريگل
وسائل الشيعه ،شيخ حر عاملي
تفسير نورالثقلين ،شيخ عبدالعلى عروسى حويزى
علماليقين ،فيض كاشاني
ر ضةهال اعظينه هبصيرةهالمتعظين ،فتال نيشابورى
محاسن ،برقي
فالحالسائل ،نجاح المسائل ،سيد بن طاوس
اإلحتجا  ،طبرسي

آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده


معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد  8و )9



گزينشتكنولوژی از دريچه بينش توحيدی



علل تزلزل تمدن غرب



آشتي با خدا ازطريق آشتي باخود راستين



جوان و انتخاب بزرگ



روزه  ،دريچهای به عالم معنا



ده نكته از معرفت نفس



ماه رجب  ،ماه يگانه شدن با خدا



كربال ،مبارزه با پوچيها (جلد 1و)2



زيارت عاشورا ،اتحادی روحاني با امام حسين



فرزندم اينچنين بايد بود (شرح نامة حضرت علي به امام حسن«عليهماالسالم» ،نهجالبالغه ،نامة )31

 فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت


مباني معرفتي مهدويت



مقام ليلةالقدری فاطمه



از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهری)



جايگاه رزق انسان در هستي



زيارت آل يس ،نظر به مقصد جان هر انسان



فرهنگ مدرنيته و توهّم



دعای ندبه ،زندگي در فردايي نوراني



معاد؛ بازگشت به جدّیترين زندگي

 بصيرت حضرت فاطمه


جايگاه و معني واسطه فيض



آنگاه كه فعاليتهای فرهنگي پو ميشود



صلوات بر پيامبر؛عامل قدسيشدن روح



انقالب اسالمي ،باز گشت به عهد قدسي



جايگاه اشراقي انقالب اسالمي در فضای مدرنيسم



مباني نظری و عملي حب اهل بيت



ادب خيال ،عقل و قلب



عالم انسان ديني



جايگاه جنّ و شيطان و جادوگر در عالم



هدف حيات زميني آدم



آنگاه كه فعاليتهای فرهنگي پو ميشود



صلوات بر پيامبر؛ عامل قدسيشدن روح



زن ،آنگونه كه بايد باشد



خطر مادیشدن دين



چگونگي فعليتيافتن باورهای ديني



هنر مردن



راز شادی امام حسين در قتلگاه



تمدن زايي شيعه



حقيقت نوری اهل البيت



امام و امامت در تكوين وتشريع



امام و مقام تعليم به مالئكه



بصيرت و انتظار فر



آخرالزمان؛ شرايط ظهور باطنيترين بُعد هستي



اسماء حسنا ،دريچههای نظر به حق



عوامل ورود به عالم بقيت اللهي

