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هُوَ الَذي يُرسلُ الرياح بُشراً مِن بين يَدَي رَحمَته حتََّي ِاذا اقلَّت سَحاباً ثِقاالً لِبَلَدٍ 

مَيِّتٍ فانزلنا به الماء فاخرجنا به مِن کُلِّ ثَمَراتٍ کذلک نُخرجُ المَوتي لعلَّکُم 

 )(57اعراف ( تذکَّرون

 پيشگفتار:

اشراقات رَبَّاني( )بم اين کتاا. نمسائل آن استاين کتاب پيرامون معرفت نفس و

 اخذ شده است.( 69)زمر "و اشرقت االرض بنور ربها "از شريفه 

 منظور از اشراقات رباني ، نورفشاني خداي مربَّي و تربيت او  مر نفس راست.

مطالب اين کتاب، اشراقات حضرت ربَّ است در نفس حقير و خوانندگان 

پذيرند و حقير را بخاطر کمي دانش محترم قصور نگارنده آثم را در نحوه بيان ب

 معذور  دارند. برگ سبزي است تحفه درويش.

بناي بيان اين کتاب بر اختصار و ايجاز است از اين رو بر خوانندگان محترم 

است که از تدقيق و تفکر دريغ نکنند چون اين مسائل در جهت خودشناسي 

کتاب از جمله  است از اين رو شايسته است تدبر در خور شود. مطالب اين

 راههايي است براي  درخود فرو رفتن. 

کتابهاي معرفت نفس بهانه اي بيش نيستند عمده مطلب تدبر و تعمق و دقت 

 اشخاص است که هر کس به قدر خويش و دقت خود مي تواند طرفي ببندد.

اربابان عصمت عليهم السالم فرموده اند: معرفت النفس انفع المعارف يا معرفت 

فضل المعارف. تمام معارف نفس را خداي سبحان در شريفه باالي النفس ا

( بيان فرمود الزم است در آن درياي ژرف غور و 57صفحه )سوره اعراف آيه 

 غوص کرد.
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اساساً همه آثار حکمي و معرفت نفس و کتابهاي عرفاني نيست مگر تفسير 

 ."من عرف نفسه فقد عرف ربَّه"و شريفه  "عليکم انفسکم "کريمه 

 "ان اهلل تعالي خلق آدم علي صورته "براي اين فهم، نيک است به حديث نبوي 

ما من دابه اال هو اخٌذ بناصيتها ان ربي علي  "هود توجه و آن را در کريمه 

 ضرب کني. "صراط مستقيم

 کانچه حق اندرپس آيينه تلقين ميکند

 من همان معني چوطوطي برزبان مي آورم

 ز به پاک سازي درون دارد تا قابل انوار الهي شود.براي کسب معاني انسان نيا

 آيينه ات داني چرا غماز نيست             زانکه زنگار از رخش ممتاز نيست

اميد است خداوند عالم نفس ما را در معرض نسيم هاي ملکوتي قرار دهد. 

 88. هود "و ما توفيقي اال باهلل عليه توکلت و اليه منيب ". آمين

که شامل معارف انسان شناسي است به ساحت مقدس آل اهلل اهل  اين تحفه را

 بيت عصمت و طهارت عليهم السالم هديه و تقديم مي نمايم.

اللهم صل علي فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها وسرَّ المستودع فيها بعدد ما احاط به 

 علمک

 

 عباس کلهر   

        1388 
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 مبحث نفس
 

بسيار زيبا از کتاب انجيل برنابا تقديم خوانندگان  در ابتداي اين مبحث مطلبي

 مي شود.

يسوع در بيان آفرينش انسان فرمود: همانا که خداي ما براي اينکه به آفريدگان 

خود بخشايش و مهرباني و توانايي خود را بر هر چيزبا کرم و دل خود آشکار 

و آنها را  سازد چنين مرکبي ساخت از چهار چيز که با هم زد و خورد دارند

   و قدرت که آن انسان است و آنها خاک يکي ساخت در يک هيکل با نهايت 

تش اند تا معتدل نمايد هر يک از آنها ضد خودش را و از اين و آد و آب با

چهار چيز ظرفي ساخت و آن جسد انسان است از گوشت و استخوانها و خون 

آن و خدا در او نفس و  و نخاع و پوست و اعصاب و آورده و باقي اجزا نهاني

حس را به مثابه دو دست براي اين حيات نهاد و منزل حس را در هر جز از 

 جسد قرار داد زيرا که آن در آنجا منتشر شد مثل زيت .

منزل نفس را در دل قرار داد آنجا که با حس متحده شده و بر تمام حيات 

ريد در او نوري قرار مسلط  شود پس بعد از آنکه خدا انسان را اين چنين بياف

داد که عقل ناميده  مي شود تاجسد و حس و نفس را براي يک مقصد متحد 

سازد و آن عمل است براي خدمت خدا  پس چون اين مصنوع را در بهشت 

گذاشت و حس بعمل شيطان اغوا نمود عقل را،  جسد راحت  خود را فاقد شد 

مال خودرا گم کرد و و حس مسرتي را که با آن مي زيست گم کرد و نفس ج

چون انسان در اين ورطه افتاد و حسي که مطمئن درعمل نبود بلکه بي لجام 

عقل طالب مسرت بود پيروي نوري کرد که چشمهاي او براي او آن را ظاهر 
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چون چشمها چيزي را جز باطل نميديدند خود را فريب داد و  ومي ساخت 

از اين رو واجب شد برحمت  اشياي زميني را اختيار نمود پس گناهکار شد و

خدا که نوراني کند دوباره عقل انسان را تا خير را از شر و مسرت حقيقي را از 

 بطر بشناسد پس هر وقت که گنهکار اين بشناسد رو به توبه آورد ....

چون خدا در انسان به طريق پنهان کار مي کند براي خالصي بشر واجب است 

ا اينکه بيابد از ميان همه آن را که خدا با ما بر مرد که مستمع همه کس باشد ت

 "242ص  18تا  3ايات  123انجيل برنابا فصل " بواسطه او سخن مي گويد.

 

 شناخت روح به زبان ساده
 دراين مقال با بررسي جسم و اوصاف آن به وجود روح پي خواهيم برد.

ست؟ وقتي اشاره به دست شخصي مي کنيم در مقام سئوال مي پرسيم اين چي

 جواب اين است که اين دست من است.

و در اشاره به چشم وگوش و پا و دهان و زبان و ابرو بپرسيم اينهاچيستند؟ 

 جواب اين است که اينها دست و پا و دهان و زبان من است.

است. و وجه  "من"در تمام  جوابها يک وجه مشترک است که همان کلمه 

 اختالف که گوش و چشم و غيره است.

ين سئوال و جوابها به سادگي بر ما معلوم مي شود که وجوه مختلف همگي با ا

به يک مرجع باز ميگردد و همه اين اندام رو به يک سو دارد و صاحب آن يکي 

را نفس يا  "من"حال خواهي اين   "من "است و تابع يک مصدر است بنام 

 روح بنام.
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معده را مورد اشاره قرار هر گاه از احشام دروني جسم نيز سئوال شود و مثالً 

بدهيم و از آن بپرسيم جواب اين است که اين معده من است سئوال در باره 

 ."من"ديگر احشام نيز جوابش يکي است يعني 

نه در درون انسان است  "من"کيست؟ اين  "من "شايسته است بپرسيم که اين 

 و نه در اندام بيروني انسان پس کجاست؟

مثال چشمِ من است يعني چشم چيزي غير از من است وقتي مي گوييم که اين 

مضاف و مضاف اليهٍ است. مضاف يعني چيزي به چيزي  "چشمِ من "عبارت 

چيزي است غير از گوش و  "من "اضافه بشود. چشم من يا گوش من يعني 

 چشم.

بنابراين احشام و اندام انسن اضافات است و هيچ کدام معني انسان را نمي دهد 

است يعني جزو ذات انسان نيست بعبارتي انسانيت انسان به گوش  وقتي مضاف

و چشم اون نيست مثال اگر کسي چشم نداشت و کور بود از انسانيت او کاسته 

 نمي شود.

شيء نيست  تهر چيزي که محکوم به حکم اضافه باشد يعني دخيل در ذا

 اضافات در واقع مفارقند يعني جدا از حقيقت شيء هستند.

که ذاتي شيء نباشد روزي از او جدا مي شود يعني اندام و احشام هر چيزي 

 )جسم يا بدن( اضافه بر منيَّت انسان است و روزي از او جدا مي شود.

 و سئوال درباره آن جوابش اين است که اين بدنِ من است.

چيست يا کيست؟ با بررسي بدن معلوم شد که اين جسم  "من"خوب حال اين 

رابطه او با بدن چگونه است خودش کجاست که اين نيست پس  "من"همان 

 بدن مال اوست.



 

 اشرااقت ربانی 6

از جسم نيست و در جسم هم نيست يعني  "من"با بررسي بدن معلوم شد که 

 غير جسم و غير جسماني است بعبارتي اوصاف ماده و جسم ندارد.

الجرم وجودي حقيقي و خارجي است مثال ميگويم اين دست من  "من"اين 

هست که اين بدن منتسب به اوست و هيچ شيء اي به عدم است يعني وجودي 

 وجودي باشد که چيزي به آن تعلق بگيرد. يدتعلق نمي گيرد با

 حقيقت انسان يا روح انسان قابل رويت و اشاره نيست.

يا همان نفس يا به لسان  "من"هويت بدن وموجوديتش کامال مبتني بر وجود 

 بر آن.دين روح است و جسم به نوعي عارض است 

چون مادي نيست  "من"جسم چون مادي است مرگ دارد اما روح يا همان 

ندارد بايد زنده باشد و حياتش به ذاتش باشد زيرا  گمرگ ندارد چيزي که مر

دانستيم  چيزي که ذاتي شيء است ازآن جدا نمي شود بنابراين روح مرگ 

نکته در  ندارد و حياتش به جسم نيست بلکه حيات جسم به روح است.)اين

جريان بحث جسماني بودن حدوث نفس و در پي آن بقاي روحاني اش حايز 

 اهميت است(.

 حال به اين بپردازيم که اين روح رابطه اش با بدن چطور است؟

همه با تجربه دريافته اند که بيشترين حواسشان در سر شان است سرَّ اين بخاطر 

دن در سر انسان است آن است که مغز و مرکز اعصاب و مرکز حکومت بر ب

 پس شايسته است رابطه روح با مغز انسان باشد عمدتاً.

هيچ انسان عاقلي خالي از افکار و مقاصد نيست و حرکت و اراده او بر اين 

 اساس شکل مي گيرد از اين رو بايد نزديک ترين رابطه را با روح داشته باشد.
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ن و دا چشيدم . فعل ديمطلب ديگر اين است که ما مي گوييم شنيدم يا ديدم ي

نسبت مي دهيم يعني اول قوه ديدن دارم بعد من  "من"شنيدن و چشيدن را به 

ديدم بنابراين هم قوا و آالت و ابزار جسماني و هم افعالي که با اين آالت صادر 

مي شود منسوب به روح است يعني آنکه مي شنود روح است نه گوش و آنکه 

در مي يابد  ه مي چشد و طعم گل يا غذايي رامي بيند روح است نه چشم و آنک

 روح است نه قوه چشايي و زبان.

بنابراين روح زماني که با اندام جسماني و جسم مشغول کار است متوجه 

طبيعت است و هر چه توجهش به طبيعت بيشتر باشد رنگ آن را به خود 

يين تر از ميگيرد و از مقام روحانيتش کاسته مي شود زيرا طبيعت مرتبه اي پا

عالم ماوراي آن است که عالم روح است از اين رو هرچه توجهش به عالم 

    خودش افزون باشد مقامي که در شانش است يعني ملکوت در او تقويت 

 مي شود.

بحث ديگر اين است که آيا اين موجود غير مادي يعني روح مي تواند دست 

اندامي از جنس خودش  داشته باشد؟ جواب آري است روح مانند جسم آالت و

دارد بعبارتي وقتي روح را در فعاليت خاص اعتبار کنيم فعاليت و آالت ارتکاب 

 آن کار را به روح منسوب مي دانيم.

يعني روح قوه اي دارد که با آن در چشم تاثير مي گذارد و قوه اي دارد که در 

 گوش تصرف مي کند و با آن مي شنود.

 مصدر و منشاء حرکات اندام جسماني است.به عبارت ديگر قواي نفساني 

صورت کلي اين آالت جسم مثالي است که واسطه ارتباط روح باجسم است 

 زيرا بايد بين فاعل و فعل سنخيت برقرار باشد.
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دانستيم که روح کامال غيرمادي است ذاتاً در غير اين صورت اگر روح از جسم 

يا اگر جسم عضوي را از متولد مي شد با مرگ جسم روح نيز نابود مي شد 

 دست مي داد بخشي از روح نابود مي شد.

 

 شناخت انسان 
خداي عالم انسان را از خاک آفريد و براي رشدش روح نباتي به او داد و براي 

دنيا اين دو  در انجام افعال و حرکت روح حيواني به او داد و براي زندگي صرفاً

 روح کافي است .

است که در دنيا زندگي کرد اما خدا اراده فرمود روح نباتي و حيواني کافي 

 انسان را خليفه خود کند در روي زمين .

. رو او را مزين به روح انساني کردمعارف آسماني را در او متجلي کرد از اين 

 روح انساني به اعتبار قوه بودن و روح الهي به اعتبار فعليتش.

نيست و تا قوه است انساني چون روح انساني تا زماني که انساني است الهي 

است و مقارن با روح حيواني. اما وقتي فعليت يافت و اخالق الهي را کسب 

 "فالهمها فجورها و تقواها "کرد روحش الهي مي شود و ديگر انساني نيست 

يه شريفه داللت براين که نفس يا روح آاشاره بروح انساني است و ناظر به او 

 ه بدي و خوبي در آن نگاشته شده است چه اينانساني به منزله کتاب است ک

ش معارفش و ا اين کتاب براي تحقق "اقراء کتابک "که خداي سبحان فرمود

که او عقل  علم داردحرک و مُخرج ومُ فعليت معلومات دروني اش نياز به مُ

 است .
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الذي اعطي کل شئ  "که اقتضاي شريفه  "از اين رو فرمود: الذي علم بالقلم

 است .  "ديخلقه ثم ه

که در کتاب نفس معلومات را نگاشت قلم است يعني عقل و کتاب صحيفه آن

 نفس است که همان لوح است. 

اگر حق تعالي  "و علم االنسان ما لم يعلم "وقتي قلم بر لوح دل نگاشت فرمود

در دل انسان الهام فجور و تقوا نمي فرمود انسان هيچ گاه به هيچ معارفي 

و انسان  "اين رو فرمود: انا هديناه السبيل نمي يافت. از ماوراي طبيعت دست

بايد با اين شناخت قوه هاي خود را به فعل و تکامل تبديل کند چنانچه فرمود: 

همان تالش و مجاهده براي  "جاهدوا".  "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا "

تبدل االرض  يوم "تکامل است که انسان خليفه شود به غير قوه اش تبديل شود

 . "غير االرض

 دراين کتاب پيرامون اقسام مجاهده مطالبي خواهي خواند.

.  "در ادعيه زينت عابدان آمده است که اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور 

من عرف نفسه فقد  "يابد انسان وقتي در خود فرو رفت خدايش را در مي 

 ه. بَ ري رَد اَقَو شايد بتوان گفت مَن اَري نَفسه فَ "عرف ربه

شناخت خوبي و بدي در درون انسان است پس راه در درون است نه بيرون 

  "و من يتق اهلل يجعل له مخرجاً  "انسان. چون راه و رونده انسان است فرمود: 

 وقتي راه خروج را يافت مي فرمايد: ان اهلل بالغ امره. 

 ولي الذين امنوا اهلل "وقتي انسان به خودش پرداخت خدا به او مي پردازد

 "و وقتي خدا سرپرست انسان شد ديگر "يخرجهم من الظلمات الي النور

 ."الخوف عليهم و ال هم يحزنون
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 علم نفس
فالهمها "با"ونفخت فيه من روحي "رابطه . الهام فجور و تقوا به نفسعناوين:  

 :(8)شمس "فجورهاوتقوايها

مل تمام قواست و اين که هر يکي  از قواعد اصيل فلسفه اين است که  نفس شا

 )کتاب اصول کلي فلسفه در فلسفه اسالمي . ابراهيم ديناني(مجردي عالم است.

نفخت فيه من  و "و  "فالهمها فجورها و تقوايها  "ن کريم فرمودآدر قر

 علم و م است و هر امري که بخدا منسوب باشد نيز. خداوند مبارک عالِ"روحي

خود در او دميدم يعني تمام مظاهر کامله و  عالم است وقتي فرمود از روح

صفات زيبا و علم و قدرت را در او دميدم و دادم و با علم است که انسان 

 نهاد. نسانمي شناسد و اين علم را خداي سبحان در فطرت ا خوبي و بدي را 

پس از اينکه راه را نشان داد انسان را مختار کرد از اين رو برخي راه فجور را 

رسيدند و برخي راه تقوا را پيش گرفتند و به زکيها  "دسيها "فتند و به پيش گر

 رسيدند.

علم به فجور و تقوا اثر همان نفخه الهيه است و نفس نيکو جلوه فطرت اهلل 

نچه آخدا زيباست  (30)روم "فطرت اهلل التي فطر الناس عليها "است که فرمود

 .نيز زيباست که از او صادر مي شود 

 

 غيرتم با لوح ثابت وانساني فس ابطه نر
 است.  حرکت انسان از خود به خود

حقيقت انسان است که نفس  همان نفس اصيل وبه عبارتي لوح محفوظ يا ثابت 

ناطقه انساني شاَني از اوست و منبعث از او که چيزي از او کاسته مي شود و 
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د به ليکن نفس انساني که مدبر بدن است در فعل خويش کم و کاستي دار

و با خطا  ،م افزوناختالف امزجه و طبايع و ادراک مدرکات با ثواب و تعلُّ

 .تغيير مي يابدن آشود يعني لوح متغير است که نگاشته هاي  کاسته مي

گيرد و  ن کتابت صورت ميآ درست که ا نآو اما بيان در باب لوح اينکه لوح 

 .نچه در ملکوت کتابت يافت بر نفس بودآ

 يات الهي است.آهر يک دفتري از  ارد ودنفوس مراتب 

 به گفته مولوي: 

 انـاوت عقل ها را نيک دان     در مراتب از زمين تا آسمـاين تف

بدانکه خداي سبحان چون عالِم به ابتداء و سرانجام امور است اين علم، 

وجودي مکتوب دارد که سلسله مراتب وجودي که فعل الهي است و علوم و 

ميداني که اطوار و مراتب مختلف دارند که يک نوع از انحاء کليه مجردات را 

 ميد نچه را که از ابتداء الي انتها رويداآنها مکتوبي يا کتبي است لهذا آوجودي 

 ما ن و القلم و" چه اينکه فرمودشود ذات اقدس اله بگونه کتابت خلق فرمود 

که  (3و2)طور "کل في کتاب مسطور، في رق منشور"،( 1)قلم"يسطرون

ن افزوده مي آن کاسته  و نه بر آاجمال افعال و غايت کمال انسان است لذا نه از 

 (84)اسراء ."و کل يعمل علي شاکله "و اين است لوح ثابت.  شود

است و اين است ترجمان نظام احسن لوح ن ياتحقق عيني حرکت انسان بسوي 

)صافات ."مقام معلوم ما منا اال له "ن معين و معلوم است آکه ابتداء و انتهاي 

64) 

قد عرف  "نبوي سرَّ اين حديث بنابراين حرکت انسان از خود به خودش است 

 نيز همين است. "نفسه فقد عرف ربه
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ازخود بالقوه به خود بالفعل حرکت مي کند بنابراين انسان يک قوه انسان 

بد لذا فعليت يا و کامالً ن خودش است که بايد تماماًآو  باالجمال بيشتر ندارد

ن الهي شدن است يعني انسان با تمام آبراين سبيل يک فعل بيشتر ندارد و 

نگاه که فارغ شد فعليت مي يابد يعني فعل نيک تو نيز آاعمالش قوه است 

 حجاب توست.

فعليت انسان الهي شدن اوست نه اينکه انسان باقي بماند پس مخلوق بمنزله قوه 

است انسان تا زماني که در دايره است و خالقي شدن منظور است که فعل 

ربوبيت است باز در قوه است بلکه بايد در قلمرو عبوديت قرار گيرد چرا که 

مي  ک بندگيدرَنگاه که فارغ شد بنده مي شود و مَآربوبيت مدرَسِ تعليم است 

 (29)فجر "فدخلي في عبادي"عبد مي شود.  گيرد و

مرحله مرضيه است که مل نفس خرين مرحله تکاآدر کالم اهلل است که پس از 

ن حضرت ختمي آورد که غايت انسان است و مظهر اتم و اکمل آمرحله عبد 

مرتبت محمد مصطفي صلي اهلل عليه و اله و سلم است که حبيب اهلل لقب 

 "راضيه المرضيه فدخلي في عبادي " گرفت.

 عالم ملکوت که وحدت بيشتري نسبت به ملک دارد و باطن ملک محسوب 

نجا بسيار آن عالم به وحدت نزديکتر است لذا مغايرت در آشود احکام مي 

لک است برعالم ملکوت صادق نيست در اندک است و احکامي که در عالم مُ 

لک صادق است که همانا سيالن حکم کلي  ثال در مُکه احکام ملکوت و مِ حالي

 بر جزيي است اما نه تماماً.

احکام ملکوت نيز باطن احکام دنياست  باطن دنياست از اين رو  ،چون ملکوت

اطن وب ،و پديده هاي ملکوتي نيز باطن پديده هاي دنياست يعني ظواهر ملکوت
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نفس پليد در دنيا پنهان است اما در ملکوت در هيکل جانوري  است مثالًمُلک 

 متناسب با پليدي نفس موجود است.

تي است مانند مراکب نچه در دنياست ظاهر و مرتبه پايين تر پديده هاي ملکوآ

  و ماکوالت و لذائذ و غيره.

ان اهلل عزوجل خلق ملکه علي  "چنانچه حضرت صادق عليه السالم فرمود: 

مثال ملکوته و اسس ملکوته علي مثال جبروته يستدل بملکه علي ملکوته و 

  "بملکوته علي جبروته

 به قول مولوي: 

 ايد اصل اوستـني مي نمه فاوآنکايد هست پوست       ـآنچه هستت مي نم

نها در دنيا حکم جزيي و ظاهري است و در ملکوت حکم اجمالي و آاما حکم 

 کلي.

ملکي وحدت دارند ونسبت به جبروت که  پديده هاي ملکوتي در نسبت با

 نست حکم جزيي و مراتب قس علي هذا.آاعلي از 

ا در ملکوت کتاب در دنيا بر هيئتي و معنايي حمل مي شود و ظاهر مي گردد ام

 مظهر علم و حکمت است.

 

 نسبت نفس انساني با مجردات، جسمانيه الحدوث است

رابطه انسان با هر مجردي در بدو امر جسماني است و براي تجريد نياز به طي 

 مراحل دارد.

همانگونه که نفس يا روح در بدو امر جسماني است وبتدريج شئ فشئ تکامل 

 مي يابد .
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کامل شئ است به ميزاني که فعليت ها تحصيل شوند و تجريد همان رشد و ت 

کاهش ميزان قوه هاي نفس همان افزايش و شدت تکامل شئ  است بر همين 

 سبيل  است رابطه ذکر يا صفت و اوصاف در قبال نفس.

اينگونه که رابطه نفس انساني با امري مانند نفس ذکر يا صفت در اول حيثيت 

به اين معني است که ذکر در مرحله اسم  جسماني دارد و جسماني بودن آن

قرار دارد به جهت نفس و آميخته با ماهيت مادي است هم در بيان و امتثال 

براي بيان و هم در تداوم  ذکر لکن براي کسب و تحصيل نتيجه نيازمند مرور 

 زمان و حرکت  و مقاومت و استمرار است.

فر مي کند و تبديل به ذهني بتدريج امتثال به بيان و تداوم آن از جسمانيت س

مي شود اين ذهني شدن ذکر مرحله اول تکامل است و موجوديت اسمي مقدمه 

 ست. ا آن

همانگونه که نفس داراي مراتب است بر اساس همين مراتب در قبال ذکر يا 

 صفتي نيز بگونه درجاتي عمل مي کند.

يا صفت نفس در مراتب مختلف با مراتب هم سنخ خود در محصولش که ذکر 

 باشد متحد مي شود و طي مرحله جز با اتحاد ميسور نيست .

مرحله اول ذکر موجوديت اسمي آنست و نفس نيز در ابتدا با موجوديت اسمي 

مطلوبش که ذکر يا صفتي باشد متحد مي شود و صورت اسمي، شأني از شئون 

 .مي شودنفس 

ذهني است که شأني از  ملکن اين مرتبه پايين از اتحاد است در مرحله بعد عالَ 

 شئون نفس انساني است در اين مرحله ذکر موجوديت ذهني مي يابد .
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در اين مرحله نيز نفس با مطلوبش که نفساً مجرد و در حدوث در نفس انساني 

 مادي است اتحاد ذهني مي يابد.

 در مرحله بعد مطلوب در عالم خيال مرسَّم مي شود  و داراي جلواتي ميگردد.

مرحله است که سالکان مکاشفاتي را تجربه مي کنند چه اينکه در عالم در اين 

 خيال معاني عاليه در صور نازله متمثل مي شوند و ظهور مي کنند.

ذکر آشکار ز شئون نفس است که بواسطه توجه و جلوات و مکاشفات شأني ا

 مي شود.

با قوه مرحله بعد، اتحاد نفس با ذکر در مرتبه وهم است دراين مرحله نفس 

وهم معاني جزييه ناشي از ذکر را ادراک مي کند در مرحله بعد مطلوب در 

 مرتبه عقل متحد مي شود.

در اينجا تجريد به حد بااليي مي رسد و معقول کلي است و مطلوب حقيقت 

 خويش را آشکار مي سازد.

در مرحله عالي تر از عقل مرتبه قلب است که سالک در اين مرتبه مُدرَک خود 

 مشاهده مي نمايد. را

مرتبه شهود قلبي عالي ترين مرتبه اتحاد و اتصال است که نه تنها مطلوب 

طالب شده بلکه از نفس و عقل نيز مجرد شده حقيقت )صفت يا  ذکر( عين 

است چرا که عاري شدن از عقل در اين وادي اَيمن همان شهادت است که جز 

 شاهد و مشهود مَحرَمي نيست.

نفس مساوي است لکن نسبت قابل يا نفس با مجردات  نسبت مجردات با

گوناگون است و اينکه گفتيم رابطه انسان با مجردات در بدو امر جسماني است 
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بعبارت ديگر حدوث هر مجردي به جهت نفس انساني جسماني است يعني 

 جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاست.

 

 انحاء اتحاد

در بدو امر  به معناي جسماني بودن  جسمانيه الحدوث بودن اتصاف و اتحاد

متصف يا مطلوب نيست بلکه جسمانيت در اينجا متعلَق نحوه اتصال و اتصاف 

 و محقِّقاست و نقطه اتصاف مطلوب با طالب امري جسماني است لکن محرِّک 

 اتصاف غير جسماني است.

اني مثال رابطه بين نفس با ذکر شريف حليم. نفسِ حليم، مجرد است و نفس انس

نيز مجرد ناقص و طريق اتصاف نفس انساني با نفس شريفه حليم امري 

جسماني است چرا که اتصاف و اتحاد نتيجه حرکت است و حرکت خروج از 

قوه به فعل است و قوه نقطه اتصال با ماهيت و ماديت است يعني قوه مساوق 

د حرکت آن باماده است و يا در واقع خود ماده است  چرا که اگر اين چنين نبو

 بسوي فعل غير عقالني بود.

اگر نحوه اتصال و اتصاف و اتحاد کامال مجرد بود که حرکتي صورت نمي 

گرفت و نفس انساني نيز مجردتام نيست از اين رو نفس بتدريج با تجريد قوه 

هايش درجه اي از مجرديت را در مي يابد و شدت وجودي مي يابد بنابراين يا 

سماني است و يا کامال روحاني است و يا اين که هم جريان اتصاف کامال ج

 جسماني و هم وروحاني است.

فرض اول محال است زيرا چنانچه کامال جسماني باشد هيچ گاه به فعل نمي 

 رسد و تکامل نمي يابد مانند سنگ و کلوخ .
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فرض دوم که کامال روحاني باشد خالف عقل است زيرا کسب روحانيت امري 

فعه واحده صورت نمي گيرد و دراين صورت نفس بدون تدريجي است و د

اينکه حرکت کند و از نقص خارج شود به کمال مي رسد و اين نيز خالف عقل 

است چرا که کمال نتيجه خروج ازقوه و نقص است به سوي کمال و فعليت و 

 بدون اين امر از قوه، کمال حاصل نمي شود.

منظور اين است که موجود  فرض سوم اينکه هم روحاني باشد هم جسماني

 جسماني که قابليت روحاني شدن داشته باشد مانند نفس انسان. 

اين فرض صحيح است زيرا شرايط عقالنيت را داراست به اين طريق که در 

ابتدا و حدوث جسماني است و فاقد کمال و بتدريج آنچه مقتضاي تربيت است 

و از نقص به کمال حرکت  تحصيل مي کند و با مرور  شئ فشئ از قوه به فعل

مي کند و اين حرکت تکاملي که مدارج تجريد را طي مي کند و با گذر از 

مرحله اسمي و ذهني و خيال که تا حدودي آلوده به شوب جسمانيت است به 

 مرحله عقلي و قلبي که تجريد کامل است يعني مجرد فوق تام  وارد  مي شود.

 اد به هر امري از اين قاعده مستثني نيستتخلق و اتصاف و اتحاد و تعلق و اعتق

که درابتدا رابطه او با نفس، جسماني است و از براي جسم، جاني و روحي و  

نفسي في نفسه نيست چون فاقد روح است فاقد تاثير است از اين رو چنانچه 

نفس با مراتب متوسطه يا عاليه شئ اتصاف و تخلق و اتحاد نيابد بهره اي از آن 

 نمي برد.

نفس را در هرمرتبه اي از مراتب ياده شده معداتي است که مدرَکات هر مرحله 

 را ادراک مي کند در مرتبه اسمي که مرتبه حسي است آالت، جوارحند و در
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مرتبه ذهني ، ذهن و خيالي ، خيال و وهمي ، وهم و ليکن عقلي و قلبي در 

 ارند.واقع مُعدَّي نيست در اين وادي آالت و معدات جايگاهي ند

 ظريفه:

نماز که معراج مومن است در بيان نبوي )ص( داراي مراتب فوق است که در 

بدو امر حيثيت جسماني دارد و از خاک به  افالک مي رسد که مشهد شهود 

 کليه است.

مراتب نماز نيز از مرحله اسمي آغاز مي شود که در حکم طبيعت است در  

خيالي، صوري مرتسم در نفس مي شود مرتبه ذهني عالم الفاظ است و در مرتبه 

و در مرحله وهمي معاني جزئيه از اسرار نماز عايد نمازگزار مي شود ودر 

مرتبه عقلي کليات معاني و در مرتبه قلب به شهود مي رسد و معراج به شهود 

 ختم مي شود.

بنابراين برخي نمازها جسماني اند و بي جان و بهره اي نصيب آنها نيست و 

 مجردند و نيم جسماني و برخي مجرد تامند که نصيب اولياست. برخي نيم

اين معنا ناظر بر حديث شريف معصوم عليه السالم است که فرمود برخي نماز 

 درصد. و من اهلل توفيق.  50درصد مقبولند و برخي  20ها 

 

 بيان حد و قواي نفس

ز برطبق قاعده تشکيک وجود هر وجودي، نحوه اي است و هر نحوه اي ا

در واقع به قول ابن عربي در فصوص اين حد وجود عين  ن استآوجود حد 

 ثابت شخص است.
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نست و مرتبه اي که آهر نفسي را حدي است که نحوه وجودي هر شئ اي حد 

 نست.آذات مترتب است نمايانگر حد  بر

است و کسب در حد  شئحد نفس اکتسابي نيست چرا که نحوه وجودي 

 قواست نه در حد نفس.

موجود است چه اينکه حد نفس و تمام حقيقت ر واقع حد نفس، عين وجود د

 .چيزي جز نحوه وجود نيست

وجود است و متعينات، سايه وجود اصل محد نفس چهره ملکوتي و حقيقي 

ن در مُلک چرا که ملکوت محل ظهور آاست که در ملکوت است و سايه 

ملکوت است که وجود است در محقيقت است و حد نفس که چهره ملکوتي 

 محل اوست.

و شرح ن وجود ملکوتي آگردد جلوه  هر عملي که در دار تعينات صادر مي

  .ستواماهيت 

کمال هر وجودي حاضر است باالجمال و تحرک شئ حرکتي است در جهت 

 .تحقق آن اَعني نآنيل به 

 

 نآبياني در حد نفس و فاعليت 
ن. در اين بحث آفاعليت  نفس و بحثي در اينجا دنبال مي شود پيرامون حد

مفاهيمي عبارتند از تقرب، اتصاف، اتحاد، واجديت، قوه و فعل و مسافت بين 

 قوه و فعل بيان مي شود.

)الفاظي چون اتحاد  واتصاف  افاضه صفت باالسم در نفس تا از حين ورود

که همانا مسافت ما بين  ن مسافتي  استاتصاف و اتحاد از قصور لغت است( آ
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ن فاصله آو فعل تشخص است و مسافت  ددارنل است. قوه تشخص قوه و فع

 است.مستمر اي است که نيازمند  رياضت و تالش و مراقبه 

صفت ، ن گاه که نفسآگيرد و  عالم صفت يا صفاتي قرار ميگاهي نفس مورد اِ 

عين ، ن صفتآن مي شود و نفس آرا به توسط تقرب محضور ساخت مظهر 

 حقيقت او مي کند.ظهور در  ونفس مي گردد 

ن گاه که بالفعل آفعل نفس در فاصله بين قوه و فعل بحد قواي نفساني است 

شان نفس همانا نفس صفت بود بنابراين حد قوا به حد نفس ارتقا مي  گشت و

د را دارد و هم صفت لذا اتحاد ايابد چرا که  هم موصوف قابليت اتصاف و اتح

 ز همانا اتحاد خواهد بود.جز عين يکديگر بودن نيست و اتصاف ني

مانند مال صدرادر اسفار و شواهد همانگونه که عقول مقدسه و بزرگان ما 

)اتحاد عاقل و معقول  "خرج قوه به فعل عقل استمُ"ثابت فرموده اند الربوبيه 

عقل قوه را تحريک و در مسافت في ما بين راهنمايي عالمه حسن زاده آملي( 

 رساند. ن را بحد نفس ميآو مي کند 

ن تولد آحامل قوه، نفس افعال سالک است که باردار کننده نفس است و فعليت 

 صفت است. 

عقل مجرد است و نفس نيز مجرد لکن نفس داراي قوه است برخالف عقل و 

واند قوه هاي نفس را به فعل برساند چرا که ت اين در شان عقل است که مي

 است.و شريف ه فعل اشرف و نزيل، بموجوديت اخس 

که استعداد فعليت يابد عقل را که منظرش عقل  هر قوه اي از قوه هاي نفس

 گردد .  جسم تدبير مي ،حرم خويش مي يابد و از مدبريت نفسفعال است مَ 

 عقل منظرگاه نفس است که اشرفش مي باشد و جسم نگاهش به نفس است.
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مربي  ر جسم است همانطور که عقل مدبر نفس است و عقل فعالدبِنفس مُ

 جنس عقل انساني از عقولي است که تعلقي به جسم دارد. و عقول

 نفس انساني چون تدبير گشت نفس کليه متشکله از اخالط اربعه تنظيم مي

ترشح  شده و جسم انساني را متعال مي تعادل گردد از اين رو اخالط به ميزان 

عقل  ،نفس رامشآرشد نفس را ايجاد نموده و از  هجسم متعادل زمين سازد و

از عقل  انساني قوت ميگيرد و مستعد دريافت فيوضات روحاني و الهي و

شرحي بر آرامش و اطمينان "دراين زمينه به بحث  .مي شود مافوقش مستفيض

 در کتاب حاضر رجوع کنيد. "قلب 

تاثير متقابل وسير صعودي و سير نزولي و ذيل مي باشد  تا صدرثر از أبنابراين ت

 .دارند

عملکرد نفس يا به حد  و تعبيري فاعل است به حيث فعليتهايش نفس به

نفس است و نازله جسم صورت  قواست که محدود به جوارح متکلفه است و

گيرد محدود به عملکرد  انجام ميمُلکي محدود لذا فعل قوايي که در صورت 

 اندام و اعضاء است.

ن آچرا که ابزار  م نيسترسَّ اما فعل نفساني که بحد نفس است حدي برايش مُ

ام ندارد در فعليت خويش از اين رو فراتر و وراي دمحدوديت بردار نيست و ان

 (84)اسراء ."کل يعمل علي شاکله " .استافعال قوايي عمل 

فاعليت نفس يا ارادي است يا غير ارادي. در فاعليت غير ارادي در واقع نفس 

ست که نفس در ذات واسطه فاعليت فاعل اشرف ميگردد و نيز اين چنين ا

خويش عالم به فعل خويش است و به علم خويش فاعليت مي يابد و فعلي را 

 ن مطلع نيست اما في نفسه بدان عالم است.آمرتکب مي شود که  خِرد انسان از 
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گيرد چون  شخصا در مقام فاعليت قرار مي ،فاعليت ارادي في الواقع نفس در

ن نيست که در برابر حد نفسي آشان حد نفس افضل و اشرف از قواست لذا در 

اصالتي داشته باشد لهذا حد قوا مويِِِِِد و کارساز حد نفس است اما مالک و 

عليت و عملکرد کاري به حد قوا ندارد احد در فاين اصالت باحد نفس است و 

 بلکه به علم خويش عمل مي نمايد.

بدون )يعني  نفسي است بر سبيل البشرط يموجود ،نفس در باب وجوديت

ن( اگر در مسير فعليت و حياتش و سير تکاملي اش تعيين آتوجه به قواي 

خارجي بيابد و اشراف بر جسم يابد)بشرط شيئ( وجود عيني است و اگر 

وجودش کتبي است و اگر در قالب الفاظ بواسطه وجودعيني اثر متعينه پيدا کند 

ود. و اين سه مورد مطالعه و بررسي عقلي قرار گيرد وجودش ذهني خواهد ب

 جلوات نفس است که موجوديت مي يابد. ،نوع اخير وجود

 

 اندر احواالت منازل سلوك و انواع وسعت نفس

در اين  )ابتدا و انتها از باب مجاز است(  ي نفس مسافتي استااز ابتداي تا انته

مسافت منازلي متعدد است هر منزلي مقامي است در طول هر مقامي به مقام 

 . استحالي   ديگر

به شکل هاي مختلف ظاهر مي شود به  ،خود حال است حال ،وصول به مقام

 کشف علمي و غيره. ،التح ،کرامت ،مکاشفه

ن در طول زندگي بارز شود يعني يک آممکن است بدينها ظاهر نشود بلکه اثر 

حالي در زماني صورت گيرد و ليکن اثرش در زمان ديگري باشد در طي طريق 

 .صفات مهيمن است ،اين صفات ومي شود  ياحب صفاتدر منازل سالک ص
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انسان کامل متصف به صفات مهيمن مي شود نه مستقيما جمله صفات را چرا 

که صفات نامحدودتر از عمر اوست وقتي مهمينيات را تحصيل نمود جمله 

 د. کرصاحب خواهد تصفاتي که در تحت سيطره او هستند نيز 

 .روح او وسيع تر مي گردد و عمق او ژرفترمنزلي را که سالک در نورديد  هر

شود و ارتفاع  بدانکه روح را دو وسعت است يکي وسعت طولي که رفيع مي

ميگيرد و ديگر اينکه وسيع مي شود به عرض مانند بادکنکي که هر چه باد در او 

و اين اقتضاي  اسماء  و پهنايش نيز وسعت مي يابد ردميده شود ارتفاعش بيشت

 "ظريفه اي بر علي و عظيم  "عظيم است . در اين زمينه به بحث  شريف عليَّ و

 رجوع کن.

اگر صفتي در سالکي پر رنگتر بود و مالحظه او بدان صفت بيشتر و التفات او 

و در او جلوه گرتر باشد او را  رتر باشد و اتصاف او بدان شديدتجح بدان ار

د او را بايتجلي  ق در اود فوربدان اسم مي خوانند مثال سالک عالم را که موا

 وقس علي هذا. عبد العليم خوانند.

 

 اسماء و صفات نفس درعوالم مختلفه وجودي
روح که ملکوتي است  ظهور و بروز وجود در معيت ماهيت و جسمانيت است. 

شراف و براي رشد و شکوفايي در عالم عناصر وارد مي شود و ورودش به اِ

د مي يابد و بتدريج رشد مي کند چون اگر تولد و ايجاد است و در طبيعت تول

د لهذا شکوفايي و تکامل بماهيت نباشد وجود تکامل وقوه هايش فعليت نمي يا

روح  ، است لذا به اين نوعو معيت ماهيت روح مجرد مشروط به همراهي 
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به قول مرحوم مال صدار در شواهد الربوبيه نسبت وجود به  طبيعي است

 ه و متبوع به تابع است.مناهيت نسبت شاخص به ساي

پس در مسير تکامل از ظلمت به نور  يا از ماهيت به وجود يا از مرکبيت به 

 مجرديت صعود مي کند.

ر اثر تکامل مجرد مي شود بنفس انساني از بطن طبيعت بر ميخيزد و به تدريج 

و طبيعي بودنش کاسته  يتجريد او بتدريج است لذا هر چه قدر که از ماهيت

 گردد. مي دهتجرد او افزو رشود ب

ماهيت است ولي در عالم امر پايه  وجود محسوس،لق پس در عالم خَ

  موجوديت وجود است.

ثار وافعال است که عالم خٌلق ميگويند . عالم ماهيت عالم آعالم موجوديت عالم 

عناصر و مواد است که عالم ظلمت يا خَلق ميگويند و عالم وجود که عالم 

عالم امر مي نامند.  انسان در هر يک از اين عوالم حشر و  ملکوت و نور است

 قرآن کريم مي فرمايد: و له االمر و الخلق. نشر دارد

روح يا نفس انساني در مسير تکامل  داراي اسماء مختلف مي باشد در هر 

ن ورود مي نمايد مي يابد آنيز که در  ن عالم راآمرحله که وارد مي شود اسم 

ن اسم اسمايي آت است و صفت جوهر عمل و تحت چون اسم صورت صف

 بنا بر سلسله مراتب. است

نست. مثال عالميت زيد صفت اوست که آبنابراين اسم صورت صفت و فعل اثر 

 عالم است و داراي علم.

اسمِ صفتِ عالميت است و معلوم کردن که فعل علم است در واقع فعل  ،علم

 ست.آناثر ذاتي  م است لذا اسم بيانگر نوع صفت و فعلالع
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ک است در هر عالمي و کَّشَم اسماء عالمي است که در سير تکاملي روح مُعالَ

ن در هر مرحله تکاملي اسمي است که بازگو کننده مرحله تکاملي و آدر اثناء 

 روحي سالک است و نيز بيانگر صفت او.

در هر  وم صفات عالمي است که ايضا در سير تکاملي روح مشکک است عالَ

ن عوالم را سلوک مي نمايد لذا در هر مرحله اي داراي يک آرحله يکي از م

صفت برجسته يا مهيمن ميگردد چرا که هر مرحله اي از اسماء و صفات و 

مهيمني موجود است که سر سلسله اسماء و صفات و افعال در صف  ،افعال

ا نفس در هر عالم با اسماء و صفات آن به اقتضاي خود ب ستهاي مختلف ا

 آنها متحد خواهد بود و شرط اتحاد  سنخيت نفس با آنهاست.

اسم بيانگر شخصيت نفس سالک است و يا مربي ذات اوست که بر آن گاه 

 نست. آحالت عکس  سبيل سائقيت ربيت مي فرمايد و گاه بيانگر

ن آتداعي کننده  قدرت وتوانايي است و گاهي عکس  مثال اسم مبارک قدير

 تدبر.. فاستمنظور معنا 

عالم افعال عالمي است که در طول عوامل فوق الذکر است. که در اين عالم 

افعال سالک موجود مي باشد يا به نحوه حد نفسي و يا به نحوه حد قواي نفس 

که البته در اين باب تاکيد روي قواي نفس است چرا که مسير تکاملي مد نظر 

 .نه حد غايي است

ميزان قدرت نفس فعلش  به که د قواستل سالک در حافعا ،مسيرتکامل در

تقويت مي گردد لذا سالک در هر مرحله اي فعلي جديد صادر مي کند و داراي 

 ن افعال بيشتري از او سر مي زند.آ يدر راستاو قواي بيشتري و قدرت بيشتري 
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هر اسمي و يا هر صفتي فعل مختص خويش را دارد که فعل، اسم  صفت را 

د يعني اتصاف يا به تقدم کنمي معرفي صفت فعل را  ، بيان مي کند و يا اسم

 به تقدم اسم و صفت. فعل است و يا

د است به اعتبار قضاياي صحال دنباله بحث قبل اين که اگر مبداء عين مق

و چون وحدت عين کثرت است و  ستفلسفي و عقلي و مقصد عين مبداء ا

نيز همان خواهد  کثرت عين وحدت لهذا اگر مقصد عالم جبروت باشد مبداء

عالم ذر همان  عالم ذر باشد با اين حساببه اعتبار اسم بود الزاما و اگر مبدا 

عالم جبروت خواهد بود چون به اعتبار عقلي مبدا و مقصد عين يکديگرند لذا 

با اين  به همان اعتبار مي توان گفت که عالم ذر همان عالم جبروت است

 .قق و تفصيل آن استحساب که ذر عالم اجمال و جبروت تح

يم عالم پيش از اين آوردعوالم وجودي و تکاملي انسان همانطور که  يکي از

 .صفات عين ذاتند و مي دانيم که عالمي است جهت صفات است که خُلق 

 

 بياني درباب رجوع و حضور

و ان کل  "و  (156)بقره "انا هلل و انا اليه راجعون "يه شريفهآبيان پيرامون دو 

 است.(32)يس  "دينا محضرونجميع ل

 سمت حرکت شاهد به ،لم به سوي علم است و حضوراحرکت ع ،رجوع

و اين اختالف ظريفه ميان رجوع و دو نحوه وجودند رجوع و حضور  مشهود.

 حضور است.

رجوع بازگشت علمي است و حضور بازگشت عيني  و فرق ميان رجوع و 

 نهاست.آحضور در عينيه و علميه بودن 
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واحد  ،نهفته است و علم در بطن رجوع و مرجع و محضر ر بطن حضورين دعَ

 است و نسبت علم به رجوع را از نسبت عين به حضور در مي يابيم  .

رجوع و حضور حرکت واحد دارد لکن نحوه طي طريق در اين مسير گوناگون 

است  هم رجوع و هم حضور ، بازگشتن است  اما نحوه بازگشتن گاهي علمي 

 نشات ها  نآاهي شهودي اين اصل قضيه است که بعد انشعاباتي از است و گ

پس رجوع تدريجي همان تکامل علمي است و حضور تدريجي همان  مي گيرد.

 يني است.تکامل عَ

 تفکرحضور بيشتري مي يابد و سالک عالم بر اثر رياضت سالک شاهد بر اثر 

ترجعون اند و مصداق ت )حَصل علم( رجوع فزونتري مي يابد  پس محصوال

 مشهودات مصداق محضرون.
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 بحث ذكرم

 رابطه اوراد و اذكار با نفس

هر مقصدي ابزار و راهها و وسايل مخصوص خودش را مي طلبد و داراست در 

 "سير و سلوک عرفاني مقصد عارف معين است و هر نفسي مقامي معلوم دارد 

زار سفر باذکار که وسايل و ااوراد و (46)صافات  "و ما منا اال له مقام معلوم

ابزار سير از مقام و مقصد حکايت مي  وسالکند هم سنخ با مقاصد سالک است 

 نمايد.

ن و آ مالئک که موکلند بر وسالک است  اسمااهلل عونيه مددکار و ياور و ناصر

ن آد يعني هر جا که اسم وارد شود موکل نمددکار ذاکر ،مالئکين موکل بر اسم

 .ويژه اسم را برعهده دارد مسئوليت ود ونيز حاضر مي ش

 چه زيبا فرمود حضرت عالمه حسن زاده که :

 به هر ذکري که نفست گشت ذاکر           

 تو را سلطان آن اسم است حاضر

قوه هاي سالک را به فعل تبديل  واسمي حکايت از مقامي معلوم مي کند  هر

مربي گري مي کند و  نمايد و جنبه هاي مختلف روح سالک را تربيت ومي 

) به الهام و غيره( اذکاري که بر او وارد مي شود بر نست که آسالک را وظيفه 

مداومت نمايد حداقل به تعداد و زماني معلوم سپس مداومت نمايد بهتر باشد 

ست اسم خود را با ان که بهتر آحال اگر نقش او مرسم شود همراه ترکيبات 

استخراج  ءتکسير نموده و از سطور تکسير اسما يملفوظ ،و اذکار ءسماا اوراد يا

عمل نکردن  بهر تقديرنمايد و عمل کند البته اين طريق ميسور هر کس نيست 
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دراين زمينه مي تواني به کتاب مفاتيح نقصي ايجاد نمي کند. وشبه اين ر

المغاليق عالمه دهدار و درباره ذکر مي تواني به کتاب نورعلي نور عالمه حسن 

 ملي رجوع کني.زاده آ

 

 در بيان ذكر و ذاكر و مذكور
 نگهبان ذکر است ،دل. همنشيني با مذکور است ،ذکر

ذاکر اسم فاعل به  است.لغوي به کسر ذال به معناي ياد کردن ذکر به لحاظ 

 ذکر وحقيقت معناي ياد کننده و مذکور بر وزن مفعول يعني ذکر شونده که 

 ذاکر است. منظور

اين مرحله حدي که بين ذاکر  ل ذاکر به سوي مذکور است درراهنما و دلي ،ذکر

 ست.ا دو و مذکور است ذکر است و ذکر پل ميان اين

 .يذاکرهر مذکور ذات باري تعالي است که صاحب ذکر است و مقصود 

را به سوي  ظاهرجلوات گوناگون دارند و ذاکرمذکور است و م مظهر ،ذکر

 دهند. مذکور سوق مي

فتن ظرايفي دارد که ذاکر بايد بدون راهنما طي طريق نکند تا مسير خطير ذکر گ

 مقصد ميسور گردد چرا که هر ذاکري از هر ذکري به مقصد نمي رسد.  

خداي سبحان در هر مرتبه از ذکر براي ذاکر جلوه اي دارد که بايد سالک 

حقيقت را از ظواهر در يابد و احوال خويش را بر مربي خود عرضه بدارد که 

 فتد.ايبدام راهزنان  دردا مبا

ن جلوات الهي گوناگون در مسير سلوک به آاذکار را مراتبي است و به تبع 

ورد و نشان داده مي شود و اين از مهمات است و خطر آسالک روي مي 
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انحراف و گمراهي و ضاللت دارد که بدون مربي طي اين طريقت ميسور هر 

 (53)يوسف ي.رب رحمما اال  کس نخواهد شد. 

 

 اقسام ذكر و ذاكر

اذکار مظاهر مختلفند که هدف واحده دارند مسيرهاي گوناگوني هستند که به 

 .نانستآميدان مي رسند که مرکز واحد يک 

 بگويدذکر مي بايست با نحوه حال و طبع ذاکر سازگار باشد يعني بايد ذکري 

سنخيت  باعث تحريک نفس او شود و اين او سازگار باشد ومزاج و نفس که با 

 . کر استاخاصه ذکر با ذ

دو رابطه نباشد اثري نيز روا نمي شود لذا هر ذکري  ذاکر را به  نآاگر بين 

 ور باشد.آمقصد نمي رساند چه بسا که ضاللت 

اين است که بزرگان فرموده اند  بي پير ره عشق مپيماي،  ظلمات است بترس 

 از خطر گمراهي.

يد که آپيش مي  مسئلهمقصد نمي رساند اين وقتي فهم شد هر ذکري ذاکر را به 

 کدام ذاکر بايد کدام ذکر را اختيار نمايد؟

دراينجا نياز به پير و مراد مسلم است . استاد بايد نفس مريد را شناسايي کند و 

ورده و نفس او را تربيت آغذاي در خور او را به او معرفي کند که نياز او را بر

 فرمايد.

انيه ذاکر سازگار باشد نفس ذاکر را پرورش مي دهد و او وقتي ذکر بانحوه نفس

ن را واال مي کند آو  مي کند را متحرک به تحريکات مترقيه و متعاليه و روحانيه

 گرداند .مي و او را شاهد بر مشاهدات جميله 



 

 اشرااقت ربانی 31

بيان ذکر جلي  و دوم ذکر خفي. ليذکر را بر دو گونه شمرده اند يکي ذکر جَ

ن است که زبان و آرا بر زبان جاري مي کند و خفي  ست که ذاکر ذکرا اين

 دهان و حلق بکار گرفته نمي شود بلکه ذکر با دل و با کمک ذهن بيان مي شود.

ذکر بايد دل ذاکر همراه باشد زيرا ذکري که با دل ذاکر همراه نباشد حرکت  در

اهد ش نمي کند و صاحب اثر نمي شود اگر همراه باشد دل را به سفر مي برد و 

 ن همان ذکر خفي است.آمشاهد مي گردد اين مرتبه اول ذکر است و مرتبه بعد 

و با دهان و زبان نفس و دل گفته مي شود در اين  ونذکر از دهان و زبان به در

مرتبه صاحب جلوات باطنيه مي شود و ذکر در ذاکر قوت مي گيرد و ريشه ذکر 

 در قلب ذاکر ريشه مي دواند .

نجاست آدمي است آن قلب است که محل سرَّ آارد مرتبه بعد ذکر خفي مراتب د

 که ذاکر همنشين محبوب مي شود.

نفس فساد پذير است اما قلب فسادپذير نيست چون محل ظهور و تجلي الهي 

 ."ختم اهلل علي قلوبهم "است. قلب مهر مي شود اما فاسد نمي شود.

که حج حقيقي است کعبه است و ذاکر برحول قلبش طواف مي کند  ،قلب ذاکر

 قلب مومن عرش اهلل است.

حضرت استاد حسن زاده آملي مطلبي جهت نورعلي نور نيک است از کتاب 

 که است اين قلبى ذکر در مهم مطلب مزيد فايده آورده شود. ايشان مي فرمايند:

 و استعداد مطابق بيشتر و کمتر يا سال دو مدت در طفل که همانطور بدانى

 مى گويا و آيد مى نطق به کم کم تکلم اراده و کالم شنيدن از مزاجش اعتدال

 قدس به فکر انصراف و حضور در مداومت اثر بر هم صادق سالک قلب شود،

 و شود، مى شنيده قلب ذکر حتى که آيد مى نطق به ، حق ذکر دوام و جبروت
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 و.  است متفاوت سالکان باطنى استعداد بنابر ظاهرى نطق مانند نيز نطق اين

 و احوال مطابق شخص يک در يا اشخاص در قلب تقلب مطابق هم ذکر ودخ

 آن مناسب الفاظ قلبى توجه و ذکر دولت مطابق که است مختلف وى اوقات

 .گردد مى مسموع آنها نحو و قيوم يا حى يا و اهلل اال اله ال طيبه کلمه چون

 ، تمثل زا اشرف بلکه آيد مى پيش نيز تمثلهاى گاهى قلبى اطوار اين در و

 : آورد مى روى مثالى بى کشفهاى

 کامل تمثلهاى بس بيابى           حاصل گشت چون برزخى صعود

 تو غم بزدايد و نور فزايد   تو همدم و همنشين مثالى

 تسلسل و دور در تمثلهاست   تمثل در آيد سالک سر چو  

 مثالى بى کشفهاى بيابى   يزالى ال لطف ز کم کم تا که       

 معراج به يابى احمدى عروج  تاراج به را پودت و تار دادى چو  

 

 : سيبهاي ذكر و ذاكر محجوبآدر بيان 

          اگر دل ذاکر در ابتداء با ذاکر همراه نباشد ذکر بين ذاکر و مذکور حجاب 

مي شود که هر چه بيشتر ذاکر ذکر بگويد از مذکور دورتر مي شود وحجاب 

غيبت و گمراه است و خود نميداند در واقع مايه حجاب قطور تر. و اين ذاکر 

 .ذاکر است

حضور به حضور دل است به توجه قلب  .ذاکر بايد حاضر باشد در هنگام ذکر

 است و اين توجه ريسمان اتصال است که اگر نباشد  وصلي رخ نمي دهد.

را ن ذکر آن نباشد شيطان آن وقت که ذکر از ذاکري صادر شود و دل او همراه آ

نرا يعني دل نگهبان و حافظ ذکر است تا به آمي ربايد و وارونه مي کند اثر 



 

 اشرااقت ربانی 33

مقصود برسد شيطان جايي که ظلمت است مي رود و ظلمت هم جايگاه شيطان 

نجا که  ذکر بي توجه نصيب شيطان است از اين رو ذاکر دراين هنگام آاست از 

 ا گفتن.اين صورت ذکر نگفتن بسيار بهتراست ت در ظلمت است در

ذاکر قطره اي است که با ذکر به دريا وارد مي شود يعني ذکر رودي است که 

 ذاکر را به دريا مي رساند.

ن شرف ياب شود آذکر به باطن  ظاهر اسميذاکر بايد دل به ذکر بدهد واز 

 .وگرنه قالب جسد است

ذکر وسيله است بايد طوري ذکر گفت که مذکور جواب بگويد و جواب خداي 

 جذبه هاي اوست براي ذاکر و سالک.و ن در جواب ذاکر جلوات اوست سبحا

 

 انواع ذكر به گونه اي ديگر
يات الهي اذکار آبرخي از اذکار خواندني هستند و برخي ديدني و برخي تعقلي. 

ديدني هستند که در طبيعت ديده مي شود به چشم ظاهر لذا نگاه با تدبر در 

 است.و عبادت لهي است واين نگاه ثواب صنايع الهي عبادت است و نگاهي ا

و اسماء و صفات و افعال او مظاهر اوست لهذا آيات اخدا ظاهر است و 

 ن شناخت ظاهر را دارد.آشناخت مظاهر در پي 

رويتند مظاهر اهلل  نچه از ظواهر که قابلآ خداوند عزيز و رحيم و ظاهر است و

طبيعت ذکر جَليَّ است و از  د چرا که  مظاهر اسم اهلل هستند از اين رونهست

           بيان و عبرت گرفتن که کار عقل است چشم و عقل  جمله اذکاري که با

، همان عقل و چشم است  زيرا نيل به بيان مي شود يعني زبان و دهان دراين
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سلوک در صنايع و تعقل و تدبر در  ا از طريق رويت و سير وهنآحقيقت 

 نهاست.آ

 .وت است لکن هدف هر دو واحد استجلي و خفي متفاپس فهم شد بيان ذکر 

چرا که از مي شود صنايع الهي منجر به اثر مظاهر بر نفس عاقل  نگاه تعقلي به

يد عبرت و حقيقت است زيرا عقل حقيقت طلب آنچه که بر مي آديد عقالني 

ن رابطه اي که بين معقول و عاقل است اثر معقول را آاست و در پي حقيقت و 

        ذاکر  هچيزي از حق را بذکر س عاقل مترتب مي سازد و در واقع بر نف

 .يکي مي شودرساند واتحاد عاقل و معقول  همين است که عقل با حق مي

 

 كاركرد ذكر در نفس
          ا مربي ذات است.يکرامت نفس  انندمعرِف صفت نفس است مذکر يا 

علت نفس به حکم سائقيت که ذکر يا معلول نفس است به صفت يا دريافت لذا 

 دهد.  نفس را سوق مي

است  چون  مربي در مراتب تربيت همراه  مربوب اگر مربي ذات بود سائق 

اگر غايت نفس بود در است چون الزمه تربيت معيت معلم و متعلم است 

 مظهريت بنابراين قائد نفس خواهد بود.

نور عالمه حسن زاده  درباره مسئله ذکر مي تواني به کتاب ارزشمند نورعلي

 يابي.عه کني تا فيض بيشتري درآملي مراج
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 نآبياني پيرامون ذكر گفتن و طريقه 
زبان بيان مي شود يعني اين جسم است که ذکر را ميگويد در حالي که  باذکر 

مرده ندارد اساسا جسم نيازي  ذکر يا ورد يا دعا هيچ سودي براي جسم فاني و

 ن مادي است نه مجرد.آغذاي  به ذکر و دعا ندارد زيرا

عبادت، ذکر ، ورد يا دعا جهت تکامل روح صورت ميگيرد چرا که اساسا دعا 

 براي تکامل روح است و غذاي روحست.

دعا يا ذکر وقتي که باجسم بيان مي شود موقعه اي سودمند است که هوش و 

راحل ن و مآن باشد يا معني ذکر يا تجسم لفظي آعقل و تمرکز انسان متوجه 

 ن.آبعد 

روح از توجه به ذکر قوت مي يابد روح ابتدا ذکر را مي شنود و به بيان زبان 

موخت که خود ذکر را آجسم بعد توجه روحاني پيدا مي کند روح را بايد 

به قول عالمه حسن  ن کند.اذکر را بيزبان بگويد نه اينکه تا انتها قرار باشد که 

 زاده آملي گوش دهان جان است.

راين  ذکر بدون توجه جز لق لق زبان نيست و سود چنداني براي نفس بناب

 ندارد.

زبان هنگامي ابزار روح است که همراه توجه روح باشد يعني ذکر را با جسم 

بيان مي نمايد اما تاثيرش بر روح مترتب است و تنها راه توجيه ان اين است که   

توجه ن فيض ناشي از آو ن منتفع مي گردد و فيض مي برد توجه به آروح از 

 ن يافت نمي شود.آذکر است و گرنه هيچ رابطه اي بين به 

وقتي روح به ذکر زبان توجه مي کند يک رابطه اي روحاني و يک فضاي 

        ود که در تحت لواي يک جو روحاني و ملکوتي ترتيب شروحاني ايجاد مي 
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له اي نوراني محيط بر روح و نفس مترتب مي شود و از اين توجه است که ها

گردد و اين قضيه عکس اين شريفه است که فرمود در سوره الرحمان  ذاکر مي

 عکس اين يعرف الذاکرون بسيماهم است. ."يعرف المجرمون بسيماهم "که 

ري اين چنين است که سالک در ملکوت مانند چراغي تابان به نظر ملکوتيان آ

ند و نظرگاه ايشان مي شود تا مي رسد و توجه ملکوتيان را بخود جلب مي ک

 ن پوشيده نيست.آزماني که مشغول ذکر است و اين امر بر اهل 

طالبان ذکر را مفيد است که بدانند اسم شريف حي با هر مزاجي سازگار است  

 و باعث حيات قلوب ميته مي شود.

 

 بيان اثر ذكر بر نفس: بحث طالع و مطلع و مطلوع
ن ذکر وارد مي شود بعبارتي طالع در مطلع و آنفس را افقي است که در مطلع 

افق نفس طلوع مي کند و مطلوع در نفس است و طلوع عين اثر است چرا که 

 .است وصول االثر اثر الوصول

ع اسم وبه عنوان طالع در مطلع نفس طلوع مي نمايد مطل ءمثال اسمي که از اسما

نجا شروع مي شود آو افق نفس است که ابتداي قلمرو نفس است يعني اثر از 

ويت است که استمرار و ثبوت و قن ضعيف است و نيازمند تآدر حالي که اثر 

 مداومت مي طلبد.

حرف اول ذکر تقدم طلوعي نسبت به کل اسم دارد که رابطه مزاجي و طبعي 

 .شرط است

ن دو نباشد آن حرف طالع با مطلع و نفس که چنانچه سازگاري بين آميان 

 .ربيت صورت نگيرد ت حاصل نشود و مطلوب



 

 اشرااقت ربانی 37

مطلوع فعل اشراق است که در مطلع ايجاد ميگردد مانند ستاره و کوکبي که در 

 سمان طلوع مي کند و داراي مراتب است.آگوشه 

طلوع صاحب اثر ميگردد و به تدريج اثر او کاملتر و شديدتر مي شود با طالع 

يا افق ارض نور اوست و مطلع افق حقيقي طالع مثل خورشيد است و مطلوع 

 است.نفس 

 .نفس از اين تغذيه مي کند و رشد مي کند مزاج نفس همگام بود اگر اسمي با

عدي از ابعاد نفس را پرورش مي دهد از تناسب ذکر و هر ذکري و اسمي بُ

ن آن مزاج  مولد ازدواج نفس با ذکر است که آحاصل مي شود و  ينفس مزاج

مربوط به حدي از حدود نفس و  ن طبعآمولد را طبيعتي و مزاجي است که 

 ست.آنعدي از ابعاد بُ

نطفه فاعل و مزاج و طبع مستعد نفس قابل است که بر  ،حرف اول ذکر يا اسم

اثر لقاء و ازدواج بين اين دو که مولودي متولد شده بر طبيعي از طبايع نفس 

 است و اين نوزاد فعلي است ضعيف در مقامي معلوم.

س در قوس نزول صورت مي گيرد و تشکيل نوزاد بر نزول يا طلوع ذکر در نف

 سبيل سير صعود است که به تدريج فعليت او استحکام يافته و کاملتر مي شود.

سمان ، آن در آبر دانش طلب مفيد است که در مراحل تشکيل ابر و سيطره 

فکري بسزا نمايد تا بهره اي وافر تبارش باران، حاالت زمين و واکنشهاي زمين 

او گردد. مطالعه طبيعت بهره نفساني دارد زيرا طبيعت شرح و متن انسان عايد 

 است و تفصيل اجمال اسطقسات جسماني است.
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 سمان نفسآرصد نجوم 
گاه شوي از احوال خويش که آسمان نفس خويش را رصد نما تا بداني و آ

ن کجاست و کدام يک از آسمان نفس تو کدامين طالع است و مطلع آکواکب 

ناظر است يا به مقابله يا به  در بدر است و کدام نظر موجود و ب تو کواک

تثليث و تسديس و طالع تو به چه طبيعت است و چه حالي دارد با چه و که در 

 .با که در مناظره و کدامين کوکب شاهد بر طالع توست تقابل است

نگاه از احوال مستقبل و ماضي و حالت پرسان شو و جواب حاصل نما تا آ

 ."يات في االفاق و في انفسهمآسنريهم  "بداني در چه کيف و درجه است 

کردار خود را با و انسان هر از چند گاهي بايد شخصيت خود را گفتار خود را 

 :الجرم از سه حال خارج نيستحاصل آن گذشته اش مقايسه کند 

ن جستجو کند علت آاست که بايد در قبال محسوس يکي خنثي و بدون تغيير 

را دريابد و درصدد اقدام باشد البته خنثي مطلق نيست نوعي پس  نآيا علل  و

 روي است.

ن مفيد آن در رفع آاست که جستجوي علت يا علل محسوس دوم پسرفت 

 است اين شبيه قضيه اول است لکن اين مرحله شديدتر از ماقبل است.

ن آپيشرفت است دراين مرحله هم جستجوي علت پيشرفت در تقويت  ،سوم

 مفيد است.

اين سلسله علل يا خارجي است و يا داخلي اگر داخلي باشد بايد تفکر و تعمق 

مشابه اين بحث مي تواني کرد. نمود و اگر خارجي است بايد گفتگو  و مشورت

 احواالت شخصيتي در کتاب حاضر رجوع کني. "به بحث 
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 (6ات )صاف"نا السماء الدنيا بزينه الكواكبانا زيّ"سي نفُتفسير اَ
اساسا در بحث تاويل، نفس در لسان کالم اهلل متعلق ارض مي تواند باشد و اما 

بتوان گفت که متعلق سماء فعليت قوه نفس باشد که نسبت فعل  در اينجا شايد

است لهذا نفرمود  زينا االرض الدنيا بزينه  به قوه همانا نسبت سماء به ارض

نيست مثال انسان بالقوه عالم است الکواکب چرا که قوه به حيث قوت ارزشمند 

لکن اين  علم بالقوه براي او هيچ ارزشي ندارد و براي چيزي سنجيده نمي شود 

زمين و مورد اتصاف علم هم نيست بنا براين قوه زينت نفس نيست چرا که 

 .نيست آسمانرايش آ

ء ست که نفرمود زينا الدنيا بزينه السماء چرا که مطلق سماا نآحال بحث ديگر 

مفيد اوج حقيقي و ارتفاع و مفيد فضيلت نيست چرا که سماء که نسبت فعل 

براي عالم لکن چون  ن است همان نسبت علم استآدارد به ارض که قوه 

ن عمل عالمانه است و نه علم آحيثيت مطلوب  مطلق علم ارزش مند نيست و

 صرف.

علم عمل به  ور که زينتطاز اين رو سماء نيز زينت و ارزش ارض نيست همان

لذا فرمود  نست که همانا ملکات نفساني استآنست زينت سماء نيز کواکب آ

 بزينه الکواکب و نه بزينه السماء.

رايش او و در ملکوت آانسان است و مايه شرف و حقيقت اين ملکات است که 

 درخشان و زيبا جلوه مي دهد.

 تاهلل متعلق زيناساسا فعل نيکو يا اعتقاد نيک و گمان حسن در لسان کالم 

که نيکوکار و نيک باشد و با تقوا  زينت دارد و زيباستکس ن آاست يعني 

و اين صفت نيکويي که بالملکه   "ان اکرمکم عند اهلل اتقاکم"باشد لذا فرمود 
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نگاه نه تحول مي يابد بالسوء و نه تبديل و آشده و صفتي راسخ درنفس گرديد 

يعني  "و حفظ من کل شيطان مارد "فرمود  تفسيد مي يابد لذا ذيل همان کريمه

 نگه داشتيمش از هر شيطان گردنکش.

ي داشته محلشيطان مظهر فساد و تفسيد است و در جايي افساد مي کند که 

باشد يا ضعفي باشد و نقصاني موجود باشد مثل علمي که بدون عمل باشد 

ه رسوخ و م جايگاهمنهاي علم باشد اين  افساد شيطان است و عملي که محل

هرعملي که قابليت  نفوذ شيطان است بعبارتي هر جا که محل فساد باشد يا

نرا فاسد آن نقص، شيطان آن است از دريچه آفساد داشته باشد يعني نقصي در 

 مي کند.

مربوط و متعلق به ذوات و  "حفظا "تعلق  مثل ايماني که منهاي واليت باشد

که اصولي و اساسي و حقيقي باشد ن چيزي را حفظ مي کند آاصول است يعني 

محل  عملي که بدون علم باشد اصولي نيست لذا علمي که بدون عمل باشد يا

 فساد است.

يد اطالق فکل م  (8)صافات ."کل شيطان مارد"اينجا بياني است در کريمه  در

که مظهر فساد است براين معني  شيطان است بر انواع و اجناس مختلفه و

فظ محفوظ از هرگونه فساد و فنا و طغيان مي باشد و گوياست که موضوع ح

است که داللت علي االطالق مفيد  "کل"مويد مطلقيت  "شيطانٍ"تنوين در 

 است.و تسعيي تعميق 

ور و فسادزا باشد مصدوق آيعني ريزترين و بزرگترين عناصري که مفسده 

وس في الذي يوس "شيطان مارد مي باشد و شيطان باالعم همانست که فرمود 
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 "نست که فرمودآو شيطان به معني خاص نيز  "صدور الناس من الجنه و الناس

 .)الرحمان("و خلق الجان من مارجٍ من نار

که جهت اثر پذيري  کواکب نفوس، در دو جهت حرکت مي کنند يکي طولي

ايشان است و مستعلي مي شوند و ديگري حرکت عرضي يا افقي که جهت اثر 

افقي و عرضي زکات و امتحان استعال واوج و ارتفاع گذاري است که حرکت 

 گرفتن است.

مفيد استکمال شئ است  بدر الکواک "ال"کواکب مفيد کمالند همانطور که 

نکه آديگر  عبيرکمال قوتهاي نفس است و به ت ،راستگيآيعني فعليت يا 

همانطور که قبال بيان شد ملکات نفس و راسخ شدگان در نفس کواکب اند چه 

 د.کننمي  فيعنکه روشنايي دارند و نفس را راي

ورد و آ "نااِ"از همه مهمتر اينکه در ابتداي کريمه فوق ذات اقدس اله ضمير 

به معني من که دراينجا کمال زيبايي و فصاحت است و سرشار از  "انَا"نفرمود 

 اسرار.

سالم معصوم عليه المندان خانواده معاني پوشيده نيست که  منظر بصيرت اما از

 " قرآن مي فرمايدو "ان يجري االموراال باسبابها "در بحاراالنوار فرموده است 

نجا که مفرد  نياورد بخاطر اين است که حق آ .(5)نازعات "افالمدبرات امر

تعالي حکمش را به مدبرانش که وزرا و کارگزاران هستند مي سپارد که مالئکين 

جناب جبرائيل عليه السالم  ند چونر تا ذيل مشغول به اين کارصدهستند و از 

 نيز به طالبين علومياران ايشان  که مشغول تعليم انبيا عظام عليهم السالم بود و

 و اين بر اهل آن پوشيده نيست. افاضات الهي را ارسال مي فرمايد
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بنابراين خروج ناقصان از نقص به کمال و از ظلمت به نور توسط رسوالن الهي 

خرج نفس شتگان ومعلمان مي باشد و اين امر الهي است که مُاعم از انبياء و فر

 )بقره(. "و الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور"از قوه به فعل است 

نها را از ظلمت و نقص به نور و کمال برسانند آانند تا يدمآلذا فرشتگان مربيان 

هدي اهلل لنوره من (، ي21اهلل يزکي من يشاء)نور " .به اذن اهلل تبارک و تعالي 

 يشاء)سوره نور(

ر به معلمان و رسوالن الهي است بَّعَثال و رويا مُبنابراين تعبير ستارگان درعالم مِ

ر به قطب زمان و امام و پيشواي نانست معبَّآماخذ  منبع نور وکه و خورشيد 

 عقالست  و او عقل کل و کامل است که به کواکب افاضه نور مي فرمايد.

 ،که ديد از خورشيد ستارگاني لمعه وار بسوي او  گسيل داشته شدندمثال کسي 

تربيت نمودن او بر مسلک الهي و طريق نور و چون فعل عقل فعال تعبير آن 

و عقل فعال يا  (69)زمر "و اشرقت االرض بنور ربها "ربيت است و نورفشاني 

 امام عقال و پيشواي علما شارق نفوس )االرض( است.

ني مشغول پرورش و آفيد استمرار و ثبوت است لذا کمتراز چون صفت رب م

يسئله من في السماوات و  " و چونمربيگري است و باطنا و فطرتا 

 و اين فعل مربي است. "کل يوم هو في شاًن "لذا  )الرحمان( "االرض

بنابراين در مراتب مادون ربوب از لحاظ رب بودنشان به قدر جدول سعه 

 باذن رب االرباب.ثبوب در ربيت دارند وجوديشان استمرار و 

استمرار لذا شاَن مربي اين است که  دکه فعل مضارع است و مفي "يسئله"چون 

 دائم در شاني باشد در خور شان مربوب بطور مستمر.
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اشاره و داللت بر گرايش به کمال است و االرض متعلَق نفوس  "اشرقت"

فاعليت اشراق و رب امام اشارت است بر واسطه فاعل در  "بربها " "ب"و

 "ها"عليه السالم است که خليفه اهلل و حجت اهلل است چنانچه ضمير معصوم 

 .به نفوس يا االرض مرتجع است يعني نفوس بنور امامشان نوراني مي شوند

 "درزيارت جامعه کبيره  ميخوانيم که خطاب به معصوم عرض مي شود که 

بحثي مستقل در باره اين بيان شريف  . در اين کتاب"کالمکم نور و امرکم رشد

 مي خواني.

عبارتي با تربيت امامشان ومعلمشان و مربيشان عالم و کامل مي شوند ه ب

 همانطور که اشرار به ظلمت پيشوايشان ظلماني هستند.

 

 بيان تشخّص نفس به اسماء عظام
نگاه که نفسي به اسمي از خداي تعالي تعلق گرفت مشخص به شخصيت آ

 . آنشود و متاثر از  يشان مياسميه ا

اسميه حضرات را  هيمداومت به حضرات اسماء کند شخصيت حقيق ،اگر عامل

 بس ايشان مي گردد.در مي يابد و ملبس به لُ

و مي کند حرکت جوهري نوريه حضرات اسماء در جوهر نفس وي را ربيت 

ه شامل داب و اخالق اسميآگردد و  پرورش ميدهد لذا نام او بر نفس محقق مي

 ايشان مي شود.

 چه زيبا گفت که:در ديوان اشعار عالمه حسن زاده 

 اضرـتو را سلطان آن اسم است ح       ر اسمي که نفست گشت ذاکر ـبه
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 بيان اتحاد نفس با شريفه سالم
اگر ديگران از دست و زبانت در امان باشند مظهر اسم مبارک سالم خواهي شد 

 .ي خواهد بوداز اينرو سالمت و وجودت واقع

ور است اين چنين شاني آسالمتي  مي شود و سالمو سالم يعني وجودت سالم 

از اقتضاء نفساني شريفه سالم با نفس انسان متحد مي شود و انسان را سالمت 

 مي دارد يعني سالم حد نفس مي شود.

          اداشت که خداوند متعال عيوب او ر اين شخص چهره انساني خواهد

 ند.پوشا مي

بر اثر وجود علمي سالم وجودي نوراني و از حيث هندسي مدور است که 

تشعشاتش به ديگران مي رسد و توسعه گر سالمتي و خير و حرکت مدور 

 نها را منتشر مي کند.آرامش خواهد بود و آ

 

 اشياء صامت وناطق و اسرار حروف
طق . صوامت اشياء اعم از انسان و حيوان و گياه و جماد يا صامت اند يا نا

 حروف غير منقوط اند مانند )الف(. و ناطق حروف منقوط مانند )با( .

د الف و نبرخي حروف غير منقوط در باطن منقوطند و در ظاهر غير منقوط مان

 سين و برخي حروف غير منقوط صامت محض اند مانند را و حا.

اطن پس برخي غير منقوط ها ناطق اند ولي هيچ ناطقي چه درظاهر و چه ب

 صامت )ساکت( نيست.

جماد پايين ترين مرتبه نطق و باالتر ين صمت را دارد گياهان در نطق از جماد 

 مت از آن ضعيف ترند.صُ قوي تر و در
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تر از  سکوت( ضعيفر از دو گونه قبلي است و در صُمت )در نطق قويت حيوان

 آنها.

مت ست و در صُانسان در نطق قويتر از ديگر جانداران و گياهان و جمادات ا

 ضعيفترين آنهاست.

   مت افزوده پس هر چه از انسان به سمت جماد برويم از نطق کاسته و به صُ

مي شود و هر چه از جماد به سوي انسان رويم به نطق افزوده و از صمت 

کاسته مي شود پس مانند انسان باش در نطق و جماد باش در صمت تا حايز 

 جمله مراتب کمال شوي.

مطالب فوق انسان مظهر اسم الهي متکلم است و جماد مظهر اسم بر حسب 

ثابت و انساني که حايز رتبه صمت شود عالوه بر متکلم مظهر اسم شريف کامل 

 نيز خواهد شد زيرا از حيث دو بهره کامل است.

نقطه ، نطق حرف است پس انسان ناطق نقطه است و حيوان و گياه وجماد ، 

ر انسان باجماد جمع شود يک معني دارد با حيوان ند. يعني اگا اشکال حروف

 جمع شود يک معني و با گياه نيز معني خاص خود را خواهد داشت.

مرتبه جماد است مانند )را( و حروفاتي که  ،پس حروف غير منقوط محض

قابليت نطق دارند مانند )کاف( مرتبه حيوان وگياه و حروف منقوط انسان است 

 مانند )با(.

ي با مشاهده صوامت محضه که غير منقوط محض اند حروف توانپس مي

استخراج و اسم کشف کني که آن  اسم موکل حاکم بر آن خواهد بود و دعوت 

آن باعث مساعدت شما خواهد شد اين کشف عرشي در باب علوم غريبه بکار 

 مي آيد که ادامه آن در حوصله بحث خارج است.
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بليت نقطه پذيري ندارد از جمله جمادات از آن حيث که در نطق اضعف  قا

 )را(، )طا( و )ها(.

گياهان و حيوانات در نطق ضعيفند از اين رو مظهر حروفي مانند سين و کاف و 

مانند آنست که نقطه در آنها مستتر است و انسان که ناطق است مظهر حروفي 

 مانند جيم و تا و قاف و مانند آن است. 

بر مبناي عناصر اربعه است که در کتب  قسم ديگري در تقسيم حروف و اشياء

 علوم غريبه وارد شده است. ترتيب آن آتشي و بادي و آبي و خاکي است.

آتش مرتبه روح و باد عقل و آب نفس و خاک جسم.  پس آتش به انسان و باد 

به حيوان و آب به گياه و خاک به جسم تعلق دارد شايد بتوان گفت که هر يک 

در تحت عنصر خود مفتاح اسماء اهلل باشد مانند آتشي از حروفات اين عناصر 

 باقي( ابي)جبار( و خاکي )دافع(. 0)اهلل( بادي

اسماء آتشي موثر بر روح و بادي موثر بر خيال و اسماء آبي موثر بر اميال و 

 خاکي بر جسم.

آنکه مفيد براي روح و روحانيت است باعث تفويت و تطهير و ترقي و فعليت 

که مفيد براي خيال است سبب تطهير قوه خيال است وآنکه روح است و آن

براي تمايالت است اصالح و جهت دهي و اعتدال تمايالت و آنکه مفيد براي 

 جسم و جسمانيت است براي رفع و دفع مرض است.

پس آتش و روح مظهر )الف( و باد مظهر )با( و آب مظهر )جيم( و خاک مظهر 

ر )ها( و باد مظهر )واو( و آب مظهر )زا( و )دال( است. در بطن دوم آتش مظه

 خاک مظهر )حا( است. و قس علي هذا.

 پس )الف( و )ها( دو مرتبه از مراتب آتش است تا هفت مرتبه. 
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جسم کمال خاک است و نفس کمال آب و عقل کمال باد و روح کمال آتش، 

پس آتش ظهور روح است درعالم عنصر بواسطه عنصر و درعنصر در قوس 

ل و باد ظهور عقل است در عالم عنصر به مواد عنصري و آب ظهور نفس و نزو

 خاک ظهور جسم است.

اين بحث را با امتزاج اسم در حروفات عناصر به پايان مي بريم. اسم عباس را 

در حروف آتشي امتزاج داديم پس از تلفيظ و تکسير) از اصطالحات علم جفر( 

شد. گفتيم که اسماء آتشي چون ظهور که حاصل آن اسماء شريفه )اهلل و هو( 

 روح در عنصر است مفيد روحانيت است.

باز اسم عباس را  پس از تلفيظ و تکسير با حروف بادي اسم شريف نور 

ه خيال است بعد حاصل شد در پيش نيز گفتيم که اسماء بادي مفيد طهارت قو

عالم وعالم ج کرديم که اسماء شريف علي و عالي و عليم و با اسماء آبي ممتز

سالم و و مالک و ملک و مليک و کامل و نافع و فاعل و جمال و جميل و زکي

و سالم و سليم استخراج شد پس اين اسماء براي اعمال آبي مانند ايجاد تعادل 

 در صفات و تمايالت است. 

با حروف خاکي امتزاج داديم که اسماء شريف فاعل و عالم و علي و عليم و 

  اعلم.دافع حاصل شد. اهلل

 

 شرحي بر ذكر و اطمينان قلب
 است. "اال بذکر اهلل تطمئن القلوب  "اين مقال شرحي بر کريمه 

ذکر معني مطلق دارد يعني داللت عام دارد به اين صورت که هر چيزي که ياد 

خدا باشد اعم از کارهاي عبادي و اذکار و اوراد و امثال آن. و قرآن در سوره 
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ياد فرموده است بنابراين  "لذکراهلل اکبر"ز به عنوان از نما 45عنکبوت آيه 

 بزرگترين ذکر خدا نماز است که معراج مومن و ستون دين است.

دراين کريمه بسيار گران سنگ که حقاً معرفت الهي است جالله مبارکه اهلل 

آورده شد چون اقتضاي رحمانيت است يعني ياد اهلل تبارک و تعالي سبب 

لب همه ابناء بشر است اختصاص به قوم خاصي ندارد واين آرامش و اطمينان ق

               اقتضاي رحمانيت خداوند مبارک است که پرتو رحمتش مومن و کافر را 

 فرا گرفته و آنها را از نعمات زندگي و ارزاق طبيعت بهره مند مي سازد.

ما اين را به آرامش ترجمه مي کنند ا "تطمئن"در ترجمه اين کريمه معموالً 

معني از مراتب پايين معني اطمينان است معاني سطح پايين براي افراد سطوح 

پايين است يعني منطبق بر سنخيت ظرف و مظروف است ليوان در برابر ليوان و 

 حوض در برابر حوض.

معني عالي تر از اين همان اطمينان قلب است يعني يک پله باالتر از آرامش. 

ب دارد و خود اطمنيان به معني ثقل و ثقالت است افاده اطمينان قل "تطمئن

 يعني سبب تَوَزَّن و سنگيني قلب مي شود.

ثقل همان لنگر کشتي است که وقتي ميخواهند کشتي را از حرکت و سبکي و 

شناوري نگهدارند لنگر را به دورن آب مي اندازند تا بين کشتي شناور و زمين 

 ال برقرار شود.محکم و پايدار زير آب که کف درياست اتص

استحکام و پايداري کشتي بواسطه ثقل و لنگر و براثر اتصال با زمين است و 

 آب بين کشتي و کف دريا قرار ميگيرد.
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حال خوب توجه کن جان برادر که آن ريسمان و لنگر همان ذکر خداست و 

زمين زير آب دريا که کف و ته درياست به مثابه حق و کشتي را قلب خود 

 بدان.

اهلل را لنگر زمين و آسمان مي نامند چون زمين بواسطه او که ذکر اهلل  حجت

اين سبب  "ناطق است از نابودي محفوظ مي ماند. در ادعيه مي خوانيم که 

 ."المتصل بين االرض و السماء

احمدبن زين العابدين علوي عاملي در کتابش لطائف الغيبيه مي گويد: هر اثر 

س فاعل کند نسبت آن به ثقل اولي است چه اينکه فعلي که اقتضاء اطمينان نف

مثقالت کشتي ها را از حرکات نا هموار نگاه مي دارد و هر اثر که اقتضاء تحير 

نفس و تتبع هواء مختلفه کند نسبتش با خفت اولي است چه اينکه خفيف با هر 

تغييري که در هوا حادث شود در حرکت آيد و حرکاتش از نظام خالي بود و 

 نان مستلزم رضا بود.اطمي

پس اطمينان قلب بدين معني است که ذکر خدا باعث مي شود نفس و قلب 

انسان در درياي مواج و پر مشغله دنيا به خدا متصل شود و از اين اتصال 

طمئنينه و استحکام و سنگيني و ابهت و هيبت براي قلب و نفس و روح حاصل 

 دل آرامش مي يابد با ذکر خدا.مي شود  پس کشتي آرامش مي يابد با لنگر و 

تا اينجا اشارات ذکر و جالله اهلل و تطمئن مختصرا بيان شد حال نوبت گزاره 

 است. "القلوب "آخر يعني 

آيه مبارکه از لفظ قلب استفاده کرد چون سياق کالم استعمال و مفيد حداکثري 

مجموعه است يعني اشاره به حد باالي شان انساني کرد چون اگر راس چيزي و 

 اي اصالح شود مادون آن نيز از آن تاثير مي گيرد.



 

 اشرااقت ربانی 50

رئيس قبيله انسان است اگر هدايت شود تمام شئون انساني که به منزله قلب، 

رعيت اند مانند چشم و گوش و زبان اصالح مي شود اگر هدايت نشود هيچ 

 کدام هدايت نمي شوند.

سکينه  "في قلوب المومنينسوره مبارکه فتح مي فرمايد: هو الذي انزل السکينه 

همان آرامش و اطمينان است.  ذکر گفتن با پشتوانه ايمان سبب نزول مالئکهِ 

حاملِ سکينه بر قلب ذاکر مي شود و اين نزول داراي مراتب است يعني هم 

 نازل شدگان و هم محمول آنها و هم قلوب داراي مراتبند.

ون قلب بيان حداکثر است فرمود ذکر خدا باعث آرامش و اطمينان قلب است چ

رامش بيابند ي متصور است که پيش از قلب بايد آپس پيش از مرتبه قلب مراتب

 تا به آرامش قلبي نايل شود.

عقل است پس ذکر حق سبب وزان و صحت عقل مي شود  ،مرتبه مادون قلب

و عقل چون مقدمه قلب است آرامش او مقدمه آرامش قلب مي شود . نفس نيز 

فس مي شود است پس ذکر خداوندمبارک سبب آرامش و اطمينان نمادون عقل 

 يه مي کند و قلب از آرامش عقل.و عقل از آرامش نفس تغذ

که نفس افق ظهور انسان در عالم عنصر است که بخش تحتاني آن جسماني بدان

 و فوقاني آن روحاني است.

ن و جسم مادون نفس است پس جسم از ذکر حق آرامش مي يابد و نفس از آ

 تا مرتبه قلب ادامه دارد.

ش از اگر آرامش به قلب نرسد اطمينان  حاصل نمي شود يعني لفظ آرامش تا پي

رامش به اطمينان تغيير مي کند. تا پيش از قلب صحيح است در مرتبه قلب آ

مقام قلب جايگاه رحمانيت حق است يعني همه انسانها در آن مشترکند اما مقام 
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آن زماني است که اثر ذکر در قلب منعکس شده است   رحيمي مقام قلب است و

و بيان حداکثر آيه شريفه ناظر بر اين مرتبه از معني است و مخاطب آن خواص 

اهل اهلل است نه علما و عوام اما ابناء بشر و مسلمين و مومنان هر کدام به اندازه 

کلف اهلل ال ي "ظرفيت خود از ذکر حق و سفره کريمانه ربوبي بهره  مي برند.

 ."نفسا اال وسعها

الزم به ذکر است که ياد خدا باعث حيات جان انسان مي شود چون وجود 

حقيقي و خالق وجود و حيات اوست پس ذکر او رهنمون به حيات و وجود 

حقيقي است و هر ذکري از حق تعالي نحوه اي از وجود انسان را کامل مي کند 

شد اسماء جمالي ابعاد مختلف که مناسب با اوست کسي که مظهر جمال با

 وجودي او را تکميل مي کند و جاللي نيز به همين شرح است.

آرامش مرتبه اي از حيات حقيقي است اطمينان مرتبه شديدتر از آن و حضور 

نزد حق حيات حقيقي و کامل انسان است . در کل انسان تا حدي که به ياد 

 خداست موجود است فقط.

ان حيات است چه اينکه اصل، حيات و وجود است مراد از آرامش و اطمين

نيست از اين رو معدوم و به ياد او خدا نيز  ،ياد خدا نيستدر بنابراين کسي که 

 مرده است سوره مبارکه حشر مي فرمايد: الذين نسواهلل فانساهم انفسهم. 

 آنها که خدا را ياد نمي کنند در ذهن و عمل و در زبان خدا را فراموش کرده اند

و خدا نيز آن را فراموش مي کند به اينکه آنها را از خودشان غافل مي کند چون 

شناخت خدا منوط به شناخت روح انسان است . خدا شناخت نفس را از آنان 

مي گيرد و آنها را از مسير شناخت نفس گمراه مي کند و آنان خود را فراموش 

 مي کنند.
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خت خودش رهنمون شود و او را اگر خداوند متعال و مبارک کسي را به شنا

ترغيب کند به اين امر، پس اراده فرموده است که خودش را به او عرضه و 

 نمايان کند.
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 مبحث تربيت و تكامل

 

 عبادات تجسد اتصال و اتحاد عبد با معبود است
 در که  السالم عليه علي بيان پادشاه اميرمومنان مناجات پيرامون است بياني

 و بمحبتک باطني و بطاعتک ظاهري نوِّر اللهم" کرد عرض متعال خداي پيشگاه

 يا حضرتک اِتصال بِاستقالل سِرَّي و بمشاهدتک روحي و بمعرفتک قلبي

 ."واالکرام ذالجالل

 عشق به مرا باطن و خودت طاعت هب مرا ظاهر ببخش نورانيت خدايا:  ترجمه

 مرا حقيقت و خودت ديدن به امر روح و خودت شناخت به مرا قلب و خودت

 .کرامت و هيبت داراي اي حضرتت اتصال استقالل با

 قرار اتصال مرحله در بود الهي علم در که زماني( انسان نوري وجود) انسان

 الهوت نآ ظرف و خارجي اثر گونه هر فاقد و بود علميه حضرت در)  داشت

 ايجاب مُتعلَق و رجخا علميه حضرت از) گرفت قرار  قدرت متعلق هآنگ( است

 شهوداً  بدان و کرد مشاهده را حق (است جبروت نآ ظرف که شد ايجاد و

 علم به علوم اِسناد که ستا رو اين از فطري، شناخت يعني) يافت معرفت

 حق، شناخت از پس و( آن نهايت هم و است علم اول هم آن که است شهودي

 عبادت و اطاعت را او محبت، اثر بر و( ملکوت مملکت در) شد او مَّحِب

 مظهر و است مُلک نآ ظرف و مشهودش به اوست شوق نتيجه که گرايشي)کرد

 (.اتصال
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( ملکوت در)شد او عاشق( جبروت در)کرد مشاهده را حق انسان وقتي :  ظريفه

 شهود رو اين از(  ملک عالم)شد موجود است فراغ که عاشقي رسم رو اين از

 تاعبادهياکل و ظاهر  جز شهودش از و شد پرده در عشقش و محجوب او

 .دنمان

 به محبت مظهر و تجسم ،(او امر امتثال)متعال حق عبادت بنابراين

 از عبادت توفيق ارائه و( است اتصال پرتو از تمثلي و تجسم ودرنهايت)اوست

 و عشق سيالن وجود اين، نشانه)بنده به است حق محبت نشانه عبد، به معبود

 ،محبت و( است جان بي جسدي عشق بي عبادت و دهبن اعمال در است محبت

 ،معرفت فاقد محبت رو اين از)است اتصال و مشاهده و معرفت نازله مرتبه

 نشناسد را چيزي انسان تا اينکه چه( داراست حقيقت از ضعيفي بسيار نوري

 نيز معرفت و( است محال عقال مجهول تحصيل زيرا)کند نمي پيدا گرايش بدان

 بعبارتي است شهودي معرفت نازله مرتبه حصولي علم يعني)است مشاهده نزيل

 تا اينکه چه او به مستند و( حقايق از نازلي بخش بيان براي است کوچکي ابزار

 مشاهده معرفت، علت اينکه چه)شود نمي کسب معرفتي نباشد مشاهدهحقيقتاً 

 .(است معلول از اظهر هم و اقوي هم هرعلتي و است

 و محبت علت ،معرفت و معرفت علت، شهودقلب است. مشاهده در مرتبه 

 است اعمال هياکل و قوالب در اطاعت، ) است عبادت و اطاعت علت ،محبت

 عبادي، اعمال شواکل و هياکل نوع و نمايد مي وضع نراآ مقدس شارع که

 شهود و معرفت مَظهر احکام، واضعه قوالب اينکه چه دارد نآ اثر در تمام دخلي

 (.نيست تامه شهود و کامله معرفت به راهي نآ اتمام بدون و است
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 از حصول وجودي تفاوت همانا حضوري و حصولي علم بين فرق : تبصره

 اولي که است حضور باب از حَضَرَ ماده از حضور و رجوع باب از حَصَلَ ماده

 .است عيني معرفت دومي و مفهومي شناخت

 و حقيقي اثر از اليخ معرفت بدون محبت و است عقيم محبت بي عبادت

 اتصال بدون شهود و است حجاب شهود بدون( مفهومي شناخت)معرفت

 .است حقيقي غير ،(متَّصله خياليَّه مشهودات)

 اعمال در اين که محبت ظهور محل نيَّات و است محبت در معرفت تجلي

 از کوچکي بخش بنابراين است نيَّاتو تجسم  عمل،تمثل يعني ميگردد جاري

 نآ از اعظمي بخش و شود مي ظاهر جوارح و عمل قوالب و داجسا در نيَّات

 پوشيده نآ اهل بر اين که يابد مي تجلي نآ مافوق مراتب و نفس مرتبه در

 .نيست

 را الهي محبت و معرفت و شهود است عملي احکام شامل کهمقدس  شريعت

 لناز واز شريف به نزيل از تربيت و رشد اينکه چه کند مي ارائه عمل قالب در

 عالي به نازل از آن تبع به نيز تربيت معدَّات و وسايل بنابراين است عالي به

 است معارف تجسد که اعمال بواسطه است نازله مراتب در که را نفس تا است

 .دهد سير يهايام صعود مراتب به هياليلَ  ينزول منازل از

 شديدتر محبت تر، خالص عمل چه هر است الهي محبت تجلي ،عملي هر

 منزل را عشاق که است مرکبي است عاشقي رسم و راه شريعت رو اين از تاس

 .آيد نايل او لقاء به تا رساند مي معشوق به منزل به

 داليل که اعمالست افضل از نماز و افضلند برخي از برخي اعمال ميان در

 و است دين ستون نماز فرمود که است نبوي بيان در .دارد حديثي و شهودي
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 مقرر انسان براي که مراتبي گردد برپا که نشايد ستون بدون خيمه هک داني مي

 متضمن که دارد هايي بطن يعني است نماز در ندرجم صدر تا ذيل از است

 را فرمايش اين است مومن معراج نماز فرمود اکرم نبي که آنست معراجيت

 .باشد هواو  باد که کلماتي نه بصر اهل بر خارجي است حقيقتي

 نهفته نماز در عروج، جامع مراتب  لکن آنست فاعل معراج يکين عمل هر

 .است

 سرَّ اين و دهد مي سير شهود و قلب عالم تا طبع عالم از را انسان نماز مَرکَب

 جمله از است گوناگون قوالب در عروج که بدان و ) است نماز معراجيت

 بطنهاي در و تهگرف اوج معناست نازله مرتبه که طبيعت از معاني نماز در معاني،

 اينکه چه( برسد معاني شهود شرف به تا دهد مي سير را نمازگزار مختلف

 .است معاد و مبداء جامع و عالم مراتب جميع شامل

 قيام به قائم خميه اجزاء همه که است اين دين براي نماز عموديت سرَّ ديگر

 وليت،مقب باب در اعمال همه که نماز، است تمثيل همين بر است خيمه ستون

 السالم عليه معصوم بيان در اينکه چه است نماز مقبوليت به قائم و مرهون

 نماز چنانچه مقبولند نيز اعمال باقي شود قبول نماز اگر فرمود که مرويست

 .بخشد نمي سودي اعمال ديگر نشود پذيرفته

 دو واليت . است واليت همان که است ديگري امر مرهون نيز نماز مقبوليت

 که او جانشين واليت ديگري و است وليَّ خدا که الهي واليت يکي است گونه

 .است  الزم دو هر نماز مقبوليت براي و اوست ظلَّ و حق واليت تام مظهر

 تجلي هم که است السالم عليه معصوم معصوميت همان حق، جانشين واليت
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 اهلل وليَّ يعني است معرفت ذيل در واليت .او وِاليت هم و است الهي وَاليت

 .است الهي معرفت مظهر و تجلي

 معرفت بر اتکا بدون عملي نه رو اين از يکديگرند مساوق معرفت و واليت

 .دارد سودي واليت اخذ بدون حق به محبتي نه و دارد سودي

 اثر فاقد بيجاني هر و بيجان است جسدي معرفت و واليت بدون محبت و عمل

 صراط باب در است شکارآ نماز( ايام) صعودي مراتب در معني اين .است

 تقابل در که عملي و است مغضوبين مقابل در که خارج در نآ عينيت و مستقيم

 و معرفت بي عمل و باشد اطاعت ظاهر در ولو است مغضوب باشد صراط اين

 .است ضالين مصداق الهي محبت

 باشد محبت به مستند بايد نيز عمل است معرفت به مستند محبت که همانگونه

 کامل انسان به نيز انسان اِسناد و اوست جانشين حبَّ صدرِ در حق به محبت و

 .اوست قبله که نامند مي جامع کون راآن که است

 مظاهر اذکار، و حرکات اين بدانکه پس دارد اذکاري و حرکات نماز که داني مي

 مشاهده و بصيرت اهل بر که است  جبروتيه و ملکوتيه عوالم روحي و مکاني

 .التوفيق ولي اهلل .است شهودم و مَّبصَر

 

 وحدت جمعي انساني، ثمره توحيد
 غايت انسان و کمال او توحيد است يعني موحد شدن.

موحد شدن در معناي دقيق يعني تمام شئون انساني حول يک محور قرار گيرد 

و يک طرف و مسير داشته باشد و هيچ انحرافي نيابد از جمله جوارحو اندام و 
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و گمان و ظن و معيشت د و رفتار وگفتار و حرکت و تفکرقاصاعضا و نيات و م

 و همه شئون انسان که در دار تکامل

 بايد حول يک محور آن هم محور حق و احديت باشد.

انسان خليفه الهي است بالقوه وقتي موحد شد مي شود خليفه بالفعل يعني 

 مظهر تجلي خداي يگانه است. ،انسان يگانه

ه اثبات و قرار و پايداري تبديل مي کند انسان موجودي پراکندگي را ب ،توحيد

وقتي خداي متعال مي فرمايد انسان جاهل است ضعيف  پراکنده است نفساً

يعني فکرش يک طرف  غير موحد است واست عجول در معنايي يعني پراکنده 

مي رود رفتارش به گونه اي ديگر و گفتارش طور ديگر است مقاصد و نياتش 

 ر کل حول يک محور نيست تمرکز ندارد دائم پراکنده است.چيزي ديگر د

توحيد، حرکات و رفتار و گفتار و شئون ياد شده را سامان و جمعيت مي بخشد 

 و انسان پراکنده را جمع و متحد مي کند.

 بنابراين اتحاد در شئون و موجوديت آدمي ، ثمره توحيد است.

گونه اي يگانه پرستش کند نه شأن واقعي انسان اين است که خداي يکتا را ب

خداي يگانه را بپرستد به اين معني که انسان موحد واقعي است که مي صرفاً 

تواند خدارا واقعا بپرستد. مانند انسان کامل يا امام معصوم که وجودي متحد 

 است.

هر معقولي و وجودي را اسمي وذکري است موحد شدن نيز اسم و ذکري دارد 

ين ترتيب در مي يابي که براي جمعيت پراکندگي نفس و مانند کلمه توحيد بد

 روح بايد به ذکر شريف الاله االاهلل مداومت کرد .
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هنگامي که دل پراکنده باشد انوار الهي در دل منکسر مي شود آن چيزي که در 

حريم قلب است حالت انکسار مي يابد و  معارفي نيز که در آستانه نزول به 

 قلب است منکسر مي شود.

مثالٌ آينه وقتي سالم و تميز باشد عکس را واضح نشان مي دهد ولي اگر ترک 

داشته باشد يا شکسته باشد عکس را يا نشان نمي دهد يا بصورت شکسته نشان 

 مي دهد.

دل نيز مانند آينه است سالم بودن و تميز بودن دل همان وحدت داشتن و موحد 

 آينه شکسته است.بودن است و تشتت افکار و تفرق اتصال همان 

 

 بنيان اخالق بر طبايع است
اخالق بر پايه طبايع بنا گذارده شده است. طبايع را مزاجي است و مزاج از غذا 

 .داردخلي تمام لقيات دَتحصيل مي شود از اين رو  نوع غذا در خُ

رو  از اين هاي نفساني اوست نوع صورتمبتني بر ساختار شخصيت انسان 

 کسان نيست.مالک شناخت شخصيت ي

نفس شامل جمله صور ماقبل خويش است چون اين چنين است از اين رو از 

خصوصيات صورت هاي قبلي در نفس کلي تاثيري است هر صورتي به هر 

کيفيتي  که بوده اثر خاص خود را در نفس کلي جاري مي سازد و در نوع 

 شخصيت کلي تاثير دارند.

نفس ضعيف حاصل اتحاد صور نفس قوي ناشي از اتحاد صور قوي است و 

نجاست که برخي صور قوي و برخي ديگر آضعيف و اگر نفس متغير باشد از 

 ند.ا ضعيف
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و سستي  و داراي حالت کرختي و کسلي است  يکه انسان در بي حال زماني

صور ضعيفه در از بابت غلبه جدا از ديگر عوامل موثر در اين امر امکان دارد 

ت و بخودي خود رفع مي شود  ونوع اغذيه و نفس باشد و حال او گذراس

 اشربه در اين باب تاثير بسزا دارد.

د از اين رو از هر شخصي در وشمي تشکيل  اتحاد صورفهم کرديم که نفس  از

هر زماني و حالي انتظاري در خور حال نفس او مي رود و فرد را نميتوان در 

يکسان داشت بلکه با تعدد  همه زمانها با يک مالک سنجيد و در هر زمان انتظار

 .حاالت انتظارات متعدد مي شود

که اگر تعادل در نن ايآبدانکه فعل هر کس گوهر اوست اين اصل است و فرع 

را کسب نکرده و ليکن  نآکه او نشخص است نه ارزش براي اوست چه اي

 .است رحمتي است که قسمت او شده 

را کسب نکرده و ليکن  نآو اگر تعادل در او نيست ضعف او نيست چه اينکه ا

 .است ضعفي است که قسمت او شده و به ارث برده

ن است که شخص صفتي آدر هر حال عوامل ژنيتک و محيطي موثرند و مالک 

 .کسب کند را از خوب و بد

 .با غذا تغيير دادتا حدي طبعي را خلقي است از اينرو مي توان اخالق را  هر

معداتند لکن بياني بلند در اين است که مخرج  لوازم ياد شده به منزله ابزار و

صفات نفساني از قوه به فعل  و يا از نقص به کمال موجودي مفارق و مجرد 

ن در لسان شرع مَلِک يا فرشته و در لسان علم عقل آاست که با شعور است و 

 است.
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 غذا مزاج را تغيير مي دهد و حامل تغيير،  ماده نيست زيرا حيات به ماده تعلق

نمي گيرد از اين رو حرکت نيز ندارد بنابراين حامل ماده تغيير، وجودي 

غيرمادي و مفارق از ماده است پس حامل ماده تغيير و حرکت از قوه به فعل و 

 از نقص به کمال عقل يا فرشته است .

نکه تغيير در نفس ايجاد مي کند بواسطه غذا در مزاج و با مزاج در طبع و آپس 

لق )يعني  تغيير از خَلق به خُلق(  فرشته يا ملک است و غذا خُ بواسطه طبع در

 ند نه حامل يا خود تغيير.هستو امثالهم لوازم تغيير

اي اسمي و اثري است و هر يک رب نشاء زنجيره مالئک را در هر نشاء

ثال مي نمايند و مظهر مهيمن الهيه ايشان و تخويشند که به امر رب االرباب ام

  .شريفه الخالق الباري المصور است که از اسماء حسني است نهاآرب النوع 

 صورت کماليه حاصل شود. نقش بر نقش مي بندند تا

مراتب فوق داير بر مدار وجود است بنابراين رو به وحدت دارند ولوازم را از 

 کثرت به سوي وحدت و کمال بکار مي گيرند.

شود يعني ماده ، غير مادي  اين چنين است که خَلق در انسان تبديل به خُلق مي

دراين باب به  مي شود . طبيعت در بدن انسان کمال مي يابد و مجرد مي شود.

 احاديث ائمه عصمت و طهارت دقت نما.

 امام باقر عليه السالم در کتاب اصول کافي و بحار االنوار فرموده است: 

ترين آن  تمام گناهان )در زيان و انحطاط انسان( موثر وقوي است ليکن قوي

 چيزي است که ) از لقمه حرام در بدن انسان( گوشت و خون بروياند.

 اميرالمومنين علي عليه السالم در سفارشهاي خود به کميل بن زياد فرمودند:  
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اي کميل به درستي که زبان از قلب تراوش کند و قلب از غذا قوت يابد پس 

يد که اگر حالل نباشد تامل کن در آنچه که قلب و جسم تو را تغذيه مي نما

خداوند تسبيح و شکر گزاري تو را قبول ننمايد.)از کتاب بشاره المصطفي و 

 بحار االنوار(

 در حديث قدسي است که خداوند عزوجل مي فرمايد: 

از من  دعايي پنهان نمي ماند مگر دعاي خورنده حرام.) از کتاب عده الداعي و 

 وسائل الشيعه(

 

 اتحاد غذا و مغتذي 
غذا در است و اينکه  دميآگفتار و رفتار از اصول شخصيت ن مقال پيرامون اي

 .ايجاد طبيعي و در بقا مجرد است

گفتار و رفتار از شئون اساسي و مهم انسان است. نحوه گفتار و رفتار نيز از 

 دمي است.آشئون 

هر کس را نحوه اي است در گفتار و رفتار اينها دو قضيه جداگانه است گاهي 

ه رفتار و گفتار از زمره عادات قرار مي گيرد دراين صورت اينها عادت نحو

هستند و حاکي از نوع شاًن نيستند يعني حاکي از اصالح يا افساد شئون نيستند 

 اين حجاب نوراني است که خيلي ها را فريفته است.

د اصالح ندمي است تعادل نيابآتا زماني که گفتار و رفتار که ازمهمترين شئون 

مي شود و تا اصالح نشود تعادل نمي يابد دراين مطلب البته که دور و تسلسل ن

نيست بلکه مقوله اصالح امري مشکَّک است يعني مراتب و مراحل دارد تا 

 نجايي که تعادل يافته و اصالح مي شود.آ
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ن باز ميگردد يعني کيفيت مزاج آبسياري از گفتار ها و رفتارها به مزاج و نوع 

ار تاثير دارد هرچه تعادل در مزاج اندک باشد گفتار و رفتار نيز با تگفدر رفتار و 

 اختالل همراه مي شود.

تغذيه. نفس نباتي دخل شديدي در کيف نفس  عنوو مزاج موثر از غذاست 

 حيواني دارد زيرا انسان براساس نفس نباتي غذا را جذب مي کند.

 يي دارد مانند قوه غاذيه.ر نفسي را قوايي گوناگون است نفس نباتي نيز قواه

بيان در اينجا حول اين محور  است که نفس نباتي  تاثير بسزايي در کيف نفس 

 حيواني دارد.

قوه غاذيه اصلي ترين قوه نفس نباتي است که قوه هايي درتحت خود دارد از 

جمله جاذبه ، ماسکه ، هاضمه و دافعه اين قوه ها هر کدام عملي روي غذا 

 تا قوه ناميه ابزار الزم را براي رشد بدن بيابد.انجام ميدهند 

نوع غذا که در اين دستگاه مورد فعل و انفعاالت قرار ميگيرد نقش بسزايي دارد 

اين يک طرف و از طرف ديگر نحوه کار قواي نباتي نيز در قوت نفس نباتي 

دراين زمينه مي تواني به جلد دوم شرح مراتب طهارت ايت دخل بسياري دارد.

  صمدي آملي رجوع کني .اهلل

بهر حال کيفيت و حال نفس نباتي بستگي تام به قواي نفس نباتي دارد و اين 

نچه توليد مي کند يعني محصول خودش را در اختيار نفس حيواني قرار آنفس 

مي دهد يعني اگر شدت و قوت داشته باشد نفس حيواني از برخورداري 

 بر نفس حيواني اثر مي گذارد. بيشتري برخوردار است و اگر ضعيف باشد

ضعف نفس نباتي قواي نفس حيواني را با اختالل همراه مي کند گاه اين 

) شاخه اي از اين مبحث در علم  اختالفات شديد است و گاه ضعيف
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روانشناسي بررسي مي شود( زيرا بهر حال نفوس در يکديگر موثرند حتي جماد 

و نيز چيزهايي که در مخيله ما  بر عقل موثر است نبات در حيوان و برعکس

 نمي گنجد.

و تحرکات و تحريکات  خوب گفتيم نفس نباتي نفس حيواني را متاثر مي کند

ص و ضعف نبات براساس تعامل با قيا رفتار از شئون نفس حيواني است حال ن

و رفتار را شديد و يا ضعيف مي کند اگر  نفس حيواني رفتار را متاثر مي کند

تعادل بود اين معلول تعادل مزاج نفس نباتي و حيواني موازن و رفتار شخصي مت

 اوست در واقع نفس حيواني و قواي محرکه اين نفس را پشتيباني مي کند . 

نفس حيواني است لکن مددکار و ريشه تحرکات نفس نباتي  ،علت حرکات

 است .

 اين سبيل تعامالت و تاثرات نفس نباتي برحيواني تا حدي روشن شد و بر

محور اين بحث تاثير نفس نباتي بر نفس حيواني بود و اين که رفتار از شئون 

يد مبني بر اينکه گفتار از شئون آنفس حيواني است حال بحث ديگري پيش مي 

 انساني است.

نفس وقتي حائز مراتب نباتي وحيواني شد مبتني بر ظرفيتش و بر اساس اشتداد 

مي شود يعني نطق پس از وجوب  و حرکت در جوهرش تبديل به نفس انساني

 نمو و حرکت صورت مي پذيرد.

نطق از شئون نفس انساني است قوه ناطقه از قواي نفس انساني است و گفتار 

 نوع نطق است.

 البته اينکه گفتيم نطق از شئون نفس انساني داللت بر حصر نطق بر انسان ندارد.
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نطق است چه اينکه نظر حقير بر اين است که نطق انسان گويشي از مطلق 

 حيوانات نيز ناطق براين سبيل که نطق آنها نيز گويشي از مطلق نطق است.

تحت خود تاثير مي پذيرد گفتيم که  گفتار مانند ديگر قوا و شئون از مراتب  ما

 گيرد. رفتار از نبات تاثير مي پذيرد از اين رو گفتار نيز از نفس حيواني تاثير مي

اني عالوه بر تاثير بر تحرکات برگفتار اثر مي گذارد و تعادل و کيفيت نفس حيو

جدا از اين تحرکات نيز بر گفتار و گفتار بر حرکات اثر گذارند يعني عالوه بر 

مثال نوع گفتار بر  اثر گذاري نفوس بر يکديگر قوا نيز بر يکديگر اثر گذارند.

 گذارد. حرکات و کيفيت حرکات بر گفتار اثر مي

    گفتار را ناموزون مي کند و گفتار متعادل حرکت را تناسب رفتار نامتعادل 

 مي بخشد.

              غذا بر نبات، نبات بر نفس حيواني  و نفس حيواني بر نفس انساني  اثر 

مي گذارد و به طريق ثاني غذا بر نفس انساني اثر ميگذارد يعني تغذيه و کيفيت 

 گذارد. ار اثر ميتفتار و رفن بر تفکر و فعليت قواي نفس انساني و گآ

ميزان اخالط   ،غذا يتتاثير غذا دخل شديدي بر انسان دارد به اين شرح که کيف

مده از آن را متاثر مي سازد و روح برآتعامالت اخالط و ترشحات  يتو کيف

 .گيرد از غذا اثر مي نفوس اخالط اربعه که همان نفس کلي طبيعي است

 .ديابمي جرد تغذا با سه واسطه   يعني

دوم اينکه  تبديل به  پس از جذب جزو اخالط مي گردد اين قدم اول وغذا 

 نفس خلطي مي شود .
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ن سهمي در نفس کلي آجزو نفس سوداوي يا صفراوي مي شود و پس از  مثالً

            نفس کلي طبيعي را تشکيل  ،دل ميان اخالط اربعهاطبيعي مي يابد زيرا تع

 .مي رسدنفس کلي با سه واسطه به مي دهد از اينرو غذا 

غذا جسمانيه الحدوث با اين حساب بنابراين غذا بر جسم و جان اثر گذار است 

 .و روحانيه البقاست

به درستي  فرمود 33آيه  32حضرت عيسي عليه السالم در انجيل برنابا فصل 

او که نافرماني در انسان داخل نمي شود بلکه بيرون مي شود پاکي انسان از دل 

 از اين روست که ناپاک مي شود هر گاه طعام حرامي بخورد.

اگر خواهي مطالب مفيد ديگري درباره اين بحث  بخواني به کتاب شريف 

و عين بيستم و سيزدهم سرح العيون في شرح العيون فصوص الحکم ابن عربي 

 مراجعه کن.عالمه حسن زاده آملي 

 

 دمي است آرفتار و گفتار اركان شخصيت 
نجا که در آ دو چنان موثرند که گاهي مبداء نيل را عوض مي کنند شايد اين

 تکيه مطلب بر اصالح گفتار و رفتار  "اللهم اصلح لي شاني کله "وردآادعيه 

 تعادل اين باشد چرا که اگر اينان اصالح شوند مدد کار شئون ديگر مي شوند.

 را افزايش مي دهد . دو ميزان و سرعت سير انفسي 

ين موارد نيازمند تعادل مزاجند که اگر نباشد تالشها بي ثمر مي ماند منشاء همه ا

در حدوث جسماني همانگونه که قبال بيان شد تعادل مزاج غذاست چرا که غذا 

 در بقاء روحاني است. اما 

 بياني است از کتاب لطائف الغيبيه احمد بن زين العابدين علوي عاملي که آورد
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ظلمه في الطبع و انما بعث االنبياء ليخرجوا الخلق من فالنور في الشرع و ال

 ظلمات الطبع الي نور الشرع.

در همين کتاب است که مي گويد: هر اثر فعلي که اقتضاء اطمينان نفس فاعل 

کند نسبت آن به ثقل اولي است چه اينکه مثقالت کشتي ها را از حرکات نا 

نفس و تتبع هواء مختلفه کند هموار نگاه مي دارد و هر اثر که اقتضاء تحير 

نسبتش با خفت اولي است چه اينکه خفيف با هر تغييري که در هوا حادث 

 شود در حرکت آيد و حرکاتش از نظام خالي بود و اطمينان مستلزم رضا بود.

 

 وكالن تقويت مزاج و حال نفسانيم
اثر ن استقامت نما که بر آهر گاه مزاجي صورت گرفت که مطابق فطرت بود بر 

اين، موکالني از فرشتگان که مخصوص اين امرند بر نفس نازل مي شوند و در 

گيرند  و هر  صفت قرار مي به حال و فعل و ملکه و يند استقرار مزاج آطول فر

ن رسالت دارند در دايره تکوين انجام مي دهند و آکه بررا يک وظايف خويش 

مراقبه پيش از اين گفته شد  همانطور که .اين امري مدرَّج  و در طول زمان است

 حامل ماده از مزاج به صفت است.دراين مدت 

مالحظه و مراقبه و رعايت شاًن شئون نفساني در گفتار و رفتار و غيره دخلي 

تمام در استقرار مزاج دارند و عامل تنزل فرشتگان مخصوص تکامل و تقويت و 

و رعايت و مراقبه همان استقامت و  ،حال به مقام استقرار مزاج به صفت و

 .استمالحظه 
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کسير نفس است و عامل تقويت نفس براي تدبير و فربگي در غير اين مراقبه اِ

ست از محل خارج اکه همان حال ) به منزله نطفه است ( صورت مزاج محصَّل 

 مي شود و فرصت از دست مي رود .

وند ، يند و زود مي رآاين فرصت ها نسيمي از جانب ملکوت است که دير مي 

 ."يا من لطفهُ خفيٌّ"يند و ظريف مي روند.  آپنهاني مي 

الذين قالوا ربنا اهلل ثم ان "يه شريفه درباره آدر زمينه اين بحث است بسيار مفيد

 شود.تعمق و تدبر  (30)فصلت "استقاموا تتنزل عليهم المالئکه ...

 

 رابطه ربّ و مربوب و مقام ربّاني

 ز مي کنيم که در فهم همه جانبه مطلب مفيد است.غاآاين بحث را با مقدماتي  

مقام ثبوت در طول مقام اثبات قرار دارد يعني به محض اثبات شي اي جهت 

 .به ثبوت مي رسنداشيايي در اثنا اثبات  ، شي ديگر

نها نيز ثابت مي شوند آ ئ اوليافراد گونه گون داشت با اثبات ش  ئحال اگر ش

بحث نيز  زو اسمااهلل پي مي گيريم که مقصود ااين بحث را در زمينه اذکار 

 همين است.

اگرفردي متصف به صفت عقل يا علم شد صفات ديگري چون دين و 

 .شجاعت، بصيرت و غيره نيز در اثنا اتصاف به صفت علم عايد نفس مي شود

بستن صفات ديگري آاينجا به صفت علم مهيمن ميگويند يعني صفتي که  در

 ست.ا

سمان ثابت شد پديده هايي از جمله گرما و آي وجود خورشيد دربطور مثال وقت

دنبال اثبات وجود خورشيد  پذيرفته مي شوند به اين ه نور و سايه نيز ب
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يم يعني چيزهايي که در پي امر گويمي  ياتچيزهايي که پذيرفته مي شوند ثبوت

 .اثبات شده بخودي خود ثابت مي شوند 

و گرما و سايه و امثالهم مقام  بات است و نوراين رو وجود خورشيد مقام اث زا

 د.وشمي ثبوت ناميده 

و مقام اثبات و مرتبه  يَّتمقام با توضيحات فوق روشن شد که فرق است بين

امري عام است در اين مقال و مفهومي است يا در مقام بودن مقام بودن  ثبوت.

 .ن معنا پيدا مي کنندآکه مصاديق اثباته در تحت 

يق اثباتي تحت مقام بررسي مي شوند لذا مقام جايگاهي ثابت است تمامي مصاد

تحت يک قلمرو مطالعه مي شوند و  نانآو موارد اثبات گوناگون که جمله 

 اثبات که همانا مقام اثبات است .

شکار مي شود که مقام ثبوت در طول مقام اثبات قرار دارد  آبا اين توضيح 

ثبوت نيز اعم است يعني گاهي  استل همانطور که اثبات اعم از قوه و فع

ثبوتيات محسوسند و مکشوف در نزد عاقل و گاهي چنين نيست بلکه نيازمند 

 نهاست.آتدريج زمان و ظهور 

مد با فعليت قواي او و پرورش صفات آوقتي مربي در صدد ربيت مربوب بر

 .نيک دراو او را مربيگيري مي نمايد

م مي شود زيرا تا رب درمقام مربي گيري مقام ربيت  انجا فعل ربيت مربوب در

     معناي اراده  ،نباشد اراده ربيت نمي کند و چون در مقام و حضور در مقام

که در را  مي دهد و اگر در مقام قرار گرفت فعلش فعل مقامي است يعني فعلي

قع شدن به تعبير بهتر در مقام اگيرد انجام مي دهد در مقام و مي ن مقام صورتآ

ت قرار گرفتن است يعني فردي رانندگي بلد است ولي وقتي پشت فرمان فاعلي
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راننده است اما ظهور  ،خودرو قرار گرفت رانندگي مي کند از نظر راننده بودن

 فعلش نيازمند در مقام و در صدد قرار گرفتن است .

و مراد در مگر اراده الزم به ذکر است که ميان مربي و ربيت فاصله اي نيست 

 تربيت خاصه است.اينجا 

و براي مرلعش ربيت خواهد بود و اين قلفقرار گيرد  يَّتگر مربي در مقام ربا

ه تا قوه اي نباشد فعليتي نيز نخواهد کمربوب داراي قوه و استعداد است چرا 

 .مقدم بر مقام فعل است ،قوه پس مقام بود.

ل است در در مقام ربيگري ايجاد قوه است و چون فعا االرباب فعل مقدم رب 

اينکار پس در مقام قوه است و اين مقام اخص از مقام اثبات است زيرا گفتيم 

قوه يکي از دو قلمروي اثبات  اثبات اعم از قوه و فعل است از اين رو قلمرو

 و اثبات دراينجا به معناي ايجاد است. است

پس در بطن اثبات قوه موجود است که مقدمه  بر پرورش و شکوفايي است 

وقتي که قوه ها شکوفا شد وارد وادي فعليت مي شود و در مقام ربوبي نيز حال 

 ن که همانا شکوفايي استعدادهآدو فعل است يکي ايجاد قوه و ديگري فعليت 

 است.

مقام رب و "ئ خلقه ثم هديٍ ربنا الذي اعطي کل ش "د که ن کريم مي فرمايقرآ

مرتبه دارد و نيز مقام  اثبات روشن شد که مترادفند در عمل مقام رب سلسله

نکه مقام اثبات دارد قادر بر آ اني صاحب مقام اثبات است.اثبات از اين رو ربَّ 

 تصرف در ماده کائنات است.

به نوعي اعم از اثبات است چرا که اثبات ايجاد قوه است اما در فعليت  ربَّ

م چندان دخالتي ندارد و در حوزه ديگري بررسي مي شود در ابتداي بحث گفتي
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که اثبات اعم از قوه و فعل است اين جمله داللت کلي دارد يعني فعليت نيز 

نوعي اثبات فعليت جهت قوه است اما در معناي اصيل کلمه چندان دخالتي در 

 .شکوفايي قوه  ندارد

بحث در اينجا روي کلمه دخالت است يعني ابزار اثبات ابزار ايجاد قوه است  

سيع ندارد و سنگيني معنا و عملکرد اثبات در ن قوه دخل وآاما در شکوفايي 

 بحث قوه است.

 ،اثبات گر در باب ربيت نيز بحث فعليت بيشتر مد نظر است نه ايجاد قوه . مثالً

مربي اوست مربي فرزند را به وجود نياورده  ،والدين فرزند هستند و معلم فرزند

. رنده اوستوآبلکه پرورش کودک با اوست و والدين مربي او نيست بوجود 

وب سه عنصر الزم است يکي فاعل دوم قوه و سوم لپس براي نيل به کمال مط

 فعل.

فعل اوست و فعل که نتيجه که قوه ايجاد فاعل اثبات گر است که  خداست دوم 

 . اثباتگري حقبه غير خدا نيز اثباتگر گويند اما در طول  ربيت است.ت

غير خدا مربي گويند که اين  فواعل نيز در طول فاعليت حضرت حق است و به

 نيز در طول ربيت الهي است.

 

 تكامل اشياست زوجيت سبب
ياسين فرمود: سبحان الذي خلق االزواج کلها مما تنبت  هدر شريف قرآن کريم 

 ."االرض و من انفسهم و مما ال يعلمون

 زوجيت در کل در سه نوع قلمرو وجود دارد باعتباري:



 

 اشرااقت ربانی 72

 انسان نيز گويند. ادن که بدين ها مواليد ثالثه مينبات و مع بين حيوان ويکي 

 مانند  زهايي که از شئون انسان هستند نيز زوجيت دارندين چآزوجيت دارد 

 عقل/ نفس و جسم.

 از ازدواج عقل و معقول حکمت زاده مي شود که تکامل عقل را علت است. 

مي کند و  عفت زاده مي شود که نفس را کاملبا صور ملکوتيه از ازدواج نفس 

 مي شود.تکثير از ازدواج جسم نسل 

 کتاب فصوص الحکم درباره انواع نکاحات مطالب خوبي دارد مراجعه کن.

 

 ني ديگر استآني به آانسان دائم از 
ن قبليش متفاوت است انسان آن او با آني ديگر است و هر آني در آانسان هر 

ي حالت خاصي دارد و نآدمي در هر آنات بعدي يکي نيست روان آن اول با آ

ثار و واکنشهاي مختلف را سريع دريافت مي کند و اثرش را ظاهر مي سازد و آ

ن در تغيير و تحول است برخي از تحوالت چنان نامحسوسند که گويي آن به آ

 اصال تغييري رخ نداده است.

ن آجوهر زمان روان را حرکت مي دهد عوارض حرکت روان را جهت ميدهد 

نرا در مي يابد باعث مي آن چيزي که روان آمي شود بر روان يا چيزي که وارد 

اي استحکام روان و استقامت رشود که حرکت در همان سو جاري شود پس ب

پايه هاي او بايد روان را از جزييات و مسائل بيهوده بازداشت که حرکتي بيهوده 

 صورت نگردد .

 تفکرليه / غضبيه و حرکت در جمله قواي نفساني جاري است مانند قواي متخ

 .روان است معلومات بسوي مجهوالت که سير نفس از
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دو باعث دارد يکي مطلوبست که مقدمه علم و عقل مي تفکر حرکت در قوه 

 روان مي شود. شود و ديگري نامطلوب که سبب پريشاني نفس و

و حرکت سير  کارششاني از نفس است قوه تفکر است که منظور از قوه عقليه 

 جهوالت را کشف مي نمايد.و م است

جهت دارد يکي جهت طولي که سبب ژرفا بخشيدن  دومتفکره حرکت در قوه 

به معلومات مي شود و ديگري عرضي است که سبب فربگي و گسترش سعه 

 علمي خواهد شد و ارتفاي نفس سبب اتحاد او با عقل مي شود.

فس اگر تربيت گيرد و از عقل تغذيه مي کند ن رام ميآرامش روان آاز نفس 

لوده آلودگيها تغذيه مي کند که سبب فساد عقل مي شود و روان را آنشود از 

 مي کند و روح در طپش و اضطراب واقع مي شود.

روح و عقل يگانه پذيرند يعني فقط خوبي را مي پذيرند ولي روان و نفس 

 دوگانه پذيرند يعني هم بدي و هم خوبي را مي پذيرند.

 که کار نفس را به عقل و روح مخابره مي کند يعني ينه اي است آروان 

 مخابرات انسان روان اوست  و وجدان وزير عقل.

دمي ارسال آمعاني که به انسان وارد مي شود از طريق عقل به بخشهاي مختلف 

سمان قرار دارد هم آن انسان بين زمين و يبنابرا ن.آمي شود براي عمل کردن به 

هم چيزهاي پاک به او مي رسد و  و هم از زمين. واردات دارد ءاز جانب سما

 لوده.آلودگي آبا پاکي پاک مي شود و با  .لودهآهم 
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 : بياني ديگر از بحث

نان همان زمان تواند بود که تک تک آتمام انسانها يک مجموعه هستند و جميع 

ي گذشتند و برخي درحال خو بر نفوس به منزله آناتند از طرفي درحال گذرند

 مد.آو برخي نيز خواهند  گذر

ن روا نداريم  يعني نگاه آ تصور کنيم يعني قسمي برکلي زمان را به لحاظ  اگر

ما امرنا اال  " ينده يک لحظه بيش نيست.آحال و ، به زمان بدون توجه به گذشته

 واحده کلمح بالبصر)سوره قمر(

شتر نيست تمام انسانها نيز يک انسان بيشتر نيستند لذا ظرف هم يک ظرف بي

نه وجود بلکه موجود است اما نه مورد وجود  ،زمان نيز مخلوق است و مخلوق

 .بلکه مورد جلوه يعني موجود مساوي است با تجلي و جلوه 

ن آو انتها بيشتر از يک  ني ميگذرد پس ابتداآن آزمان آني بيش نيست و يک 

ود اما اگر ن بيش نخواهد بآن باشد يک آنيست اگر بزرگترين فرد نظاره گر 

 مشاهده کنند بسيار بزرگ خواهد بود. را نآموجودات بسيار ريز 

ني بيش نيست پس تمام آدانستيم که موجوديت مساويست با جلوه وجلوه 

ن بيشتر نيستند اما براي ما ريزگان آ کموجودات از ابتدا تا انتها و کل کائنات ي

 ند.ا بزرگ

انساني نيز برخي منحسوند و  ناتآي مسعود لذا خآنات برخي منحوسند و بر

 برخي مسعود پس انسانهاي خوب مسعودند و انسانهاي بد منحوس.

رو اگر انسان نيکي به انسان نيک ديگري برسد يعني طالع سعد طلوع کرده از اين

مانند  دم بدي به بد ديگري برخورد کند يعني طالع بد طلوع کرده است.آو اگر 

 قمر در عقرب.
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نات مسعودند و فرعونيان و نمروديان و و مومنان آسماني آهبران انبيا و اوليا و ر

 ".مانند شب و روز در پي يکديگرند منحوس و اين دو گروه تناآيزيديان 

 ) سوره ياسين( "والالليل سابق النهار و کل في فلک يسبحون

 

 گونه اي ديگر از آنات انساني
ت انسان زماندار مسافر است ناتي اسآانسان زماني است که داراي ابتداو انتها و 

 (6يا ايها االنسان انک کادح کدحا فمالقيه)انشقاق "ن ديگر.آني به آاز 

ن دارد آيک  ن هم هنوز به او نرسيده و نقداًآن او گذشته و يک آاز اين رو يک 

 که بسرعت در حال گذرست. نستآکه در 

 وجود است؟ يا موجودي که بين دو عدم استآني در بين دو عدم است آانسان 

ي نآنچه مي تواند بين دو عدم باشد آوجود قيام دارد و بين دو عدم نيست 

به عبارتي آني است ميان خُلع و  .نه بيشتر است يعني يک لحظه سريع الزوال

 لُبس.

ني ميگذرد لذا او جلوه اي است داراي آني است که کمتر از آاين جلوه همان 

سريع صورت مي گيرد که خلع او به عدم بس اما خلع و لبس او چنان لع و لُخُ

 انگار يکپارچه لبس است و جز لبس ديده نمي شود. تجلي نمي انجامد و

بس صورت نگيرد انسان از بين مي رود لع صورت گيرد ولي لُچنانچه عمل خُ

 .رود واگر در برزخ باشد به قيامت مي رود به برزخ مي خُلعاگر در دنيا باشد با 
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 حكام آناتا
و براي هر فردي (49لکل امه اجل) يونس "ي هر شخصي ساعتي است برا

است براي هر ساعتي و براي هر زماني وعده اي است و براي هر وعده  زماني

 اي قرارگاهي.

هر قرارگاهي ساعتي و هر زماني قرارگاهي دارد هر وعده اي در ساعتي است 

 ه به تقدير است.قرارگاهها بستو مقرر به تقدير و هر زماني تقديري دارد 

 زماني و وعده اي و هر قرارگاهي براي  هر شخصي اجلي دارد. ،هر ساعتي

شوند يا نمي شوند برخي زمانها درک مي شوند و برخي  ساعتها يا درک مي

 .ديگر نمي شوند

و عوائد المزيد  "هر ساعتي را بهره اي است و هر زماني را نيز بهره اي است 

بهره ها نوع وعده را معلوم مي کنند و قرارگاه اهلل (  ) زيارت امين"اليهم واصله

و زماني را  هر ساعت( 21)صافات "هذا يوم الدين " نتيجه بهره هاست.

قرارگاه نتيجه  دراين جاضرري است ضررها نوع وعده را معلوم مي نمايند و

 ) سوره الرحمان(.") هذه جهنم التي يکذب بها المجرمونضررهاست.

ي است هر قومي را مهلتي است و هر ملتي را مهلتي است مهلت هر فردي را

ن چيزي آبهره  هرچيزي را در هر ساعت و زماني يا بهره اي است يا ضرري.

ن  آنست که ابتدا و انتهاي آن مطلوب باشد و ضرر آاست که ابتدا و انتهاي 

 نامطلوب باشد.

معموال نتيجه افعال  و و عادتاً  بهره ها دو گونه اند يکي بهره اي است که طبيعتاً

 )سوره ياسين( "فاليوم ال تظلم نفس شيئ "فرد است که وعده اي طبيعي دارد.
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افعال فرد نيست که اين وعده  دوم بهره اي است که طبيعي نيست و در انتظار

اي الهي است همه وعده ها الهي اند اما برخي در نتيجه افعال فرد است که 

بهره ها که در انتظار فرد و فعل او نيست  معموال در انتظار اوست اما برخي

 (40)نمل "هذا من فضل ربي "ست.و امر اوناشي از فيض و کرامت الهي 

ينده ملموس مي شوند آگاه کرامات ملموسند گاه ناملموس گاه ناملموس ها در 

گردد همه کرامتها از خداست اما گاه کرامت در  شکار نميآو گاه در دنيا بر فرد 

ست که مصداق صفت رحمانيست وگاه کرامت مصداق صفت قلمرو عام ا

 است.و خاص رحيميت 

چيزي را  از فيض  کهاست که هر ي نوع کرامت بسته به قابلو کريم خداست 

ي هم اين چنين است که اگر کسي اعمال مخصوص ابند وي و کرامت حق در مي

زي مرتکب نشود و در انتظار وعده اي و فيض و چيزي خاص نباشد ليکن چي

 .فيوضات است را دريابد کرامات و

ن اگر اين چنين باشد که آکرامت و اختيارات با بحد نفس است يا بحد قواي 

 را يچرا که قوا افعال مخصوص نست که بحد نفس باشدآدرباال گفتيم بيشتر 

 .ستشتر بحد نفس ايمرتکب نشده اند تا بحد قوا باشد لکن ب

ي خويش سوق مي دهد و در اين نهاي دنفس را بح ،حرکت در جوهر نفس

 سلوک نورهاي مسير گوني را در مي يابدکه از چراغها و مسير کرامات گونه

 .محسوبند

تعيين کننده مرتبه نفساني است که در پائين مرتبه روح  ،نوع کرامت و فيض

خرين نوع آاعظم شخص است که روح الهي است لذا باال مرتبه ترين نوع و 

 شد کنوني نفس حساب مي شود.خرين حد رآکرامت شخص 



 

 اشرااقت ربانی 78

ارتقا روح اثري بر نفس دارد که گاه به شکل کرامت و الهامات و مکاشفه ظاهر 

هر کرامت و مکاشفه و ) زيارت امين اهلل ( "عوائد المزيد متواتره ". مي شود

  اص و ساعت خاصي است براي او.خ ن زمان آ الهامي ساعتي است براي فرد و

  .در زمان خاصمي شود  ه محققوعده اي است براي او ک

فذا جاء اجلهم اليستاخرون ساعه و ال  "تحقق همانا قرارگاه اوست  لحظه

هر الهام و کرامت و مکاشفه اي براي فرد ابزاري است (34)اعراف "يستقدمون

و اينان براي او تقدير گشته و اجلي دارد که درک مي شود کرامات و امثالهم 

 در طريق نور. بهره هاي فرد است از سلوک

سالک يا رهروست يا راهبر  هر سالکي مي تواند رهبر باشد و اين رهبر خود 

 .سالک است رهبر دارد تا رهبر اول که واحد است

ن مقدار که سلوک نکرده آن حدي که سلوک نموده رهبر است و آسالک تا 

لوک نچه را که نمي داند سآن رهبري مي کند و آنچه را که مي داند با آ رهرو.

 مي کند.

 

 اينكه مشكالت كه به اوج رسيد نور اميد مي درخشدرّ س
  سيدر نگاه که مشکالت به اوج خود آنجا که امير بيان علي عليه السالم فرمود: آ

 شئ ناظر به اين قاعده اصيل و نوراني است که تا   .درخشيد نور اميد خواهد

مرحله  لماني نگردد به دچار طوفان پريشاني و کثرات و گرفتاريهاو ماهيات ظ

 ايضاً. وحدت است نمي رسد قضيه روح و عقل نيزبشرح  متکامله که قلمرو 

 ن پريشاني دروني و مشکالت و آن نور اميد و نجات همان وحدت است و آ

 ثرت است.کهمان  رفتاريهاگ
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 خداوند متعال چون بخواهد عقل را کامل نمايد نفس را تکامل مي بخشد و

پس  استعدادهاي او را شکوفا مي کند.خشد ب را تکاملواهد نفس خ چون

 فرمايد او را به تکامل عقل به نفس است و چون خواهد نفس را تربيت 

 تحت  رامش مي يابد وبا شکوفايي و تعادل مزاج آونفس  پريشاني گرفتار سازد 

 .وسعت مي يابدفس عقل نرامش آ

 

 علت بعض سكوت و افسردگي و برخي حاالت نفس
ي از افرادي که در سلوک روحاني هستند و در پي تکامل نفس خويشند با بسيار

حاالت گوناگوني مواجه مي شوند که دانستن علت و مسائل آنها بسيار الزم و 

 مفيد است.

چه اينکه بدون علم انسان در مسير تکامل ره بجايي نمي برد دراين مقال بر آنيم 

 است که مفيد واقع شود. که برخي مسائل را مختصراً مطرح کنيم اميد

روح وقتي خسته مي شود از دنيا و عالم تفرق و انفصال حالتي بر وي عارض 

  مي شود شبيه افسردگي و خستگي و کسلي و گاهي در قالب سکوت نمايان 

 مي شود گاهي در قالب بي قراري و پريشاني و تحيَّر.

ناشي از طبيعت  سالک بايد بسيار توجه کند که حاالت روحي خود را با مسائل

 و نواسانات روحي و رواني از دست ندهد و مقاومت نمايد.

گاهي مسائل روحي با مسائل رواني خلط مي شود در حالي که حاالت روحي 

از سير تکاملي نفس ناشي مي شود و از مسائل رواني که در بحث روان شناسي 

 مورد بحث قرار مي گيرد جداست.
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ممکن است بخاطر توجه نفس به خويش و کم علت حاالت که درباال بيان شد 

شدن عالقه نفس به تدبير جسم باشد چه اينکه جسم از ماده اي است که سبب 

 تفرق اتصال روح مي شود يعني همان دنيا.

وقوع اين حال نشانه نياز افزون نفس به امور معنويه است گاهي پيش مي آيد 

روحاني دارددراين حال  که نفس رغبت کمي به توجه و انجام عبادات و امور

 سالک نبايد نگران شود و نبايدتکليف زيادي بر او بار کند .

لکن گاهي ظرفيت نفس اقتضاء توجه دوچندان دارد و چنانچه غذاي مناسب به 

ي اللينظراالنسان فا "او داده نشود دچار تحير و سرگرداني مي شود 

 (44)عبس ."طعامه

قوه الهي مطالبي در خور توجه خواهد  درباب اين شريفه در آينده به حول و

 آمد که بسيار بکار مي آيد.

مجرايي از باب استقراء در بحث سرگرداني نفس وجود دارد و آن اينکه گاهي 

انسان متوجه نياز نفس نمي شود ولکن مرحله پس از آن يعني پريشاني و تحير 

اني ها و را متوجه مي شود از اين رو مي توان استدالل کرد که گاهي پريش

تخيَّالت و توهمَّات از هر نوع معلول بي توجهي به نفس و نياز اوست بنابراين 

برخي تحيَّرات و نابساماني هاي رواني با ذکر و سکوت و عبادت به سامان مي 

 رسد.

 ريدندـپريشانم پريشان آف   ريدند  ـمرا نه سر نه سامان آف

 ريدندـايشان آف مرا از خاک  اطران رفتند در خاک       ـپريشان خ

سالکان بايد بدانند که نفس يا همان روح بسان نوزادي است که دائم نياز به 

 توجه و رسيدگي دارد تا اين که بزرگ شود و عصاي دست توگردد.
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همه کسالت هاي روحي و برخي نابساماني هاي رواني معلول بيماري نفس 

 است.

يجه بي توجهي به نياز نفس عاليم کسالت ها نيز يا نتيجه مرض نفس است يا نت

چون گاهي عالئم در دوران بي توجهي ظاهر مي شوند که هشداري براي 

     شخص باشند در صورت بي توجهي به عالئم مرض بروز پيدا مي کند و 

علي سمعهم و قلوبهم و علي علي ختم اهلل  "،  "وفي قلوبهم مرض "مي شود 

 . "(7عشاوة)بقره  ابصارهم

هايتاً با جراحي درمان مي شود لکن امراض روحي چاره اي امراض جسماني ن

 جز آتش ندارد از اين رو عقاب با آتش گره خورده است.

 مـدعوي بي معني ات را سوخت   روختم           ـگفت آتش بي سبب نياف

مطالبي که در اين کتاب مي آيد همه در خصوص حاالت روح است که در 

د و خوانندگان و عالقه مندان و سالکان بايد قالبهاي گونه گون  مطرح مي شو

توجه کنند تا روح مطلب را دريابند و پيچيدگي هاي روح را بشناسند تا در دام 

 رهزن نيوفتند. بعون اهلل الملک االعلي.

 

 دميآبحث افساد و اصالح شئون 
 شيطان بيروني و دروني.

يعني نياز به اصالح  آفات يا انحرافاتي که بواسطه جهل ايجاد مي شوند افسادند

يعني بحث  .البته علت انحرافات مي تواند شيطان دروني يا بيروني باشد دارند.

گيرم که شيطان درون همان جهل است که انسان چيزي  را از اين مسير پي مي
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ن آپذيرد که علت  را وهم مي کند يعني چيزي را بر خود مي قبوالند يا مي

 .است ي بي پايه و موهومدرَک چيزن وهم و مُآيعني مدرِک 

اين مطلب درباره شيطان دروني است حال شيطان بيروني همان جن و انس 

ن را مي پذيرد آاست مطلبي را به شخص القاء مي کند و شخص بواسطه جهل 

 يعني شيطان بيروني به مدد شيطان دروني کارش را انجام مي دهد.

عدم تعقل است يعني همان  اينجا معلوم مي شود که انحراف و افساد بواسطه در

 نها گمراهند که تعقل نمي کنند.آن مجيد در چند جا تاکيد فرمود آکه قر

     کفار و مشرکين تعقل نمي کنند و در چند جا عبارت افال تعقلون را بکار 

 است.فکر نکردن  مي برد يعني ريشه افساد و گمراهي و انحراف  انسان

که قابليت  يقوه است يعني استعداد است که در حکم يابعادداراي انسان 

فاتي است آشکوفايي دارد مانند بذري که در زمين کاشته مي شود مسلما اين را 

 داب کشت و زرع رعايت نشود فاسد مي شود.آيعني اگر 

قوه اي که به فعل تبديل نشود و حرکت نکند نوعي فساد است چرا که نبودش 

براين براي کسب کمال انسان بايد براي کمال انساني نقص بشمار مي رود بنا

 .شئون انساني حرکت کند و فعليت يابد يعني از قوه به فعل تبديل شود

 ن لزوما آدر واقع وقتي فعليت شاني از انسان تکامل محسوب  شود قوه ماندن 

 است. شرَّ

خرج داشته که گمراهي و ضاللت بخاطر عدم تعقل است اين شئون بايد مُ گفتيم

 .را از قوه به فعل تبديل کندنها آباشد که 

دم مي افزايد زيرا در هر حال آفعليت يک شان از ابعاد انساني بر ميزان تعقل 

 سبب تکامل انسان شده است و تکامل بدون تعقل ميسر نيست.
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يعني خدايا اصالح فرما  "لهم اصلح لي شاًني کلهال "مده است که آدر ادعيه 

 است و هدايت با عقل است. هدايت مسئلهدر واقع  همه شئون مرا.

خوب در اوايل بحث گفتيم که بايد چکار کرد که شان انساني از خطا و انحراف 

 .مصون بماند سرَّ اين مطلب همان عقل است

هدايت و نور هم لزوما جهل خواهد بود بنابراين زيرا جايي که عقل نباشد 

را شناخت و  اسدمف نآابتدا براي اصالح فساد شئون نفس بايد  در هد بود.انخو

نها را يافت مثال يکي از شئون انساني روابط اجتماعي اوست و اين آراه ورود 

 و فاسد دارد و اين امري بديهي است.  روابط رابطه صالح

ن نياز انسان به روابط اجتماعي آمرحله نخست که شناخت است محور اصلي 

نسان و تکامل اين شان است اوال و اينکه راه ايجاد رابطه صالح براي رفع نياز ا

 ن چگونه است ثانيا يعني چه رابطه اي و با چه کساني؟آو فعليت 

پاسخ به اين دوسئوال هم شناخت به انسان مي دهد و هم راه حل را که همان 

 فعليت بخشيدن به اين قوه است.

مطلب مهم ديگر اينست که تخريب يک شان سبب تخريب شئون ديگر نيز مي 

عامل انساني جمله يک پارچه اند همانطور که اصالح شاني شود چرا که شئون 

 ن مي شود.آيا حداقل مقدمه هست اصالح شان ديگر نيز 

از اين رو تکامل انساني در پرتو اصالح همه شئون انساني محقق مي شود و 

 را ذکر کند. "کله "بدون اينکه  "اصلح لي شاًني"ديگر اينکه نفرمود 

بر فعليت جمله قوا و شئون انسان است. همه قوا  کامل مشروط يتجردماساساً 

بايد به فعل تبديل شود يعني بايد حرکت صورت گيرد وعلت اين حرکت و 
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مخرج، موجودي مفارق است بنابراين از اسماء اهلل مبارک که درادعيه ياده شده 

 .علم است مستتر است اسم مبارک عليم است يعني فعليت ها داير بر مدار

دون علم تکامل ميسور نيست چراکه محرَک بدون محرِک تحريک اين رو ب از

 نمي شود.

 

 "كالمُكُم نُور و امرُكُم رُشد"بياني در
انسان داراي دوشخصيت و دو مسير است يکي شخصيت دروني که وجود 

 نظري اوست ديگر شخصيت بيروني که وجهه علمي اوست.

  روند تکامل را طي  نگاه که نظر و عمل متحد شدند انسان کامل مي شود وآ

مي کند درحالي که در نوع اول نيز شخصيت اول مسير تکامل نظري است و 

 مسير دوم تکامل عملي است.

از اين عبارت نوراني حاصل است که نور به کالم تعلق مي گيرد و رشد به عمل 

بنابراين نور و کالم در دايره حکمت نظري و رشد و عمل در قلمرو حکمت 

 عملي است.

خوانيم  لهذا انسان کامل اشراف دارد بر بشر لذا ميبشر سان مشرِف است بر ان

 . "کالمکم نور و امرکم رشد "در زيارت عظيمه جامعه کبيره که 

رشد يعني تکامل و حرکت استکمالي و حرکت نيز خروج از قوه به سوي فعل 

را خرج عقل است و علم که نور است و همين نور است که راه  است و اين مُ

و سالکي که  "يهدي اهلل لنوره من يشاء "سوره نور مي فرمايدروشن مي نمايد 

 دپيمايب راه برايش روشن باشد مي تواند مسير درست را انتخاب نمايد و راه

 کند.
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و دوم اينکه  مسيربنابراين کالم و امر انسان کامل اوال نور است و روشن کننده 

 محرِک انسان است از نقص به کمال.

هم نور راه است و هم اوامري دارد که سالک را در راه روشن راه مي برد  لذا

با امتثال به آن چرا که روشنايي صرفا مفيد نيست لذا بايد اوامري باشد که انسان 

 .تکامل بيابد

کالم نوع خاص از تجلي است و کالم يا در مالقات صورت مي گيرد و يا در 

يا الهام و در و مي شود و يا در رويا غياب و در غيبت يا در بيداري مکشوف 

در ادراک کليات و يا وهم در ادراک بيداري يا به عين کشف مي شود يا به عقل 

 .جزئيات

مخاطب کالم يا عام است يا خاص و يا اعالن است و اطالع و يا امرست و 

 تربيت.

 مربي ذات است . ،تربيت خاص در .عام است يا خاص مربي يا

 عملي است لذا مربي او نيز هم داراي نور  دو وجهه نظري وچون انسان داراي 

م رشد لذا شخصيت رکست در نظر و هم امر در عمل به حکم کالمکم نور و اما

را تکامل مي بخشد و او را بارور و شکوفا مي سازد وچون امر رشد   دمآنظري 

 ن انسان نوراني مي شود.آدهنده دارد اعمالي دارد که با 

نور باشد فعلي که از اين کالم نوراني بر ميخيرد و شکل ميگيرد  نجا که کالمآ

و نوراني شدن همان  ،کامل شدنبا نيز نوراني خواهد بودو نوراني شدن مترادف 

 .شدن و احياء است حقيقيحيات 

ظهر اسم مبارک محيي است همانطور که کالم او مظهر بنابراين امر انسان کامل مَ

ن کريم که اجابت کنيد خدا و رسول را آمود در قراسم مبارک نور است لذا فر
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محيي هم هست چنانچه ومعلم، نچه که باعث احياء شماست بنابراين مربي آبد

 نور است. ،هادي

وظيفه پيرو ائمه اطهار عليهم السالم اين است که به تحقيق بيانشان در عمل 

لبکم سلم قلبي لق "همان باشد که در زيارت شريف وارث آمده است به اينکه 

 و امري المرکم متبع.

 

 رمانهاي نفساني و تشكيل حيات طيبهآبيان در تحقق 
نچه بدان مي انديشد و درصدد است که حيات خويش را بر طبق آدم و آرمان آ

در جهان خارج است و حد فاصل  ،ن انديشه هاآن بنا نمايد در واقع فعليت آ

 .ناهموار استي موجودهر بين قوه و فعل 

لهذا وقتي دارد به اعلي رو غاز و آتي فعلي بخواهد تحقق يابد از اسفل يعني وق

اين رياضتي است که سالک بايد  .ر و تحقق مي نشيند وانديشه در منصه ظه

 نرا بپرورد و پرورش دهد وآن باشد و صبور باشد تا با حلم و شکيبايي آشاهد 

و عينيت دادن ه پس رياضت تجرب. نچه در درونش است به بيرون منتقل نمايدآ

نچه در ذهن است آتجربه نمايي و به عينه نچه مي داني را آعلم است يعني به 

 در بيرون با مصالح بيروني بنا کني.

نست که اعتقادات و آبنابراين در ذيل همين معني در مي يابي که حيات طيبه 

م ايمان ذهني و قلبي صحيحه را در عالم خارج در هياکل متکثره و مختلفه مجس

نچه از مطلوبات الهيه که در ذهن آبنابراين سعادت يعني  نمايي و تجسد بخشي

 ت ايشان محشور باشيعيَّنها حشر و نشر داري در دار تکليف و دنيا نيز در مَآبا 

 که زهي سعادت.
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انتقال و پياده کردن انديشه در واقع نزول و تنزل ايده و فکر در جهان عنصري 

و ظاهري و مادي است يعني انسان توسط پديده  و در هياکل عنصري و طبيعي

 .رمانهايش را تجسم دهد و متمثل نمايدآلکي مي خواهد هاو هياکل خارجي مُ

است از اين رو اين  سالک الي اهلل متخلق به اخالق الهي و متصف به صفات اهلل

کنت کنزا مخفيا  "صفت را از خداوند متعال دارد که ذات اقدس اله فرمود

 ."ن اعرف لکي اعرففاحببت ا

 رمان محک  آرمان و ايده و انديشه انسان در طول انديشه نفساني اوست که اين آ

و در  مي سازدر شکاآنچه نفس دارد در قوايش آن انديشه نفساني است يعني آ

زمايش و محک آلک در واقع ن در دار مُ آدهد و تحقق  انعکاس مي شخيال

 ."کلهو کل يعمل علي شا "انديشه نفس است. 

نست آدر صدد ظهور وبروز در مرتبه عقل نچه را که مي داند آ ،دم انديشمندآ

نست که دايره نفس است و نفس نيز براي انتقال آمرتبه مادون  که دار ظهور او 

    در مملکت خيال بروز ن آن و فعليت بخشيدن به آرمان خويش و محک آ

 جاري مي سازد .الت آ در اندام ومي دهد سپس 

 نچه انسان در دار تحقيق محقق مي کند جويباري از دريايي است که آ براينبنا

نچه را که بروز مي دهد شاني از شئون نفس است و ديدي آو  استدرونش در 

که به مراتب گونه گون نفس انسان از عالم وحدت به سوي مملکت کثرت 

رويي به تنزل يافت و تکثر موجوديتي و فعليتي مي يابد و اين تکثر و سير 

 يعني نفس که مُجمَل بود در مراتب و وحدت دارد که سيري دروني است

تشريح شد و در اطوار مختلف به منصه ظهور و  ،مراحل گوناگون وجودي
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 طي هر مرحله مقامي را کسب  زمايش و در بوته امتحان نشست وآدرعرصه 

 مي کند.

ر نزول نيازمند بدانکه نفس را چون رويي به کثرت دارد بلحاظ تکثر در سي

 محل کثرت است.   ،مکان است و مکان عالم ماهيت

، مکان عنصري است بنابراين بيشترين تکثر در همان است لذا بستر يفلمکان سِ

ملکات نفساني دار طبيعت است و  سير صعودي و ريشه تخلقات و اوصاف و

مان محل وحدتند ه ،نست و امکنه در سير صعودآخروي در لذا ريشه کماالت اُ

 بود.گونه که در سير نزولي محل کثرت 

نچه را که جسم دارد به نحوه آچون جسم پايين ترين مرتبه نفس است بعبارتي 

 .در نفس است نفس مساويست با ملکوت و جسم با ملکاز آن اتم و اکمل 

ر سير الت و ابزار است و از باال به پايين دآملک به در يعني تصرف ملکوت 

بنابراين هر يک از ملکوت و ملک و نفس و  فس به جسمنزولي و افاضه  ن

گون و وجه اشتراک بين مفيضين اضيني )فيض دهندگان( است گونفيِّمُرا جسم 

نها دارايي و اموال آصور علميه است که نفس بدانها به تدبير بدن مي پردازد و 

 نفس است و در بين ملکوت و ملک که فرشتگان اند ايشان صور علميه 

و صور علميه در باذن رب االرباب که به تدبير جهان ملک مي پردازند  دنمجرد

 .دار نفس به شکل خاص خود است

قواي شياطين از   ،ثواب اين چنين است ليکن در باب خطاافعال و البته در باب 

ر واقع فقدان فعليت نفس است. نيک بهره مي برد اين قوا دجهل نفس  نقص و

 بيانديش.

 



 

 اشرااقت ربانی 89

 ت طبيعي حيات طيبه و حيا
فتوحات مکيه مي فرمايد: ال تجعل  68مرحوم محيي الدين عربي در باب 

طبيعتک حاکمه علي حياتک االلهيه. اين کالم شريف مرتبه اي بلند دارد. قابل 

توجه است که طبق روال طبيعي و معمولي هر انساني از بدو تولد با طبيعت 

مان با رشد به اقتضاي رشد مي کند و اخالق طبيعت در او حاکم مي شود همز

نفس حيواني متخلق به اخالق حيواني مي شود مانند اخالق بهيمي و سبعي که 

 در واقع مواد خام براي اخالق انساني است .

از اين رو است که طبيعت قاعدتا حاکم بر انسان مي شود لکن انسان بما هو 

عي را منقاد انسان بايد تالش کند که طبيعت منقاد ماوراي طبيعت و حيات طبي

حيات عقلي و انساني کند که اقتضاي انسانيت اوست چه اينکه خداي متعال به 

 .  "تخلق باخالقي "حضرت داوود فرمود

اين امر در ابتدا سخت مي نمايد چون  برخالف خواست نفس طبيعي است اما 

زماني که نفس با موطن خود انس گرفت حياتش معقول مي شود و ظهرو 

 او ضعيف و حيات الهيه در او قوي مي شود .حيات طبيعي در 

 

 نسان كامل و طريق تكاملا
امام عصر قلم الهي است و  علم لدني ميسور غير معصوم نيز هست.عناوين: 

کتاب  معلم نور تفصيلي است و کتاب نور مجمل. حاضر در نزد او.الواح نفوس 

 عين معلم و معلم عين کتاب است.
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معلوم است عالم که نبي و امام و  نيازمند عالِم ودمي که مي خواهد کامل شود آ

نرا آانسان وارسته است ومعلوم که همانا کتاب است و کتاب همانست که عالم 

درس مي دهد بنابراين انسان براي کامل شدن بايد از اوامر عالم و دستورات 

ن مراحلي که کتاب وعالم دارد او نيز در نفس خويش طي آکتاب پيروي کند و 

 .کند

ني که داراي بطون مختلفه است و انساني که داراي بواطن گونه گون آيعني قر

نها در حد وسعت آرا سير کند و با  نآاست بايد در عمل مراحل مختلف 

)زيارت جامعه  "کالمکم نور و امرکم رشد"خويش اتحاد يابد چنانچه فرمود

 کبيره(

ي رشدٌ  و اجابت سالک و در واقع نداي عالم حقيقي همانا  کَالمي نورٌ و اَمر

) زيارت وارث(  "قلبي لقلبکم سلم و امري لالمرکم  متبع "طالب حقيقت 

 است.

ن از غيب مطلق تا شهادت مطلق امتداد دارد لذا انسان کامل وجودي آمراتب قر

است ممتد از غيب مطلق تا شهادت مطلق از اين رو فرمايشاتي که دارد داراي 

ي حاکي از تحوالت و معلومات است و برخي نشاًت گوناگون است که بعض

 بيانگر حاالت نفساني و دهها مراتب ديگر.

بنابراين استفاده از سنت و احاديث نيز سالک مي طلبد که در بواطن و عوالم 

ن يا دنطور که بدون ديآمتکثره سير و سلوک کند و اين چنين شم روايي يابد و 

همان علم لدني  را دريابد و اين نآرا بازگو کند و معارف  ن،  آشنيدن حديثي

شاًنيت اين را دارد و از طريق  است که در خور غيرمعصوم نيز هست چرا که او

 ن است ميسور مي گردد.آو قر و وليَّ صراط مستقيم که تبعيت از نبيَّ
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بنابراين هر سالکي در حد خويش بطني از بطون ممکلت الهيه است و به حد 

هي است و دعاي او مستجاب و ديد او گسترده ت الحکمت و مشيَّ خود بيانش

او قابل دريافت انوار دل و دل او قوي و قلب او مملو از اسرار الهي است و 

و او که ارواح عالمين به فداي او باد قلم  ستالهي از دريچه فيض امام عصر ا

نزد او حاضر است و هر يک به اقتضاء ذاتي  يگانه الهي است که تمام الواح در

از طرف ايشان فيض مي برند يا فيض اشراقي و الهام يا فيض ديداري و خود 

 علمي و عقلي و غيره.

 ن مشروط بر وجود مفصِّل است. آن کتابي است مُجمَل و مُفَصَّل که تفصيل آقر

فاسئلوا اهل  "ن معروف به اهل ذکرند.آمفصل همان عالِمي است که در قر

 (7)انبياء  "الذکر

طه اهل ذکر که همان عالم است در بواطن مختلف و سالک مي تواند بواس

 "حاالت مختلف حال خويش را روشن نمايد و راهنمايي بطلبد لذا فرمود

 . (59انعام 0"وعنده مفاتح الغيب...

و تفصيل  حن مشروآنفس و عقل انساني نيز مجمل و مطلقي است که بعض 

ر دروني خويش نيز لذا انسان بلحاظ يافتن اسرا ن پنهانست آيافته  و اکثر 

نيازمند و محتاج به معلم و مربي است که همان مفصل است يعني مربي، نفس 

سالک را تفصيل مي دهد شرح مي دهد بسط مي دهد و بطون و اسرار و 

بنابراين مربي نورِ  شکار و سالک را راهنمايي مي کندآن را آحاالت مرموز 

 مُفَصِّل است و کتاب نور مجمل. 

 ست در عين اجمال و کتاب اجمالي است در عين تفصيل.ربي مفصلي ام



 

 اشرااقت ربانی 92

از اين رو  ،ن در نسبت به محصلآن در نسبت با عالم است و اجمال آتفصيل 

  .معلم نيز در عين توحيد، کثير است

کتاب در عين کثير وحيد و نفس واحد کتاب در نزد نفس عالِم است و چون 

 کتاب است. ،معلم و معلم ،اين چنين است نفس عالم و کتاب متحدند و کتاب

ن و چون معلم از کتاب افضل آاست و امام قرمبين ن امام آاز اين روست که  قر

نجا که آن کتاب صامت و از آکتاب ناطق است و قرمعصوم است و چون امام 

چون عالم  ن است.آناطق افضل از صامت است از اين رو امام  افضل از قر

معلم ، واحد را کثرت . از کتاب است افضل از علمش است لذا عالم افضل

در زمينه کتاب و کالم در بحث انحاء وجود کتاب و وکثرت را توحَّد مي بخشد.

 کالم مطالب مفيدي مي خواني.

اله و سلم است  عالم اول که نفس متعاليه حضرت خاتم االنبياء صلي اهلل عليه و

  "لدنيامحضرونکل  "کتاب و لوح محفوظ است چنانچه فرمود در سوره ياسين 

در روايات و تفاسير منظور از امام مبين . "کل شئ احصيناه في امام مبين "يا 

امير کائنات علي عليه السالم است که به دليل آيه مباهله نفس رسول اهلل اعظم 

 است.

 مام است اکل شئ مطلق موجودات است که علم هر شئ نزد امام مبين که نبي و 

ناظر به همان جريان مقدس اتحاد عالم به معلوم و  "ينفي امام مب "باشد که  مي

است و رسول خاتم و امام که نفس نبي است صادر اول و عقل  عاقل به معقول

دراين باره در مبحث ناقصه به شرف کمال است. اولند که هم او مخرج نفوس

 عقل  مطالب نيکي خواهي خواند بعون اهلل الملک االعلي.
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 خالقعوامل جذب و دفع در ا
جاذبه نيرو يا خصلتي است در انسان که اطرافيان که خواهان و دوستدار آن 

صفت هستند بدان جذب مي شوند مثال برخي که طالب عدالتند جذب کسي 

 مي شوند که عادل است.

و اما دافعه ، اين مقوله را تحت دواعتبار بررسي مي کنيم يکي دافعه معصوم و 

فعه غير معصوم اين که چون شخص از لطف ديگري دافعه غير معصوم. اما دا

خاص عصمت برخوردار نيست  پس ممکن الخطاست از اين رو شخص غير 

 معصوم هم اعمال خوب دارد و صفات خوب و هم اعمال و صفات بد.

غير معصوم چند قسم دارد درباب جذب و دفع. آنکه نه جاذبه دارد و نه دافعه 

 ضمن جذب و دفع است .شخصيت پايداري ندارد زيرا پايداري مت

 نوع بعدي اين است که شخص هم دافعه دارد و هم جاذبه اما در سطح پايين.

هر گاه شخص خصلتهاي نيکو داشته باشد جاذبه هم دارد از آنجا که معصوم 

نيست خطا نيز دارد بنابراين دافعه هم دارد از اين رو جذب و دفع اين فرد در 

 سطح پايين است.

ردي که اطمينان به نفس و مقاومت در راستاي عقايد و آداب نوع سوم اين که ف

ندارد لذا جذب مي کند ولي دافعه ندارد پس همان طور که خصلت نيکو علت 

 جذب است مقاومت و استواري متضمن دفع است نه صرفاً داشتن صفت بد.

نوع چهارم گونه اي است که دافعه دارد ولي جاذبه ندارد مانند افراد عبوس و 

 خالق که با کمتر کسي مي جوشد و رابطه برقرار مي کند.بدا

اين  مسلما قسم اول و سوم و چهارم غير معقول است و مورد پسند عقالً نيست.

که گفتيم يک فرد جاذبه دارد ولي  دافعه ندارد به اين معني نيست که مطلقاً 
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کار دافعه ندارد اين حداقل بدليل حد پايين فطرت و غريزه موجود است و ان

 ناپذير ليکن چون بسيار ضعيف است تعبير به فقدان مي شود .

بخش دوم بحث دافعه معصوم است. معصوم عليه السالم چون از لطف خاص 

 عصمت برخوردار است پس جاذبه و دافعه دارد و هر يک در حد اعلي. 

چون امام معصوم مظهر جمال و جالل است و در قلمرو جمال همچو خصلت 

ت وجود دارد مصداق جاذبه است و به اقتضاي جالليه بودن هدايت و سالم

حضرات مظهر قهر و غضب است بنابراين باعتبار جالل دافعه دارد و باعتبار 

جمال جاذبه.حال چون مظهر اعلي هستند لذا جذب و دفع ايشان نيز در 

 حداعلي است و اين همان اجتماع مظهرين است .

 

 احواالت شخصيتي انسان و مسائل آن
انسان در عرصه هاي گونه گون حاالت و شخصيتهاي مختلفي دارد گاهي 

برخي ابعاد شخصيتي او نمايان مي شود گاهي کاملتر مي شود و برخي ويژگي 

 هاي شخصيتي او دگرگون مي شود.

بين ابعاد مختلف شخصيت انسان اختالف هست در مسير سلوک وشکوفايي 

 د است و گاهي کم.اين فاصله ها فاحش است گاهي اختالف زيا

اين دو حالت دارد يا اينکه شخصي بايد به اهمه ابعاد شخصيت خود توجه کند 

براي تکامل آنها يا اينکه اين اختالفات يا شدت آنها نتيجه حرکت جوهري در 

روان ونفس شخص است در هر حال با اين حرکت نفس رو به وحدت پيش 

خصيتي و رواني خود توجه مي رود يعني کسي که به تمام ابعاد روحي و ش
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نمايد بر اثر مرور زمان و توجه به خود و سلوک و محاسبه و مالحظه رو به 

 وحدت ميگذارد.

از نشانه توحد شخصيتي فرد اندک شدن اختالف ميان ابعاد گوناگون شخصيت 

     و افکار و نواسانات روحي است. يعني ابعاد مختلف يک سير واحد پيش 

 بع فرمان ميگيرد.مي گيرند واز يک من

اين مسئله بسيارحايز اهميت است اين که چنانچه وجهي از شخصيت فرد رو 

به ترقي وتکامل گذارد شخص بايدديگر ابعاد قريب به آن شخصيت را مالحظه 

 نمايد و در تعادل بخشيدن به آن و توازن آن بکوشد.

له در غير اين صورت سير رواني شخص به تضاد منجر مي شود  واين زلز

 شخصيتي بشمار مي رود اين حالتي است که به سرگرداني منتهي مي شود.

از خصوصيات توحد شخصيتي ، آرامش يافتن و قرار گرفتن ، گفتار متعادل و 

رفتار صحيح  و پندار نيک است. يعني صحت پندار مويد گفتار و رفتار است . 

دت اختالف بروز برخي اختالالت رواني و علت تام اختالالت شخصيتي ، ش

 ميان حاالت رواني و شخصيت فرد است.

افکار و ذهنيت و پندار شخص عمده ابزار ترقي است چه اينکه اگر آن اصالح 

شود گفتار و رفتار نيز به اصالح مي آيد. نمي شود که فردي ذهني آشفته داشته 

 باشد و در عين حال رفتار وگفتارش آرام و متعادل و موزون باشد.

زان و ترازوي ارکان شخصيت آدمي است اگر اين ترازو درست پندار نيک مي

کار کند يعني نيک را نيک بداند و آن را رعايت کند در معيت توجه و مالحظه، 

اليه هاي مختلف شخصيت فرد يا به طور متوازن و يا با اندک اختالف روبه 

 ترقي مي گذارد.
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ار نيک. اخيار در پس ارکان شخصيت آدمي اين سه است پندار و گفتار و کرد

 اين مسيرند واشرار برخالف آنند.

آنچه الزم است سالکان سير تکامل بدانند اين است که در بسياري از موارد 

عوامل اختالالت شخصيتي در دوران هاي بعدي و اطوار گوناگون رواني در 

قالبهاي مختلف نمايان مي شود انسان بايد آنها را شناسايي کند ودر رفع آن 

 يعني بايد دزد را در هر لباس شناخت و آن را از بين برد. بکوشد

به عبارتي تا صفت بد ريشه کن نشود نبايد از شر اوايمن بود زيرا بسان ساقه 

اي است که دوباره جوانه مي زند. پس کار رفع اختالل را عمدتا نبايد به مرور 

ن مي آيد و زمان سپرد زيرا در دوران هاي بعدي در لباس ديگر به سراغ انسا

 فرد آنرا چيز جديدي مي داند در حالي که اين طور نيست همان است که بود.

گاهي کارهاي نيک ريشه در صفات بد دارند براي اين کارها ارزشي نيست مثالً 

اگر تحصيل معارف وعلوم نيک است ولي اين گرايش برآمده از اختالل 

 شخصيتي باشد درجان انسان رسوخ نمي کند.

کارهايي که انجام مي دهد غربال کند تا متوجه شود که اعمال او  شخص بايد

برآمده از چيست و از کجاست آيا ريشه در وجدان دارديا در تحقيق و تعقل و 

 يا عادت است و تابع شرايط محيطي.

اگر انسان فاقد اين ميل و اعمال باشد چه مي شود؟ اگر فالن عمل يا حالت يا 

شخصيت او عوض مي شود يا خير آيا سبب گرايش در فالن شخص نباشد 

 تکامل است يا سرگرمي و غيره.
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براي شناخت حقيقي يا مجازي بودن صفات و گرايشات بايد پرسيد که فالن 

آدم منهاي اين صفت يا اين حرکت و فعل چيست و چه نوع شخصيتي دارد 

 بهره فرد از اين صفت چيست اگر ادامه يابد به کجا مي رسد.

اي شناخت صفات حقيقي و غير حقيقي اين است که اگر شخص يکي از راهه

در شرايط مختلف قرار گيرد تجلي صفت او يکسان است يا خير اگر تغيير کرد 

 يعني آن صفت يا ميل در او راسخ نيست و برآمده از ذات او نيست.

 اگر تغيير نکرد بايد ديد که اين ثبات نتيجه تالش مقطعي است يا خير.

الت رواني خاص خود را دارد هر انساني ممکن است حاالت هر شخصيتي حا

مختلفي داشته باشد پس هر شخصي داراي چنداليه شخصيتي است و هر نحوه 

شخصيتي حاالت خاص خود را دارد . نتيجه ميگيريم که هر فردي داراي 

 حاالت و خلقيات گوناگوني است.

د اختالف ميان حاالت حال هر چه قدر فاصله ميان انواع حاالت فرد بيشتر باش

 رواني افزون خواهد بود.

شناخت ديگر که از اين قضيه در مي يابيم اين است که وجود حاالت رواني 

مختلف حاکي از اختالف و اختالل شخصيتي است. پس علت عدم قرار روحي 

و شخصيتي فرد اختالف ميان گونه هاي شخصيتي فرد است و اختالل حاالت 

هر چه اليه هاي شخصيت نزديک به هم باشند  است. ناشي از اختالل شخصيت

 حاالت رواني از توازن و وحدت بيشتري بهره مند مي شوند.

رابطه ظريفي است بين انواع شخصيتها و حاالت با ذهنيات و آن اين است که 

     حرکت و ترقي شخصيتي که حاالت را متحد مي سازد ذهنيات را سامان 

 کاهش مي دهد .مي بخشد و ذهنيات مخرب را 
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پس کثرت ذهنيات مخرب گاهي به علت اختالالت رواني و شخصيتي است 

اگر شخصيت رو به ترقي بود اما حاالت متناسب با آن رشد نکرد شخصيت 

عقب گرد خواهد کرد اين رابطه درخصوص حاالت نيز هست يعني اگر حاالت 

 خواهد کرد.رشد نشان دهد اما شخصيت به موازات آن نبود حاالت عقب گرد 

گاهي سير همانطور که بيان شد از ناحيه شخصيت شروع مي شود و پس از آن 

حاالت رواني و بعدذهنيات هستند و سير تاثير گذاري در اين مجرا صورت 

 ميگيرد.

گاهي مصدر حرکت از ذهنيات آغاز مي شود چه اينکه ذهنيات نيک حاالت 

 ه شخصيت تبديل مي شود.خوش در پي دارد و اين حاالت بر اثر استمرار ب

پس فرق ميان حالت و شخصيت اين است که شخصيت استقرار افزونتري 

 نسبت به حاالت دارد و بتدريج حاصل مي گردد اما حاالت اين گونه نيستند.

حاالت در ابتدا عرضياتي هستند که جز در موضوع حاصل نمي شود مثالً يا در 

 ذهن حاصل مي شود و يادر شخصيتي خاص.

يات نيز نسيمهاي پراکنده اي اند که گاهي مانند باد خزان اند و مخرب و ذهن

 .ندگاهي بسان نسيم بهاري و آبادگر

 

 مراتب كامالن و ناقصان 
جمله کماالت وجودي براي اوليا و کامالن از آنجا که اموري وجودي اند امر 

حقيقتي واقعند يعني صرفاً اعتباري و ذهني و انتزاعي و خيالي نيستند بلکه 

  وجودي اند.
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فرق کامالن با ناقصان در اين است که کامالن اين امور وجوديه را در خود و 

درون خود جذب و محقق کردند و به ادب آن کماالت مودب شدند و ناقصان 

در واقع اين عدم حصول ، عدم ملکه است نه اعدام يعني  چنين حصولي ندارند.

 ان.آنچه مي تواند باشد نيست از براي آن

مثالً مقام رضا و تسليم و امثال آن امري صرفاً ذهني نيست که عرضي باشد بلکه 

امري واقعي و حقيقي و وجودي است که در خارج داراي آثار است. اين مقام 

را حيث وجود و سريان و سيالن و ريزش شآن واحد دارد يعني در افاضه ، 

 شدت و ضعف نيست چون امري وجودي است . 

ديده مي شود از ناحيه قابل است که برخي زودتر و برخي ديرتر يا  اختالفي که

اينکه برخي دريافت نمي کنند. در کل اين در شآن انسان است که کماالت الهيه 

را کسب کند و با آنها اتحاد وجودي پيدا کند و بشود همان. و متخلق به اخالق 

 الهي بشود و جانشين خدا در زمين.

ين قاعده شريف حکمي است که نسبت فيض فياض اين مطلب مهم مصدوق ا

وا ختالف موجود از  "و ما امرنا اال واحده  "به مستفيضان يکسان و واحد است 

يعني نسبت ريزش فيوضات فاعل فايض واحد و  نسبت  ناحيه  قوابل است.

 دريافت از قابل مختلف است به اختالف  شددت و ضعف وجودي.

شد معني آن اين مي شود که فياض علي االطالق  اگر اختالف از ناحيه فاعل با

در افاضه بخل ورزيده يا جبراً برخي را از فيض محروم کرده است که اين 

قل کل يعمل  "خالف عقل و حکمت و خداوند عالم منزه از اين صفات است.

 ."فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره و من يعمل مثقال ذره شراً يره"، "علي شاکله
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 ي عملكرد نفس: اختالالت و راهكارهاسيب شناسآ

 مالئک حامل معاني اند. اکسير نفس است. ،مراقبهعناوين بحث: 

 نفس گاهي معنا را از عالم  عِلوي  مي گيرد اما به تدبير نمي پردازد چرا؟

    قاعده اين است که بخش فوقاني نفس رو به سماء دارد و معاني را جذب 

در مملکت بدن جاري و مديريت مي کند گاهي ن را آمي نمايد و بخش تحتاني 

قسم نخست انجام مي شود يعني کارجذب صورت ميگيرد اما کار تدبير انجام 

 نمي شود چرا؟

 ن چيست؟ چرا نفس کار دوم را انجام نمي دهد ؟ چه موانعي دارد؟آعلت 

بخشي از جواب اين مسئله مهم اينست که نفس به هر اندازه تواني که دارد به 

ن  نياز به قدرت بيشتري آن قدرتش معاني را جذب مي کند و براي اجراي ميزا

را که دريافت کرده در جسم تدبير کند اين قدرت با مراقبه و آن دارد يعني بايد 

 استمرار مراقبه حاصل مي شود. 

هر کاري که نفس را ضعيف کند دست بخش تحتاني نفس را مي بندد پيش از 

 محدود کردن بخش فوقاني.

زم بذکر است که مفاهيم فوقاني و تحتاني براي نفس از قصور و کوتاهي ال

الفاظ است و براي محسوس کردن معاني و تقريب به ذهن و اتخاذ اين عبارات 

 شئون نفس است.، و کلمات مجازي است منظور از فوقاني و تحتاني

ار اول توان تدبير را مي کاهد بعددست بخش فوقاني را در ک ،سرگرداني نفس

 جذب مي بندد .
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براي تدبير، نفس به انرژي بيشتري نياز دارد چون تدبير نياز به مقاومت مستمر 

دارد و اين استمرار و مقاومت انرژي مداوم و افزون مي طلبد برخالف کار 

 رد.يگ جذب که گاهي دفعي صورت مي

نيه با تداوم مراقبه حاصل مي شود يعني پس از درک يک معني مراقبه اين بُ

ن از فعل به فعل آاست و پس از  عاليبه مدارج پايين ن معني از مراتب آحامل 

همين يک  ،تکامل در را سير مي دهد و حال را به مقام تبديل مي نمايد . نآ

 جمله بس است .

مراقبه  ،همانطور که حامل ماده از قوه به فعل در عقل ، تعقل است در نفس

س است يعني نفس اگر ناموزون شود زان نفاست . مراقبه نيز همان حفظ وِ

 گذارد. اثير مينيز تجذب و تدبير نقصان مي يابد و در گفتار و رفتار 

 برخي مالئکين مامور و حامل معاني اند و برخي رسالت اجرايي دارند .  ريفه:ظ

از ديگر عوامل در تداوم مراقبه و حفظ وزان نفس ، اصالح شئون رفتاري و 

 نفس تاثير متقابل دارند . ابگفتاري است . اين دو 

 

 قبض و بسط
عزالدين محمود بن علي کاشاني در کتابش مصابح الهدايه و مفتاح الکفايه بياني 

زيبا در قبض و بسط دارد که ذکر آن براي طالبان و سالکان خالي از لطف 

 نيست .

سالک  طريق حقيقت چون از مقام محبت عام بگذرد و به اوايل محبت خاص 

در زمره اصحاب قلوب و ارباب احوال شود و حال قبض و بسط  رسد داخل

بر دل او فروآمدن گيرد و مقلب القلوب تعالي شانه قلب او را همواره ميان اين 
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دو حال متعاقب و متناوب متقلب مي دارد تا به کلي حظوظ او را از او قبض 

 کند  و از نور خودش منبسط گرداند.

رد تا فضالت وجود حظوظي از او مترشح گاهي در قبضه قبضش تنگ مي فشا

گردد و ممکن که آثار رشحات در صورت قطرات عبرات نموده شود و گاهي 

در ميدان بسطش عنان فرو گذارد تا مراسم عبوديت وا خالص پاي مي دارد. 

چنانکه واسطي گفته است ميگيرد تو را از آنچه از آن توست و مي دهد به تو 

 آنجه براي اوست.

از قبض انتزاع حظ است از قلب به جهت امساک و قبض حال سرور از و مراد 

او و مراد از بسط اشراق قلب است به لمعان نور حال سرور و سبب وجود و 

مثار قبض ظهور صفات نفس و حجاب شدن آن است و نتيجه اش انعصار و 

 انکمار قلب.

فساح و سبب بسط ارتفاع حجاب نفس است از پيش دل و اثرش انشراح و ان

قلب . و از جمله صفات نفس که بيشتر حجاب بسط  از او بوديکي طقيان است 

و آنچنان بود که در حال نزول وارد سرور و انبساط و فرح قلب بدان ، نفس 

استراق سمع کند و از آن حال متنبه گردد و به نشاط و برح در اهتراز ايد و از 

ق، حجاب نور حال گردد واز حرکت او ظلمتي مرتفع شود و بر مثال غيمي منطب

آن قبض تولد کند و طريق دفع اين آفت آن است که دل به وقت نزول وارد 

سرور پيش از استراق نفس ، پناه به حضرت الهي برد و از سر طدق و اخالص 

انابت نمايد تا حق پرده اي ازعصمت ميان او و نفس فرو گذارد و او را از 

 تشبث نفس و طغيان او نگاه دارد.
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از جنيد بغدادي پرسيدند چرا از اوقاتت تاسف مي خوري جواب داد چون 

 اوقات بسط، قبض در پي دارد ودر زمان انس، وحشت.

چون قبض و بسط از جمله احوالند مبتديان را از آن نصيبي نيست و منتهيان نيز 

به سبب خروج از تحت تصرف حال از آن گذشته اند الجرم مخصوص بود به 

تديان را بجاي قبض و بسط ، خوف و رجاء بود هم چنانکه  متوسطان و مب

 منتهيان را بجاي آن فنا و بقا بود.

هر چند که منتهيان را عاقبت خوف نماند سالکان را در خامي بدايت حال از 

حرارت خوف  تا نضجي پديد آيد چاره نباشد . خلوت و قبض کوره اس به 

 آتش رياضت گداخته.

محمود. نتيجه اين است که غم و شادي براي بشر است اين بود کالم عزالدين 

خوف و رجاء براي مومن، قبض و بسط براي مومن سال و بقا و فنا براي مومن 

يعني بشر وقتي متشرع شد غم و شادي  او تبديل به خوف و  سالک واصل.

رجاء مي شود وقتي مومن سالک طريق الي اهلل شد قبض و بسط بجاي خوف و 

 و وقتي مجذوب و واصل شد فاني و باقي مي شود. رجاء مي نشيند

اين احواالت و اطوار هر کدام اسم و حکم خاصي دارند . الزم به ذکر است که 

منظور عزالدين  از استراق سمع اين است که نفس هنگامي که قلب و عقل در 

معرض نفحات الهيه و اشراق و انبساط اند حظي براي خود فرض مي نمايد که 

 رايي خود مي پندارد واين پندار باطل سبب قبض مي شود آن را دا

 گفت آتش بي سبب نيافروختم                 دعوي بي معنيت را سوختم

قبض کارش مانند آتش است يعني دعوي بي معني نفس را مي سوزاند بنابراين 

 غالباً پس از انبساط ، انقباض پيش مي آيد.



 

 اشرااقت ربانی 104

ه در رساله انسان در عرف عرفان حضرت استاد حسن زاده آملي روحي فدا

فرموده اند که درحال قبض ذکر يا باسط به عدد ام قابض بسيار نافع است که 

بسط مي آورد. اي عزيز در قبض صابر باش که آب را براي تشنه آفريدند. و 

 زود زود نمي دهند تا کم کم ظرفيت حاصل شود.

 مولوي مي گويد: 

 تا بجوشد آبت از باال و پست     آب کم جو تشنگي آور بدست         

 حافظ هم مي گويد:        

 تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مکن

 که خواجه خود صفت بنده پروي داند

 باز مولوي مي گويد:

 يبعثون تا بدي زندانش و حبس   نون بطن مسبح او نبودي گر

 الست روز آيت تسبيح چيست   بجست ماهي تن از بتسبيح او

 ماهيان تسبيحهاي اين بشنو             جان تسبيح آن شد شتفرامو گر

 ماهيست آن را بحر آن ديد که هر                    اللهيست را اهلل ديد که هر

 صبوح نور از محجوب يونس     روح و ماهي نتَ و درياست جهان اين

 ناپديد و گشت هضم وي در ورنه   رهيد ماهي از باشد مسبح گر

 نژند اي کوري که بينينمي تو   پرند دريا درين نجا ماهيان

 عيان ببينيشان تا بگشا چشم   ماهيان آن زنندمي را خود تو بر

 شنيد آخر تسبيحشان تو گوش   پديد بينينمي گر را ماهيان

 درست تسبيح کانست کن صبر   تست تسبيحات جان کردن صبر

 الفرج مفتاح الصبر کن صبر   درج آن ندارد تسبيحي هيچ
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 قبض صورتاً  نار و سيرتاً ماء و نور است
تا مي دهيم بعون اهلل الملک االعلي پيرو بخش قبل بحث قبض و بسط را ادامه 

براي طالبان آن مزيد امتنان باشد و راقم حقير را از دعاي خير خويش محروم 

 نفرمايند. انشاء اهلل 

و از طوري به طور از داليل قبض انتقال سالک از شاني به شان ديگر است 

ديگر و از مظهري گاه به مظهر ديگر. اين انتقاالت تکاملي است در قوس صعود 

شـآن  "اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور "چه اين که مصداق ادعيه شريفه

نازله نسبت به شأن اعلي  نسبت دار غرور به دار خلود است چه اين که نسبت 

و شئون نفس و اين از اقتضائات است. اشرف به اخس نسبت خلود به غرور 

 است.

خلود بسط است و  "و االنابه الي دار الخلود "ادامه شريفه مذکور اين اسنکه 

غرور قبض. سالک بر اساس مراحلي که طي مي کند در ميان قبض و بسط در 

 تقلب است.

ان مع  "در پي هر قبضي که اقتضاي جهل و غرور نفس است بسط است  

بسط خلود است باز اين خلود نسبت به مافوق خود غرور و قبض  "العسر يسراً

است پس خالصه اين که سالک بايد حرارت و رنج و درد قبض را بکشد تا به 

 بسط برسد. 

 قبض به منزله ابرهاي سياه هستند همراه با بادهاي تند که آن ابرها را حرکت 

نعمات به نفس نازل مي دهند و به آسمان نفس مي رسانند پس از آن که باريد 

بنابراين قبض   "الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل  عليهم المالئکه"مي شود 
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صورت جالل و بسط صورت جمال است بعبارتي قبض صورتاً نا است اما در 

 سيرت ماء.

حقير قبض را دو قسم کردم  يعني قبض گاهي ناري است و گاهي بَردي يعني 

 ت و گاهي از جنس برودت . گاهي از جنس حرارت اس

حال سالک در قبض ناري  احساس فراغت و دوري از معشوق است و در 

قبض بَردي توقف يعني دست سالک به کاري نمي رود و سرد است و انابه اي 

 ندارد. حال مبهوت دارد.

ذکر در قبض ناري استغفار و انابه و در قبض بَردي سکوت و توجه است. به 

 اري قالي است و قبض برودتي حالي.عبارتي ذکر قبض ن

 مولوي مي گويد:

 کانچه حق اندر پس آيينه تلقين مي کند                        

 من همان معني چو طوطي بر زبان مي آورم                       

 فطور من هل ببين بنگر بارها   نور سقف زين مشو قانع نظر يک

 جوعيب مرد چو بنگر اباره   نکو سقف کاندرين گفتت چونک

 پسند در بايد تمييز و ديدن   چند که داني را تيره زمين پس

 برد رنج را ما عقل بايد چند   درد ز را صافان بپاالييم تا

 جان همچو بهار تابستان تاب   خزان و زمستان امتحانهاي

 فرقها عوارض آرد پديد تا             برقها و ابرها و بادها

 سنگ و لعل دارد جيب اندر هرچه   رنگخاک مينز آرد برون تا

 کرم درياي و حق يخزانه از   دژم خاک اين دزديدست هرچه

 بمو مو ده وا شرح بردي آنچ   گو راست گويد تقدير يشحنه
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 پيچ پيچ در کشد در را او شحنه   هيچ هيچ گويد خاک يعني دزد

 بتر چه هر کند آويزد بر گه  شکر چون گويد لطف گاهش شحنه

 رجا و خوف آتش ز آيد ظاهر   هاخفيه آن لطف و قهر ميان تا

 خداست تخويف و تهديد خزان وآن           کبرياست يشحنه لطف بهاران آن

 شوي ظاهر خفي دزد اي تو تا   معنوي چارميخ زمستان آن و

 غل و غش و درد و قبض زماني يک   دل بسط زماني را مجاهد پس

 جانهاست ضياي دزد و منکر  ماست کابدان گلي و آب اين زانک

 شيرمرد اي نهدمي ما تن بر  درد و رنج و سرد و گرم تعالي حق

 شدن ظاهر جان نقد بهر جمله  بدن و اموال نقص و جوع و خوف

 کميختست بدي و نيک اين بهر   انگيختست هاوعده و وعيد اين

 ختندري حرمدان اندر قلب و نقد   آميختند باطلي و حق چونک

 

 احوال دل و دگرگوني هاي آن
حضرت استاد صمدي آملي در شرح مراتب طهارت بيانات زيبايي دارند که 

 دراين بخش مفيد است بدان اشاره شود.

 به آن از فارسي در که اوست قلب مرتبة انسان ي ناطقه نفس شئون از يکي

 نـفس . است شدن جا جابه و گرديدن معناي به قلب.  کنند مي تعبير «دل»

 . است انقالب در دائماً و ندارد واحدي حال انسان

 ديگـر و نـماز هـنگام در گـاهي.  است حال بـد گاه و دارد خـوشي حـال گـاه

 و دارد مناجات حـال عبادات
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 وقت و نويسد مي خوب و شود مي قـلم به دست است وقت يک. ندارد گاهي

 رفت ، معاشرتها ، ها دوستي . بنويسد توانـد نمي کند مي سعي چـه هـر ديگر

  انسان گاهي.  مؤثرند قلب دگرگونـيهاي و حاالت در هـمه و هـمه آمدها و

     متوجه مدتي از پـس اما دارد خوشي حاالت و خورده اي جـرقه بيند مي

 شود مي

 .است داده دست از را خوش حال آن و کرده افول ديگر اي جرقه ي واسطه به

 به تعبير را ناطقه نفس از بخش اين. گردد مي بد و خوب شد منقلب که حال

 . کنند مي «دل» يا «قلب»

 به کنعان تاريکي در را فرزندت وقتي چرا: پرسيدند يعقوب حضرت از روزي

 از را پيراهنش بوي سال چهل از پس توانستي اما نشدي متوجه انداختند چاه

 : بگفتا :گفت ابجو در. کني حس داشت بسيار فاصله يمن تا که مصر سرزمين

 است نهان دم ديگر و پيدا دمي است جهان برق ما حال

 .نبينم خود پاي پشت تا گهي نشينم اعلي طارم در گهي

 سانان طبيعت.  باشيد نداشته نگراني خود نفساني حالت ناي از!  من عزيزان

. است گونه همين کند پيدا تام حضور و برسد کامل طهارت هب اينکه از قـبل

 معارف و علوم دنبال به و دارد بحث و درس و افتد مي حق مسير رد مدتي

     سرد دوباره روزي چند از پس اما دارد خوشي حال روزي چند لذا ، است

     .  آورد مي روي او به پشيماني و گردد مي خارج حق مسير از و شود مي

 ي ادامه از يافتادن هـر از سپ نبايد که  باشد داشته توجه بايد سالکي انسان هر

 . کند حرکت ديگر بـار و برخيزد بايد بلکه شود منصرف راه
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 بايـد آدم.  است بودن خيزان و افتتان همين نفس پختگي راههاي از کيي زيرا

 اش زندگي در که کسي. گردد قوي و شود بـزرگ تا بـرخيزد و بيفتد آنقـدر

   پخته خود گيزند در هرگز نشود روبرو مشکلي هيچ با و نبيند سختي هيچ

 .  شود نمي

 و حوادث واعان با و کرده کشاورزي سالها که کشاورزي بينيد مي مـثال وانعن به

 نيز او اتفاقاً که خود جوان فرزند مقابل در چقدر شده روبرو پيشه اين مشکالت

 و استوار سختيها برابر در و دارد پايداري و استقامت آورده روي شغل اين به

     طاقتي بي دم به دم افتاده راه بـه تازه چون جوانش فرزند اام.  رجاستب پا

 در کـه است انـسان طبيعت ايـن.  دارد هـراس آينده حـوادث از و کند مي

 وادي اين در را خود مضطربه نفوس معموالً .  برد مي سر به گوناگوني حاالت

 . دهند مي نشان

         خـود با و ضطرابندا در دائماً که هستند جانهايي همان مضطربه نفوس

 ؟ بدهيم کسي چـه حـرف به گوش.  شديم گرفتار ؟ کنيم کار چه:  گويند مي

 ، است نـفس اضطـراب هـمان که خود قـلبـي مقام ايـن در افراد نـوعـاً ....  و

 اضطراب اين از را خود قلب بتواند تا بايد بلند همَّتي را انسان.  ميمانند  وا

 همَّ را قلب » آقا حضرت فرموده به.  گرداند طاهر و پاک ار آن و بخشد نجات

 .« بايد واحد

 

 اطمينان قلب
همچنين از عزالدين است که گفت: دل صاحب يقين بمثابت بحري است  گاه 

ساکن و گاه مضطرب هر گاه که رياح امواج احوال از مهب عنايت الهي قصد 
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و بساحل نفس بپيوندد و وزيدن گرفت بحر دل در تموج آيد و فضله موجي از ا

در مجاري طبع روان گردد و اثر رضا و طمئنينت بواسطه آن در نفس پديد آيد 

 و به صفت قلب متصف گردد.

 

 اندر احواالت قوه خيال
 فصوص علي الحکم نصوص شريف کتاب در اهلل حفظه املي زاده حسن عالمه

 نسبه":  که است آورده االنس مصباح در فناوري ابن از نقل بهفارابي  الحکم

 منه الذي العظيم النهر الي الجداول نسبه المثال عالم الي المقيد االنسان خيال

 ."تفرعت

 است بزرگ رود به جويبار نسبت مثال عالم به دنيا در انسان خيال نسبت يعني

 دقايق و ظرايف که است بلندي بيان مطلب اين .است شده متفرع آن از که

 .است شامل را بسياري

 با هاي مائده آن مجراي از که است خيال قوه طهارت مسئله آن از اي فهظري

 مالئکين و ارواح عالم يعني ملکوت عالم همان مثال عالم .شود مي عايد فايده

 .است

 قوه چنانچه يعني است مثال عالم عظيم نهر از متفرع انسان خيال گفت که آنجا

 نهر آن از معاني و معارف و اسرار يابد طهارت عبث و فاسده خياالت از خيال

 از بيداري در چه و خواب در چه انسان و شود مي جاري جويبار اين در عظيم

 . شود مي مند بهره مبارکه شجره آن هاي ميوه
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 و معاني آب يافتن جريان مانع که است خاشاکي مانند پريشان و فاسده خياالت

 تاکيد بسيار زرگانب رو اين از شود مي انسان وخيال ذهن عالم در حيات آب

 .خيال قوه طهارت به  اند کرده

 شرح به خيال قوه طهارت در است کتابي را زاده حسن استاد حضرت

 .التوفيق ولي اهلل. است مفيد بسيار که آملي صمدي شاگردشان

 زوال و زخوف و سود و زيان ز و     خيال کوب لگد از روز همه جان

 سفر راه آسمان بسوي ين      فر و لطف ني ماندش مي صفا ني

 فينا جاهدوا الذين و " شريفه آيه دقيقه معارف ديگر، مطلب راستا اين در

 و است اهلل اسما از لنهدينهم عبارت در هدي فعل اسم.  است "سبلنا لنهدينهم

 کارگزاران که دارد فرشته نام به موکلي و مظهر اسمااهلل از اسمي هر که دانيم مي

 رو اين از گيرد نمي صورت واسطه بدون امري هيچ اينکه چه هستند عالم

 قوه طهارت هم بنابراين گيرد مي صورت فرشتگان بدست و خدا اذن به هدايت

 خيال عالم و اذهان در معارف شدن جاري هم و است فرشتگان کمک با خيال

 .گويند مي الهام کار اين به که اوست باتالش انسان

 روح بر است شيطان نَفَسِ فاسده، خياالت که است چنين اين قضيه عکس

 و زشت کالم که مضمون به قريب برنابا انجيل در عيسي حضرت گفته به انسان

 .است انسان روح بر شيطان فضله فاسده خياالت

 

 خيال متصل و خيال منفصل 
عالمه حسن زاده آملي روحي فداه در کتاب شريف فصوص الحکم فارابي به 

نسبه خيال االنسان المقيد الي  "االنس آورده است: نقل از ابن فناري در مصباح 
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يعني نسبت خيال   "عالم المثال نسبه الجداول الي النهر العظيم الذي منه تفرعت

انسان در دنيا ) انسان مقيد( به عالم مثال نسبت جويبار کوچک به رود بزرگ 

 است که از آن متفرع شده است.

که ظرايف و دقايق بسياري دارد اين  به نظر حقير اين مطلب، بيان بلندي است

مطلب عميق طهارت قوه خيال را مي طلبد و اهميت آن را افاده مي نمايد که 

 مائده هاي با فايده اي از آن عايد مي شود.

عالم مثال به نوعي همان عالم ملکوت است يا عالم ارواح و فرشتگان. آنجا که 

يعني چنانچه  قوه خيال طهارت گفت خيال انسان متفرع از نهر عظيم مثال است 

      ن نهر عظيم در اين جويبار جاري اسرار و معارف و معاني الهيه از آيابد 

مي شود و انسان چه در خواب و چه در بيداري ميوه هايي از آن بوستان بهره 

 مي گيرد.

در اين کتاب مطالبي درباره طهارت قوا و شناخت قوا خواهي خواند بعون اهلل 

  تعالي.

خياالت فاسده و پريشان مانند خاشاکي است که مانع جريان يافتن آب معاني 

در جويبار خيال انسان مي شود از اين رو بزرگان بسيار بر طهارت  بخصوص 

 طهارت قوه خيال تاکيد فرموده اند.

به جهت مزيد امتنان طالبان عالمه قيصري درفص يوسفيه شرح فصوص الحکم 

اين "اينکه   درباره انبساط  نور در حضرت خيال دارد بهابن عربي  بيان شيوايي 

                 مبادي وحي الهي است در اهل عنايت زيرا که وحي انبساط ، اول ظهور 

نمي باشد مگر به نزول ملک و اول نزولش در حضرت خياليه است و پس از 

 آن در حسَّيه . 
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برمشاهده ملک در خيال  پس مشاهد ملک بايد خيال منور داشته باشد تا قادر

سپس در مثال مطلق باشد زيرا خيال واسطه بين عالم حسي و مثال مطلق است 

 ."پس نازل ناچار بايد از خيال عبور کند و صاعد نيز همچنين

الناس کلهم البهائم اال قليل من  "حضرت باقر شکافنده علوم مي فرمايد 

ات خارج و در سلک انسان واقعا ما اگر بخواهيم از دايره حيوان "المومنين

واقعي قرار بگيريم و انسان بشمار بياييم بايد به تطهير خود بپردازيم و تا قواي 

الطيبات للطيبين  "روح پاکيزه نشود روح پاکيزه نمي شود. قرآن کريم مي فرمايد

 ."و الخبيثات للخبيثين

قوه  حضرت استادعالمه حسن زاده حفظه اهلل تعالي را کتابي است در طهارت

 خيال که استاد صمدي آملي آن را به نيکي شرح کرده است.

 وز زيان و سود و ز خوف و زوال  لگد کوب خيال               جان همه روز از

 به سوي آسمان راه  سفرر               ني ني صفا مي ماندش ني لطف و ف

و الذين  "ف استفاده ديگري را که مي توان  از اين بيان کرد در سرَّ  آيه شري

 "لنهدينهم"در  "هدي"است بحث در اسم فعل  "جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 

 است.

هادي از اسمااهلل است و هدايت فعل او چون اوامر الهي جز به واسطه اسباب 

از اين رو کارگزاران ملکوت که  "ان يجري االمور اال باسبابها"جاري نمي شود 

اري مي نمايند يعني طهارت قوه خيال بامدد همانا فرشتگانند امر هدايت را ج

عقول و فرشتگان و اذن الهي حاصل مي شود و بدست فرشتگان است که 

معارف از عالم ملکوت که همان نهر عظيم است بر جويبار خيال آدمي جاري 

 مي شود و اين را الهام خوانند. بدان که  هدايت فقط از جانب خداست.
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   شيطان خياالت فاسده را در نفس انسان  عکس قضيه به اين شرح است که

مي دمد و آدمي را به خود مشغول مي کند که به بيان حضرت عيسي سالم اهلل 

عليه در انجيل برنابا کالم و خياالت دنيويه دني فضله شيطان  بر نفس انسان 

 است.

 در عنوان بعد خواهي خواند. انشاءاهلل "جاهدوا "در شريفه ياد شده  پيرامون 

 

 اقسام مجاهده
 "لنهدينهم "قرآن کريم مي فرمايد: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. پيرامون 

                 "جاهدوا "در بخش پيش مطالبي ذکر شد دراين بخش به کريمه

مي پردازيم.براي فهم مجاهده و زواياي آن مجاهده را شش قسم مي کنيم: 

مجاهده سمع ، مجاهده بصر، مجاهده مجاهده در قوه خيال ، مجاهده لسان، 

 عقل و مجاهده نفس.

حال به شرح اينها مي پردازيم بعون اهلل تعالي مجاهده در قوه خيال منقسم به 

دفع افکار پليد، دفع پيش داوري و دفع پريشاني ذهن است. مجاهده لسان 

منقسم به جلوگيري از سخن بيهوده، جلوگيري از سخنان زياد حتي مفيد و 

يري از بيان مطالب مشکوک و وهميات و جلوگيري از سخنان لغو و حرام جلوگ

بطور مطلق مانند غيبت و دروغ و امثال آن. مجاهده سمع ، جلوگيري از شنيدن 

 سخنان حرام و لغو، سخنان زياد ولو مباح و گفته هاي الطائل است. 

وشش مجاهده بصر جلوگيري از زياد ديدن و حرام ديدن است. مجاهده عقل ک

در سير ميان معقوالت و معاني و انديشيدن در صنايع الهي و خودشناسي است. 

مجاهده نفس جلوگيري از پرداختن به حرام و دنيا از آن حيث که دني و پست 
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حرام و تالش در اطاعت عقل و شرع و است و جلوگيري از کسب لذايذ 

 تحمل رياضت در عبادت است.

 

 انواع حركت درعالم خيال
بي کيفيت نيازمند تقسيم طولي و و ارزيابي کميت نيازمند تقسيم عرضي ارزشيا

است بنابراين حرکت عرضي موسع کميت و حرکت طولي موسع کيفيت است. 

 حرکت کمي عرضي  مادي و حرکت کيفي طوليه روحاني است. 

غرض از اين بيان اين است که حرکت طولي يا علوي و ترقي به سمت باالست 

 زل به سمت پايين است . و حرکت سفلي تن

حرکت عرضي در عالم خيال دوگونه است:  يا حرکت عرضي در خيال متصل 

 است و در خيال منفصل. 

اول اينکه حرکت عرضي در خيال متصل حرکتي است در عرض خيال مقيده  

که مرکب آن نيز شان نازله قوه مفکره و به منظور امور روزمره زندگي و خواطر 

 حرکت عقل جزيي است .است و مصدر اين 

تبصره:  حرکت عرضي خود بر دو گونه است يا در جهت چپ و يسار است و 

يا در جهت يمين و راست است . حرکت عرضي يسار حرکتي به سمت گذشته 

و شخص گذشته گراست . اين اشخاص عزلت گرا و افسرده و دورن گرا 

 هستند.

مقيده و متصله بسوي حرکت طولي در خيال متصل نيز حرکتي است از خيال 

 خيال مطلقه منفصله است.
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مرکب آن تفکر و تعقل و انديشه است که نتيجه آن در مرحله اول کسب و صيد  

ر مرحله شکار اعني ادراک معارف عقلي و معلومات روحاني مجرده است و د و

مصدر و مُخرج اين  نهاست در صورت رسوخ در ذات مدرک.دوم اتحاد با آ

 ت.حرکت عقل کلي اس

حرکت طوليه يا به ترقي و ارتفاع است که سبب ترقي روح مي شود يا سفلي و 

بسوي جهل است . شان حرکت طولي علوي  نور است و شان حرکت  علوي 

 سفلي  ظلمت است .

اگر حرکت عرضي در خيال متصل در نفس غالب شود بعد مادي و ظلماني  

و اتصال باخيال مطلقه  انسان به او غالب مي آيد و اگر حرکت طوليه علويه

 غالب گردد بعد روحاني و نوراني انسان بر او غالب مي شود .

 

 تحليلي بر تكامل برزخي انسان
مرحوم ابن سينا در کتاب مبداء و معاد تکامل را منوط به وجود استعداد و قوه و 

ماده مي داند و مي گويد نفس انساني پس از مفارقت از اين نشاة که دار ماده  

عداد و حرکت و تغيير است به نشاة ديگر که وادي زمان و مکان و قوه و است

استعداد نيست چگونه تکامل مي يابد و مطابق چه قاعده عقلي تکامل صورت 

 مي يابد.

مرحوم شيخ درآن کتاب از نفي واثبات در بحث تکامل برزخي سرباز زده است 

 به همان داليل مذکور. 

هلل تعالي در تعليقه شان بر تذکره آغاز و انجام استاد عالمه حسن زاده حفظه ا

مرحوم شيخ طوسي پس از طرح اين اشکال به آيات و روايات و برخي مطالب 
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اشاره فرموده اند به ويژه آنجا که فرمودند : نفس در مقام تجرد برزخي و پس از 

 آن تجرد عقلي و بعد فوق تجرد خاتمه مي يابد. که نيک است در اين باب. 

را بيان مختصري است به اينکه تکامل در هر نشاة مطابق اقتضاي آن نشاة  حقير

بايد لزوماً  محقق و ساري است چنين تصوري که قواعد تکامل در هر نشاة

ديگر باشد يا اينکه قواعد تکامل دنيوي بايد عيناً برعالم برزخ  مطابق با نشاءهاي

اشتباه و خطاي باشند کامالً  نيز حاکم باشد و نوع قوه و فعل بايد مانند يکديگر

 بزرگي است.

 خلقکم اطواراً.ي است و انسان نيز بشرح ايضاً. ولقدعالمي را احکامچه اينکه هر

در برزخ قواعد برزخيه حاکم است که مجرد از عالم ماده است چه اين که 

جنس احکام آن متناسب و سير و سلوک و تکامل برزخيه نيز متناجس و 

 .متسانخ با آن است

که مرحوم شيخ الرئيس مي فرمايد الزمه تکامل ماده و استعداد است اوالً اين اين

لزوم ناظر بر تکامل در دنياست يعني اين احکام براي انساني است که در دار 

دنيا و تکليف است که دار استعداد و ماده است اما محققاً مطلق تکامل منوط به 

وازم هر نشاة منطبق با ذات و اقتضاي آن قواعد دنيوي صرفاً  نيست  ثانياً چون ل

و متسانخ و متناجس با عالم قوه و استعداد برزخيه هم متناسب است از اين رو 

 برزخ است.

که چون ضعف وجودي نسبت به شدت وجودي ، نسبت قوه به توجيه آن اين

فعل است الزم نيست که حتماً قوه واقعاً عدم ملکه باشد بلکه ممکن است 

. اگر ضعف وجودي و شدت شته باشد اما موجودي ضعيفوديت داموج
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         وجودي عمالً فرقي جز قوه و نقص وجود ضعيف نبود مراتب وجود معنا 

 نمي يافت.

بنابراين شئون ضعيفه در نفوس برزخيه همان استعداد و قوه هاي او هستند 

ي عالم ملک و اقتضاور که در دنيا قوه ها به اعتبار باعتبار اقتضاي برزخ همانط

 عدم ملکه اند و نقص.

پس چون شئون ضعيفه نفوس برزخيه از جنس عدم ملکه و نقص هستند و هر 

نقصي در عالم و نظام احسن دعاي استرفاع از فياض مطلق دارد و ميل به بقا از 

اين رو فايض در هر شرايطي که ذات مستفيض اقتضاي تکامل داشته باشد به او 

 اعطا مي فرمايد .

عذاب و تنعم به نعم نيز خود نوعي حرکت و تکامل است بر همين  تحمل

 سبيل ظهور ملکات نفسانيه نيز تکامل است.

. "يا ايها االنسان انک کادحٌ الي ربک کدحاً فمالقيه "قرآن کريم نيز مي فرمايد

مسلماً برزخ امتداد حرکت دنياست الي يوم يبعثون. بنابراين جز با حرکت که 

 ند. اوست قيامت قيام نمي کتکامل منوط به 

 

 هر حقيقتي را رقيقتي است
همه هواهاي نفساني هر چند از حيث اينکه هواي نفس اند حقيقتي ندارند اما به 

بهانه حقيقت موجودند يعني از حقيقتي حکايت دارند يا به عبارتي خود را 

ند. مانند ا بجاي يک حقيقت معرفي مي کنند در حالي که خود فاقد حقيقت

يا مانند دروغ که خود را  دايي که لباس شاه را بپوشد يا ادعاي توانگري کند.گ

 جاي حقيقت جا 
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 مانند عشق که حقيقتي است لکن هواهايي دارد مانند عشقهاي مجازي. زند يامي

 کار شيطان و نفس اماره ارائه کردن هوايها و بخارهاي حقايق است مثالً اساساً

است از جمله انسان اما شيطان به بهانه اين  جاويد بودن خواهش هر جانداري

خواهش آدم را از بهشت بيرون کرد. ميل به زيبايي و کسب زيبايي حقيقتي 

به  است فطري اما شيطان انسان را به عرضه غير شرعي زيبايي دعوت مي کند .

       قول مولوي: 

   خورند هآنگ رود قندي در زهر                 خرندمي را کژ راست براميد

   فروش جو نمايگندم برد چه                 نوشمحبوب گندم نباشد گر

   انددل دام حق بوي بر باطالن   اندباطل دمها جمله کين مگو پس

   خيال عالم در نيست حقيقتبي   ضالل و خيالست جمله مگو پس

   امتحان را شبي هر جان کند تا   نهان شبها در قدرست شب حق

 آن از خالي بود شبها همه نه   جوان اي قدر بود شبها همه نه

 

 نظم روحاني است ، تقوا
 بيان در باب شريفه حضرت وصي علي عليه السالم  است که فرمود :

اوصيکم بتقوا اهلل و نظم امرکم. در اين شريفه نظم در رديف تقوا محسوب شده 

 .است دراين باب بياناتي درخصوص نسبت تقوا  و نظم است

 تقوا يعني دوري از محارم الهي. مسلماً خداي ناظم آمر به نظم نيز هست.

معناي ظريف تر تقوا يعني نگهداشتن نفس از مکروه و گناه و مرتبه حقيقي تر 

 آن يعني نگهداري نفس هر آني کمتر از آني از غفلت از حق متعال.



 

 اشرااقت ربانی 120

   را منظم تقوا انتظام روح است و نفس را نظم مي بخشد و نفس نيز امورش 

      مي کند . تقوا، وصف نفس است و نفس با اين وصف امورش را سامان 

 مي بخشد و نظم مي دهد نظم در اين معنا همان حق است و اطاعت حق متعال.

پس نظم فعل تقواست کسي که با تقوا باشد منظم هم مي شود و نظم حقيقي 

 نفس بشمار مي رود. ناشي از تقواي الهي است اين چنين نظم نيز از اوصاف

يعني  "النظافه من االيمان "رسول خدا صلي اهلل عليه و اله و سلم فرمودند 

 نظافت از نشانه هاي ايمان است. 

در اين شريفه  نظافت که ادبي از نظم است از ايمان شمرده شده است کمااينکه 

نظم نيز شأني از تقواست يعني هم نظم از ايمان است و هم نظافت نشانه 

 تقواست.

پس تقوا و نظم دو وصف نفس انساني است در حقيقت نظم متاخَر از تقواست 

چه اينکه در جريان رابطه علَّي و معلولي جاري است. چون تقوا همان  نظم 

روحاني است از اينرو هم بي تقوايي بي نظمي است و هم بي نظمي، بي تقوايي 

 است .

عني داراي درجات عالي و سافل جمله امور و اوصاف نفساني داراي مراتبند ي

است از اين رو چون تقوا و نظم از اوصاف نفسند از اين بابت داراي مدارجي 

 در طول يکديگر خواهند بود.

ميان درجات تقوا با درجات نظم هماهنگي و تسانخ موجود است درجه اي از 

به  تقوا اين است که قصد بدي نکني و درجه باالتر آن اينکه خيال بد هم نسبت

 کسي نکني. يعني افسار خيال را در قبال ديگران محکم گرفتن.
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نظم هايي که در زندگي روزمره مشاهده مي شود از پايين ترين مراتب نظم 

 است پرهيز از محارم همان نظم است که ثمره تقواست .

 بي نظمي، انحراف و بيراهه است که تقوا با نور الهي نفس را از آن باز مي دارد.

                ه نظم در آوردن اوصاف انساني است پس هر جا و در هر چه که تقوا ب

بي نظمي حاکم باشد انحراف است و در امور روحاني بي نظمي، بي تقوايي 

 است .

تقوا، نظم را نيز تقويت مي کند و از تقويت نظم قوه اجتناب از گناه در انسان 

 تقويت مي شود.

و نظم امرکم مخاطب انسان است و خطاب به نفس در شريفه اوصيکم بتقوا اهلل 

امور نفس است و امور و شئون نفس هم حقيقت آدمي  "امرکم"انساني است و 

        است از اين رو تقوا شئون نفس انساني را به نظم در مي آورد و سامان 

 مي بخشد.

از شئون  سامان بخشيدن امور و شئون نفس همان حفظ آنها از انحراف است.

 مده و اصلي انسان گفتار و رفتار است نظم در گفتار و رفتار ثمره تقواست .ع

تقوا دو گونه دارد: يکي همانست که بيانش رفت ديگري مراقبه است چرا که 

 غفلت از اعمال، مايه پريشاني نفس و مقدمه ارتکاب محارم است. 

رو  چون ذي المقدمه نتيجه مقدمه است و بدون آن حاصل نمي شود از اين

مقدمه شأني از ذي المقدمه است از اين رو غفلت از اعمال، بي نظمي نفس 

 است که منجر به تخلف مي شود.
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 حضور علمي وفعلي معنا و ميزان سنجش فعليت روح
فعليت همان فاعليت   ت مساوي با ناطقيت نفس است.يفعلعناوين بحث: 

 است.

شود و حضور پيدا کند مگر معنايي در خاطر انسان متبادر ه ک چنين نيست اين

ن در نفس انسان نباشد و نمي شود که معنايي در نفس پيدا شود آاينکه قبل از 

مگر اينکه در عقل موجود نباشد و اين تحفه در پيشگاه ارباب عقول مخفي 

 ست.ا نآبيانگر و محال بودن طفره نيست که تشکيک وجود 

ن آن به نحو ه اکمل و اتم از آرم نگاه که چيزي در ذهن انسان بيايد از معنا الجآ

 در نفس موجود است و به طور کاملتر در عقل.

ن معناست که در آترين مرتبه نزولي  يد پايينآن معنايي که در ذهن انسان مي آ

 پايين ترين مرتبه ممکنه حاضر مي شود اين در مورد حضور علمي.

بوده و بعدا در حال نکته ديگر اين است که معنايي که قبال در عقل و نفس 

ضمير خودآگاه گاه مي شود  قبل از اطالع آن آذهن حضور مي يابد و انسان از 

گاه آن معني در ذهن و ضمير خود آانسان بدان، فعليت داشته است لکن ظهور 

گاه و تداعي آدر ضمير خود ن معني است و حضور معنا آفرد بعد از فعاليت 

عنا مجرد است و هر مجردي عالِم و هر چرا که م .مرتبه اي از بروز اوست فرد 

 فاعل است و اين در باب حضور فعلي.  ،عالِم مجردِ محض

بنابراين هر علمي داراي دو حالت است يا دو حضور دارد يکي حضور علمي و 

   اين دو درحيطه عقل نظري و عملي بررسي مي شود.  ديگري حضور فعلي.

ن انسان بهمان ميزان آفعليت روحاني که قوه هاي انساني فعليت يابد  هر ميزاني
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همانا ميزان  و تکامل آن عليت روح انسانياخواهد بود لهذا مالک سنجش ف

 فعليت قوه هاي اوست.

ن است چرا که فعليت قوه همان آفعليت يافتن قوه مساوق و مساوي با فاعليت 

فاعليت  عيننست و روحاني شدن همان تجرد است که تجرد آروحاني شدن 

سرَّ  اينکه  نفس را ناطقه  مي گويند همين  فاعليت هم نطق است و است و

ن ميزان فعليت نفس، ناطقيت هم دارد چون فعليت مساوي با نطق آاست که 

 است و نطق از شئون موجود مجرد و روحاني است.

معناي عاليه جز در قابل عالي ظهور نخواهد يافت چرا که مظروف عالي در 

اين سنخيت بين مظروف و ظرف است و اين  و ي کندظرف سافل تجلي پيدا نم

اصلي اصيل در مسائل عقلي است که بهره هاي فراواني در خويش نهفته دارد و 

 يد.آجز به صيد  تور ارباب عقول در نمي 

 

 جسم،  بِسان غار و روح همچو اصحاب كهف
جسم هر فردي بسان غاري است در دل کوه دنيا و اعضاء و جوارح و حواس 

ند چشم و گوش و دست و پا و دل و قلب و ذهن و خيال و وهم ، اصحاب مان

 پنهان در اين غارند يعني اصحاب کهف.

اين اعضاء براي هدايت انسان بايد بسان اصحاب رقيم بخدا ايمان بياورند و از 

بيرون که وادي کفر است به درون که وادي نور و ايمان است بروند يعن ياين 

 الهي جاري و فعال نشوند.اعضاء در غير مسير 

انسان بايد در خودش زنداني باشد چه اينکه رسول کرم صلي اهلل عليه واله 

 . ترجمه:  دنيا براي مومن زندان است."الدنيا سجن المومن "فرمودند
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چنانچه عقل انسان حواس را در غار جسم جمع و يوسف جان را در چاه دل 

 ته چاه به اوج سلطنت روحاني برساندپنهان کند رسولي يافت شود که او را از 

و اين رسول عزيز ، روحي است از جانب خداي سلطان که سلطنت از آنِ 

رب ادخلني مدخل صدقٍ و اخرجني مخرج صدقٍ واجعل لي من  "اوست.

 (2)طالق ."و من يتق اهلل يجعل له مخرجاً  "، (80)اسراء . "لدنک سلطان نصيراً 

انٌ نصيراً و مخرجاً نهفته بسان گوهري در خوب که بنگري اسراري در دل سلط

 سلطانا "که در تحت کريمه  وشيده نيستپدل صدف وازچشم ارباب معرفت 

 . "ان يجري االمور اال باسبابها "موکالني است از صنف مالئک که  "نصيرا 

مي داني که مخرجاٌ يعني محل خروج و موضوع خروج روح است خوب حاال 

 مسبب کيست؟. خارج کننده کيست؟ سبب و

سبب، استعداد روح است که بر اثر تقوا اليق شده است و مسبب، اراده الهيه 

است که در نفس مفارق ملکوتي تجلي مي فرمايد و حاصل اين تجلي ماموريت 

يافتن آن فرشته در دخل و تصرف در اراده و ميل و گرايش و حال روحاني 

 به قول شاعر:  شخص است.

 ليم شدن و ميل نمودن مشکلست       کشيدن آسان     مي از خم معرفت      

 

 (41)آل عمران "يهًآ لي اجعل رب قال" انفسي بيان
 طلب سبحان خداي از که زکرياست حضرت شريفه اين طي معاني نزول ظرف

 . کرد مستجاب را او دعاي سبحان خداوند و فرزند

 فرمود خدا باره ندراي اي نشانه من براي بده قرار خدايا  :کرد عرض  زکريا

 .متوالي شب سه مردم با کني نمي تکلم که است اين تو نشانه
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 حقايق و معنا در مختلفي بطنهاي داراي کريم نآقر دانيم مي که همانطور

 و دارد مختلف ظرفهاي مختلف وجودي هاي عرصه در معنا اين. است وجودي

 هر اينکه چه است دبلن معاني نآ نازله مرتبه دنيايي مسائل باب در نهاآ نزول

 تکلم شريفه دراين رو اين از حقايقند به مستند رقايق و دارد رقيقتي حقيقتي

 داراي نآ ظاهري معناي بر عالوه و داد قرار نشانه را شب سه مدت به نکردن

 .است باطني معاني

 طبيعت، بترتيب اند دسته چهار يابند مي تجلي نآ در معاني که وجودي عوالم

 ظهور خويش شأن خور در معاني مراتب اين از يک هر در .لبق و عقل نفس،

 و معاني ميان در سنخيت بابت اين از يکديگرند عين ظاهر و ظهور و کند مي

 .است مظروف و ظرف سنخيت باب اين از يعني است وجودي عوالم با تجلي

 کني نمي تکلم مردم با متوالي شب سه که است اين تو نشانه فرمود که اين

 وجودي عالم نازله مرحله و طبيعت عالم در  اينکه چه است ظاهري معناي

 معناي همين ظاهر و ظهور و مظروف و ظرف سنخيت بنابر رو اين از است

 که اوست از اقوي و افضل که دارد هيتک حقيقت بر لکن بردارد در را ظاهري

 .نمايد مي بروز و ظهور است مثال که طبيعت از اشرف مرحله در

 اوسع هم و افضل هم رو اين از است طبيعت و طبع از اشرف مثال عالم چون

 .است تر نزديک معنا وحدت به هم و اوست از

 عدم و نشانه از تعبير و تاويل معناست تجليِ عاليِ ظرفِ که عقل مملکت در

 اختالف معنا اختالف علت و بود خواهد متفاوت شب سه در ناس با تکلم

 متفاوت و يابد مي تجلي ظرف نآ فراخور رد معنا يا مظروف که است ظرف
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 حرکت بابت از نيز و است تجلي نحوه در بلکه باشد معنا در که نيست اين

 .شئ به شئ از و عرضي حرکت در نه صعود قوس در است طولي

 کليه شهودات معيار که است قلب همانا است عقل که عالي ظرف از اعلي ظرف

  مخفي نآ از چيزي و کند مي جليت خويش بذات معنادراين وادي  و است

 .ماند نمي

 نفس و مثال در مطلوب طلب همان فرزند طلب که اينست بيان اين در مقصود

 پرهيز ناس با نکردن تکلم و است قلب عالم در شهود و  عقل عالم در معقول و

 .او به کامل توجه و حق به وردنآ روي و است حق غير از

 تکلم يعني خاص زماني ظرف در خاص است ليفع "ليالٍ ثالث الناس االتکلم"

 مقدمه سکوت عبارتي به است مطلوب يافت در مقدمه شب سه در نکردن

 در است حق فرموده آن به ناظر و است مسائلي باب دراين و است تکامل

 (3)مومنون ."معرضون اللغو عن هم والذين " که مومنون کريمه

ارد شده است که مي تواني به درباره اهميت وآثار سکوت روايات بسياري و

کتب مربوطه رجوع کني  جهت تيمم عرض شود که جناب رسول اهلل صلي اهلل 

عليه و آله و سلم فرمود : خود را به سکوت طوالني ملزم کن زيرا اين کار 

 موجب ترد شيطان و در کار دين تو را ياور است) بحاراالنوار(.

 مرحوم شيخ بهايي در ديوانش آورد که :

 نشين خاموش چندان اي فالن           که فراموشت شود نطق و بيانرو

مفيد است که بياني پيرامون سکوت که از امهات سيرتکاملي است مطرح شود 

 يا و الوصول حين يا الوصول قبل يا دارد حالت سه سکوت به امتثالبه اينکه 
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 راقبهم و بارياضت شخص که است چنين اين وصول از قبل .است الوصول بعد

 .است تکامل و معرفت کسب پي در

 از پس و يابد مي در را معرفت از اي شمه شخص که است اين الوصول حين

 .اوست اقتضاي که نمايد مي سکوت به امتثال ابتدايي شناخت اين از گاهيآ

 نآ معلول سکوت و يابد مي دست معرفتي به شخص که ستا اين الوصول بعد

 .بود خواهد معرفت

 معرفت بر سکوت هم دومي در است معرفت بر مقدم سکوت ولا نحوه در

 موخر سکوت سوم نحوه در و شود مي سکوت سبب معرفت هم و است موثر

 است االثر وصول گاهي و است الوصول اثر سکوت گاهي پس .است معرفت از

بعبارتي در نوع  اوست مقدمه وصول گاهي و است وصول مقدمه گاهييعني 

 .ت و در نوع دوم معلولاول به نوعي علت اس

 اينرو از است نفس وصف حلم و است حلم صفت از اي شاخه سکوت

 .  رود مي شمار به نفس از وصفي و شأني سکوت

 و ورزد مي بردباري حق غير به نسبت شد حلم صفت به متصف که نفسي

 حلم اينکه چه است حق غير گفتار قبال در ورزيدن حلم و بردباري ،سکوت

 .حق غير رفتار قبال در بردباري يعني

 " زکريا حضرت که نجاآ است اي نشانه باطل و حق از اعم طريقي هر براي

 نه عرض اين  "يهآ لي اجعل رب"کرد عرض  "السالم عليه و لهآ و نبينا علي

 في من يسئله"شريفه سنخ از و تکويني بياني بلکه است حضرت نآ بيان فقط

 في هو يوم کل" شريفه نآ پيدر هک  است) الرحمان( "واالرض السماوات

 .است )الرحمان( "شأنٍ 
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 به داد خواهش رخصت مخلوقات به سپس کرد اجابت سبحان خداي اول يعني

 همان يعني خواست نمي بر کسي از دعايي نباشد يار حق توفيق تا عبارتي

لمن " کيست؟ نآ از ملک فرمود که ربوبي فرمايش درقبال بندگان که سکوتي

 فرمود جواب خدا خود و نبود پاسخ ياراي را کسي و( 16)غافر  " اليومالملک 

 ."القهار الواحد هلل و " که

 .دنيا  عالم در موخر اجابت و معنا عالم در موخر سئوال و است اجابت اول پس

يعني در قوس نزول اجابت مقدم بر سئوال است اما در قوس صعود سئوال 

بعد)تقدم اجابت بر دعا( مطالبي از دراين باره دربحث  مقدم بر اجابت است.

 نظر خواهد گذشت.

 .سکوت به امتثال بعد است تکامل و معرفت توفيق اول است قياس همين بر

 چه و است تکويني امري اين و داده قرار اي نشانه راهي هر در سبحان خداي

 .است وجودي امري نکند يا و کند ظهور خواهش و بيان در

 گاهي يعني است موهبتي معرفت يا تکامل خود و  تکامل هاي نشانه گاهي

 امري تالش اين بدون گاهي و کند مي وتالش حرکت چيزي تحصيل در کسي

 اينست شد موهبت متعلق زکريا حضرت اينکه سرَّ و او نفس در شود مي محقق

 نفرمود و است تکلم اال در مطلب "الناس االتکلم ايتک" فرمود متعال خداي که

 يعني .کني نمي تکلم فرمود بلکه نکن تکلم و نزن حرف فتنگ  الناس التکلم

 .نيست تو از که دارد مي باز تکلم از را تو چيزي

 امر نآ نمايد تکفل نفس جهت به را امري تفکل خود نفس غير چيزي وقتي

 .شود مي انجام آسماني رسوالنفرشتگان و  بواسطه و است موهبتي
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 نفرمود درحاليکه است بياني سويا ليال ثالث فرمود فوق شريفه در که نجاآ

 .سويا ايام ثالث

 ليالي به تکثر باب از معاني نزول جريان در روحاني منازل که ستا اين بيان

  تعبير ايام بهو ظهور  توحد باب از صعود قوس در اينکه چه شوند مي تعبير

 .شود مي

 

 تقدم اجابت و قضا بر دعا و قدر
را بر عبدش الهام مي فرمايد که آن چيز را  خداوند متعال از دعا وحاجت چيزي

در مقام قضا براي او مقدر فرموده است يعني ابتدا خداوند مبارک عليم و حکيم 

، امري را براي عبدش مقدرمي فرمايد بعد به عبد اذن دعا مي دهد و آن دعا را 

 به بنده اش الهام مي فرمايد.

از قول حضرت  6وره مريم آيه اين معني را قرآن کريم افاده فرموده است در س

فهب لي من لدنک ولياً  "زکريا عليه السالم که عرض کرد به پيشگاه الهي که 

 ."يرثني و يرث من آل يعقوب و اجعله ربَّ رضياً

پيش از آنکه حضرت زکريا سالم اهلل عليه دعا کند درعلم الهي چنين مقدر شده 

د خداوند متعال در مقام قدر بود که يحيي فرزند زکريا و نبي و ولي خواهد بو

 به زکريا چنين خواهشي را الهام فرمود.

هيچ کس امر مجهولي رادر خواست نمي کند يعني هر کسي چيزي را مي طلبد 

که معلوم ذاتش باشد يا معلول حال و يا لسان او باشد. بنابراين خداوند مبارک 

ي که وارث او و وارث به زکريا عليه السالم خواستن فرزند را الهام فرمود فرزند

ال يعقوب باشد و پيامبران چيزي جز علم و واليت به ارث نمي گذارند که 
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اين افاده بر مي آيد که وارث  "آل"ودايع و امانات الهي اند و در معناي نفساني 

آل يعقوب يعني فردي که متصف به اوصاف و علوم يعقوب است و متخلق به 

 اخالق او.

ابت او را در همه موارد مصدوق اين قاعده عرشي بدان جريان زکريا و دعا واج

 که طالب ، طالب مجهول نيست مطلقاً.

 

 تسليم تكويني و تشريعي
خلقت دوشآن دارد يکي داير بر مدار تکوين و ديگري داير بر مدار تشريع است 

وعنت ". تسليم بر مدار تکوين همان است که قرآن کريم  در سوره طه فرمود: 

يعني همه وجوه مخلوقات تکويناً و جبراً و ذاتاً خاشع و  "القيوم الوجوه للحي

 خاضع و تسليم حي و باقي حقيقي هستند.

تسليم ديگر که در طول تسليم تکويني است تسليم تشريعي است که از کريمه 

و من يسلم وجهه الي اهلل و هو محسن فقد استمسک  "سوره لقمان که فرمود

 .بر مي آيد "بالعروة الوثقي

چون تشريع داير بر مدار تکوين است بنابراين چنانچه اعمال متشرع در 

مسيرشرع باشد تابع تکوين و همسو با او خواهد بود و با نظم کائنات در يک 

 جهت است و فاعل رادر مسير تکامل تکويني قرار و رشد مي دهد.

د چنانچه فعل سازگار با نظم آفرينش نباشد فاعلش را مقهور جهان و قواع

 حاکم بر آن مي کند پس تسليم تشريعي در مسير تسليم تکويني است .

همه اشياء مغلوب حق اند وچنانچه در مرتبه تشريع تسليم باشند در مرحله 

 تکوين ماجور خواهند بود و اال فال.
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تو  "چنانچه حق مبارک به حضرت داوود علي نبينا وآله و عليه السالم  فرمود

. يعني در تشريع "ه دارم اما آن مي شود که من ميخواهماراده داري من نيز اراد

نيز هر آنچه واقع مي شود همان است که خداوند عالم مي خواهد لکن نقش و 

سهم عبد در تسليم بودن و نبودن است و اال فعل حق خواهد شد ودراين اثناء 

آنکه راضي بود و تسليم ماجور است و آنکه ناراضي و معترض بود فعلش 

 عل حق و اراده اش مغلوب اراده خداوند  قهار خواهد بود. مقهروف

خداست که خدايي مي کند و کسي را جز او را اراده حقيقي و فعل حقيقي 

 نيست.

تابع  "و من يسلم وجهه "در کريمه هاي ياد شده بنابر تبعيت تشريع بر تکوين 

وم عبد مسلم است در پيشگاه حي قي "هو محسن "است و  "و عنت الوجوه "

يعني بهره عبد  که تسليم است و راضي شد حيات و قيام حقيقي است به 

 عبارتي محسن وصف مسلم است.

بحث در باره تسليم است حال آنکه آنچه مايه تسليم است نور حق است يعني 

چنانچه خداي سبحان بخواهد عبدي را به مقام تسليم و رضا برساند چنانچه در 

بش نور مي تاباند و اين نور موسِع و مُشرِّح قلب عين او عطا فرموده است در قل

يعني   "افمن شرح صدره لالسالم فهو علي نور من ربه "اوست چنانچه فرمود

اسم فاعل نور که کارش تنوير و منوريت است موسع و شارح صدر و سينه و 

 قلب و نفس و روح شخص است.

به نور حق  گشايش و انشراح قلب "الم نشرح لک صدرک"و نيز در کريمه 

است و بسط روشنايي است و روشنايي به نور محقق است . حال بايد دانست 

که ماهيت نور، علم است چه اينکه اب حيات است . بنابراين تسليم ، نور علم 
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است در قلب مومن چون علم يقين آور است و يقين باعث تسليم است يعني 

د تسليم آن شود و بدان تا انسان به چيزي علم قطعي نداشته باشد نمي توان

 راضي باشد.

 "يهدي اهلل لنوره من يشاء "پس تسليم و انشراح صدر و علم، نور حق است 

 ."العلم نورٌ يقذفه اهلل في قلب من يشاء"،

اهلل نور السماوات و  "نور الهي تکويناً در جهان آفرينش مي تابد چه اينکه 

ر حق گردن نهد بر اساس چنانچه عبد مکلف تابع شرع باشد و به ام "االرض

سريان فيض رحيمانه تکوين بر تشريع رحمت حق شامل وي خواهد شد و نور 

 ."و لولم تمسسه نارٌ نورٌ "وجود بر قلب شخص مي تابد و او را مي گشايد

اين بحث را با يک نکته عرشي کشفي به پايان مي بريم به اين که  حقير ملهم به 

وقايه   "الحمد "قق توحيد ،مالک را در کريمه اين شد که براي مقام تسليم و تح

 قرار ده. پس تدبَّر کن. "اياک نعبد و اياک نستعين"شريفه 

 

 بيان عرشي نار و نور
تمسسه نارٌ نورٌ  "کريمه نور است که فرمود 25اين مقال پيرامون بخشي از آيه 

 ."علي نورٌ

دود. مراد از نور  مسَّ نار به اختالف احوال ناز سه حالت دارد. نور و حرارت و

معارف حقه الهيه و ذوقيه و لذنيَّه است. مراد از حرارت علم االبدان است 

 وعلوم مکتسبه و مراد از دود، جهل و وهم است.

دود، وهم و نور ، علم و حرارت که حد فاصل بين اين دو است رياضت براي  

 کسب نور است.
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ت و بهره برخي از نار بنابراين بهره برخي ازنار نور است که غايت نار اس

حرارت است که حد وسط اوست و مراد برخي دود است که مرتبه نازله و 

 اسفله نار است.

ذوات اشخاص اقتضائات گوناگون دارد هر کس طبق بهره ذاتي و سعه وجودي 

   اش در مواجه با نار بهره ميگيرد يعني طبق گوهر وجودي اش با نار مواجه 

    به عبارتي در تماس و مسَّ نار از نور آن بهره  مي شود برخي در مواجه يا

گيرند و نوراني مي شوند برخي در تماس از حرارت بهره مي جويند و بدان  مي

اکتفا مي کنند مثالً پديده هاي طبيعي را مي بيند لکن عبرتي از آنها برايشان 

ست هيچ پديده اي ني : حاصل نمي شود چه اينکه اما کاظم عليه السالم فرمود

 مگر اينکه براي مومن در آن عبرتي است.

بهره برخي نيز فقط دود است و بوي دود ميگيرند که نتيجه آن سياهي است 

بنابراين ذوات در مراتب مختلفند و مراتب مختلف تمايالت مختلف را اقتضاء 

 ."هر کسي از ظن خود شد يار من "مي کند 

گرفت يک بهره برد و آنکه آنکه از نار دود برد بي بهره است آنکه حرارت 

عالوه بر حرارت نور گرفت بهره کامل برد. پس آنکه ذاتشان اقتضاي نور دارد 

 خود نور است که در پي نور است و مناسب دريافت معارف علويه الهيه است.

. يعني  "يهدي اهلل لنوره من يشاء "نار اگر به نور منجر شود بهره عارف است 

نتهي شود آن هدايت است به عبارتي ديگر ذاکر بايد اگر مسَّ نار به مس نور م

ذکر را بسان نار بداند که از آن نور ميگيرد يعني پس از ادراک حرارت نار 

 روشن شود نه اينکه فقط داغ شود.
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ذاکر نيز بايد هنگام مجاورت با ذکر آن رادذرک و حراتش را مس و با آن 

 نوراني شود. 

مرتبه  نازله نور در ملکوت است چون ملکوت بايد دانست که نار در عالم ملک 

باطن ملک است بنابراين نور باطن نار است و اين عبور از ظاهر به باطن 

 کارذاکر عارف است چون آنچه که مسانخ با نفس است ملکوت است نه ملک.

پس آتش ظاهر است و نور باطن بنابراين نور آخِر است و آتش اول . پس آتش 

 اول  و نور مظهر اسماء باطن و آخِر است.مظهر اسماء ظاهر و 

حال نور چون مظهر اسامي الهيه باطن و اخر است پس هم لطيف است و هم 

 ل لطافت لطيف و خبيريت خبير است خبير بنابراين نور ماهيت و فاعليت و حام

 

 : مطلب عرشي

به کشف الهي حاصل است و بر اهل آن پوشيده نيست که نور جنبه فاعليت 

 اسماء اهلل عظام است که در اسماء جمالي ظاهر است و در جاللي باطن. تمامي 

يعني همه اسماء جاللي و  "اهلل نور السماوات و االرض "قرآن مي فرمايد

جمالي تحت موثريت شريف نور است چه اينکه نور بالذات نور است و در 

تعالي مرتبه فعل و تکثير و تنوير و منوريت حايز جمله حضرات اسماء اهلل 

 است.

پس حق تعالي اگر لطف مي کند نور در آن لطف مقدم و ظاهر است و اگر قهر 

اهلل نور  "مي کند نور در آن مقدم و لکن باطن است يعني به اعتبار شريفه 

کريمه نور و موطن آن مرتبه واحديت اهلل تعالي است چه   "السماوات و االرض
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ه تعبيري خلقت وممکنات و اينکه  خلقت و وجود منوط به نور است يا ب

 طبيعت، تجسم و تجسد نور است.

موجوداتي که به نور نزديکترند لطيفترند مانند فرشتگان و عقول مقدسه و ذوات 

 مطهره و آنها که دورترند خاصيت سايه در آنها شديدتر است مانند اشباح.

دا شان از اين مطلب عرشي به مطلب قبل باز ميگرديم که مواجه ذاکر با ذکر ابت

 ناري دارد و آخرش نور است به عبارتي اول علم است آخر عين.

معلوم شد که نار تيعن نور استو نور حقيقت او لذا مس نار زماني به دريافت 

معارف الهيه منجر مي شود که مس نور باشد چون تعين بما هو تعين فاقد 

ثر او به حقيقت و نور است و جزئي است که نه کاسب و نه مکتسب است لذا ا

 لحاظ استناد و ارتباط آن باحقيقت اوست يعني نور ، ربَّ نار است.

ذکر لساني صرف، مس دود است يعني ذاکر فکر مي کند که ذکر مي گويد در 

 واقع نمي گويد ذکر مثالي و نفسي مس حرارت است و ذکر قلبي مس نور. 

 :لطيفه

ر علم شريف جفر بين حروف نار و نور وجوه اختالف )الف( و )واو( است د

نظيره اين دو )سين ( و )را(  است که ترکيب آنها ) سر( مي شود. معني اين 

لطيفه اين است که نور ، سرِّ نار است يعني سرِّ اثر گذاري نار در قلوب مومنان 

يعني نار  "يهدي اهلل لنوره من يشاء "و اهل اهلل به فرا خور حالشان ، نور است 

آن شهر .  يا اينکه نور رسول نور شهر استو نار در مرکب نور است به عبارتي

اعظم است و نار علي مرتضي که علي مقدمه محمدي شدن است يعني واليت 

 مقدمه الهي شدن است.
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در قوس نزول نار تجلي نور است يعني علي تجلي رسول اهلل است و در قوس 

مي رسد صعود رسول اهلل تجلي علي عليهم السالم است. پس شخصي به شهر ن

مگر از در آن کسي به علم نمي رسد مگر از راه آن و کسي نوراني نمي شود 

مگر با رياضت و درک نار. پس نور به ذات نمي تابد مگر به نار و تابش او 

نيست مگر به اثبات صفات حميده و اتصاف ذات به اخالق اهلل که خالق نور 

 حسب فعل. است يعني خود نور است به حسب ذات و منوِّر است به

  نور اگر بخواهد به قلبي بتايد ابتدا به نار مي آغازد يعني نار را پيش از خود 

فرستد براي اهل سلوک نار همان رنج رياضت است براي محققان واهل مي 

عقول ، تعقالت طاقت فرساست و براي علما و اهل علم کوشش و تجربه است 

وري هم بتابد به علت غلظت و براي عوام جز دود بهره اي نيست يعني اگر ن

 ."ختم اهلل علي قلوبهم "دود مشاهده نمي شود. 

نور از اين حيث که همان وجود است دو اعتبار دارد يکي مبدائيت و ديگري 

 تعين.

يعني به لحاظ ذات قديم و سرمدي است و به اعتبار تعين فاعل و خالق است 

مگر به وجود و ماهيت  پس چيزي تعين نمي يابد مگر به نور و نور نمي تابد

 سايه اين برخورد نور با صورت امکاني است .

از اين رو آنکه بهره اش از نار نور است يعني بهره او وجود حقيقي است آنکه 

بهره اش حرارت و دود است سهمي جز عدم ندارد چون جايي که نور نيست 

 وجود نيست چون وجود همان نور است.

که همان منوريت است پيش از خود  نار را مقدم  گفتيم که نور در مقام فاعليت

گاهي نار به  "ان مع العسر يسراً "مي کند يعني نمي تابد مگر پس از نار 
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موهبت الهي برداشته مي شود يعني نور بدون نار ظهور مي کند مانند علوم 

 لدني.

بايد دانست که هر ناري به نور منجر نمي شود مثالً نار در جريان حضرت 

عليه السالم به نور کالم الهي و نبوت منجر شد و گاهي شخصي مانند موسي 

 بعلم باعورا از آتش از حرارت فراتر نرفت و به دود نازل شد.

بنابراين اين مطلب روشن مي شود که نسبت بين نار و نور تالزم است ولي 

نسبت بين نور ونار تالزم نيست بلکه اِعداد و معديَّت است يعني تالزم يک 

به است اما تالزمي که بين نار و دود وجود دارد طرفيني است يعني دود از جان

 نار است و نار منشاء دود.

سرَّ اين که نسبت نار به نور تالزم نيست بلکه اعداد است اين است که نور پس 

از نار مي آيد ) لفظ پس از  از قصور الفاظ و تنگي دايره کالم است چون بين 

ست اتحاد وجودي است نه انفعال که لفظ منفصله مانند پس ناري که مُعِدِّ نور ا

است  "خلقاً آخَر "از و امثال آن برايش صحيح باشد( و اين نور وجوداً مصداق 

يعني حرارت مرتبه جنين و نور مرتبه ايالج روح است و اين مرتبه در انتساب 

اوج  به اوقات به وقت ظهر و به اوقات روحاني به صاله ظهر منتسب است که

 حرارت و تنوير خورشيد است.

بهر تقدير هر جنيني به ايالج روح نمي رسد و اگر ايالجي صورت گيرد الجرم 

در موضوعي بنام جنين در ماهيتي بنان جنين صورت ميگيرد و اين ناظر بر آن 

است که گفتيم نسبت نور به نار تالزم و نسبت نار به نور عدم تالزم است با 

 ه مسَّ نار يا تکويني است و يا تشريعي . اين بيان روشن شدک
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تکويني آن است که نور وجود بر جنين تابيده مي شود و تشريعي آنکه شخص 

بر اثر ممارست و صداقت و تربيت کسب نور کند که دراين صورت نورعلي 

 نور است .

مطلب مهم ديگر اين است که هم نور و هم نار در اطوار مختلف ظهور و بروز 

يعني بر حسب قوابل ظهورات طبق اقتضائات و لوازم و مواد آن  مختلف دارد

 نشاة صورت ميگيرد.

از اين رو صورت نار چنانچه در خارج و عالم عنصر ظهور مشهود دارد در 

نفس که بر حسب صورت نفساني ظهور نفسي دارد و آن آالمي است که در 

ي مي شود مجراي روان و اعصاب  و احواالت مختلفه بر شخص عارض و طار

 آالمي در صور بي حوصلگي و غم و تحير و سرگرداني و کالفگي و مانند آن.

اينها جملگي ظهور صور نارند در نفس يعني آنطور که آتش در عالم عنصر 

          هيزم را مي سوزاند صور مولمه که ناشي از نار نفساني است نفس را 

 م نفس است.مي سوزاند اما با همان صورت هايي که مناسب عال

نور نيز بر اين سياق همانگونه که در عوالم مختلف ظهورات دارد در نفس نيز 

برحسب موادنفساني تظاهر دارد و صور نويه بر نفس مي تابد و باعث تنوير آن 

مي شود و اين امر حادث نمي شود مگر با مواد صور نفسانيه که همان احواالت 

نفساني و ترقيات و ترفعات خوش و معارف و کشفيات و خوشحالي هاي 

 عقلي و قلبي است.

چون نار قبل از نور است در قوس صعد پس به منزله بذر است براي نور. پس 

براساس تقدم نار بر نور دراين قوس ، نار صورت نور است اما اين در چشم 

عارف يکتا بين نه نار بلکه نور است و جز نور نيست اگر نار هم باشد بصر 
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که همان نور است نمي بيند به اين سان که عارف و چشم حق حقيقي جز حق 

 بين اسباب خارجي را که صور مقدرات است و در قوالب مادي تعين يافته 

 نمي نگرد بلکه آن حقيقتي را که در لباس اسباب ظهور کرده است را مي بيند.

چون قبض است  وحدِّ نور است به قبض منسوب است  نار چون در تعين،

 ز هست و نور چون نور است  هم بسط است و هم باسط.قابض ني

اين دو هم فعل اند هم مبداء فعل پس نار قبض است حال چون قبض گرفتگي 

و تحير است به منزله شب و تاريکي و ظل و ضالل است از اين رو تکليف 

منقبض جز صبر و استقامت نيست لکن نور چون هم منوِّر و هم منوَّر است به 

يي منسوب است و تکليف منبسط ترقي و ترفع است پس قبض روز و روشنا

انفعال و بسط فعل و قبض صامت و بسط نطق است بنابراين مهمترين تکليف 

 منقبض صمت و سکوت است.

 

 ظهور اغراض الهي در قوالب مادي
هميشه اغراض الهي و مقدرات حق در قالبها و اسباب خارجي که مادي اند 

 (34)انعام "المبدل لکلمات اهلل "اعده کلي است که ظاهر مي شوند . اين يک ق

همين مسئله باعث شده است که اکثر مردم اشياء و عالم را جدا از حق و 

طبيعت را جدا از ماوراي طبيعت مي دانند و هر چيزي که مادي باشد را غير 

روحاني و زميني و بشري مي دانند و تنها چيزي را که غير مادي و عجيب باشد 

 به غيب مي دانند. مستند

مثالً اقوام گذشته ميگفتند اگر بر ما پيامبري بيايد ما فالن و چنان مي کنيم و 

 42بهترين اطاعت کننده خواهيم بود چنانچه قرآن کريم از قول آنان در کريمه 
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واقسموا باهلل جهد ايمانهم لئن جاء هم  نذير  "سوره مبارکه فاطر مي فرمايد: 

 "االمم فلما جاء هم نذير مازادهم اال نفورا ليکونن اهدي من احدي

يعني: )مشرکان عرب( محکم ترين قسم بنام خدا ياد مي کردند که اگر پيامبري 

از جانب خدا براي هدايت انها بيايد از هر يک از امم) يهود ونصاري( بهتر 

 هدايت يابند و آنگاه که رسول آمد بر آنها چيزي بر مخالفت و نفرت نيفزود.

کما ارسلنا فيکم رسوال  "خدا از جنس خود انسان بر او رسول فرستاد چون 

( آنرا انکار کردند چون ظاهر او را ديدند که بشري است 151) بقره "منکم

مانند آنان و در بشر بودن با آنها شريک است اما آن قوم مي خواستند غيب 

ينکه غيب در لباس مشاهده کنند و بدون اينکه تفکر کنند ايمان بياورند غافل از ا

 حس و ظاهر ظهور مي کند.

خالصه اينکه پس از اينکه خدا دعاي آنان اجابت فرمود و رسولي براي هدايت 

فرستاد آنان چون هم جنس خود را بر نمي تابيدند بخاطر جهل و غرور و 

قالوا ما انتم اال بشرٌ مثلنا و ما انزل الرحمان من شي ان  "تکبري که داشتند گفتند

( يعني آن مشرکان گفتند شما نيستيد جز بشري 15)ياسين  "اال تکذبون انتم

 ."مانند ما و خداوند رحمان چيزي نازل نفرموده و شما نيستيد مگر دروغ گو

خطاي آن قوم اين بود که اهل ظاهر بودند يعني ظاهر آنان اهل باطن و باطن 

 آنان اهل ظاهر بود

ن قبله ظاهر است و محل رجوع باطن بايد در مقام خويش محفوظ باشد چو

     ظاهر به باطن است اما اگر باطن به ظاهر نزول کند از مقام خويش ساقط 

 .مي شود و اتصالش به غيب محجوب مي شود
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به عبارت ديگر ظاهر آنان در طلب غيب بود و باطن آنان جز ظاهر را نمي ديد  

بطلبند و بنگرند.  در صورتي که حق اين است که باطن و ظاهر هر دو باطن را

درست اين است که هميشه احکام باطن غالب بر احکام ظاهر باشد چه اينکه 

هر چيزي که ظهور دارد مستند به غيب و باطن است بنابراين باطن حق است و 

 ظاهر مجراي نيل به باطن است.

باطن در طلب باطن است و ظاهر از مجراي ظاهر به باطن مي رسد اما اقوام 

ظاهر عبور نکردند. و اين خصوصيت مشترک تمام جهال است و گمراه از 

منحصر در قومي خاص در تاريخي خاص نيست آنان قدرت حرکت از ظاهر 

به باطن راندارند دائم بدنبال چيزهاي محيرالعقول و عجيب اند و براي فهم 

 خود اعتباري قائل نيستند.

و انساني است مانند غرض الهي که هدايت بشر است در پيامبر ظهور کرد  و ا

ديگر انسانها اما در ظاهر و لي در باطن او فرستاده خداست و بايد از ظاهر 

رسول به غرض رسالت رسيد  اين خطا مشکل همه اقوام جن و انس از اول تا 

 آخر است.

اين قاعده که اغراض و مقدرات الهي که ناشي از قضاء اند و نيز خطابات حق 

ند در تمام عرصه ها و مسائل مصداق دارد مثال ً در اسباب مادي ظهور مي ک

ممکن است انسان سخني بشنود که آن کالم حق باشد که از حنجره فردي از 

 افراد انسان خواسته يا ناخواسته خارج شود. العاقل يکفي االشاره.

يعني ناطق و متکلم حق است و فرد حنجره حق. قرآن کريم سوره شوري آيه 

او او من وارئ حجابٍ  ا کان لبشر أن يکلمه اهلل إال وحياً و م "مي فرمايد:  51

يعني هيچ بشري را ياراي آن  "يرسل رسوال فيوحي باذنه  مايشاء انه علي حکيم
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نباشد که با خدا سخن گويد مگر به وي ) و الهام( خدا يا از پس پرده غيب 

ه که او عالم يا رسولي فرستد تا به امر خدا هر چه او خواهد وحي کند البت

 خداي داناي بلند مرتبه است.

دراين قاعده با توجه به عصر غيبت، حضرت بقيه اهلل را رسول و مردم را بجاي 

الم يروا کم  "اقوام پيشين بگذار و ديده بگشا خدا در سوره يس مي فرمايد:

. مبادا جريان ما ماجراي آن قوم يهود باشد که اطراف "اهلکنا من القرون ...

ار ظهور پيامبر خاتم را مي کشيدند که اول بيعت کننده باشند اما اول مدينه انتظ

 دشمن شدند. اعوذ باهلل ان اکون من الجاهلين.

به بيان ديگر رسول همان نور خداست که در قالب نار ظهور مي کند . نار وجه 

و جلوه و صورت نور است اما نور چون بخواهد در صورت ظاهر متجلي و 

 صورت نار در مي آيد  متمثل مي گردد به

و آتش پرستان، آتش پرست شدند چون اهل ظاهر بودند و نور را از نار 

 نگرفتند وبه نار بسنده کردند عوض پرستش باطن نار صورت نار را پرستيدند.

 دراين خصوص به بحث بيان عرشي نار و نور در کتاب حاضر مراجعه کن.

ظ اند و گروهي در حجاب مخاطبان رسوالن دو صنفند گروهي در حجاب غلي

و يقولون  "نازک آنها که در حجاب زخيم اند در جواب خطاب انبياء ميگويند 

) ياسين( يعني مي گويند پس اين وعد عذابي "متي هذا الوعد ان کنتم صادقين

که مي دهيد کي اتفاق مي افتد اگر راست مي گوييد. و چون اهل ظاهرند در 

ها که در حجاب نازکند زود بيدار شده و با نور مرتبه حس باقي مي مانند ولي آن

ومالي ال اعبد الذي فطرني و اليه  "حق و حقيقت مواجه مي يابند و مي گويند

که آفريننده خود را نپرستم در صورتييعني چرا بايد من خداي  "ترجعون
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ءَ  "بازگشت شما بسوي اوست. و در جريان عبور از ظاهر به باطن مي گويند

ه الهه ان يردن الرحمان بضر ال تغن عني شفاعتهم شيئآ و ال اتخذ من دون

يعني ايا من بجاي آن خداي افريننده خدايي را معبود خود گيرم که اگر "ينقذون

او خواهد به من رنج و زياني رسد هيچ شفاعت آن خدايان از من دفع زيان 

 نکرده و نجاتم نتوانند داد.

 

 واكنش مردم به خطاب حق
انسان خداوند عالم براي هدايت انسانها رسول فرستاد و خطاب   در طول تاريخ

و سخن رسوالن  "و ما ارسلناک اال مبشر و نذيرا "حق به رسوالن اين است که 

در مقابل اين خطاب مردم دو صنف  "انا اليکم مرسلون "به مردم اين است که 

حمان من شئ ان انتم قالوا ما انتم اال بشر مثلنا و ما انزل الر "شدند کثيري گفتند

 ."و مالي ال اعبد الذي فطرني و اليه ترجعون "و قليلي گفتند  "اال تکذبون

آنان که جواب لبيک دادند به رسوالن جنس ارواحشان از سنخ ارواح انبياء بود 

که چون پيام رسوالن را شنيدند آن را در دل خويش يافتند و صادق ديدند از 

برخي در خويش صادق  "ني کنت بربکم فاسمعونا "اين رو پذيرفتند و گفتند 

ديدند اما بخاطر ترجيح ظاهر بر باطن تکذيب کردند و نپذيرفتند مانند فرعون 

 زمان موسي عليه السالم.

کثيري چون ارواحشان از جنس انبياء نبود با شنيدن پيام رسوالن الهي چيزي در 

دروغگو ناميدند چون دل خويش نيافتند و صادق نديدند از اين رو رسوالن را 

ايشان نيز اهل ظاهر بودند جز ظاهر چيزي نمي بينند و اگر از باطن خبري 

 بشنوند چشم ببيننده آن را ندارند از اين رو تکذيب مي کنند.
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آنکه  روحش از جنس انبياء عليهم السالم نيست الجرم از جنس شيطان است 

است نه حق مي شناسد مگر اينکه از جنس جيوان باشد که نه چنان اهل حيل 

نه باطل فقط مي خورد و مي خوابد و توليد مثل مي کند و معيشت مي کند و از 

 اين قلمرو پا فراتر نمي گذارد.

اما آنان که جنس روحشان شيطاني است هر آنچه شيطان بگويد در خويش آن 

را مي يابند و شيطان را صادق مي دانند چون صدق  کذب زماني است که 

آن چه خبرش مي دهند چيزي بيابد يا نيابد و از خوبي و بدي چيزي انسان از 

 يافته نمي گردد مگر آنچه مناسب با ذات شخص است.

اما اين يک سرمايه الهي  "فطرت اهلل التي فطر الناس عليها "درست است که 

است که استفاده از آن بدست انسان است يا آن را با آب علم و عمل صالح 

مي روياند يا آن را با آب مسموم و عمل شيطان فاسد و پرورش مي دهد و 

فدخلي في عبادي و  "خشک مي کند در مقابل پذيرش مومنان خطاب حق 

هذه جهنم التي کنتم توعدون  "است و خطاب حق به بدکاران  "ادخلي جنتي 

 است. "

 

 اسرار نماز
لواتهم والذين هم علي ص "سوره مومنون است که فرمود 9بيان در باب شريفه 

. اين شريفه در وصف نمازگزاران است که از مومنانند . بحثي است "يُحافظون

 ."يحافظون"و "صلواتهم  "در اين بيان درخصوص 

صلواه در معنايي بعنوان نماز است و شايد منظور صِرف عبادت است چه اينکه  

مله اعم از نماز است و نماز مصداقي از عبادت. براين سياق فعل يحافظون به ج
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عبادات باز مي گردد و يحافظون همان ضمانت استمرار و استقامت در فعل يا 

انجام آن است. گاهي يحافظون به معناي حفظ وقت و آداب نماز تعبير مي شود 

     چه اينکه اين نيز از معاني اين کلمه شريف است لکن اين معنا افاده تام 

 داراي معاني ديگري نيز هست.نمي کند زيرا 

   خت دقيق تر نماز ، رابطه يحافظون را در نسبت با صاله آشکار مي کند.شنا

مي دانيم که صورت حاصله از فعل امري است که حيثيت آن فعل بدانست و 

ضامن موجوديت آن فعل به جهت نفس فاعل از اين رو نماز نيز فعلي از افعال 

 و داراي صورتي ويژه خويش است .

)مومنون  "جعلناه نطفه في قرار مکين "صورت حاصله از صلواه همان 

      است يعني نطفه صورت محصول در نفس که قرار مکين است جعل (13

ثم خلقنا النطفه  "مي شود و مراتب نوري را طي مي کند که فرمود در ادامه

چه اينکه علقه ، عالقه  و انس اوليه صورت با نفس است  (14)مومنون "علقه...

 "ثم انشاناه خلقا آخر "ورت با ماده است و مراتب را تا که اين همان ازدواج ص

طي مي کند اين مسير متعالي است لکن اشخاص را در طي اين مراتب مدارج 

 است.

باب بحث در اين است که سرَّ يحافظون آشکار مي شود و آن اينکه ب لُلُ

يحافظون ضامن و حامل صورت حاصله از فعل به نقطه مطلوب است که همان 

است و بدون ضامن ، تحقق مطلوب شئ محذور است و مدارج و  "ا آخرخلق "

 مراتب فوق هفت رتبه است که اهلل اعلم بحقايق االمور و عليم بذات الصدور.

بعبارتي نسبت يحافظون  به صاله نسبت آب است به گياه چه اينکه فرمود در  

 ."و اعناب لکمفانشاناه لکم به جنات من نخيل  "همين سوره مومنون به اينکه  
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پس فعل يحافظون همان حفظ صورت حاصله از صاله است و اين صورت 

محصول، بمثابه حالَّ به محل نفس است و محکوم به حکم حالَّ از اين حيث 

 که قابليت ملکه شدن دارد يعني حال تبديل به مقام مي شود.

 به لحاظ حاليت گذراست و ضامن ثبات آن حفاظت از حاليَّت اوست بعبارتي

يحافظون يعني جاري کردن حالي که از نماز بر نمازگزار عارض مي شود در 

جريان زندگي. لهذا حال گذرا ، نيازمند تقويت به مقام و ملکه است و براي 

 مستقر نمودن حالَّ حفاظت از آن ضروري است.

نيک است در اين مقام مطلبي از کتاب ارزشمند نورعلي نور حضرت استاد 

: فرمود 15آيه  طهسوره مبارکه  درملي بياوريم که فرمود عالمه حسن زاده آ

 که دانستى و.  است داده قرار ذکر بوسيله را صلوه که " لذکرى الصلوه اقم"

 دقت دائمون صلوتهم على کريمه در بنابراين ، است وسيله از اشرف مقصود

 صلوهال دائم الذکر دائم و است صلوه دوام ذکر در دوام که شود دانسته تا شود

 عليهم اهلل صلوات - آخرين و اولين علوم باقر قول است من قول نه اين.  است

 شده روايت عياشى تفسير از(( بحار)) نوزدهم دوم جزء اول در که است -

 : است

 ما صلوه فى المومن اليزال:  قال(  السالم عليه) جعفر ابى عن الثمالى اءبوحمزه

 يذکرون الذين:  يقول اهلل الن مضطجعا او لساجا او قائما کان ان اهلل ذکر فى کان

 عن حمزه ابى عن اخرى روايه فى و.  االيه - جنوبهم على و قعودا و قياما اهلل

 ياد در تا:  است فرموده امام(. 1 ط 3 ص) مثله(  السالم عليه) جعفر اءبى

 .نمازند در دائم که آنان خوشا.  نمازى در همواره خدايى
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حفاظت از صورت  "والذين هم علي صلواتهم يحافظون " قرآن کريم در شريفه

 "قد افلح المومنون "صالة را  از ويژگي مومنون  برشمرده است  و مي فرمايد 

و چنانچه صورت متکامله نماز با نفس نمازگزار متحد نشود بر اثر حفاظت، 

هدف افلح المومنون محقق نمي شود و نصيب نمازگزار از نماز جز جسدي بي 

 نخواهد بود. و من اهلل توفيق.جان 

در ادامه اين بحث جهت تلطيف مطلبي اشراقي مي آوريم که از الهامات رباني 

 است درخصوص ارکان نماز و حرکات آن.

دراين بحث براي بيان معاني چاره اي از الفاظ نيست هر چند که الفاظ در انتقال 

 معاني بسيار قاصرند.

سجده دايره کاملي است که مظهر شکلي  به هر تقدير بيان اين است که دو

شريفه هاي علي و عظيم است .يعني يک سجده، نيم دايره، تجلي شريفه علي و 

 اعلي و سجده دوم يعني نيم دايره دوم، تجلي اسم عظيم و اعظم است.

تعظيم، ظلَّ سجده و قيام ظلَّ رکوع در سير نزول است چه اينکه در قوس 

ست يعني قيام، تکثر سجده است در شکل و صعودي سجده اصل االصل قيام ا

 حالت و قيام.

است و مظهر   "اياک نعبد و اياک نستعين "رکوع و سجود از بواطن ملکوت 

اسمي آن دو شريفه هاي علي و عظيم است و حالت شايسته اين مقام تسليم 

امرت ان اکون من  "کامل است که دين مبين حق و خاتم در آن محقق مي شود.

 (72) يونس "المسلمين
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حالت تعظيم، تکامل حالت قيام و سجده کمال تامه آن دو است چه اينکه از 

ساحت مقدس معصوم سالم اهلل عليهم مروي است که سجده نزديک ترين 

 حالت عبد در برابر معبود است.

ظهور اسمي عظيم در مقام رکوع و تعظيم است و در آن تجلي مي يابد و تجلي 

تامه براساس تجانس و تسانخ صورت مي گيرد که حالت تامه در حالت و مقام 

 است. (3)مائده "اليوم اکملت لکم دينکم "سجده است زيرا آن از بواطن 

 نيز تجلي مملکت و سلطنت جالليه حق متعال است . "مالک يوم الدين "کريمه

 

 مستي در نماز
تم سکاري مي فرمايد: ال تقربوا الصاله و ان 44قرآن کريم در سوره نساء آيه 

 و ال جنباً. "حتي تعلموا ما تقولون

يعني به نماز نايستيد در حاليکه مست هستيد يا جنب هستيد تا اينکه بدانيد چه 

 مي گوييد.

براي فهم بيشتر معارف اين شريفه نکاتي الزم به ذکر است : مستي وجنابت 

 داراي مراتب مختلف است مستي يعني خارج بودن از مدار هوش و عقل.

ل هوش وعقل  مصاديق گونه گون دارد مثالً کسي که فکر پراکنده دارد حا

بنوعي مست است . افراط و تفريط  نيز از مصاديق مستي است چون هر چه 

 افراط و تفريط باشد خارج از تعادل است.

مالک تعادل و توازن عاقل بودن و  هوشيار بودن  است بنابراين هر چه خارج 

 بر آن صادق است.از آن باشد عنوان مستي 
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مستي به مسکرات مانند شراب، معروفترين ومشهورترين و مرتبه نازله مستي 

 است چون مرتبه نازله در عرف ملموس است.

شايسته است عقول مترقيه از پوسته هاي ظاهري عبور کنند و به ادراک بواطن و 

 شهود حقايق کالم الهي مشرف شوند و ظواهر را به اهل آن واگذارند.

فهم شد که مستي را مراتب است و قرآن کريم براي فهم عامه محسوس  پس

ترين نوع مسني را و آنچه الزمه شريفت کامل است بيان فرمود و اين شريفه 

 اقرا و ارق. "نردباني است که بايد از آن باال رفت و صعود نمود چه اينکه فرمود

جنابت مرتبه اي از بر همان منهاج شئون مستي ، جنابت را نيز مراتبي است . 

مراتب نجاست است و نجاست اعم از گونه هاي آن است که در بحث آينده به 

 آنها اشاره خواهد شد.

 در کل نجاست مانند مستي دو گونه دارد يکي نجاست ظاهري و ديگري باطني.

نجاسات ظاهريه مراتب نازله نجاسات نفسانيه است . ملکات و صفات رذيله 

 يه است.مصاديق نجاسات باطن

 

 نها       آانحاء وجودي نجاست و طهارت و منابع 
 که  السالم عليه معصوم از مرويست که است( مستراح)  الخالء بيت دابآ در

 الرجس من اعوذباهلل  باهلل و اهلل بسم " بگوييد مستراح به ورود هنگام: فرمود

 ()مفتاح الفالح شيخ بهايي."الرجيم الشيطان المخبث الخبيث النجس

 از و نجس نجاستِ از خدا به برم مي پناه ،خدا بقوت و خدا نام به: ترجمه

 مثالً  عيني نجاست مانند دارد انواعي نجاست .شده رانده شيطان از پليد پليدي

 . آن امثال و مردار يا خون يا مدفوع
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 سنف ،نجاست از ديگري نوع و مرتبه است ظاهري و عيني نجاست نوع اين

 نيز را نفساني نجاست .ناميم مي نفساني نجاستآن را  که است ظاهري نجاست

 اثر از که  نجاستي  ديگري و عيني نجاست  اثر نفس يکي کنيم مي بخش دو

 .يدآ مي بوجود گناه

 باجوا که گناهي کمااينکه است ظاهري نجاست مثالي وجود نفساني نجاست

 .شود مي محسوب عيني نفساني نجاست ميگيرد صورت اندام و رح

 فقه علم در نآ رفع کيفيت و وجود و است فقه حکم به محکوم عيني نجاست

 .شود مي بررسي نفس معرفت علم در نفساني نجاست و شود مي بحث

 هم مظروف ،ظرفي هر و است رقيقتي و حقيقتي را وجودي هر که دانيم مي

 .طلبد مي را خويش سنخ

 پايين در که است نجاست نوع مرتبه ترين پايين عيني ظاهري نجاست وجود

 اين از باالتر مرتبه .باشد مي است عناصر و ملک عالم که ظرف مرحله ترين

 و برزخ عالم با مجانس و مسانخ نآ در نجاست .است برزخ و مثال عالم ، عالم

 .است مثال

 ارتفاع و اجتماع لوازم و دارد را عالم نآ خاص حکم ،عالمي هر در وجودي هر

 چون نجاست .است گوناگون مختلف وجودي عوالم تبع به نيز نآ عوارض و

 و مسانخ مُظهر و مَظهر و ظهور و ظاهر که دانيم مي و دارد مظهري طهارت

 .يکديگرند مجانس

 منبع رجيم شيطان يعني "الرجيم الشيطان خبثمُ  " فرمود شريفه درپايان

 .مطلقاً است نجاست
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 کننده نجس ،نجسي هر و است نجسخبيث و در معنا  وجودي شيطان يعني

 از بايد هم انسان که است اين مصدوق النجس رجس از خدا به بردن پناه است

 .کند دوري نجاست از هم و نجس

 در ظهورش ظرف و است شيطان ظهورات از نفساني چه و عيني چه نجاست

 و " نيست راهي قلب و عقل ايمن کتلمم به را او و است نفس و ملک عالم

   معني چه خدا به بردن پناه که شد روشن حدودي ات بحث ."ماردٍ  شيطان کل

 .دهد مي

 نجاست با تمام سنخيت اين و است نفسي و ذهني امري خدا به بردن پناه

 جستن پناه مصاديق از ظاهريه عيني نجاست از دوري که چند هر ندارد ظاهري

 .معناست وجه ترين نازل معني اين لکن است حق به

 شديدتر نفس نجاست زيرا است نفساني نجاست از است تاکيد مورد که معنايي

 اشد و اقوي اخس شئآثار  از  اشرف شئآثار  اينکه چه است جسم نجاست از

 از بخدا ستنج پناه "النجس الرجس من باهلل اعوذ"وجيه  وجه رو اين از است

 به نيز نآ نجاست شود نجس روح چنانچه و است باقي که است روح نجاست

 .تاس باقي روح بقاي

 نفساني صفت خباثت که باشد اين در تواند مينيز  نجاست و خباثت بين فرق

 و گويند مي نجس بلکه ثيخب گويند نمي عمدتاً  عرف در مردار به مثال است

 .گويند مي خبيث بلکه گويند نمي نجس را صفت بد دمآ

 فوق يياقضا عکس طهارت مسئله بود نجاست خصوص در بحث اينجا تا

 .مظهر همچنين و دارد انواعو  دارد مراتب هم رتطها يعني است
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الزم است گفته شود که نجاست، بداعت شديد شئ از پاکي است و از جنس 

 ظلمت و ضاللت است که شيطان مظهر اوست.

 وضو هنگام که ستا اين نآ از بخشي است وارد  وضو احکام در که روايتي در

 ."المتطهرين من جعلني و التوابين من اجعلني اللهم" شود گفته گرفتن

 از نيز را طهارت مراتب بايد و شود انديشيده طهارت درباره که است شايسته

 پايين ظاهريه وضوي .کرد احصاء نفساني و روحاني طهارت تا ظاهري طهارت

 .است ظاهري وضوي از اشرف نفساني وضوي و است طهارت مرتبه ترين

 يعني وضوست نفساني اثر يکي گردد مي حاصل باب دو از نيز نفس طهارت

 از که است طهارتي دوم و گذارد مي نفس بر وضو در جوارح حرکات که اثري

 .شود مي نفس عايد خباثت و نجاست و حرام از اجتناب

 يوجود يعني است شيطان مقابل وجود طهارت مظهر.  دارد منبعينيز  طهارت

             ناميده لکم يا فرشته دين لسان در که نجاست و خباثت از عاري سبحاني

 .عقل علم زبان در و شود مي

 و طهارت و است شيطان نآ مخرج که است جهل ظهورات خباثت و نجاست

 .اند مالئکين نآ مُخرج که است عقل ظهورات پاکي

 و نجاست و است عقل اظالل و پرتوها از باطني و ظاهري طهارت رو اين از

 .جهل ظل و شرورات از خباثت

 اهل الرجس عنکم ليذهب اهلل يريد انما" شريفه در نما تدبر باب اين در : ظريفه

 (33)احزاب ."تطهيرا يطهرکم و البيت
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 مطلب حق گرفت وضو و داشت طهارت گذاردن نماز بايدبراي گويند مي اينکه

 خباثت و نجاست از بايد است نماز ناطق واقع در که انسان نفس که است اين

 .شدبا پاک حق نافرماني و گناه

 ظاهريه طهارت همان وضو و اندام به محدود حرکات يکسري صرفا نماز اگر

 کليد بايد ظاهري وضوي نيست سازگار معني اين با خدا با گفتن سخن  داشب

 . باشد روح وضوي

  است روح قواي شوي و شست نازله مرتبه وضو، مُتعلَق اندام شوي و شست

. باشد ناپاک نيات و زشت افکار زدودن سبب بايد کشيدن سر مسح مثال

 (79)واقعه ."المطهرون اال اليمسه"

 نآتطهير طريق و روح براي از است نجاستي ناپسند اخالق از يک هر بنابراين

 .است حرام ترک و استغفار و پشيماني

 

 اك با مقام انسانيررابطه اد
ي و يا يد و ادراک يا قلبآاز ادراک بر مي يا به عبارتي جايگاه نفس انساني مقام 

 عقلي است.

تکليف مسئوليت و ور آميزان ادراک، مالک ميزان تکليف است. ادراک تکليف 

ن آاز اينرو ادراک مسئوليت ساز است هرچه ادراک بيشتر باشد به تبع  .ستور اآ

 تکليف افزون مي شود.

 تر ترفيع مقام ترفيع مسئوليت است و مسئوليت بيشتر مخاطره افزون و انتظار بيش

 دارد. در پيش
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 ستتکليف و ادراک سه مفهوم بسيار مهم در معارف و مسائل انساني ا ،مقام

يد و تکليف از مقام لذا هر مقامي که بر خواسته از ادراک آمقام از ادراک بر مي 

 است تکليف خاص خودش را دارد.

 

 بياني در ادراك، كمال، لذت و نيل
 ت.دراک اسلذت وصول اثر ا. ادراک کمال عين لذت استعناوين: 

بعضي حکما معتقدند که ادراک کمال، عين لذت است و اين لذت را به محض 

 ين وصول است .نيل مي دانند يعني ادراک عَادراک مُ

برخي اعتقاد دارند ادراک کمال عين لذت است لکن اين لذت به محض ادراک 

 منيل نيست يعني ادراک عين وصول نيست.

 : اب استاما راقم حقير را بياني در اين ب

عين لذت است و اين لذت عين وصول و نيل است اما بياني که  ،ادراک کمال

همانا  ،است که ادراک کمال به محض درکمنظور حد وسط اين دوقضيه است 

 نيل سافل است بعبارتي .

يعني داراي درجه پايين از نيل است چرا که نيل را مراتبي و مدارجي است و 

يازمند توجه و التفات و تعمق است اما چون درجه نقدر پايين است که نآگاهي 

 .سافلي دارد نمايان نيست

 دليلي ،به سافل و از سافل به رفيع مي رساند لکن ضعف اثر اسفل را ،البته توجه

نگاه که درحال طلوع است در اول مقدار آمانند افق شمس  .يستن نآر انکار ب

ري در کار نيست و به تدريج کمي هوا را از تاريکي خارج مي کند اما عمال نو
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سمان را قرمز رنگ مي سازد سپس نوراني مي شود و آرشد مي کند وگوشه 

 ادراک مطلوب يعني حضور ذات مطلوب نزد نفس طالب.  شدت مي يابد.

موجوديت و موثريت مطلوب در طالب مشروط بر ادراک است مطلقا و بين 

تکمال و تربيت دارد در هر کامل مراتبي است که اقتضاء اس محض ادراک تا نيل

مسافتي است که به تدريج  حال بين نقص و ضعف با شدت و کمال اطواري و

از نيلِ ناقص به کمالِ نيل که نيل مطلوب و کامل است منيل و  دشومي  محقق

محال است  عقال چراکه و تجافي گردد بنا براين در نيل، عمل دفعي و طفره  مي

نِ واحد آدارد که بطور دفعي کمال مطلوب  نيل کامل در ماقبل خود ناقصي

 محقق نمي شود.

از اين رو بايد اين کمال، ابتدايي داشته باشد که عمل استکمال و تربيت و رشد 

لهذا ادراک لذيذ عين کمال و لذت است و نيز عين نيل اما نه ترتيب يابد بر او 

مقدمه طي عين نيل کامل که حضور مطلق باشد در واقع طي طريق سير ادراک 

 .طريق مسير نيل است

البته لفظ مقدمه و ذي المقدمه از قصور الفاظ است لکن وادي بسيار ظريف 

انسان بر اثر سعي و تالش متصف به صفتي مي شود وقتي اتصاف  است.مثالً

         ن را طي آصورت گرفت مدارج و معارج در جهت شدت اتصاف و تشديد 

 مي نمايد.

ک را نشاَتي است نيل را نيز ايضاً که درجه مطلوب وکمال پس همانگونه که ادرا

ن مثل همانست که انسان دائماً در حال حضور باشد و خويش را در محضر آ

الهي بداند و ببيند اين نيل کامل است که همان فناء في اهلل و بقاء باهلل  است و 

 نست که گاهي حالت حضور دارد و گاهي ندارد.آنيل ناقص 
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 معرفت نفس از سوره اعراف يازده درسِ
هُوَ الَذي يُرسلُ الرياح بُشراً مِن بين يَدَي رَحمَته حتََّي ِاذا اقلَّت سَحاباً ثِقاالً لِبَلَدٍ 

مَيِّتٍ فانزلنا به الماء فاخرجنا به مِن کُلِّ ثَمَراتٍ کذلک نُخرجُ المَوتي لعلَّکُم 

 (57آيه اعراف تذکَّرون)

ي و بشارت و مقدمه علم است . ابر مظهر درس اول : باد مظهر رحمت اله

استعداد است زيرا مقدمه فعليت باران و في الواقع مقدمه بروز قوه هاي نفساني 

 است.

باران يا همان آب مظهر علم است و فيض الهي و زمين به منزله نفس است که 

داراي استعدادات است و نيازمند شکوفايي بوسيله علم چه اينکه حيات 

علم است رويش گياه مقصود مي تواند بود که بروز اخالق حميده مجردات به 

 و خصال نيکو باشد .

 براي تحقق خصال حميده وجود چهار عنصر يادشده ضروري است.

رويش گياه وميوه و ثمرات نتيجه تعامل و هماهنگي چهار عنصر باد وآب و 

تعداد و هم زمين و باران است. به عبارتي تخلق به اخالق الهي هم تالش هم اس

 علم الزم دارد.

درس دوم :  از سوره مبارکه اعراف اين است که خداي سبحان آياتش را براي 

هر کسي طبق مقتضاي روحي وعقلي او نمايان مي سازد چه اينکه براي هر 

قومي نيز اين چنين فرمود مثالً براي اهل تفکر از راه تفکر و اهل عبرت از 

 طريق مشاهده .
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سبحان براي انسان دائم نشانه مي فرستد و دائم انسان را به درس سوم: خداي 

سوي آياتش مي خواند. انسان بايد از آيات محسوس بسوي آيات غير 

 محسوس و از ظواهر آيات به بواطن آنها حرکت و سفر کند.

درس چهارم: انبياء عظام و احواالت کليه آنها في الواقعشرح مراتب نفس انسان 

 و حکومت و علم و معجزات و ابتالءات. است از زهد و ثروت

درس پنجم: علم مانند آب است برخي را نجات مي دهد مانند نوح و موسي و 

 برخي را هالک مي کند مانند فرعون و قوم نوح را .

درس ششم:  رسول و معجزه و قرآن و برهان ، آيات اهلل اند در عصري که 

کسي که قرآن يا برهان را  رسول و معجزه نباشد قرآن و برهان آيات اند .

 تکذيب کند هم معجزه و هم رسول را تکذيب کرده است.

برهان، کالم الهي است زيرا کاشف حق است و هر کاشف حقي سخن حق 

متعال است. گاهي برهان به کالم و بيان و سخن است و تجلي لفظي دارد مانند 

متجسم است خطوط قرآن يا براهين عليه بت پرستي و گاهي برهان متجسد و

مانند ناقه صالح و گاهي برهان دخل و تصرف است مانند شق القمر و عصاي 

 موسي.

درس هفتم: انسان هر قدر تالش کند در راه خدا بدون تاييد الهي و رحمت او 

فالن رسول  قوم يا سودمند نيست چرا که خداوند متعال مي فرمايد فالن

 وقومش را به رحمت خود نجات داديم .

نيز مي فرمايد اگر فضل و رحمت خدا شامل نمي شد هيچ  21ر آيه سوره نو

 کس نمي توانست تزکيه کند خداهر کسي را بخواهد مهذب مي فرمايد.
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ساصرف عن آياتي "فرمود 146سوره اعراف آيه درس هشتم: خدا در قرآن 

آيات اعم از آيات ظاهري و باطني و  "الذين يتکبرون في االرض بغير الحق

امحسوس و نفساني و عقلي است . قرآن کريم مي فرمايد متکبران محسوس و ن

و کبرورزان هر آيتي را مشاهده کنند به آن ايمان نمي آورند پس نشانه رحمت 

 خدا اين است که وقتي انسان آيات الهي رامي بيند به آن ايمان مي آورد.

ه آن نشانه دوري از رحمت خدا يکي اين است که هرچه بينند از آيات خدا ب

توجه نمي کنند و ايمان نمي آورند ديگر اينکه اگر راه درست را بيابند آن را 

 ترک مي کنند سوم اين که اگر راهي منحرف ببينند آن را مي پيمايند.

 

  چه خوش گفت مولوي:

 ا را صورت هستي دهيـيستهن         ر چون مستي دهي ـاز شراب قه

 اندر نظر صندل شدن وب گزچا مبدل شدن      هـيست مستي حسچ

اعراف خصوصيات جهنميان و  179درس نهم:  خداي تبارک و تعالي در آيه 

غافالن از جن و انس را اين چنين مي شمارد : قلوبي دارند که از انديشه و فکر 

و تفقه چيزي در آن نيست چشمهايي دارند وليکن نمي نگرند با آنها گوشهايي 

     افالن از خدا را پستر از حيوانات معرفي دارند و نمي شنوند با آنها بعد غ

مي کند دراين آيات معارف دقيق و بلندي است که با اندک توجه انسان به آنها 

 متذکر مي شود.

منظور از گوش وچشم قواي ظاهريه جسمانيه نيست بلکه منظور مجاري کسب 

فيض و معرفت و علوم است. چه اينکه خداي بزرگ گوش و چشم را در قرآن 

 علل کسب دانش معرفي فرمود که بدانها علم و آگاهي کسب مي شود.
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فعاليت گوش و چشم مستند به قواي سمع و بصر است که نفساني است نه 

ع و بصر است و نفس جوهري مجسماني چون منظور از گوش و چشم قوه س

مجرد است و چون حيات نفس و مفارقات روحاني و مجردات به علم است از 

کسب علم نباشد و در راه حق مستعمل نشود  و چشم اگر مجارياين رو گوش 

در عالم معنا و ملکوت کر و کور محسوب و محشور مي شود زيرا به نحوه 

ملکوتي چشمي که عبرت نگيرد و حق را ننگرد کور است وگوش نيز بشرح 

 ايضاً.

درس دهم: وقتي کسي امتثال امر حق کرد يا سنتي از رسول را احياء کرد يا 

تصف به صفتي نيک شد و در آنها استمرار ورزيد معلوم است که نفس او م

 "تعالوا الي ماانزل اهلل و الي الرسول  "گامي به باال نهاده است زيرا قرآن فرمود

 (104)مائده تعالو باالرفتن است.

درس يازدهم: نباريدن باران ، کم شدن عقال و دور شدن مردم از علماي الهي 

 ت.عالئم عذاب خداس

 

 انواع استغفار
در دعاي شريف وداع امام رضا عليه السالم انواع استغفار بيان شده است. دراين 

 مقال بعون اهلل شرحي بر آن ارائه مي کنيم.

براي اينکه بهتر معني استغفار  فهم شود به تعريف آن که نزديک به بحث است 

 مي پردازيم.

متعال.  راقم حقير گويد  استغفار يعني طلب بخشش و آمرزش کردن از خداي

  براي اينکه مطلب اين بحث بهتر روشن شود استغفار را به اين بيان تعريف 
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مي کنيم به اينکه گناه و خطا  را مانع بدانيم  و در تعريف استغفار بگوييم 

 استغفار يعني طلب از رافع مانع.

 طاست.رافع حاکي از بخشنده و آمرزنده است و مانع در حقيقت همان مطلق خ

گاهي انسان خطايي ياگناهي معاذاهلل مرتکب مي شود طلب بخشش مي کند 

 يعني استغفار مي کند اين يک نوع استغفار است که نزد عوام مشهور است.

گاهي انسان به جهت تکرار خطا استغفار مي کند و  نوع سوم  اينکه  استغفار 

ه بواسطه گناه ايجاد مي کند که خداوند متعال مانعي را از سر راهش بردارد ک

 شده است.

. گاهي  "رب اني استغفرک استغفار حياء "در دعاي شريف وداع عرض کرد

طور حريمي تجاوز مي کند اما گاهي اينانسان بي حيايي مي کند يعني به نهي ت

نيست نهي تحريمي نداشته لکن مرتکب امري شده که نهي تهذيبي داشته است 

 انجام داده است. يعني کاري که در شان او نبوده

گاهي استغفار مي کند به علت اينکه خداي بزرگ موانع کسب حياء را و 

حصول مراتب عالي و تحقق مقام حياء را از راه تزکيه او بردارد چه اينکه در 

 جازدن در يک مقام خطاست و هر خطايي استغفار الزم دارد.

رتي استغفار سه مصداق با اين عبارات سه نوع کلي استغفار نشان داده شد به عبا

يا گونه کلي دارد استغفار يا استغفراهلل ربي و اتوب اليه است يا اسئلک التوبه و 

 يا اسئلک توفيق الطاعه است.

پس استغفار سه علت کلي دارد وطبق ادعيه شريفه سيزده جهت شامل حياء، 

لت ، عامل رجاء، انابه ، رغبه، رهبه، طاعه، ايمان، اقرار، اخالص، تقوي، توکل، ذ

 بک و هاربٍ منک اليک.
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جهت اول استغفار حياء بود که به کمک الهي حدي از آن بيان شد . جهت دوم 

. اين دعا بيان  "استغفرک استغفار رجاء "استغفار رجاء است که عرض کرد 

کننده طلب آمرزش از نااميدي اوالً تعميق و تقويت و تحکيم اميدواري از طرفي 

ع وارتقاي قابليت مسير و آمرزش خواستن از تکرار نااميدي ثانياً و رفع موان

 عالي رجاء و تحقق مقام رجاء ثالثاً.

در کل انواع استغفار که شرح دو نمونه آن رفت ) و باقي آنها بر همين قياس 

است( هر يک در تکامل روح نقش به سزايي دارد هم در رفع پليديهاي نفس و 

 هم در هموار نمودن زمينه تکامل نفس و هم ارتفاع روح.

اين سر مرحله را که به عنوان مراحل تخليه و تحليه و تجليه تعبير شايد بتوان 

کرد کار اول استغفار تخليه نفس از رذايل است عملکرد دوم استغفار مقبول در 

نفس انسان تحليه و آرايش نفس است به صفات نيک تاثير سوم استغفار واقعي 

 .و حقيقي و مقبول ، تجليه يعني تحقق مظهريت و آيت بودن است

گاهي استغفار در مقام فعل است گاهي در مقام صفات و گاهي در مقام ذات. 

است استغفار  ( 255)بقره "يعلم ما بين ايديهم  "استغفار درمقام فعل ناظر بر 

و در مقام ذات  (70)فرقان "حسنات همسيئاتاهلل بدل ي "در مقام صفات ناظر بر 

اللهم اغنني  "ت و منيَّت و ناظر بر توبه از جمله اعمال اعم از نيک و بد و انانيَّ

)دعاي حضرت زين العابدين در شب سيزدهم است "بفضلک عمن سواک ... 

. چون چنين است پس مي گويم رب اني استغفرک بجوامع رمضان المبارک(

 استغفار.
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 مبحث اتحاد

 

 در هر چه راسخ شوي بدان شناخته شوي
يکوکاري همانطور که نيک شدن غايت و هدف نيکوکاري است نه صرفا ن

 مرحوم شيخ در اسفار اورد که تخلق به اخالق الهي ثمره حکمت عملي است.

يعني تقواي الهي پيشه خود سازيد نيز ناظر بر  "اتقوا اهلل"در کتاب اهلل که فرمود 

 همين است  تقوا بحث عملي است در باب عقل و حکمت عملي است.

ن بايد با عمل همگام باشد انگاه نه هر تقوا پيشه کردن با زبان هم نمي شود زبا

 عملي ، عملي که قابليت جوهري شدن داشته باشد .

خدا نمي فرمايد که فقط عمل کنيد و بس خداوند تبارک و تعالي حداکثر را 

 منظور مي فرمايد نه حداقل را.

هر عملي حداکثر  دارد و اعراض اگر جوهر نشوند منفک از ذاتند و مفارق اگر 

 نيکي ضعيفي است و اگر بدي باشد بديِ ضعيفي است. نيک باشد

هر انچه در تو راسخ شود  بدان شناخته مي شوي  و ملکات يا درجه اند و يا 

درکه  حاکم بر درجات عقل است و حاکم بر درکات جهل مظهر عقل فرشته 

 است و مظهر جهل شيطان.

ر انسان کند عقل که مظهرش مالئکين است وقتي رشد کند و فعاليت بيشتري د

بر ميزان ملکات نفس مي افزايد و گفتار و رفتار را سامان مي بخشد ولي اگر 

جهل که مظهرش شيطان است فعاليت فزونتري در نفس کند بذر صفات نيک را 

 در زمين نفس فاسد و عقيم مي کند.
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از اين روست که هنگام قبض نفس بايد استقامت کرد و صبور بود تا گردباد 

سر انسان بگذرد گاهي اين استقامت باعث جهشي است که نفع شيطاني از 

مبدل  "بيشتري از اعمال نصيب نفس مي کند برخي از اين مزايا مصداق 

 است. "السيئات حسنات و جاعل الحسنات درجات

استقامت و مراقبه ثمره عقل عملي است  که نفس را مستحکم مي نمايد. هر 

يا شيطان. در دولت اقبال که عقل حکومت مَلَکه اي را موکلي است  از مَلِک 

   دارد نعمات روبه فزوني و به ساماني است و گاهي که لشگر شيطان هجوم 

الذين قالوا ربنا اهلل ثم  "ورد نفس منقبض مي شود و چاره نفس صبر استمي آ

 . "نزل عليهم المالئکه...ناستقاموا ت

زي مي شوند و در دوران قبض نفس با کمک فرشتگان مشغول ظرفيت سا

هجوم شياطين در دوره قبض مانند  شبي تار است که صبح ان منجر به ظهور 

طرحي نو در نفس مي شود البته اين بشرط استقامت است چنانچه مراقبه و 

 استقامت در دوره قبض نباشد پيروزي مسلم نخواهد بود.

 

 نچه در ديگران مي بيني از شئون تو نيز هستآ
يا در ديگران مي بيني از خوب و بد از کالم و رفتار و نچه در ديگران است آ

ني و گاه در آني و گاه در قالب آست که گاه در نيز ه شاًني از شئون تو اخالق،

 ن.آعين 

بدان که تو عين هماناني در  .ي در عبادتگاهفردبازار است و  شخصي در مثالً

 در عبادتگاه.گاهي در بازاري و گاهي  يقالب دهري و ليکن در قالب زمان
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اگر بدي از ديگران ديدي يا ديدي که ديگران در حال بدي هستند بدان که تو 

پس استغفار کن چون در معرض يا در قالب آني ني آنيز هماني يا تو نيز قابل 

 ني و کسي را سرزنش نکن چون ممکن است تو نيز همان باشي.آ

تقريبا نسبي است  شخصيت تو همان است که در تو غالب است البته اين امري

 گاه است.آچون  بر عاقبت امور فقط خداوند تبارک و تعالي 

 

 تشخص شيء و گونه هاي اتصاف و اتحاد: احوال
ثاني متصف  حالت شيئ ه گردد ب به فردي از افراد مشخص  نانچه شيئ ايچ

 .ي به دومي همانا زوجيت استمي گردد و شرط اتصاف اول

اتصاف روحاني  روحاني و ديگري شيطاني.اتصاف دو جهت دارد يکي اتصاف 

 را به شرافت خويش فشوصروحاني است که موصفات همانا متصف شدن به 

 .بهره مند مي سازد

اتصاف شيطاني همانا متصف شدن به پليدي است که بهره مند مي کند 

 ش را به رذالت خويش.فوصمو

 

 حاد شاهد و مشهود و سالك و مسلوكات
داي راه و ذاکر شاهد در انتهاي راه لذا ذاکر همانا شاهد ابت ذاکر است در ،سالک

 خواهد بود .

 ،ذکر است و شاهد شهري است از شهور و مشهود مذکور است که مورد ،مشهد

 مشهود.شهود و ناظر به 
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بهره خواهد بود و هم ابزار سلوک غير مادي هم چون مسلوک مادي نيست 

ست نه نسبي لذا مشاهده مشهود مجرد ا ،مجرد نيست بلکهن مادي آبرداري از 

 نيز مادي نخواهد بود.

مختلفه  تچون ذکر سالک داراي شئون روحانيه و رحمانيه است لذا مقتضيا

نچه از مقتضيات و شئونات که مقتضاي نفس شاهد و ذاکر سالک است آدارد و 

بطور نفس االمري با نفس شاهد متحد مي شود و طبق و بر او وارد مي شود 

مي شود و در اثناء اتصاف موصوف با آن انيه و رحمانيه متصف به مراتب روح

 .ن مي شودآين صفت خويش متحد مي گردد و عَ

لذا انسان کامل که متصف به صفات الهيه مي شود کون جامع مي گردد که 

اين امر حضرات معصومين سالم اهلل عليهم اند که واسطه اتصاف حقيقت 

 فات الهيه.سالکان طريقت الي اهلل اند به ص

چون سالک و مسلک متحدند لذا رسول اکرم صلي اهلل عليه واله صراط مستقيم 

انک علي صراط  "خواهد بود لذا ذات اقدس اله فرمود در کريمه ياسين که 

موصوف با صفت خويش متحد مي گردد و به  ايضا برهمان سبيل  "المستقيم

طريقت مجسم خود مود ن مي شود لذا انساني که طريقت راطي نآتعبيري عين 

 خواهد شد و اين همان فعليت مظهريت و تحقق خليفه الهي است.

آن منازلي دارد و اين در جريان حرکت جوهري نفوس يا نفس سالک، ،سلوک

فعال عقل اد با  حکه نتيجه آن ات هدمراتب و مدارج گوناگون سير مي د را در 

 است.

          شود زيرا نمي شود که تا چون سير نفوس در نهايت بايد به عقل منتهي  

 باشد.خودش بي نهايت مرجعش 
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عارف خدايش را مشاهده مي نمايد چنانچه حضرت وصي فرمود من خدايي را 

 که نبينم نمي پرستم .

نکه مجسم باشد معاذاهلل و عارف آت مي کند نه ؤيگوييم خدا را  ر اما اينکه مي

            حضرتش علي و اعالء لوات او را مشاهده مي کند بلکه منظور از خدا ج

مي باشد چرا که طبق قاعده  اتحاد شاهد و مشهود اين قضيه تنافي مي يابد که 

 .خداوندتبارک و تعالي منزه از اتحاد و حلول و ترکيب و غيره است

بيان اتحاد شاهد و مشهود در مراتب نازله که در طبيعت صورت ميگيرد  در

ه اوال رويت در ناسوت رويت طبيعيه است اما در ن اين چنين است کآتوجيه 

باب اتحاد رويت به معني حضور نفس و صور علميه شيئ مشهود که نزد عالم 

 و شاهد مي باشد رويت گويند.

تحاد يعني متحد شدن ا و پس يافتيم که رويت يا طبيعيه است يا غير طبيعي

ازل با مشهودات اگر شاهدي در طي سلوک من نفس شئ اول با نفس شئ ثاني . 

محقق سلوک غرض خويش و واردات نفسانيه خويش متحد نشود در واقع 

 .استهنآد چرا که شرط ترقي منازل روحانيه اتحاد با شنخواهد 

اصوال نفس فقط با اتحاد فربه مي شود چرا که در اين مسير نوراني که داراي 

جز با اتحاد  انيه است حجابها بايد دريده شوند و دريدن حجابرحجابهاي نو

د شرط تکامل نفس است و در اين باب اتحاد شاهد اميسور نخواهد شد و اتح

 .و مشهود بيانگر سعه وجوديه روح است 

ه متصله نفسانيه گر اين که اتحاد شاهد و مشهود از باب سببيَّيدر اثناء سلوک و د

است و اين مورد در باب رحمت است لذا رحمتي که وارد بر نفس ميگردد در 
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ت نفس که همان اتحاد است مي باشد که اگر اتحاد مجرا و راستاي اتصال سببيَّ 

 واتصال و اتصاف نباشد بهره نيز نخواهد بود.

تکامل روحاني يعني توسعه سعه وجودي حال اينکه اين توسعه و گشايش جز 

با اتحاد شاهد و مشهود  نمي شود همانطور که عالم وعاقل شدن جز با اتحاد 

 معقول نخواهد بود. ولوم و عاقل عالم با مع

درباب طبيعيات نيز بيان همين است که اگرغذا با بدن متحد نشود وجوهره و 

عصاره غذا با بدن وجسم ممزوج و در نهايت متحد نگردد بدن رشد نخواهد 

کل و آاتحاد  ي اشباح مانند جسم انسانيد پس راز بقاشکرد و ابقا نخواهد 

 ماکول است.

 

 رويت و اتحاد
) البته در مباحث گذشته دراين باب  است اين بحث دراثنا باب رجوع و حضور 

از مفهوم رويت است و حضور معنايي  عَجَکه رجوع از ماده رَسخني بيان شد( 

مفهوم رويت را تشکيل مي دهد که اولي علمي و  از يي ديگرمعنا رَ ضَاز ماده حَ

 دومي عيني است.

اتحاد( به مواردي از افتراق و ايضا اشتراک بيان اين دو مفهوم ) رويت و  در

نجاست که رويت وجهه ظاهري اشياست و آمبناي افتراق . روبرو مي شويم

صر ر با بَبصَيعني برخورد طبيعي مُدر يک معنا رويت  اتحاد وجهه باطني.

  .طبيعي

پس افتراق رويت با اتحاد در طبيعي  . صِرباتحاد يعني حضور علمي مبصَر نزد مُ

 رويت ظاهري و علميه و نفساني بودن اتحاد است. بودن
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رويت است يعني و اشرف از نجاست که اتحاد در طول آحال چهره اشتراک 

و ايضاً رويت مي تواند به اتحاد منجر شود رويت مي تواند نوعي اتحاد باشد 

 .گويند همانا شهود شاهد و مشهود را رويت مي که اتحاد نوعي رويت

شاهد و ناظر معقولش   ،لذا عاقل سترويت انيز سط عالم م توويافتن معل در

مشهود است در  ،شاهد و معقول ،عاقل .مشهد است ،است و صحنه عقالني

)عنکبوت "ان الدار االخره لهي الحيوان "يا دار آخرت که فرمود: ميدان عقالني 

 معقول است.موجود است عقل و عاقل و نچه آهر  (64

اولم ير االنسان انا خلقناه من "فرمود: سوره يس خداوند تبارک و تعالي در 

بلکه فرمود نديد؟  ؟مي داندآيا نورد نفرمود آدراينجا فعل ديدن را  "نطفه

بنابراين عاقل  معقول خودش را رويت مي کند چرا که اتحاد عاقل و معقول 

حضور رويت نيز جز نوعي رويت است زيرا معقول نزد عاقل حاضر است و 

 ست.ني

ه و وهمانا رويت جل يت است و لذا رويت اوآات اقدس اله به جلوه و حضور ذ

 .يت او خواهد بودآ

مي نگرد بصرِ مادي طبيعيات را  مادي است يا با بصر نفساني. رويت يا با بصر

دير دو مفهوم رويت علي تقهره ب .بصر غير مادي ) نفسي( نفسانيات را مي نگرد

 شکار آ اتين افتراقآ يود اما در اجزااالطالق مشمول تمام انواع رويت مي ش

 ن متکثر و در ظاهر ناصحيح.آمي شود که در مفهوم کلي صحيح و در اجزا 

بصر  .ن رويتي که با اتحاد مشترک است همانا رويت نفساني خواهد بودآلهذا 

  رويت نمي کند و بصر مادي جز ماديات.را روحانيات  غير مادي جز



 

 اشرااقت ربانی 169

 ،بصِِِرمشاهده نمايد در واقع و حقيقت مُ ويت واگر بصر مادي غير مادي را ر

بصر مادي نخواهد بود بلکه افاضه و اشراق روحانيه مبصِر روحي ونفسي است 

.) چه اينکه به تصرف حضرت اعظم وردآبر بصر مادي که او را به رويت مي 

چرا که بصر مادي در  در غير ديگران نيز جبرائيل را رويت مي کردند( 

 نيست .اني لي نيست و اينکار جز کار نفسصالحيت چنين فع

مُبصِر که همانا روح و نفس است از بصر مادي استفاده مي کند بطريق بنابراين 

لت آاستخدام اما کار بصر مادي اساسا اين نيست پس بهره گيري از بصر و 

 لت مادي است.آمادي بنابر اشراق روحاني بر سبيل استخدام 

 

 عالم و معلومعلم ، اتحاد 
 طريقت، شريعت و حقيقت شئون نفس است.

نرا ضبط کرد آگاه خود آضمير ناخود در م وقتي معلومي را تحصيل نمود وعالِ

نرا تحصيل نمي کند مگر درجه آن غفلت کرد ديگر آگاه از آاما در ضمير خود

 ن را.آاي ديگر از 

دد گر م ميعالم يکبار معلومي را کسب مي کند و معلوم فقط يکبار شکار عالِ

ن متحد نشده است يا اينکه آشکار مي شود که با آن غافل شد اوال آاگر عالم از 

ن آاز احکام اتحاد نيست نتيجه اينکه  ،اتحاد خفيفي داشته است زيرا غفلت

معلوم اضافه بر عالم شده است نه متحد چرا که عالم وقتي متحد با معلوم شد 

 شده و اين الزم و ملزوم است .عامليت مي يابد اگر عامليت نيافت متحد نيز ن

دو  نفس دو شيئ است و عامليت الزمه اتحاد که اين ،الزم و ملزوم ،در اتحاد

 رابطه التزامي و الزامي دارند .
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که شيئ اي  اينکه هنگامي ،يا به اتحاد است يا به اضافه و اما به اضافه يتعامل

يد آ م  پيش ميشيئ ديگر را مضاف شد و نه متحد، رابطه مستخدِم و مستخدَ 

و  گيرد عاريه مي ،که شيئ اي شيئ ديگر را به طور موقت استخدام مي کند

اجاره مي کند از اين رو انفکاک پذيرند پس اين عامليت، عامليت باضافه است 

 ضي نه نفساني و ذاتي.رَو عَ

نگاه که شيئ اي نسبت به شئ ديگر عامليت ذاتي و آاما عامليت به اتحاد اينکه 

 .گيرد يافت اتحاد صورت مي نفساني

يد بنابراين عامليت در اين آبنابراين اگر تعامل پيدا نکند هرگز اتحاد پيش نمي 

 شئ ديگر که در طول خويش است  شود مثل عالم وعَين باب يعني شئ اي 

 معلوم.

اتحاد حاصل شد هرگز انفکاک نمي پذيرند چرا  )عامليت(،وقتي براساس تعامل

 است که مجدداً  ل مي شد اضافه بود نه اتحاد و ثانيا سزاورکه اگر انفکاک حاص

تحصيل حاصل محال است لذا شئ متحد هرگز  ند که عقالکرا تحصيل  نآ

 .و مفعول عامل و معمول و فعل و فاعلعمل و منفک نمي شود مانند اتحاد 

نفس از شئون در اضافه ، شئي مضاف مطلب ديگر در اين باب اين است که 

م نيست تا سَرَنمي شود و نفوذي از اضافه در نفس مضاف اليه مُمضاف اليه 

اينکه نفسِ مضاف اليه قابل نفساني اضافه گردد و اضافه نيز شانيت نفوذ کامل 

 در نفس مضاف اليه را پيدا نمي کند که  درمقام نفس متحد گردند.

چگونه معلوم نزد  حال ب اتحاد سالک و مسلک و مسلوک:باتوضيح بيشتر در 

 حاضر مي شود؟يا عالم نزد معلوم عالم 

 ن سير را که عالم مي پيمايد تا معلوم را در اختيار گيرد همان عامل شدن است. آ
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قبل از اينکه با مطلوبش متحد گردد با  شئ ،بر طبق اتحاد سالک و مسلک

حاصل اتحاد سالک و مسلک ، مسلکش  متحد مي شود و اتحاد نفوس دو شئ

 ت.يا همان عامليت اس

اگر سالک با مسلک خويش متحد نشود بين طالب و مطلوب خالء و مسافت 

اين روشن  پيدا مي شود و اين خالء از جنس عدم است يعني فقدان سنخيت و

 د.روآي حاصل نمي و تاثر خيت ميان دو شئ هيچ تاثيرناست که نبود س

و  (56)هود "ان ربي علي صراط مستقيم "در اين باب تدبر کن در شريفه هاي 

 ."يس ... انک علي صراط المستقيم"

شرط اتحاد سلوک شئ اي به همسنخ بودن عدم سنخيت مانع اتحاد است زيرا 

 سوي شئ ثاني است.

از اشراقات است اين قاعده عرشي که اگر شئ اي با چيزي سنخيت نداشت در 

حقيقت آن شئ براي آن چيز مجهول خواهد بود به مجهوليت حقيقي و طلب 

 ز عقالً محال است.مجهول ني

مسير نيل به معلوم است و عالم نيز  معلوم غير ازدر ابتداي کار و در ظاهر، 

ايضاً  اگر نسبت عالم به مسلک يا مسير علم نسبت اضافه باشد  احکام اضافه 

زيرا  عالم را بهره اي از علمش نيست وکه بيانش قبال رفت جاري مي شود 

با مسلک و مسلوک که از اتحاد ان سالک ن عالم اتحاد با معلوم است و شأش

عامليت است  ،و علت اتحاد الغير معلوم مستفيض مي شود و ابمجراي اتحاد 

نه مستحيل مي شود، نه مضاف اليه ، نه عامليت زيرا هيچ شئ اي بدون علت و 

 متحد و نه هيچ حالت ديگر.
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و  اتحاد سالک و مسلک علت رفع تمانع براي اتحاد طالب و مطلوب است

مسلک غير از سالک و سلوک است بنابراين وجود مسلک وجودي حقيقي و 

و خروج از ظلمت است چرا که  يتعلت عالم ،داراي باطن و نور است که نور

       ننسان را از ظلمت به هدايت رهنموظلمت و تاريکي است و نور ا ،قوه

وجودي پس مسلک داراي  (25)نور  "اهلل نور السماوات واالرض"مي گردد 

 خارجي و حقيقي است.

البته الزم به ذکر است که قواعد مذکور اعم از سلوک رحماني و شيطاني است 

             طي طريق در مسير حق مي نمايد نوراني ، يعني همانطور که انسان نيک 

تباه ظلماني و مي شود و چنانچه انسان شرور طي طريق در مسير ظلمت کند 

 مي شود.

هيچ قوه اي بدون طريقت فعليت نمي يابد .  روج از قوه به فعل.فعليت يعني خ

نفس عالم و معلوم و مسير مابين اين دو  جز علم نيست چرا که مسير علم 

بالقوه به علم بالفعل عقال جز مسير عالمانه نمي تواند باشد لهذا هر سه شئ در 

هون اتحاد مقام نفس که واحد است يکي و متحد مي شوند و قوه فعليتش را مر

 با فعل است.

شريعت  طريقت و مناسک و اعمال سالک همان حرکت سالک بسوي مطلوب 

 و مطلوب همان حقيقت است.

 

 ستا فعلي و صفاتي خالق انسان جلوه  ذاتي،
فطرت الهي است.  "فطرت اهلل التي فطر الناس عليها" اطراف  شريفه بيان در

انسان ها را بر فطرت  اشارت مي رود بر فعل الهي که حضرت حق فطرت
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ن آکه انسان را بر  فريد يعني فطرت او به اسماء و صفات و افعال استآخويش 

سبحان اهلل عما  " ستفعل و صفات و ذات خالقش ابر مثال فريد و انسان آ

 ."يصفون

  .فعل الهي همانا موجوديت حضرتش مي باشد و در موجوديت مراتب رواست

به قدر  را بيافريد و نآاست که حق تعالي اشارت بر ظرفيتي انسان فطرت 

 (286)بقره ."ال يکلف اهلل اال وسعها "وجودي او در او جلوه فرمود 

فعل او موجوديت او و در موجوديت مراتب معتبر است ظرفيتها فعل اويند و 

ت لذا داراي مراتب ومراحل از اقتضاء اوست و هر چه را به حکمت و مشيَّ

از فعل خدا سئوال  "و ال يسئل عن فعله "ضه فرمودبقدر وسعت وجودي او افا

 نمي شود.

 

 اتحاد فعل و فاعل از ديدگاه عارف و حكيم
اعمال عوارضند که جوهر ذات انسان را اشکار مي کند يعني اعمال گوناگون 

ابعاد گوناگون نفس و جوهر و هويت انسان را آشکار مي کند. بعبارتي اعمال 

نفس بر مي دارند تا ماهيت و موجوديت و جنس پرده از چهره هاي گوناگون 

 ذات مشخص شود و در واقع اعمال معدَّ نفس اند.

اينکه در حکمت بحث اتحاد فاعل و فعل و مدرِک و مدرَک و عاقل و معقول و 

عالم و معلوم مطرح است از تنگي و قصور الفاظ و اذهان وافکار است و گرنه 

هويت ذات بر مي دارند يعني معدند  مدرکات و ملکات ومعقوالت فقط پرده از

 و بهانه ظهور ذات است و بس.
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مطلب را در اين مثال درياب که اگر ميوه اي پوستش صاف و سالم باشد اما 

هسته اش پوسيده باشد صحت پوست سودي بحال هست که اصل ميوه است 

ندارد و برعکس اگر هسته ميوه سالم باشد خرابي پوست و گشوت آن ضرري 

سته ندارد در مثال مناقشه نکن و مطلب را دريابت که آن در تور دام بحال ه

 عقل گرفتار نمي آيد.
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 بحث فعلم

 

 اقسام افعال و جدايي ناپذير بودن فعل از فاعل
نحوه زندگي هر کس، جلوه  همراه انسان است. ،بهشت و جهنم از زمان تکليف

 و نحوه اي از بهشت و جهنم اوست.

حال فعل دو گونه  .علش جدا نيست چرا که فعل قائم به فاعل استفعل از فا

 دارد:

جزاي . فعل يا نيک است و جزاي نيک دارد و يا بد است و عقاب دارد

 نيکوکاران بهشت است و بدکاران جهنم .

چون دارا بودن و داشتن  در اصل، معيَّت است لذا اثر فعل مستمراً همراه فاعل 

ورد و آارد و هم بد پس گاهي سر از جهنم در مي است. انسان هم فعل خوب د

ن نيز خود آگاهي سر از بهشت لذا بهشت و جهنم همراه اوست و سازنده 

 اوست .

 اقسام فعل:

قسم سوم و چهارم  با جوارح   .اقسام افعالند انداميفعل عقلي، ذهني، عملي و 

الت و آي با شکار دارد و افعال عقلي و ذهني يا نفسانآگيرد و جلوه  صورت مي

ندارد دو  و صوري  شکارآگيرد و جلوه  قواي نفساني و عقالني صورت مي

ن آشکار مي شود که آ قسم اول محدوديت ندارد بر عکس اقسام سوم وچهارم.

ن و شمَّه آاعمالي که از ديگران ديده مي شود بخشي از اعمال اوست نه تمام 

 .نه  تمام آن اي از بهشت و جهنم اوست
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صورت مي گيرد  يو ذهني و نفساني با قواي نفس يلي با قواي عقلفعاليت عق

ممکن است شخصي به گونه اي محشور شود که بخشي از اندام او بسان حيوان 

چرا که حاصل و انعکاس اعمال اوست و انسان چيزي  باشد و برخي مثل آدمي

 جز اعمالش نيست.

عموم و  هاانانسارد، دبر نفوس شراف عام و خاص ن زمان اِ آدر هر عصري امام 

چون نفسي   ست.همين اخصوص دارند و عموم و خصوص اشراف نيز بسته به 

بقدري کفايت شد و چون صفت او معلول  يحدي را کسب کرد و توسط علت

نفس طي اين مراحل ست نجا که هر معلولي علت نسبي اآشراف است و از اِ

شرافت به افت او شاًنيت مظهريت مي يابد از اين رو رهبر مي شود و شر

صفتش است چرا که شرافت موصوف به شرف صفت است همانگونه که عکس 

ن صادق است و هر موصوفي صفت هم سنخ خويش را مي طلبد و چون آ

رو ذاتيات است لذا فصل مقوِّم ذات مصفت دائم، ملکه و جزء ذات و در قل

ل و هرگاه موصوفي صاحب صفتي شد ناگزير عام خواهد شد و مربَّي نفس.

اعمال فاعل است  ،ن نيز خواهد شد. ابزار بروز و ظهور صفتآفاعل و جاعل 

 نيل به صفت است.مجراي  ،اعمالزيرا 

و منزل  ،سالک است چرا که هر فاعلي رونده است و طي مرحله به ابزار ،فاعل

همان صفت است با اين فرق که صفت وارد شهر موصوف مي شود و چون 

ن متحد و باقي است و چون اين چنين آلذا با  شدعين موصوف و عين ذات 

 هادي است. همان ،هدايت شده ن خواهد بود مثالًآاست حشر او با 

عجل اهلل مشتقٌ منه يا مبداء اشتقاق همان مظهر اصيل الهي هدايت، امام عصر

 است. تعالي فرجه
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ن دو گونه است يا بحدَّ آمتصف به صفتي از او مي شود و ابزار  ،ذاتِ موصوف

س در طول امام هر پ واست يا بحدَّ نفس در هر حال او هادي خواهد بود.ق

عصري مظاهر از صفات گوناگون موجود است که اسباب و وسايط فيض 

 .و اين واسطه از روحانيون و جنيان و انس تواند بود موالست

 رالزمان شدمـز شرَّ فتنه آخ ايمن      ان که فتنه چشمت بمن رسيد ـاز آن زم

نجا که آاز  م يا ظاهر است يا پنهان از اين رو مظاهر يا ظاهرند يا پنهان.چون اما

 شئونعقل اوست و رهبر انسان هم اوست لذا به هدايت او   ،در راًس آدمي

ست ا رابطه بين هدايت و عقل حالت تساوي از اين روديگر هدايت مي شوند 

عليه السالم  چه اينکه امير بيان علي از اين رو هيچ گمراهي عاقل نيست.

 ال دين من ال عقل له. "فرمود

قياس منطقي است که وقتي با اعمالش که همان محمول  موضوعانسان بمنزله 

است جمع گردد نتيجه اي حاصل مي آيد که همان صفت است حال وقتي عمل 

ليس االنسان "شکار مي شود لذا فرمود آرا در صفت ضرب کنيم  حقيقت انسان 

ان "رالمومنين حضرت وصي عليه الصلوه و السالم فرمود و امي  "اال ما سعي

 حقيقت انسان است. ،عمل "االنسان لبَّه

 

 هيوالي مادي و هيوالي مجرد
همانطور که زمين در دنيا ماده خامي است که با اعمال ما شکل مي گيرد زمين 

گيرد اسم  برزخ نيز همين طور است سطح خامي است که با اعمال ما شکل مي

ن هيوالي مجرد نام نهاديم در طول هيوالي ماده که طبيعت مادي از آن اين زمي

 است. 
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پوشش زمين دنيا با اعمال  ها و کالً آنچه در دنيا از ساختمانها و تغييرات و باغ

  انسان شکل ميگيرد زمين برزخ نيز با اعمال انسان پوشش ميگيرد و پوشيده 

رخي پديده ها چه در برزخ و چه مي گردد اين نکته مهم الزم به ذکر است که ب

در دنيا موجودند که ساخته انسان نيست مانند کوهها و درياها و ليکن کيفيت 

مي توان از پديده هاي طبيعي در  وجودي آنها بدست انسان تعيين مي شود مثالً

رودهاست که کيفيت  جهت منافع بهره برد در برزخ نيز کوهها و درياها و

و  فيت روح انسان است يعني براي انسان شرور درياهاوجودي آنها بسته به کي

 گاه و چشم انداز روح نواز.کوهها آفتند و براي مومن تفرج

لوده و متعفن و بدبو بهاي گوارا و خوش بو گاهي آبهاي آگاهي رودها با آ

گاهي با ماهي و خوارکيهاي لذيذ و گاهي بر عکس آن . گاهي باغهاي زيبا و 

و وحشتناک گاهي پرندگان خوش الحان و گاهي  گاهي جنگل هاي تاريک

پرندگان گزنده و وحشي ، گاهي نسيم هاي جان افزا و گاهي بادهاي تند و داغ 

و جان سوز همه اين پديده ها ساخته انسان است خوبش براي خوبان و بدش 

براي بدان همه اين پديده ها هم اکنون در انتظار خالق و فاعل و ايجاد کننده 

 ه انسان است.آنهاست ک

ند و براي شرور شرَّ. ا پديده هاي برزخي و طبيعت برزخ براي مومن مامن

لحظه به لحظه حيوانات موذي و گزنده و درنده در کمين انسان شرورند که با 

وض براي نيکان خوش روياني از                 مرگ او را در کام خود گيرند در ع

آماده به خدمت و همسران بسيار هاي مختلف و خدمتکاراني زيبا و جنس 

د تا با فرا رسيدن مرگ او به او ان همسر دوست آماده پذيرايي از انسان مومن

 خدمت کنند و خستگي دنيا را از تنش بيرون کنند.
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انسان به محض اينکه اراده کار بدي مي کند در برزخ او بوي تعفن آميزي بلند 

بيدار و تحريک مي شوند. در مي شود که از آن بو جانوران درنده و موذي 

عوض هر گاه انسان اراده فعل نيکي کند بوش خوشي در فضاي عالم برزخش 

مي پيچد که از آن بو خدمتکاران هوشيار شده و انتظار مومن را مي کشند به هر 

 حال هر دو گروه منتظر فاعل خودند.

 بدکاران با فرا رسيدن مرگ مي گويند:

 همه عمر دردي که به افسانه شنيدم به

 از علم به عين آمد و از گوش به آغوش

 مومنان نيز مي گويند:  

 لذتي که به افسانه شنيدم به همه عمر

 از علم به عين آمد و از گوش به آغوش

دهي در دنيا و در و پنجره ه با بدنت هيوالي مادي را شکل ميآري همان طور ک

راب و بوستان و يا و خانه مي سازي با روحي خود حور و قصور و غلمان و ش

 شايد مار و عقرب و گرگ مي آفريني.

هيوالي مجرد نيز مانند هيوالي ماده در اجناس و انواع گوناگون ظهور مي کند 

گاهي جماد و گاهي نبات و گاهي حيوان و گاهي فرشته و مالئک از زن و مرد 

ز و در هر اجناس انواعي است و تحت هر نوعي افراد بسيار، هيوالي مجرد ني

 همين گونه است.

مُخرِج اشکل از هيوالي ماده اعمال جسماني با اندام وجوارح است و شايد 

تناکح پديده ها و مخرج اشکال از هيوالي مجرد اعمال روحاني يعني نيات و 
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ملکات و باقواي نفساني است و شايد موجوداتي از تناکح پديده هاي برزخيه 

 ايجاد شود.

از نتايج اعمالشان يعني کارهايي که نکرده بودند  در برزخ برخي تعجب مي کنند

 در دنيا در نامه اعمالش موجود است از نيک و بد.

پيرامون اين تناکح بيانديش که به کشف الهي حاصل شده است. در شريفه 

 ."سبحان الذي خلق االزواج کلها ... و مما ال تعلمون "ياسين ميخواني که 

     آن دسته از موجوات که از نکاح ايجاد  اگر فاعل پدر باشد و افعال همسر

مي شوند فرزندان و نوه هاي آن خواهد بود يعني آنها فعل فعل تواند در سوره 

خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجاال  "نساء ميخواني 

  "کثيرا و نساءً 

 روست همرنگ يقين صافي ينهآ      اوست همرنگ پسر اي يک هر مرگ

 است زنگي هم ينهآ زنگي پيش      است رنگي خوش را ايينه ترک يشپ

 دار هوش جان اي ترساني زخود نآ          فرار اندر زمرگ ترسي مي که اي

 برگ مرگ و درخت همچون تو جان       مرگ رخسار ني توست روي زشت

 

 عمل، ماده خلق َملِك جوهر

 سرَّ اينکه نبايد عمل کم را کوچک شمارد.

فرشته است که موجودي روحاني است روح يا ماده ايجاد و خلق  ،عمل جوهر

 .باذن اهلل تعالي خلوق انسانند، مو اين گونه مالئک

انسان عمل نيکي صادر شد و نطفه جنين روحاني منعقد گرديد و  نگاه که ازآ

و مداومت بر خير فاعل  دوام دارد اين چنين،  جنين مراحل رشد  بواسطه تقوي



 

 اشرااقت ربانی 181

به بلوغ مي رسد و انسان که چون دعاي خيري کرد همان  ي مي کند وخود را ط

باذن رب ن دعا مي باشد که آ بتمسئول اجا ن خلق مي شودآملکي که از 

کار خويش سر پيچي نمي کند  به انجام وظيفه خويش مي پردازد و ازاالرباب 

ست انسان ا و ايجاد کننده اش چرا که او فعل )فاعل(مگر به سر پيچي خالقش

 به تعهد او متعهد و به طغيان او طاغي و و هر فعلي قائم به فاعل خويش است 

 خواهد بود.

تفکر کن در حديث شريف نبوي که فرمود وقتي انسان تسبيح و تحميد و تهليل 

ميگويد فرشتگان مشغول احداث بنا با مصالح بهشتي براي او مي شوند و با 

 توقف او دست از کار مي کشند.

نها ماده ايجاد حور و باغ و امثالهم است آ عمال گوناگون است برخي ازماهيات ا

 سبب لقاء و فنا و معرفت حقيقي مي شود. و برخي

عمل کوچک  ،عمل نهفته است ولو در ظاهرنيَّت و  لذا جوهر صور عاليه در

 .باشد

نست رشد مي کند و به ظهور مي رسد و آانسان که رحم نفس  صور اعمال در

دراين حديث بلند بايد غور و غوص کرد تا بهره ها  نعم و نقم استاين اعم از 

 عايد شود.

عمل فاسد مي شود يا بالي جان مي شود و يا باقيات  يا  "ا مزرعه االخرهيالدن "

 مي شود. صالحات
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 انواع مالئك

مالئک يکي از ماده ملک است به معناي رسالت و استيال و سلطنت ديگري از 

 به معناي ملکه.ماده الوکه است 

ملکه زماني اطالق مي شود که صفتي در نفلس راسخ شود اين رسوخ را ملکه 

 مي گويند و صورت فعلي آن را ملک مي گويند از ماده الوکه.

اين ملک مخلق انسان است باذن اهلل. نقطه مقابل آن شيطان است که از شيطنت 

الهي  و رسول حق اما ملک به معناي رسالت و اقتدار فعل  صورت مي بندد.

 است. جعل من المالئکه رسالً.

 "کل يوم هو في شان "اين مالئک از تناکح اسماء و صفات بوجود مي آيند 

 ."ما منا اال له مقام معلوم "زبان حال هر دو صنف اين است که 

 شيطان نيز از رقايق حقايق اسماء و صفات اهلل بوجود مي آيند.

 

 اجناس افعال و ازدواج ذوات
عال نيز مانند هر چيز ديگر ازواجند يعني زوجيت دارند بحکم شريفه ياسين اف

. پس بحکم "که فرمود: سبحان الذي خلق االزواج کلها... و مما ال يعلمون

زوجيت کل اشياء افعال نيز در داير زوجيت قرار ميگيرد . چون ذات فاعل با 

 زاييده مي شود.ذات فعل مزدوج شد از نکاح اين  دو نتايج و صور مختلفه 

چون برخي افعال ما نسبت انوثت و ذکورت دارند بنابراين ظهور آنها در عالم 

يوم تبلي السرائر ظهور ذکوريت وانوثيت دارد مانند حورالعين و قصور و غلمان 

 و امثال آن.
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بعبارتي جنس معلول از جنس فاعلش است. و از اثر در اينجا پي به جنس موثر 

 ونث اثر انوثت دارد. مي بريم يعني فعل م

محل تجلي  "ان الداراالخره لهي الحيوان "چون دار حيوان آخرت بحکم 

ملکات  نفس است کسي را جز ذات فاعل به آنها دسترسي ندارد بنابراين 

. دربهشت زنان بهشت "فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انسٌ و ال جانٌ  "فرمود

نها تماس نگرفته  و نداشته درشت چشماني هستند که هيچ جن و انسي با آ

 است.

با توجه به اين مطالب انسان  با مدرکاتش نکاح مي کند  اصل نکاح انسان نيز 

 همين است برخي ادراکات نسبت به انوثت و برخي نسبت به ذکورت دارند.

مي فرمايد: احشروا الذين ظلموا و  22قرآن کريم در سوره صافات آيه 

ء مي فرمايد: خلقکم من نفس واحده و خلق ازواجهم. همچنين در سوره نسا

 منها زوجها.

 

 علم تابع معلوم است
است   و حديث  "ان ربي علي صراط مستقيم "اين بحث پيرامون آيه شريفه 

. بيان اينکه از اين حيث که حق ، حق است  "اما مطيع لمن اطاعني "قدسي 

  است صراطش مستقيم است رب مقيده از اين حيث که تابع فعل مخلوق

مطيع لمن اطاعني( انحراف از صراط  در آن به نظر مي رسد و اين انحراف به )

 "اعتبار مخلوق است وگرنه در هر صورت رب چه به بهشت ببرد يا به دوزخ 

 "صراطش يکي است و آن مستقيم است  "ما من دابه اال هو اخذٌ بناصيتها

 ."ولن تجد لسنت اهلل تحويال "و  "التبديل لخلق اهلل



 

 اشرااقت ربانی 184

 "نسوا اهلل فانساهم "عمل خلق تعيين مي کند که حق متعال چه نظري به او کند 

. از اين رو علم و قدرت و اراده تابع معلوم و مقدور و "يحبهم و يحبونهم "، 

مريد است مثالً زنا و نکاح هر دو يک عمل است اما يکي ذاتش نسبت به جنت 

 دارد و ديگري اقتضاي دوزخ.

مينه به طريق ديگري نيز بحث کنيم تا مطلب به قدر کافي الزم است در اين ز

شافي شود. بيان اين است که خداوند عالم عليم است و علم او صرف علم 

نيست بلکه چيزي است که داراي اثر است واثر او تعلق به معلوم است و تعلق 

نمي گيرد مگر آن قدري که  طاقت و سزاي تکويني و سعه وجودي معلوم 

قدرت و اراده الهي حامل علم حق تعالي در تعلق به معلومات و است . پس 

 مقدورات و مريدان است .

پس آنچه علم به او تعلق بگيرد موجودي مي شود از اين روست که جهل و شر 

 چون اقتضاي علم ندارند موجود نمي شوند.

د  حکمت الهي مقدرات و تعينات و قدر و اندازه آنها را در عالم امکان ايجاد کر

و معين فرمود و اندازه نکرد مگر آنچه در نظام کائنات و نظام احسن هر چيزي 

در جاي خويش قرار گرفت پس به گونه اي اندازه کرد و عطا فرمود که در 

و عنت  "وجه کلي آفرينش ذره اي تفاوت و کجي و عوجي ديده نمي شود 

و عيبي  . عالم صورت حق است و در وجه اهلل نقص"الوجوه للحي القيوم

 نيست.
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 مراتب عمل عالم و عامل
:   دراين مقال نگاهي داريم بر حديث رسول اکرم صلي اهلل عليه و آله که فرمود

 ."العلم امام العمل والعمل تابعه "

عمل بي علم، عمل رعيت عوام است و عمل با علم عمل عالم . از اين رو بهره 

سعت اوست که عالم است. رعيت بوسعت اون که رعيت است و بهره عالم بو

عمل عالم عمل امام است و علم رعيت عمل جسم از اين روست تفاوت و 

 نسبت مردم با انبياء و اوليا عليهم السالم نسبت بدن به روح است.

فرق بين عمل عالم و عامل بي علم به فاصله تفاوت عمل امام است با مامون . 

 ."کثير العملقليل من العلم خيرٌ من  "حديث نبوي است که 

 

 فعل نيك مظهر اسم محيي است
گيرد ناگزير از صفتي صادر شده و يا از انگيزه اي  فعلي که صورت مي هر

 ن صفت يعني شبه صفت.آقريب به 

فعل در راستاي شئونات خود از دو مصداق خارج نيست لذا فعل يا نيک است 

است لهذا گردد که هم سنخ خويش  مي رچون هر فعلي از صفتي صاد يا بد.

 صفات يا خوب و يا بد هستند.

هيچ فعلي نخواهد بود از حقيقي اگر فردي متصف به هيچ صفتي نباشد فاعل 

اين روست که بر مجنون حرجي نيست يعني اگر شخصي متصف به هيچ صفتي 

نباشد مثال متصف به صفت علم نبود عالم نمي بود يا اگر خداي سبحان متصف 

 اه خلقي ايجاد نمي فرمود.به صفت خالقيت نبود هيچ گ
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ند يعني صفات از حقيقت و ذات موصوف حکايت فصفات عين ذات موصو

دارد لهذا بزرگان فرموده اند صفت با موصوفش متحد است و شرط اتحادشان 

 عين ذات بودن صفت است نسبت به موصوف .

انگيزه  د با پديده هاي خارجي دو موضع ميگيرد ابتدارانسان مختار در برخو

علي در او ايجاد مي شود بعدفعل رامرتکب مي شود سپس متصف  به صفت ف

 فعليه ميگردد .

کند در واقع انگيزه  ضمير عمل ميبمثابه خود انگيزه شبهه صفت است که 

گيرد ولي وقتي که قوه اي از افعال به فعليت رسيد در  گاهي جاي صفت را مي

شدن او به اظهاريت  نگاه عين صفت او ظاهر مي شود و نحوه ظاهرآشخصي 

 رو به دنبال شود از اين انگيزه کسب علم در ما ايجاد مي است نه ظهور. مثالً

 شويم. ميعالم ن آمي رويم بعد از  تحصيل علم

حال بحثي است . شود نفس فعل، با نفس فاعل متحد مي ،قلمرو حقيقي در

عدي سان بُمبني بر اين که انسان بواسطه افعال و صفاتش زنده و باقي است ان

عالم  مجرد دارد صفت نيز مجرد است از اين رو موجود مجرد محيط است بر

 ماهيات و فناپذير نيست. 

فعل نيز اثرش باقي است چرا که مجرد است و ليکن ظاهر فعل فناپذيراست و 

 ن است.آن مقداري که در اذهان موجود است بواسطه اثر آ

و فاعلها يا نيکو کارند يا شرور. فعل از اين ر گفتيم که فعل يا خير است يا شرَّ

ياايها الذين  "انفال فرمود 24نيک صادر مي شود لذا در کريمه نفس نيک از 

يعني اي کسانيکه ايمان  "امنوا استجيبوا اهلل و للرسول اذا دعاکم لما يحييکم

 ."نچه که شما را زنده مي نمايدآورديد دعوت خدا و رسول را اجابت کنيد به آ
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يعني  مطلب اين است که کار نيک زنده کننده نفس است باذن خدا اين سرَّ

 .شکوفا گر قوه ها و استعدادات نفس

             د منجر به بقا و زندگي نن امر مي فرمايآآن کاري که خدا و رسول او به 

مي شود زيرا نفس انسان را بيدار و باقي مي سازد و نفس انساني فقط با فرامين 

دعوت الهي را  هبنابراين در واقع کساني زنده و باقي هستند ک .استالهي باقي 

قلبي لقلبکم  دنگويو مي لبيک گفتند و رسولش را پذيرفتند در عمل خويش 

 "صدق بالحسني فسنيسره لليسريو" .)زيارت وارث( سلم و امري لالمرکم متبع

 .)يس( "نفاليوم ال تظلم نفسا شيئا و التجزون اال ما کنتم تعملو" ،(7)الليل

چنانچه در آينده درمکتب متکامله اسالم نيت نيک مساوق با فعل نيک است 

 نگونه که سخن نيک در حکم صدقه است.بيان خواهد شد آ

چون انسان با صفاتش و افعالش زنده و باقي است وچون افعال الهي و دعوت 

افعال  الهي زنده کننده وابقا کننده است لذا خداي سبحان انسانها را دعوت به

ن دسته از افعال که منجر به صفت نيک است و اين حرکت يک آنيک مي نمايد 

حرکت الهي است که انسان را از اسفل السافلين به احسن تقويم مي رساند و 

 اين همانا فعليت خليفه الهي است.

      بنابراين خداي متعال  اسماء اهلل استانسان متصف به صفت الهي  مظهر 

را به فعل تبديل فرمايد و  ي نفس انساني طريق فرامينش قوه هاخواهد از  مي

که  رسالت اين امر را  (ص)از انسان نماينده و خليفه بسازد لذا رسول  اکرم 

 158برعهده داشت تنها براي قومي خاص مرسل نشده بود بلکه در کريمه 

يا ايها  نفرمود "قل يا ايها الناس اني رسول اهلل اليکم جميعا "اعراف فرمود 

 االعراب بلکه الناس فرمود که مطلق است و اعم از اقوام.
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فرامين او به طور کلي است نه  متثال بهاطاعت از رسول نيز مشروط بر شرط ا

 نها عمل شود. آبه يکسري از اينکه فقط 

واتبعوا  "اعراف در ذيل اطاعت رسول امي اين چنين فرمود که  157در شريفه 

ن کسي که رسول دستور به اطاعتش داد يعني آيعني  "نور الذي انزل معه

تصديق کننده رسول و وصي او که جز معصوم نمي تواند باشد و حکم عصمت 

عالوه بر آن خليفه بايد نفساً هم سنخ  يه معروف تطهير بيان فرمود.آايشان را در 

 مستخلف باشد.

ه نيک شدن غايت و هدف نيکوکاري است نه صرفا نيکوکاري همانطور ک

 مرحوم  صدرا در اسفار آورد که تخلق به اخالق الهي ثمره حکمت عملي است.

يعني تقواي الهي پيشه خود سازيد نيز ناظر بر  "اتقوا اهلل"در کتاب اهلل که فرمود 

 همين است. تقوا به فعل تعلق دارد و در باب حکمت عملي است.

مگام باشد عملي که تقوا پيشه کردن با زبان هم نمي شود زبان بايد با عمل ه

 مستمر و مداوم باشد.

خدا نمي فرمايد فقط عمل کنيد و بس خداوند تبارک و تعالي حداکثر را منظور 

مي فرمايد نه حداقل را. هر عملي حداکثر  دارد و اعراض اگر جوهر نشوند 

منفک از ذاتند و مفارق در اين صورت  اگر نيک باشد نيکي ضعيفي است و اگر 

 ضعيفي است. بدي باشد بديِ

بدانکه، هر آنچه در تو راسخ شود  بدان شناخته مي شوي  و ملکات يا درجه 

اند و يا درکه. حاکم بر درجات عقل است و حاکم بر درکات جهل. مَظهر عقل 

فرشته است و مظهر جهل شيطان از اين رو حشر نيکوکار باعقل و فرشته است 

 و شرور با جهل و شيطان.
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کين است وقتي رشد کند و فعاليت بيشتري در انسان کند عقل که مظهرش مالئ

بر ميزان ملکات نفس مي افزايد و گفتار و رفتار را سامان مي بخشد ولي اگر 

جهل که مظهرش شيطان است فعاليت فزونتري در نفس کند بذر صفات نيک را 

 در زمين نفس فاسد و عقيم مي کند.

امت کرد و صبور بود تا گردباد از اين روست که هنگام قبض نفس، بايد استق

 شيطاني از سر انسان بگذرد.

گاهي اين استقامت باعث جهشي است که نفع بيشتري از اعمال نصيب نفس 

مبدل السيئات حسنات و جاعل  "مي کند برخي از اين مزايا مصداق فعلي 

 است.)دعاي عشرات(  "الحسنات درجات

س را مستحکم مي نمايد. هر استقامت و مراقبه، ثمره عقل عملي است که نف

 مَلَکه اي را موکلي است  از مَلِک يا شيطان. 

در دولت اقبال نفس که عقل حکومت دارد نعمات روبه فزوني و به ساماني 

است و گاهي که لشگر شيطان هجوم مي آورد نفس منقبض مي شود و چاره 

 "لمالئکه...الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تننزل عليهم ا "نفس صبر است

 .(30)فصلت 

در دوران قبض، فرشتگان در فنس مشغول ظرفيت سازي مي شوند و هجوم 

شياطين در دوره قبض مانند  شبي تار است که صبح آن منجر به ظهور طرحي 

 نو در نفس مي شود.

البته اين بشرط استقامت است چنانچه مراقبه و استقامت در دوره قبض نباشد 

 بود.پيروزي مسلم نخواهد 
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 افعال مظهري و غيرمظهري
فرق است بين کسي که کار نيک مي کند با کسي که متخلق به اخالق نيک و 

 الهي است.

گروه اخير پايدارتر  اين دو گروه از اصحاب يمين در رتبه و جايگاه مختلفند.

 است چرا که فرق فاحشي بين ارتکاب و اتصاف است.

حاليکه اتصاف  سطحي است درارتکاب نسبت به اتصاف عرضي و ظاهري و 

فاصله بين عرض و ذات بمثابه  نهاآامري ذاتي و جوهري است و فاصله بين 

 است.

 ربو حيات شديدتري دارند  چون متصف به صفات الهي اند  ،فينصِتََّبعبارتي مُ

چرا که در هر حال ايشان به معناي وِاليت، غير خود نوعي حکومت دارند 

واسطه فيض هستند افاضه فيض و واسطه گري  )افراد متصف اعلي مظهريت(

 اي و طوري مختلف است و به نوع خاص خودش است. ةبهرحال در هر نش

اي از حيات انساني است چرا که انسان حياتي ممتد دارد  ةبهشت وجهنم نيز نش

 که نمي توان غايت مشخصي را براي او در نظر گرفت.

باقي  )مظاهر عالي( اند و گروه دوم باقي به بقاي رحماني )نيکوکاران( گروه اول

 به بقاي رحيمي.

بهشت  دومرضوان نيکوکاران ناشي از صورت اسمي است ولي براي گروه 

عبارتي ديگر گروه نخست به بهشت ميروند اما براي گروه ه ب. است يذاتتجلي 

 ند.ا دوم بهشت مستحق ايشان است بعبارتي حکمران بهشت

ر مراتب وجودي و سعه مظهري ايشان دک کَّشَبدانکه اين جريان، جريان مُ 

است تا برسد به وجود مقدس جناب اميرالمومنين که قسيم النار و الجنه است 
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نست يعني آن ديار است حاکم برکل آچرا که چون فوق موجودات و وجودات 

 حکومت مي فرمايد بر بالد ملکوت. 

مظاهر مظهر  برخي در ديار ملکوت برخي رعيتند و برخي ارباب و کدخدا.

جاللي و برخي جماليند. مظاهر جاللي يا جهت تنبيه است يا تعذيب که 

 مختلف است.  اةفاعليت ايشان در هر نش

عذاب کننده و  يبه نوع خود مي باشد مظاهر جاللنيز در ملکوت و برزخ 

نها گونه گون آ بستر فاعليت گوناگونند ومظاهر .اند مظاهر جمالي رحمت کننده

 مظهريتند.ر نشات و اطوار مختلف عهده دار د يعنياست 

بطون و اليه هاي  يات و روايات است نشات اوآباطن و دل سالک بطون 

 يات و پرده هاي پنهان حکمت است.آروايات و 

دريچه فيض الهي است  بفعل مظهري مخاطبش غير است چرا که فاعل مظهر

 است. ( 5)نازعات"افالمدبرات امر "و مصداق 

 

 نآاحكام نفساني ي و برّتَ
يعني تبري صفتي نيز مانند ديگر امور نفساني، امري داراي مراتب است تبري 

 خودش را مي طلبد.  صات مختلف موصوف خاجاست که در در

جنگيدن با ناحق است و دوري کردن از دشمن ، دشمن ظاهري اجتناب و تبري 

وزين باشد  ن نيز بايدآهرصفتي هر مقدار که وزين باشد موصوف  و باطني.

ن، تغايري با آصفت است در حالي که حامليت او با متصف به يعني موصوف 

حامل از )منظور از حامليت مفهومي منتج از اتحاد است( متحد بودنشان نيست 
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ن لذا بايد سعه بيشتري از محمول داشته باشد که آمحمول افضل است و اعم از 

 ن تناقض ببار نياورد.آعقال حامليت 

 ن خروج از قوه  و کسب فعليتي جديد است. آعليتي است که الزمه موصوف ف

سلوک و رياضت است بنابراين فاعل تبري که با صفت تبري متحد  نيازمند ،قوه

ن را بنمايد چرا که هر فعلي را سختي و فشاري است که آمي شود بايد سلوک 

و  ته باشدبرفاعل بار مي شود لذا فاعل را سزاواراست که ظرفيت فعلش را داش

 ظرفيت در حين فعليت حاصل مي شود.

ي يا باعتبار نفس است و يا با اعتبار قوا. و قوا نيز يا قواي نفس است و يا تبرَّ

بستر بروز  ملکوت است و برزخ و در اولي ظهور الت جسماني است آبوسيله 

عالم معنا و حقيقت تبري عين تولي است. در مدار واليت تبري  در لک.دومي مُ

 .است ن تولي و تولي عين تبريعي

قوا التبري از دشمنان واليت بعبارتي دشمني و قتال با دشمنان واليت بالنفس و ب

تولي نسبت  تبري از دوستان دشمنان و نفس و قوا. و تولي نسبت به واليت با

 .از مراتب ديگر است به دوستانِ دوستان

ي باشد مظهر تولي و تبرَّي و ظهر تولَّبايد مَدين حق و مذهب حقه پيرو واقعي 

 .يت واليت استرتبري همان مظهر جاذبه و دافعه با محو

العلوم اين زمينه امام باقر  در جاذبه و دافعه نيز بالنفس و بالقوا صورت مي گيرد.

 ."االيمان حبٌ و بغضٌ"عليه السالم در تحفه العقول فرمود 

ن آجذب و غير  اد وليَّ(واليان) وليَّ و افرنکه مستعد و قابل جذب باشد توسط آ

 .گردد دفع مي
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دريچه انتقال اراده  ومظاهرند مراتب پس از معصوم عليه السالم اند و  افراد واليَّ

 که در تحت واليت ايشان است. ندو فيض معصوم به غير

نها نفس است يعني نفس بالفعل يا قوا را آتوسط قوا که مصدر بجذب يا  ،حال

تکب فعل مي شود که دومي در حد نفس است استخدام مي کند و يا خويش مر

 و منشاء جذبه و اولي درحد قواي نفس است و منشاء کشف و شهود.

 

 نآواليت و مراتب 
ک است و اما بلحاظ اعتباري بدو قسم منقسم کَّشَمُ  يلحاظ مفهوم کله واليت ب

 است يکي کليه محمديه صلي اهلل عليه و اله و ديگر جزئيه.

 سابي است و يا غير اکتسابي.واليت جزئيه يا اکت

در باب واليت اکتسابي سه قسم را درنظر مي گيريم يکي من باب اختيارات 

 اوليا. بتوسط رياضات مشروعه دوم عصمت غير ذاتيه و سوم طبقه علما و

 غير اکتسابي که در شانيت حضرات معصومين سالم اهلل عليهم مي باشد. 

در هر عصري امامت  نيه است وآقر واليت ،اعتباري ديگر در راس واليتبه 

ن و خليفه اهلل و لنگر آقرو قلب ن را عهده دار است و اوست قطب آروحاني 

 کائنات است. ءسمان که وجودش الزم بقاآزمين و 

نيه است مرحله آمرحله بعدي مقام فرقان است که نزديکترين نسبت با مقام قر

تلف درمراتب نازله که بعد جزئيه و افراد و خواص مي باشد که مراتب مخ

 سلسله اي است مي باشد.

 نبوت.و واليت  ،ديگري رسالت ،خاتم چهار رکن است يکي امامتدر 
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از اين چهار رکن دو رکن امامت و واليت اشتراکي است بين رسول و امام که 

 خليفه اوست و دو ديگر يعني رسالت و نبوت خاص رسول است.

ي خارجي دارد که نايب و خليفه اوست و امامت و واليت رسول خاتم ما به ازا

وجود خارجي اين حضرات ضمانت خاتميت ختمي مرتب صلي اهلل عليه و اله 

          نمي يافت.ي معني و مفهوممصداق و است چرا که اگر نمي بود خاتميت 

باب رسالت و نبوت با رحلت رسول منقطع مي گردد. اما چون واليت و امامت 

ارد مقطوع نمي شود و انقطاع پذير نيست اوال و با رحلت ما به ازاي خارجي د

 امام و ولي اهلل مظهر اسم وليَّ است.امام مقطوع نمي شود بلحاظ اينکه 

اسم باقي مظهر باقي اسماي الهي همواره مظهر تام دارند اوالً،  در هر زماني اين 

اسمااهلل تعالي  و مظهر تام ثالثاًزمين خالي از ايشان نخواهد بود  اًثانيمي طلبد 

ن جنابان حضور آمي باشد که در هر عصري يکي از  (ع)وجود مقدس معصوم 

است  "ماليوم اکملت لکم دينک"تحقق شريفه و اين شرط ضمانت  رابعاًدارند 

 .خامساً

باب واليت باز است چرا که از اسمااهلل تعالي است و داراي مظهر خارجي و 

که در هر عصري موجود است يا ن است ضمانت اتمام حجت خدا با بندگاولي 

 ظاهر در اعيان. غائب از انظار يا

ن آاست که نظير مقام جمعي قر( ص  )واليت محمديه ،جمع و وحدت مقام در

واليت جزئيه است که نظير مقام نازله غير جمعي فرقان  ،مقام تکثيردر  است و

جزئيه اکتسابيه وارد به قلمرو  ،در اثناء تکثر و امتداد سيالن جوهر واليت .است

 مي شود.
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قطب مظاهر ولي الهي است و ارجاع تکثرات ولي الهي بسوي معصوم واليت 

 مرجع که هسته واليت عظاماي کبروي است که همان تنه شجره طيبه است و

 .سمان مکثور استآن در زمين و آشاخه هاي 

 ک واليت کلي است که اطالق واليتيشکتتکثرات مظاهر ولي الهي ضامن 

کبري مصاديقي در اثنا خود دارد که ضمانت تشکيک در واقع شاخه هاي شجره 

 طيبه است.

ست که غايت کائنات ا حده ايانيه واليت همان واليت وآپس مقام جمعي قر

نچه موجود است در آاست و صادر اول که اشرفي جز ذات ربوبي ندارد لهذا 

نشر مقام ، صادر اول استو مکثورات که فروعات نازله  ستايشان او قِبَل پس 

 جزئيه فرقانيه است.

ن آن سيالن يافته و از آاست که جوهر واليت از مجرايي در هر حوزه واليتي 

 گردد. مي بگير ديگر جمع آد و در شونازل مي 

ن آن مظهر و تنزل آن از مجراي آمظهر جزئيه فرقانيه است و سيالن اين آبگير 

 ي است.قام غير جمعهمان مبگير نازله آدر 

که افراد مفهوم واليتند از اين افراد در هر زماني قطبي  به عبارتي مکثرات واليت

که محل و مرجع ارجاع جزئيات به حريم واليت کليه ست ند که قبله ايشان اردا

درباره مسئله واليت به  .(86)هود "بقيه اهلل خير لکم ان کنتم مومنين"است. 

 که مطالب خوبي دارد. کتاب فصوص الحکم ابن عربي رجوع کن
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 انسان وجه اهلل است
در هر فعلي صورتي از فاعل موجود است چه اين که در هر فاعلي صورتي از 

اين رابطه ، رابطه تاثير امر کلي غيبي  "يعرف المجرمون بسيماهم "فعل هست 

 در معقول عيني است يعني تاثير امر غيبي در امر عيني خارجي.

 "و  "يعرف المجرمون بسيماهم "بر داني است و اقتضاي  به عبارتي تاثير عالي

اين است چرا که فاعل شر فعال و ذاتا اقتضاي  "وامتازوا اليوم ايها المجرمون

هالکت دارد و زبان حال او ناطق بر اين است و فاعل خير فعال و ذاتا اقتضاي 

 سعادت دارد و زبان حال و ناطق بر اين معني است.

ان اهلل تعالي خلق آدم  "اولي انسان وجه اهلل است تدبر کن در عالم و به طريق  

به اين که وجهي از حق در اوست و بواسطه اين وجه که   "علي صورته

است و از آن حيث که در کثرت است و  "يبقي وجه ربک "منسوب به اوست 

 ."کل من عليها فان "تغيير يعني از آن حيث که فعل است و تجلي 

 

 وه به فعل شرّ استجهل، مُخرِج ق
 نتيجه فعل عقالني، درجه است و فعل جاهالنه، درکه.

جهل نقطه مقابل عقل است آنگونه که عقل مخرج قوه به فعل خير است جهل 

 نيز مخرج قوه به فعل شرَّ است.

مظهر عقل فرشتگان و عقول فعال است  و منبع جهل نيز شياطينند چون شيطان 

اين رو جهل که ابزار اوست نيز امري  وجودي تکويني و خارجي دارد از

خارجي و حقيقي است يعني جهل داراي مظهر است که شيطان باشد از اين رو 

 جهل امري جعلي است نه عدمي.
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بحث اصلي اين است که حرکت دو سويه است چون مخرج قوه به فعل دوگانه 

است از اين رو مقصد خروج نيز دو مقصد خواهد بود و چون عقل محرک 

يخرجهم من  "ي خير است و معقول رو به سوي نور دارد چنانچه فرمودبسو

و چون شيطان مظهر ظلمت است حرکت او بسوي ظلمت  "الظلمات الي النور

 . "يخرجهم من النور الي الظلمات "خواهد بود همانطورکه فرمود

پس خير و شر بودن فعل به کيفيت ابتدا و اوسط و انتهاي فعل است والزم 

 مسلک و مسلوک و سالک سنخيت باشد. است ميان

بنابراين آشکار شد که قوه  همان استعداد است لذا هم مي تواند به خير تبديل 

شود و هم به شرَّ مثالً قوه شهوت مي تواند تبديل به حياء و عفت شود و هم 

 نقطه مقابل آن که شکم بارگي و هرزگي است.

ک و مسلوک جهل و جاهل و از اين رو اگر مُخرج، شيطان باشد سالک و مسل

ظلمت است و اگر مخرج نفس از قوه به فعل، عقل باشد هر سه هم سنخ 

 خواهند بود که همان نور است.

 

 رط تمثل نفس به شئ اي خاصش
 انفس است ب، مجانست و مسانخت قلُُِعَشرط تمثل نفس به شئ اي تَ     

 دت مي يابد وفزون باشد ميزان تمثَّل شانچه تعلق نفس به شئ اي آن.هر آ

لذا عدم  صورت نمي گيردوارده در نفس نباشد تمثلي  چنانچه تعلق به صور

گردد  و  است که با مطلوب محشور مي گرايش، سرَّ عدم تمثَّل است زيرا طالب

و من يعمل  "خواهد يافت هر قدر که اندک گرايشي داشته باشد اندک تمثَّلي

 (8و7)زلزال ."يرهمثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا 
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 قوام عمل و مالك سنجش ،ذاتيات
مفيد و موثر و باقي است اعمال ذاتي و نفس ، نچه که از اعمالآعمل مالک دارد 

 االمريست.  

اعمال بايد از ظاهر به باطن برود تا باقي شود چرا که اگر ذاتي نشود و در حد 

 : فرمود 11يه آد ض باقي باشد دوام نخواهد داشت.از اينرو در شريفه رعرَعَ

خداوند تغيير نمي دهد موقعيت  "وا ما بانفسهميرغيرما بقوم حتي يغيان اهلل ال "

حتَّي يغيَّر ما "نجا که فرمود آ نان خودشان را تغيير دهند. درآگروهي را تا اينکه 

 نفس اشاره به نفس االمر است يعني ذات.  "بانفسهم

   نچه باعث تغيير در موقعيتشان آافراد افعال گوناگوني مرتکب مي شوند ولي 

.اگر کسي اخالق و و صفات مي شود حرکات ذاتي است يعني تغيير اخالق

ن نقمت نيست بلکه نعمت است و محل آمنش نيک داشت و نقمتي به او رسيد 

 زمايش و رافع سيئات.آ
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 بحث  كالمم

 

 ني بر كالم: كالم جلوه متكلم استپيرامو
است و رابطه صدوري  قيام متکلمبه م چون قيام کال .کالم جلوه متکلم است

 دارد.

 نقطاع لها.امنسوب به اوست و ال دائماً کالم جلوه متکلم است چون مستمراً

اوست لذا کالم جلوه متصله صدوريه برو بنحوه اتصال منسوب دائمي  از اين

 .متکلم است 

ثر فعل به فاعل چون ا ،ر اثر و کالمش مشهود است و متجليمتکلم دبنابراين 

ن سبيل فعل بدان فاعل منسوب است لذا کالم نيز منسوب به يو بداست مرتجع 

 ن بر متکلم مترتب است.آمتکلم و قائم به اوست و اثر 

 

 نها     آقول و فعل و مراتب وجودي 
 قول تجلي( اشهد)دادن شهادت و است( فعليت معناي در)  فعل نازله مرتبه قول

 . احد اهلل هو قل فرمود اخالص شريفه در نکهاي  کما است  توحيد

 به که است امري است عملي  توحيد و الهي اخالق به تخلقهمان  اينجا در قل

افاده اين معنا مي کند در  "قل"به عبارتي دقيقتر . زبان به نه گيرد مي تعلق فعل

. انسان خود تا يگانه "هو اهلل احد "حقيقت که به يگانگي خود ميگويم که 

ي فعلمرتبه پايين قول شود شان اصلي او که عبوديت است محقق نمي شود. ن
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 قول نآ از اعلي مرتبه و کند مي ظهورجوارح و کتابت  قالب دردر عالم مُلک 

 .است صوتي

 بيان که است اي بهره نکمتريظاهري  قول : استشرح و حقيقت قول  فعل

 وجود که قول يقتحق درک ليکن است ظاهر زينت و است نصيب را نآ کننده

 تخلق حاصل و است انسان حقيقت که است نفس زينت نستآ مجرد و فعلي

 . ستا ياله اخالقبه   نفس

 .احد اهلل هو قل کريمه در نما تدبر است قول موضوع شهود ضامن تخلق،

 است السالم عليه وصي حضرت مناجات در .است تخلق غايت ،اتحاد و اتصال

 . "... حضرتک اتصال باستقالل سَّري و ... نور اللهم" کرد عرض که

 احد اهلل هو قل قول مانند اصوات و الفاظ مقام در قول که شدي متوجه بنابراين

 .معوذتين هاي شريفه است سبيل اين بر و  او شهود و است اهلل لقاء مظهر

 واتحاد اتصال و شهود تجسم و تجسد ،عبادات شواکل و ظواهر هگونه ک نآ

پايين ترين مرتبه توحيد و يکتاپرستي  تعالي باري وحدانيتدرباره  قول است

 .است اهلل قاءاست و ل

  اوست فعل عين نيز مخلوق کالم اوست فعل عين سبحانه خالق قول که نطورآ

 نآ براستي و است کج فعلش کالم کجي بهالبته عين پايين مرتبه وجودي فعل( )

 خالق فعل و قول در که است خالق با قوخلم قول خالف وجه اين و راست

  .نشايد کجي شانه تعالي

 رش نهفته باشدـعيب و هن            رد سخن نگفته باشدـتا م

 خرآ مرتبه و استتخلق  ،فعل از پس و است فعل ،قول از پسدر سير صعود 

 .اتحاد
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 وحدت نوعي حق شهود تا فرائض ظواهر مراتب بسان فعل تا قول مراتببين 

 خالف اين که بود اطاعت خالف فرايض به امتثال صورت اين غير در است

 .حکيمانه غير و است فرض

 ريسمان يک مراتب اهلل لقاء و احکام نيز و افعال و اقوال هاي حلقه بنابراين

  است

 قولي اعتقاد است شهود و توحد و توجه وجودي مرتبه ترين ضعيف ،قول چون

 .داراست ار شهود و توحد و توجه از وجودي نور ترين ضعيف نيز

 باشد شديدتر فعليت چه هر نستآ فعليت ميزان به قول تاثير و موثريت اندازه

 .بود خواهد تر گسترده شتاثيرات

 اقسامي نآ کيفيت در لکن وجود نحوه در ثابت و است يکسان وجود در قول

 .دارد شرَّ و خير کلي قسم دو که فعل مانند رواست

 مرتبه خير فعل و است خير فعل نازل مرتبه ،خير قول ،وجود تشکيک اساس بر

 و شهود نزيل نيز نآ و است مظهريت نازله مرتبه نيک صفت و نيک صفت نازله

 ."يصفون عما تعالي و سبحانه" .است متعال حق به اتصال و اتحاد

 پرتوهاي خيرات اينکه چه  نوراني وجود از جز زند نمي سر خير فعل بنابراين

 .نآ خالف نه است نور وجود

 از ناپاک سخن واقع در.  است شرَّ  فعل نازله مرتبه که شرَّ  قول است سبيل راينب

 و مجانس فعل، اينکه چه است شيطاني نفس يا شيطان يعني نآ مظهر ظهورات

 .استحقيقي  فاعل سنخ هم و جنس هم ،فعل يعني است فاعل با مسانخ

زيم که مرتبط حال، پس از بحث قول و فعل به رابطه معنايي قال و کان مي پردا

 با بحث پيش است.



 

 اشرااقت ربانی 202

 "قل"بحث دراين است که چون قول مرتبه نازله فعل است از اين رو فعل امر 

است و  "باش"همان  "گو"يعني  است  "کان"براين سياق مرتبه نازله فعل امر 

 است. "مي گويم "مي يابد. چه اينکه اشرف از  "هستم "معني "قال "

 ناي قل هواهلل احد را بهتر در مي يابي.با بکارگيري اين قاعده عرشي مع

انما امره اذا اراد  شيً ان يقول له کن  "تدبر نما در شريفه ياسين که فرمود 

 ."فيکون

از اين رو حقيقت کالم شخص نموداري از  افعال اوست و افعال شخص 

 برآوردي از صفات وملکات نفساني اوست .

ب محسوب مي شود نسبت هرکالمي چنانچه مطابق با فعل شخص نباشد کذ

 به او.

مرتبه اشرف کالم مخلوقات کالم انسان است که اشرف مخلوقات است و 

 مراتب نازله آن کالم حيوانات است.

هر صوتي که از حيوانات صادر مي شود داراي معناست و گونه هاي مختلف 

 حيوانات گويش هاي گوناگوني دارند.

 

 انحاء وجودي كتاب و كالم

لواح مادي مانند کاغذ ظرفي است براي الفاظ عالم فضا و جو نيز همانگونه که ا

ظرف اصوات است بگونه اي وعاء مکتوب  مرتبه نازل ظرف اصوات است چه 

 اينکه صوت، اعلي از کتابت است  در نحوه وجود.

چون هم کتابت و هم اصوات داير بر مداروجودند و چون وجود بما هو وجود 

 رو هم کتابت و هم کالم نابود شدني نيست.اعدام ناپذير است از اين 
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منظور از کتاب و کالم صورت مادي آنها نيست بلکه اصل وجود آنهاست که 

در مرابت مختلف وجود متجلي اند و پايين ترين مرتبه آنها  عالم عنصري است 

کتاب اخس از کالم و کالم قائم به نفس متکلم است و نفس موجودي مجرد 

جرد فناپذير نيست چون آثار مکتوب فعل کاتب و کالم است و آثار وجودي م

 فعل متکلم است و اين دو هميشه به فاعل خود وابسته اند.

گفته شد که الواح و سطوح ظرف الفاظ و فضا، ظرف اصوات است همانگونه 

که با قلم نگارش مي شود قلم اصوات زبان است که اصوات در لوح فضا به 

 قلم زبان نگارش مي شود.

ب و کالم که نتيجه نگارش و تکلم است هميشه منسوب به فاعل خودند و کتا

قائم به او از اين روست که هيچ گاه کتاب و کالم هيچ شخصي باکتاب و کالم 

 هيچ کاتب و متکلمي آميخته نمي شود.

گاه کتابت و تکلم در عالم امر است مانند کتابت الهي در لوح مالئک يا کالم 

 ن.الهي خطاب به فرشتگا

گاه کتابت و تکلم در عالم خلق است مانند نگاشتن و تکلم به الفاظ شخصي از 

 انسان با انسان ديگر.

نوع سوم نسبت امر به خلق است مانند تکلم خدا يا فرشتگان با انسان يا الهام 

نمودن حق به برخي حيوانات. معاني يا در الفاظ و لغت ظهور مي کند يا در 

گوناگون است و بنابراين شدت ظهور معاني به  اصوت پس ظرف ظهور معاني

 شدت و ضعف وجودي قابل است .

حال چون ظرف فضا اوسع از ظرف الواح کتابت است از اين ظهور معاني در 

 فضا بواسطه اصوات شديدتر از ظهور لغت و الفاظ در کتاب است.
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 مدرِک کتاب به تعين لغات ، بصر است و مدرک اصوات سمع است.

ط صوت مختفي است و صوت در کتاب. يعني هر کتابي صدايي دارد کتاب در ب

    و هر صدايي کتابي. و اين معني به علت ترتب وجودي کتاب و صداست.

پس چشم در گوش مختفي است و و گوش درچشم بنابراين هم مي شود با 

چشم گوش کرد و هم مي توان با گوش ديد. چون عالم اصوات گسترده تر از 

است پس قوه سمع اوسع از قوه بصر است و از تجرد بيشتري عالم کتابت 

 نسبت به بصر دارد زيرا مدرک با مدرکاتش سنخيت دارد .

يکي از جهات افتراق سمع و بصر اين است که مثالً گاهي عقل بر لوح نفس 

مي نگارد بعداً نفس آن را مي خواند يعني بين کتبت و خواندن فاصله ممکن 

با نفس تلکم مي کند در اين حال بين سخن گفتن و  است باشد و گاهي عقل

 شنيدن فاصله اي نيست.

اين عالوه بر نماياندن وجه افتراق مي تواند داللتي بر اوسعيت صوت و سمع 

بر لغت و بصر باشد. البته در قوس صعود اگر نفس معيت کامل با عقل داشته 

خدا سينه کسي را به  باشد کتابت عقل بر نفس همان شنيدن خواهد بود مثالً اگر

 نورش بگشايد او نداي الم نشرح را خواهد شنيد. تدبر نما.

وقتي نفس فعليت يافت و به وحدت رسيد هم گوش است و هم چشم يعني 

گوشش، چشم است و چشمش، گوش و تعلق و تعيني به لحاظ سمعيت و 

بصريت نخواهد داشت. چه اينکه تکامل نفس يعني تشديد وحدت او و اين 

 ديد شامل قواي نفس نيز هست.تش
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 كتاب، شرح حال نفس كاتب است
نگارنده نمي نويسد مگر  : ال در اطرف قلم هاي ايشان استضَعقل فُعناوين: 

 شرح نويسنده است.  ،نوشته خويش را . هر کسي جز شئون خود را نمي نويسد.

اند از  سمانيآسماني، آرو کتب  نوشته وجود کتبي نگارنده و شئون اوست ازاين

جانب مخلوق نيست اگر از جانب مخلوق يا  ن رو که نوشته بشر نيست و ازآ

 .بلکه زميني بود سماني نمي شدآرسول بود 

معلم و مبشر و منذر است يعني رسالت دارد که کتاب خدا را تدريس  ،رسول

عقول الفضال  "کند و به جهت تکميل بيان از علي عليه السالم مروي است که 

قال الصادق عليه السالم: يستدل بکتاب الرجل علي ". و "اقالمها في اطراف

 "عقله

 

 تجلي الهي در قوالب مادي
معموالٌ کالم و راهنمايي و عقاب الهي چنان در ساده ترين پديده ها و در 

قالبهاي مادي و طبيعي ظهور مي کند که انسان با نگاه به سادگي و مادي بودن 

را تعجب آور و بدور از عقل مي پندارد و مبداء آنها آنها ، انتساب آنها به خدا 

چه اينکه خداي سبحان چنان عيبهاي ما را مي پوشاند که  را جز خدا مي پويند.

 ما فکر مي کنيم آنها را بخشيده است.

تامل نما در قصه موسي که ديد درختي در حال سوختن است و رفت تا آتشي 

انا ربکم  "ش ببرد که با نداي الهي براي گرم شدن برگيرد و براي خانواده ا

حکمت هاي الهي و ردپاي سروش حق با تعقل و دل يافت  مواجه شد. "االعلي

 مي شود.
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مشکل اينجاست که ما حتماٌ  بايد امري عجيب و غريب وغير معمولي ببينيم تا 

 آن را ملکوتي و خدايي بدانيم.

نازل نمي شود تا ما باور مانند مشرکان و کفار که ميگفتند چرا بر ما فرشتگان 

 کنيم.

بايد بدانيم که قصه هاي قرآن که بيان حکمت است صرفاٌ براي يک قوم و زمان 

خاص نيست اگر اين طور بود بخشي از قرآن معطل مي ماند و باطل مي شد 

بامرور زمان و به تاريخ مي پيوست لکن قرآن براي تمام ابناي بشر تا قيامت 

 نازل شده است.

ي قرآن براي نشان دادن راه است براي انسانها در هر زمان مثالٌ قصه آدم داستانها

و عيسي و موسي و يوسف و امثال آن حضرات را که بيان مي فرمايد به اين 

جهت است که ما بدانيم چنانچه در شرايطي مانند شرايط يوسف قرار گرفتيم 

 چه کنيم و قس علي هذا.

 

 و قابل ه استو  نفس ماد ،نر است و فاعل  ،كالم
برخي اعمال و افعال زاينده نفسند و برخي ديگر باردار کننده نفس و برخي 

مي گوييم خدايا ما را به اعمالي که تو  خطاها جنين در نفس را سقط مي کنند.

 را خشنود مي سازد رهنمون ساز. 

نفس را باردار مي کند و بر اثر ديگر اين عبارت و از دسته اينها يا هر دعايي 

ن و در وقتي معلوم نوزاد زائيده مي شود که صفتي آراقبه و محاسبه و استمرار م

 نو و کلمه اي جديد در نفس است.
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نفس را  :بطور مثال .مامور به باردارکردن نفسنداز جنس روحانيون موکالني 

 .عليه السالم فرض کن و موکل را جبرائيلسالم اهلل عليها مريم 

تائيد الهي  ،تقوا مانها گوناگونند در نفوس مختلف.ميان بارداري نفس تا زايش ز

و نطفه صفتي  نفس نازل شود سبب مي شود فرشته اي بر مريمِحق و توفيق 

 نيک و عيسي را در رحم نفس منعقد سازد. 

 تدبر کنپس اين باره تفکر بسزايي بايد و نبايد به اين اندازه اکتفا کرد.  در

 

 احكام خطاب
علق ميگيرد دراين صورت خطاب بيان حال و رفتار گاهي خطاب به رفتار ت

) يس( گاهي خطاب مقدم بر رفتار ودر واقع "قيل الدخل الجنه "است مانند 

 . "قوا انفسکم و اهليکم نارا "علت رفتار است. مانند 

وامتازوا اليوم  "در قرآن کريم سوره ياسين در خطاب به بدکاران آمده است که 

حالت دارد يکي  اينکه بدکاران از نيکوکاران به حسب ايندو  "ايها المجرمون 

نفس اعمالشان جدا مي شوند و خطاب جدا شودي بيان رفتار و عمل جدا شدن 

 بدکاران است. 

عمل جدايي رخ مي دهد حالت دوم اينکه  اول خطاب نازل مي شود و بعد 

وط عمل مشروط بر خطاب و بيان و کالم و يا امر است گاهي مشرگاهي رفتارو

مي شوند بر حسب  برآن نيست  مثالً خطاب شود يا نشود نيکان از بدان جدا

اعمالشان پس اين شريفه بيان رفتار و فعل جدايي است و اخبار است نه علت 

 آن.
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اگر خطاب علت فعل و رفتار باشد رفتار سر نمي زند مگر پس از خطاب مانند 

 . ياسين( )"انما امره اذا اراد شيء ان يقول له کن فيکون "

خطاباتي که در شرع مطرح است يعني کالم حق در شريعت خطاب به رفتار 

است يا به ظواهر و يا به بواطن رفتار و آنچه در تکوين است مقدم بر رفتار و 

 علت آن است.توضيح اين عبارت در پيش است. 

کتب آسماني  چون خطاب به رفتار است و در حين يا همزمان با رفتار است از 

خ خطاب شرع است اما خطاباتي که حامل تکليف است از سنخ تکون و سن

ايجاد است بنابراين برخي خطابات شريعت تکويني است اما قيام اين تکون به 

عبارتي تحقق اين تکوين منوط به قيام فاعل است و بدون فاعل انساني محقق 

 نمي شود و اين فرق بين تکوين و تشريع است.

مر کن تابع تشريع نيست و بلکه شريعت بر طبق نظام تکوين اما تکوين الهي به ا

خطاباتي که ناظر بر شريعت است در صورت تحقق در تشريع مي شود بنابراين 

مقام فاعليت انساني منتهي به احکام تکوين مي شو مثالً عابدي که قدرت 

      تصرف در ماده کائنات بيابد. پس تکوين دو گونه است يکي تکويني که 

التشريع که در اين نوع تکوين تابع تشريع است اعني موخر از تشريع است.  مع

 گونه دوم تشريع تابع تکوين است.

خطابات کتب آسماني يا مستقيم و يا غير مستقيم امري و ايجادي و تکليف ساز 

است بنابراين از اين حيث تکويني است اما تکوين تابع تشريع نه تکوين منهاي 

 تشريع.

ع تشريع يعني تحقق تکوين تابع قيام فاعل انساني در مقام شريعت تکوين تاب

است اما تکوين متبوع تشريع مقدم بر تشريع و علت آن است پس خطابات 
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کتب آسماني به ويژه قرآن کريم بخشي مربوط به احکام است که بيانش رفت و 

 برخي نيز ناظر به رفتار است.

 

 سخن گفتن به غير زبان
 "مي فرمايد: و تقولون بافواهکم ماليس لکم به علمٌ 15آيه  سوره مبارکه نور

يعني مي گوييد با زبانتان آنچه را که بدان علم نداريد. اين کريمه مبارکه نقل 

 قول هاي بيدون علم را تقبيح مي فرمايد.

نکته مورد توجه در بحث اين است که فرمود: و تقولون بافواهکم. يعني سخن 

درحالي که ميتوان گفت و تقولون ماليس لکم به علم يعني  مي گوييد با زبانتان.

افواهکم را حذف کنيم. چون در اين صورت نيز صحيح است اما کالم الهي 

داللت بر معاني بسيار و معارف عالي دارد اگر )افواهکم( حذف شود معني 

 محصور مي شود و راه بر کشف معارف ديگر مسدود مي شود.

گوييد با زبانتان يعني مي توان با غير زبان نيز سخن  وقتي مي فرمايد: سخن مي

گفت . سخن گفتن با زبان يک راه سخن گفتن است چنانچه در احاديث مروي 

 است که ديگران را با غير زبانتان به حق دعوت کنيد.

اندام ديگر سخن گفتن دست و پا و ديگر اعضاست چنانچه سوره مبارکه ياسين 

. پس اين "علي افواههمو تکلمنا ايديهم و تشهد ارجلهماليوم نختم  "مي فرمايد:

ناظر بر اين معنا مي تواند بود که برخي نقل قول  "و تقولون بافواهکم"که فرمود

بدون علم مي کنند که بيجاست اما نه با زبانشان بلکه با دست و پا و اشاره و 

 غيره و ذلک.
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 مرحوم شيخ بهايي مي فرمايد:

 قيل و قال تو         اين سخن پردازي بي حال تو نان و حلوا چيست؟ اين

 مي شود تاراج اين تحت الحنک     صمت عادت کن که از يک گفتنت        

 رونشين خاموش چندان اي فالن               که فراموشت شودنطق و بيان

درباره اهميت و آثار سکوت و بجا سخن گفتن اربابان عصمت عليهم السالم 

 زيرا کن طوالني سکوت به ملزم را خود "النبي قال ارند ازجملهسخن بسيار د

 امام از بحاراالنوار) . توست ياور تو دين کار در  و  شيطان طرد موجب کار اين

 براندامهاى روز هر آدمى زبان که بدرستى: فرمود که شده نقل( (ع)العابدين زين

 است چطور حالتان کرديد، صبح چگونه: گويد مى آنگاه نمايد، مى سرکشى او

 در را اهلل اهلل گويند مى و!  واگذارى را ما تو اگر! است خوب: گويند مى آنها

 تو بوسيله ما همانا: گويند مى و دهند مى قسم را آن و کن مراعات ما حق

 (278،ص71 ج بحار، )شد خواهيم مواخذه تو بسبب و شويم مى داده پاداش

 هر که آن جز نيست روزى هيچ:  دهش روايت گونه بدين(  ع) صادق امام از

 کند مى خضوع و ذلت اظهار يا نمايد مى تکفير را زبان بدن اعضاى از عضوى

 به ما تا نکنى کارى که دهم مى سوگند خدا به را تو: گويد مى کنان التماس

 (302 ص 71 ج بحار،) شويم عذاب تو خاطر

 .نيست سزاوارتر زبان از طوالنى زندان به چيزى هيچ( : ع) على

 { 277 ،ص71 ج بحار،} 

 است نابودى و هالکت آن کردن رها و پادشاهى ، زبان نگهداشتن: فرموده نيز و

 خداوند: فرمايد مى (ص) اکرم پيامبر که است کرده نقل (ع) صادق امام از سکونى

 کند؛ نمى عذاب آن به را اندامها از هيچکدام که سازد مى مبتال عذابى به را زبان
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 معذب آن به را چيزى هيچ که ساختى مبتال عذابى به مرا خدايا: گويد مى زبان

 مشرق به که آمد بيرون سخنى تو از: فرمايد مى چنين او به خدا پس ؟ نساختى

 برده غارت به حرام مال و ريخته حرام خون آن با پس رسيد زمين مغربيهاى و

 که خودم گىبزر و جالل و عزت به سوگند ؛ رفت باد به حرام ناموس و شد

 به( انسان اندامهاى) را اندامها از يک هيچ که نمايم معذب عذابى به را تو همانا

 {115 ،ص2 ج کافى}  ننمايم عذاب آن

 زينت و وافر گنجى ، خاموشى: فرمود(  ع) صادق امام از رقى داوود روايت به

 { 288 ،ص71 ج بحار}  . است نادان پوشش و بردبار

 و حکمت درهاى از است درى خاموشى:  شده قلن(  ع) رضا حضرت از و

 نيکى و خير هر بر دليل و کند مى محبت کسب وخاموشى سکوت که بدرستى

{. خاموشى و علم و بردبارى است فهميدگى هاى نشانه از:  فرموده نيز و است

 .{ 288 ،ص71 ج بحار،

 امىگر زبان حق که است شده نقل (ع) العابدين زين امام الحسين بن على از

 گوئى زياده ترک و نيکى به آن دادن عادت و ، بدگوئى ، فحش از آنست داشتن

 در گفتارى خوش و مردم به نيکى و نيست مترتب اى فائده آن براى که هائى

 { 286 ،ص71 ج بحار،.}  آنها ميان

 .شود مي قلب قساوت موجب خدا ياد غير در گويي زياده: النبي قال

 .است نهفته زبانش زير در شخص:  )ع(علي امام

 گوينده هر زبان نزد در تعالى خداى که بدرستى:  شده روايت (ص)اکرم پيغمبر از

 مستقيم او دل تا بود نخواهد جا بر پا و معتدل اى بنده ايمان:  فرموده و ايست

 .گردد مستقيم او زبان تا شد نخواهد جا بر پا و راست او دل و گردد،
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 { 287 ،ص71 ج بحار،} 

 کالم زيرا نگوئيد؛ خدا ذکر بغير زياد سخن:  گشته نقل حضرت آن از نيز و

 خدا از مردم دورترين که بدرستى کند، مى سخت را دل خدا ذکر جز ، زيادى

 { 281 ص ،71 ج بحار ،1 ص ،1 ج. }  است سخت دل شخص

 المومنين امير:  که فرموده نقل بزرگوارش پدران از (ع)جعفر بن موسى حضرت

 حضرت.زد مى زيادى حرفهاى که گذشت مردى به (ع) طالب ابى بن على

( او تنبيه براى ببرد را اسمش نخواست حضرت) !آى: فرمود سپس و ايستاد

      امال خود نگهبان مامور دو  بر پروردگارت بسوى را کتابى تو که بدرستى

 فائده بى که را چه آن و بپرداز بخشد مى فائده را تو چه آن به پس کنى مى

 { 276 ،ص71 ج بحار. } واگذار ستا

 عرضه خود معرفت و عقل بر را آن و بسنج را خود سخن: فرمود که (ع) على

 . دار

     را آبرو زيرا بپرهيزيد، زياد مزاح و شوخى از که شده وارد بسيارى روايات

 را جوانمردى و برد مى را ايمان نور و است کوچک دشنام مزاح و برد مى

. سازد مى نابود را وقار و شود مى عداوت و کينه بسب و کند مى سبک

 .{482 -481 ،ص8 ج ، وسائل}
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 مبحث اخالط اربعه وجسم
 

 اسطقسات جسم  و اخالط اربعه
ب و آتش، باد، آجسم انساني از چهار عنصر تشکيل شده است که عبارتند از 

 خاک.

ون و وجود نار مقوم وجودي صفراست و وجود باد مقوم و ماده صورت خ

براي  ب ماده وجودي صورت بلغم و به اين ترتيب خاک ماده سوداست.آوجود 

 دريافت بيشتر به اشارات ابن سينا و مفاتيح المغاليق مرحوم دهدار مراجعه کنيد.

ک قوه هاي فوقاني و مقوم حرِّهر عنصري را به لحاظ وجودي، نفسي است که مُ

 استترشادي مواد و صور نهاست بنابراين نفس مفيد وجودي و اسآوجودي 

 .وهر عنصري بلحاظ خاصيت و نوع وجودي داراي خواصي مختلف است

مفيد عصبانيت و رشد و نيکويي و جواني و  ،تش در صورت صفراآچنانچه 

بلندي و قوت و غيره است . البته اين باب به طور عمده در علوم غريبه 

 است.مستعمل 

ون مفيد سنگيني و سختي و به اين ترتيب است باد در صورت خهمچنين 

ب در صورت بلغم مفيد سستي و کاهلي و خوشرويي و امثالهم آتزلزل است و 

 و خاک در صورت سودا مفيد پريشاني و افکار پريشان.

نطور که بيانش رفت داراي نفوس چهار گانه اند و آاسطقسات يا عناصر اربعه 

واليد ثالثه مي گويند که ن مآسه مولد تولد مي يابد که به ، از اين چهار عنصر

 از معدن ، نبات و حيوان.است عبارتند 
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مطالب مذکور  در کتب علوم غريبه مکتوب است و به مثابه پايه علم معرفت 

نقطه ثقل نفوس نفس به شمار مي رود و بيان نگارنده اين است که بايد دانست 

رزخي زيرا ميان نفس انساني و نفوس اربعه ب است طبيعيه يک نفس مشترک

که جسمي  لطيف خال توسط نفس کليه طبيعيه  ن برزخ وآموجود است که 

انساني را دريافت ناطقه پر مي شود و همين نفس است که افاضات نفس است 

و انرژي مواد مغذي طبيعي را نيز به  و به نفوس اربعه افاضه مي نمايد

 .صورتهاي عناصر اربعه منتقل مي کند

و مقوم  و جامع و حافظ اخالط رت نفوس اربعهصو ،همانطور که نفس طبيعي

 ست صورت نفس انساني مقوم نفس طبيعي است.آنها

بواسطه اين نفس مثالي در جسم تصرف مي نمايد زيرا در انساني ناطقه نفس 

 شآن نفس انساني نيست که در ماده مداخله نمايد.

ر در صالحيت و اين تاثمسلم است ديگر اينکه تاثير اخالط اربعه بر نفس انسان 

طه نفس طبيعي تحقق مي يابد چنانچه تاثير از سنفوس اربعه نيست بلکه بوا

اخس به اشرف و جزء به کل بالواسطه نيست لذا نفس انساني از تاثر نفس 

 .طبيعي تاثير مي پذيرد

جسم را به طور کلي تدبير مي کند و جز يک  ،انساني از تدبير نفس طبيعيس نف

 و از پرورش نفس طبيعي جسم انساني تدبير مي شود .  نفس را تدبير نمي کند

نفس طبيعي وظيفه هماهنگي اخالط را دارد چرا که اگر نفوس اخالط در يک 

جا ثقليت نيابد از يکديگر جدا مي شوند و بدن را متالشي مي کنند و اين نفس 

مشترک است چرا که حيوانات نفس انساني يا نفس ناطقه  طبيعي در نوع حيوان

 انسان است.مجرد خاص تنظيم کند و نفس با واسطه نها را آارند که اخالط ند
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معدن نيز فاقد  حيطه نباتات تا مرز نفس نباتي است حيوانات کاملتر و خاک و

ه نقش ظرف را ايفا مي کند کنفس است لذا نه حسي دارد ونه رشد مي نمايد بل

 ظرف نفوس و اخالط است.بنوعي همانطور که جسم انسان 

ر خلطي که در بدن غالب شود خاصيتش غلبه مي کند و اخالق انسان را ه

 . طالبان دانش را سزاست که دراين زمينه تفکر کنند.خويش مي سازدبه متمايل 

 

  طبيعت و مشخصات عناصر اربعه
جوهري است طبيعي و قابل تغيير و تبديل . اين ماهيت در اول تکه اي  ،ماهيت

ير مي شود و ثتغيير و تبديل باشد به امر الهي تک بود که به سبب قابليتي که

تش و باد و آعناصر چهارگانه که شامل بسايط در اين جوهر طبيعي نهفته است 

 .است ب و خاکآ

مد و آ بسايط اگر در اول که جوهري واحد بود منفصل مي بود تضاد پديد مي

عه در يکديگر ترکيبي حاصل نمي شد که اجسام پديد بيايند از اين رو ارکان ارب

 را هيولي اولي مي نامند. نکه در فلسفه آممزوج بودند 

که طبايع چهارگانه را  يافتندطبعي خاص خود  ،هر يک از عناصر پس از انفصال

 تشکيل مي دهد که شامل سرد و تر و مرطوب و گرم و خشک است. 

نها مزاج  و اخالط حاصل مي شود که از سردي و تري خلط بلغم آاز ترکيب 

 از گرمي صفرا و از خشکي سودا  و از رطوبت خون. حاصل مي شود و

 ز اينها  نيست.جبيعت که طنها طبيعت سامان مي يابد چرا آاز تضريب 

هر يک از طبايع  و امزجه را خواصي است و مشخصاتي از رنگ و طعم و 

 شکل و مکان و زمان و غيره.
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لغم شيرين است و از چنانچه خون شور و سودا تلخ و صفرا تلخ و شور و ب

نها مزه هاي گوناگون در طبيعت يافت مي شود در حاليکه مشخصات آاجتماع 

ياد شده از رنگ و بو و طعم در ماده نخستين ممزوج بودند و پس از انفصال و 

 شد. نتفکيک عناصر اربعه مشخصات هر عنصر متعيَ

 

 صور متعدده مقدمه ايالج روح يا حدوث نفس است
 : ن، حلقه هاي پايين فيض هستندور حافظ جنيصُ

 شخصيت فرد دخل شديد دارد. رقوت و ضعف ماده صور جنيني در ساختا

ن آحافظ ومرحوم صدر المتالهين شيرازي در شواهدالربوبيه در بيان جامع اجزا 

نگهبان اوست البته حکما را  بياني دارد مبني براينکه جامع اجزا غير از حافظ و

 کتاب مذکور بيان شده است. بياناتي چند است که در

يا همان آبيان اين است که ماده وجود انسان و حيوان که جامع اجزاي بدن است 

برخي نفس پدر را حافظ ماده مي دانند و برخي  حافظ و نگهبان اوست يا خير.

 نفس مادر را و برخي نيز نفس ماده را.

 غير از نگهبان و مي فرمايد جامع اجزاي بدن انسانرحمه اهلل  صدرامالمرحوم 

 .ه استحافظ اوست و اين بيان را با تکيه بر حرکت جوهري مطرح کرد

است بنام مني که استعداد وقابليت  بروز اي جامع اجزاي بدن انسان ماده اوليه 

اجزاي بدن را دارد و حافظ او نمي تواند خود ماده باشد بلکه صورت اوست 

يعني ماده بر اثر  .است ان اوکه حافظ اوست اين صورت مقوم ماده و نگهب

را  ياثر حرکت و رشد دائمي صور متعدد تجدد و تحول صورت مي يابد و بر
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البته نه به تعدد صورت مختلفه بلکه برنحوه تکامل صورت ) کسب مي کند

 .اوليه(

کمال اول ماده است و اين صورت، خود ماده صورت ثاني است  و ،صورت اول

 همين ترتيب که اجزاي بدن تشکيل شود. صورت ثاني ماده صورت سوم به

جايي است که اجزا متشکل شوند  که تجدد صورت تا حال بيان راقم اينجاست

ني و روايي آچهار ماه طول مي کشد و تجارب پزشکي و شواهد قرحدود که 

 نست .آناظر بر 

ن همان چهار ماه است و در اين آتجدد صور تا مرز ايالج روح است  که مدت 

ن همان ايالج روح يا آکمال خود را کسب مي کند و  يا ماده نخستين مرز جسم

            تدبير جسم را برعهده انساني حدوث نفس است که در اين مرحله نفس 

مي      حادث  خرين صورت متجدد جنينآپس از انساني يعني نفس  .گيرد مي

ينرو نفس عين از ا )پس از تشکيل اندام و احشام(اولين کمال جسم است شود و

صورت متجدده و صور متجدده عين نفس است با اسقاط تشخصات و 

و يد آپديد نمي انساني تعييناتشان زيرا بدون طي مراحل نفوس ماقبل نفس 

بلکه بايد همه مراحل ماقبل حاصل شود از اين رو نفس طفره الزم مي آيد 

 شامل همه صور ماقبل خويش است.

صورت را دوجهت است يکي  :وردآخوند که آگرديم به بحث مرحوم  باز مي

حال بيان اين  تعلق به ماده و تجدد و ديگري بدليل تعلق به مبداء فياض. بدليل

است که هرچه صورت تجديد شود به مبداء فياض قرب فزونتري مي يابد و از 

کمال بيشتري برخوردار مي شود چه اينکه هرچه در سير نزول پيش رود  و به 



 

 اشرااقت ربانی 218

هيولي نزديکتر شود از کمال کمتري برخوردار مي شود بلکه نحوه  ماده اوليه و

 وجود او ضعيف مي گردد.

نخستين حاصل از  پس ماده وصورت متحدند به نوعي از اتحاد زيرا صورتِ

خرين مرحله تجدد و آبه  ماده اول و صورت اول ماده صورت ثاني است تا

 اولين مرحله تکامل جسماني يعني حدوث نفس.

  ن را برعهده آم که نفس نيز دو جهت دارد يعني تدبير جسم و قوام گويي مي

گيرد بدليل تدبير جسم به اخس خود رو دارد و از طرفي رو به باال دارد که  مي

 بتواند ضمانت بقاي جسم را بکند يعني رو به عقل دارد.

 نتري خرين حلقه فيض است که از ضعيفآ ،اولين صورت متعلق به ماده اوليه

بين صور اتحاد حاصل است  زيرا اگر متحد نبودند کمال جسم  بهره دارد.نور 

که نفس انساني است حاصل نمي شد بنابراين بر اساس اتحاد بين اولين صورت 

 با نفس اتحاد موجود  است.

و يد درخصوص جسماني بودن نفس در ايجاد آلزوما پيش مي  که حال بياني

له از تعادل مزاج ماده يا مني است اولين صورت حاص ،نفسافقِ  حدوث است.

نه حدوث جسم حادث مي شود  ايعني برخواسته از ماده و طبيعت است.نفس ب

و به حدوث آن )يعني جسم يا ماده مُحدِث نفس نيست بلکه مُعِدِّ ظهور اوست( 

سلسله تجدد صور بطور تعاقبي روحاني مي شود  براثر حرکت جوهري و

 صورت اولين ماده اول است. ،حدوث و نقطهبنابراين مبداء و ظرف 

جسم مي گردد و  نفس مدبر ،م ماده و نگهبان او بودوِّقَ مُ ،همانطور که صورت

فرق بين ماده و جسم چيزي جز تحول و تکامل نيست وقتي ماده به جسم 

د و بيان ظريف در اينجا اين است که گرد مي تبديل شد صورت به نفس مبدل
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خالط چهارگانه نفسي کلي طبيعي ايجاد مي شود از تعادل عناصر اربعه با ا

که ابزار تصرف نفس در جسم )پيش از اين نيز دراين باره مباحثي اشاره شد( 

 است يعني نفس مستقيم در جسم تصرف نمي کند.

شايد اين جسم لطيف آخرين صورت متعلقهِ جسم باشد که مقرون به حدوث 

 نفس انساني و در افق اوست.

 

 لاحكام قوه و فع
ن حکمي آل است و حکمي که وارد است بر جمَمُن حيث که قوه است آ قوه از

 کلي و اجمالي است.

ن حيث که فعل است تفصيل است و شرح  و تشخص قوه و حکمي آفعل از 

 ن حکمي جزيي و تفصيلي است.آ که وارد است بر

ن حيث که  مبداء فعليت و منبع و ماخذ شرح و تفصيل است آهيچ گاه قوه از 

 او صادق نيست. حکم تفصيلي بر

جمل است به چيزي ماحکام تفصيلي بطور اجمال در قوه منطبع است وچون 

تخمه گياه ريحان شامل گياه ريحان است لکن  ن قوه صادق نيست مثالًآغير از 

ن صادق آريحان بر تخمه  هچون باالجمال است و نه تفصيل بنابراين حکم گيا

ن خطاي آصادق نيست و ارباب منطق به  نيست چرا که حکم جزيي بر کلي

 .مي گويندترکيب 

ن حکمي که از کلي بر جزيي وارد آ البته حکم کلي به جزيي صادق است اما

است شامل حکم  لَّست که جزيي چون از اجزاء کُا نآاست شاًني از اجمال 

 .نداشئوني از کليت شئ  ،و تفاصيل اتکلي مي شود و جزيي
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کلي و تفصيلي، رنگي از اجمال دارد مانند تشابه نفس  رنگي از ،بنابراين جزيي

اين شباهت از سنخيت اين  .با قوا يا برعکس از لحاظ رابطه بين شاًن و متشاًن

 دو است.

عبادت خداي  اين رو تکاليف اجمالي و کلي حکم اجمالي و کلي دارد مثالً از

ت، حج، ن امثال نماز، زکاآسبحان تکليفي کلي و اجمالي است و شروحات 

 ايثار و جهاد و غيره. تبري و تولي، انفاق،

بر مصاديق  لذاعبادت است که مفهومي اجمالي است  ،پس اجمال طاعت حق

گردد هر يک از مصاديق، عبادت و طاعتند لکن نماز همان  متکثره حمل مي

 ،واحد  ،زکات نيست وحج همان دفاع و جهاد نيست لذا حکم اجمالي مصاديق

 .است يل مختلفلکن احکام تفاص

نچه بايد باشد که اليق اوست اطاعت آاگر حق متعال را اجمالي، با پشتوانه 

بجا  تمام تکاليف و طاعات راو گويي که  اسم اعظم استبه منزله نمايي  اين 

 ورده اي.آ

احکام مصاديق مختلف است لکن در مقام وحدت جمله محکوم معلوم شد که 

يعني و وحيدند مقام و جايگاه وحدت واحد  به حکم واحدند که کليه احکام در

هرجا کثرت . واحد است به وحدت موضوع و متکثر به تکثر موضوع ،حکم

نجا که عالَم آاما  موجود باشد احکام مختلف است و برخي با برخي ديگر مغاير

چه  وحدت است نه از اختالف خبري است و نه از تکثر و احکام گوناگون

 .ن استدهري همياينکه اقتضاء 
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مغايراز شئون  کثر و مختلف ومتاز اين رو پديدار مي شود که جمله موجودات 

   را د و شئونش نزمي تفصيل  لوحبر را اجمال  که  قلم موجود واحد است 

                     پراکند.مي 

 زلف آشفته او موجب جمعيت ماست

 چنين است پس آشفته ترش بايد کرد چون

 بطلب کام که مناز خالف آمد دوران 

 کسب جمعيت ازآن زلف پريشان کردم

بنابراين وحدت در عين کثرت وکثرت در عين وحدت است چرا که از ديدگاه 

 .، کثيرجمله واحدند و از منظر کثير ،وحيد

 ادي غم صيدي بديدـين ز صيوادي بديد          ـآن ز صيدي حسن صي

 مظهر خالقيت حضرتش. دوميمظهر واحديت خداي سبحان است و  اولي،لذا 

حال دانستي که هر موضوعي که وجه مابه االمتياز دارد يعني موضوعي ديگر در 

 .ميان است وچون بين دو موضوع امتياز است لذا دو حکم وارد مي شود

اگر  ونه عين يکديگر امادو موضوعي که شبيه هم هستند حکمي مشابه دارند 

 شود. نها متغير ميآن به تغيير آنها تغيير يابد حکم آماهيت 
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 مبحث حقيقت انسان

 

 خطاب قرب نوافل و فرايض
کنت سمعه الذي بي " خطاب حق در قبال قرب نوافل اين است که فرمود: 

يسمع و بصره الذي بي يبصر و لسانه ينطق به و يده الذي يبطش بها و ان دعاني 

ايض بحکم کالم خطاب حق تعالي در قبال قرب فر  "اجبته و ان سالتي اعطيته 

کان سمعي الذي اسمع  "  اين است که  "اطعني اجعلک بمثلي " حق تعالي که 

و مصداقش اميرالمومنين   "به و بصري الذي ابصر به و يدي الذي ابطش بها 

البته اين کالم براي هر  " انا عين اهلل ، انا يداهلل ": سالم اهلل عليه است که فرمود

 براي معصوم عليه السالم صادق است.انسان کاملي و در راس آن 

 

 انسانِ عُريان
انسان زماني عريان است که از خود نه اسم و نه صفت و نه منيت و نه نيت و 

 قصد و نه فکري داشته باشد.

انسان عريان در مقام عنديت و در محضر حق تعالي است و در پرتو نور حق از 

 خود هيچ ندارد.

ر غياب خورشيدند نور مي افشانند و به محض مي بيني که ماه و ستارگان تا د

اينکه در مقام عنديت شمس رسيدند از خود نه وجودي دارند که معلوم باشند 

 و نه عرض اندامي که نور بيافشانند.
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پس آنکه عريان شد هيچ فکر و نيتي و عملي و صفتي و اسمي از خود ندارد که 

ديگر نيست چون در  بروز دهد پس چون اين عالئم در شخص نمايان شد او

 محضر حق هيچ نيست جز حق پس خواه او را حق بخوان يا معدوم.

انسان زماني انسان است که اسم و رسم و صفت و فکر و عمل داشته باشد اگر 

افعال و صفات و اسماء را از او بگيرند يا بدون آن او را تصور کني هيچ نيست 

      ري است که نه نيست و مگر مفهومي که هيچ ظهور و موجوديتي ندارد ام

 هست. هن

نيست چون ظهور ندارد فرق بين خالق و مخلوق  ،هست چون امکان او هست  

در اين است که انسان بدون عالئم انساني معدوم نسبي است و نيازمند موجِد 

است اماخالق متعال که فاطر السماوات و االرض است بدون عالئم خداوندي 

 دوم بلحاظ اسماء و افعال.واجب است در مرتبه و مع

 

 "كن"تحليلي بر امر 
در يس  "انما امره اذا اراد شئ ان يقول له کن فيکون "اين مقال پيرامون کريمه 

و . استدر نحل  "و انما قولنا لشئ اذا اردناه ان نقول له کن فيکون "و شريفه

 ؟که مخاطب اين خطاب الهي کيست و چيستاين

اگر چيزي باشد که امر کن به او . ب مي خواهد امر کن، قول است و قول مخاط

تعلق نمي گيرد وقتي هست نمي گويند باش  پس بايد نباشد که بگويند باش 

 .حاال وقتي چيزي نيست چطوري مخاطب قرار ميگيرد که امتثال امر کن نمايد

توجيه به اين است که خود امر کن همان مخاطب است مثل اينکه انسان بگويد 

کار را انجام بدهم و همزمان با بيان اين کالم عمال برخيزد دراينجا  برخيزم فالن
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گفتن و برخيزيدن يکي است وگرنه چيزي نيست که در مقابلش که به او بگويد 

 .برخيز يا به خودش بگويد برنخيز

انما امره اذا اراد شئ ان يقول  ": پس قول همان فعل است يعني قرآن که فرمود

است بين باش و بودن فاصله  "فيکون "خود همان  "کن "يعني  "له کن فيکون

با تمام کماالت و اقتضائات اي نيست کلمه باش هم بودن و شدن است 

 . وجودي

     مثالً انسان طرحي . فعل است و مخاطب ديگري ندارد جز خودش "کن"

مي کشد و آن را اجرا مي کند اين چون مخلوق است بين اراده او و فعل او 

   اما درباره حق تعالي اين طور نيست وقتي مي فرمايد باش پس  فاصله است

پس قول امر حق به قدرت . مي شود بلکه باالتر باش همان شدن و بودن است

 .خودش است و قدرت او به امکان تعلق ميگيرد

امر کن و فاعل است  ،نسبت به اراده و حَييَّت دراين رابطه بايد بدانيم که حيات

 ،امر کن و فاعل است و قدرت ،و اراده خود نسبت به قدرتو اراده قابل او 

قابل او و قدرت نسبت به امکانات امر کن و فاعل است و امکان قابل او و قابل 

از اين حيث که قابل است فاعل نيست چه اينکه شئ فاعل خود نمي تواند 

در کريمه ياد  "شئ"و کلمه شريفه   گيرد باشد و فيض را از خارج خود مي

اذا اراد "ه ناظر بر امکان و ممکن است که مورد اشاره قرار گرفت و فرمود شد

 ."شئ

انما قولنا لشئ اذا اردناه ان نقول له کن : نحل فرمود 40حق مبارک در کريمه 

  قدرت به امکانات يعني ماده ممکن يعني اراده به قدرت تعلق ميگيرد و "فيکون

 ر بيان و عقل سه مرحله است اماآنچه که قابليت بودن و شدن دارد و اين د
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پس امر کن  ."و ما امرنا اال واحده کلمح بالبصر "يک امر بيش نيست ،دروجود

به ممکنات مشمول دايره قدرت خطاب مي شود و ظاهر مي شوند يعني نه از 

عدم مطلق بلکه از امکان به وجوب رسيدند تا در امکان است خفي است وقتي 

  .بود شد به اظهار مي رسد 

دو مطلب را بيان کرديم  .خفي و امکان به وجوب و وجود بياکن فيکون يعني از

و آنها به اين ترتيب شد که . دو يکي است در چشم يکتا بين عارفکه هر

خطاب امر کن خطاب اراده به قدرت است يعني امر کن همان فيکون است 

مطلب دوم . خود همان فعل يا آفرينش و عالم است "کن "بالفاصله به عبارتي 

ان يجري االمور  "خطاب به ممکن است که هر دو مطلب يکي است چه اينکه  

 ."اال باسبابها

خطاب امر کن به امکانات است به اين دليل است خطاب يا به  که گفتيماين

است که تحصيل حاصل  چون  به وجود که محال است. وجود است يا به عدم 

 .محالٌهو 

عدم ملي در نص النصوص في شرح فصوص الحکم به بيان مرحوم سيد حيدر آ

. ما نيز از اين بيان استفاده مي کنيم دو گونه است يا عدم مطلق و يا نسبي است

خطاب به عدم مطلق محال است چون از دايره  و دراين بحث مي گوييم

معقوليت خارج است و از حکيم سر نمي زند از اين رو تنها خطاب به عدم 

مان امکان است يعني شئ اي که شايسته وجوب و وجود نسبي جايز است که ه

نه وجود  "کن "و ايجاد است لذا آنچه امتثال امر حق مي نمايد در مخاطب امر 

است و نه عدم صرف بلکه چيزي است که نه معدوم است و نه موجود در عين 

 .حال هم معدوم است و هم موجود
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 نافخ، ربّ منفوخ است
 "روحي من فيه نفخت و "وح را در او دميد ربَّ هر شخص همان است که ر

چون تمام حقيقت او همان ربَّ است و جز او چيزي نيست وراي او. در يک 

کالم آن نحوه توجه حق تعالي در ايجاد يک فرد ، ربَّ آن فرد است اعني ربَّ 

 مقيده.

 ولو دهد مي نسبت خود به را افعال همه است مطلق فاعل سبحان خداي چون

 از(. 17)انفال  "ما رميت اذ رميت ولکن اهلل رمي ".باشد نسبي فاعل او عبد

 "ان يجري االمور اال باسبابها  " .داد نسبت خود به را نفخ فعل تعالي حق اينرو

 تدبر کن در اينکه اين قاعده اي تمام ومطلق است.

فعل خدا به اسباب است و دميدن روح نيز به اسباب است پس ربَّ هر کس آن 

روح را در او دميد و او مظهر اسمي از اسماء اهلل تعالي است و  سببي است که

 کمال او به اوست و اتصال و ارتباط فرد به حق هم به اوست .

اين ربَّ يا مظهر جمال و يا جالل است. سلوک و شخصيت و ماهيت و 

حقيقت و کمال و نهايت هرفردي مبتني بر سلوک و شخصيت و ماهيت و 

بَّ اوست که او ربَّي از ارباب است و حق تعالي رب رحقيقت و کمال و نهايت 

 االرباب. 

ربَّ فرد در او مي دمد يعني آنچه اقتضاي ذات اوست در او مي دمد باذن اهلل 

تعالي. هر آنچه که اقتضاي وجودي اوست در او مي دمد اگر ربَّ جمالي باشد 

 اقتضاي جمال و جالل اقتضاي جالل.

مربي وجود و بقاي اوست و آنچه مابين و  ربَّ هر شخصي سرَّ اوست اين ربَّ

 الزمه وجود و بقاي اوست از باب ربوبيت به مربوبش اعطا مي نمايد.
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دگرگوني احوال مربوب ، حرکاتي است براي تخلق به اخالق ربَّش . چون 

 حرکات مربوب به حرکات ربَّش است.

ان ربَّي علي صراط "ذات مربوب هيچ گاه از ادب ربَّش تجاوز نمي کند 

     به عبارتي يعني من هيچ گاه از تماميت وجودي خويش تجاوز  "مستقيم

نمي کنم همانم که ذاتم هست و مقتضي است از اين لحاظ هم راضي و هم 

 مرضي است.

جريان خلقت ، تعلق ربي از ارباب به فردي از افراد امکاني است که در جريان 

يع افراد اربابند و حق آن تعلق غايت وجودي فرد به فرد است ودر نهايت جم

 تبارک و تعالي رب االرباب.

مربوبش را از عالم شهادت مي آغازد و از حسَّ ، را  اين ربَّ ظهور تجلي اش

 معني نفساني اين شريفه  "اقراء و ارق " راسفل السافلين است باال مي برد.که د

چنانچه خداي سبحان به  يعني صفات ربَّت را متصف شو و به کمال او برس

 فرمود : تخلق به اخالقي. )ع( رت داوود حض

وجود حسَّي مربوب همان تجلي  حسَّي ربَّ است و وجود نفساني مربوب در 

عالم ملکوت تجلي حق در مجردات است و تاجايي که تجلي اي نيست يعني 

 ظهوري دارد. نه مخلوقي نيست حق است و نه اسمي ونه خلقي و نه رسمي و

قال اهلل تعالي: انا مطيع لمن ) مر ربَّش را مطيع باشدرو است که اگر فرد اوااز اين

اللهم اغنني بحاللک عن حرامک و بطاعتک  "اطاعني( چنانچه در ادعيه است

گوش و چشم و زبان و دست ربَّش در  "عن معصيتک و بفضلک عمن سواک

 .مي شود  مقام خلقي اش
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در بين آنها  بسان ريسماني ممتد است که انقطاعي و نافخ و منفوخ نفخ رابطه 

نيست و حرکت منفوخ بسوي نافخ است زيرا نوع نفخ آن اقتضاء را دارد و 

منفوخ چيزي جز نفخ نيست و نفخ فعل نافخ است و فعل و فاعل متحدند و 

انفکاک ناپذير پس حرکت منفوخ از نافخ بالقوه به سوي نافخ بالفعل است يعني 

مان ربَّ خواهد بود کت مربوب بسوي ربَّش است و در نهايت مربوب هرح

 زيرا مربوب نفخ و دم و فعل ربَّش و نافخش است.

رو مربوب و منفوخ در فعليت نهايي همان نافخ و ربَّ خواهد بود زيرا از اين

انقطاعي بين ربَّ و مربوب و نافخ و منفوخ نيست و تفاوت تنها در بداعت 

 وقرابت و قوه و فعل است.

ه نفس رحماني مي کنند چون بين کن است که عرفا تعبير بنفخ همان امر 

فرمايش کن و يکون فاصله و انقطاعي نيست و از آنجا که بين نفخ نافخ و کن و 

 يکون تمايزي نيست بنابراين نفخ همان کن است و يکون همان منفوخ.

پس رابطه بين کن و يکون با نافخ و نفخ و منفوخ يکي است يعني رابطه نافخ و 

 ن فيکون است.نفخ و منفوخ همان رابطه ک

که نفخ به قوه پوشيده است که صورت جمعي آن مقام کالم آخر دراين بحث اين

يد آاوست و آنچه به تدريج به فعل مي  قضاي اوست که اقتضاي انزال ربَّ

 زيل است.مقدرات و قدر اوست که اقتضاي تن

حاالت گاهي حاکي از مقامات و گاهي حاکي از مقدرات است و اين حاالت يا 

يقظه و يا به الهام  است. و الت است که گذراست يا به مکاشفه اعم از نوم به ح

البته آنچه از کشف و الهام صحيحه بدست مي آيد ناظر بر مقام است و آنچه 

 حالت است ناظر بر حال. فافهم
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 عين ثابت و حقيقت وجودي انسان است "نيّت"
لحکم فرمود: عطاي امام العالمين حضرت وصي عليه الصاله و السالم درغرر ا

. و اين فرمايش گرانقدر حضرت ناظر بر "خدا به هر کس به قدر نيت اوست

. حقير را  "اعطي کل شئ خلقه ثم هدي "کريمه قرآن مجيد است که فرمود

بعون اهلل مطلبي است. اين فرمايش تمام حکمت است به ساده ترين بيان و 

 عبارت که معجزه قولي آن بزرگوار است.

ن عربي تمام اصول کتاب ارزشمندش فصوص الحکم را بر همين يک مرحوم اب

قلمداد کرده و  "عين ثابت "را به عنوان  "نيت"عبارت بنا کرده است. ابن عربي 

   در واقع تفاوت فقط در لفظ است اما در معني عين ثابت شخص دقيقا همان 

 اوست.  "نيت  "

ناظر  "ثم هدي"است و  همان اعطاي خلقت شئ "نيَّت"يا  "عين ثابت"يعني 

است.  "ما من دابه اال هو اخذ بناصيتها ان ربي علي صراط مستقيم  "بر شريفه

يعني هر خلقي را ربي است که هادي اوست. بنابراين کسي که  خلقتش را و 

حقيقت خود را شناخت ربش را شناخته زيرا حقيقت هر شئ اي  همان رب و 

رب  تخت حقيقت شئ همان معرفتمام حقيقت و غايت کمال اوست پس شنا

 است و جز رب چيز ديگري نيست.

دراخبار است که قدر و ارزش هر فرد به اندازه همت و نيت اوست. طبق 

فرمايش موالي کائنات علي عليه السالم عطاي خداوند عالم به هر کس به قدر 

نيت اوست. يعني کسي چيزي طلب نمي کند و نمي گيرد مگر بر طبق نيت و 

گيرد رزق او نيست و در  اي وجود اصلي خودش پس اگر چيزي نميبر مبن



 

 اشرااقت ربانی 230

قل کل يعمل علي " نه اينکه خدا نداده است. ،واقع خودش از ابتدا نخواسته 

 ."شاکله

براي اينکه بحث ظريف نيت خوب جا بيفتد حقيقت نيت را مي شکافيم براي 

ابت است که آن که مطلق و کلي و ثت را بر دو قسم مي کنيم. يکي آناين کار نيَّ

حقيقت وجودي شخص است قسم دوم ناظر بر مقام قضاي شخص و اصل و 

آن مي شود و طبق  که ناظر بر مرتبه قدر است يعني مراتبي که تدريجاً واجدآن

را اقتضاء مي کند. درباره اين نيَّت که جزيي است در بحث حال و مقامش آن

 قضا و قدر مبسوط ميخواني.

سماء مقام   "يدبر االمر من السماء الي االرض " 5آيه  تدبر کن در کريمه سجده

قضا و ارض حال کنوني شخص است. آن مقام قضا نيَّت و حقيقت و اصل 

وجود شخص است. نيت به عبارت ساده اسم ظرفي است که تمام حقايق 

 شخص و نيات و مقاصد و اختيارات و اقتضائات شخص در آن است. 

الذي اعطي  "ضائات اشياء را به آنها اعطا فرمودخداوند حکيم تمام حقايق و اقت

. اين ناظر بر مقام قضا و جمع است که يک مرتبه بر "کل شيئ خلقه ثم هدي

بعد به  "انا انزلناه في ليله القدر "حقيقت وجودي شئ اعطا و نازل مي شود 

   تدريج طبق آن حقيقت وجوديش آنچه را که در خود باالجمال دارد اقتضاء 

و ان من  ":  فرمود 21که اين مرتبه قدر است که در سوره حجر آيه  مي کند

 . "شئ اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم

حال شخص است و آنچه ذاتش اقتضاء نموده است زيرا اقتضاي  "معلوم"

معلوم کاشفيت و يا آن چيزي است که نقداً آشکار است ومظهر اسم ظاهر و آن 
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اوست لکن در قضاي او موجود است مظهر اسم باطن و غيب چه فاقد اقتضاي 

 اوست که فعالً و حضوراً فاقد آن است.

نيَّت جزيي در مرتبه قَدْر و َقدَر مُخرج و کاشف عطاست از نيَّت کلي که به قول 

 "ابن عربي عين ثابت است و نيَّت کلي درخواستش از حق تعالي است که 

 "و از حق نيز اجابت است که فرمود است "يسئله من في السماوات و االرض

 ."کل يوم هو في شآنٍ

بايد باشد يعني طالب در طلب هر بين طالب و مطلوب سنخيت و تناسب 

چيزي نيست بلکه به دنبال آن چيزي است که از آن چيزي در اوست يعني 

معلوم باالجمال اوست زيرا طلب مجهول محال است بنابراين هر کس آن 

  ه وجهي از آن شئ در اوست. از اين در اخبار معصوم چيزي را مي طلبد ک

 عليه السالم که فرمود ارزش هر شخص به قدر همت و نيت اوست.

انسان چيزي مي طلبد که در خودش هست چون اگر چيزي از مطلوب در 

طالب نباشد اقتضاي طلب هم نمي کند پس چون از خدا چيزي درانسان است 

 ."ربهقد عرف نفسه فقد عرف  "فرمود 

معلوم شد که بيرون از انسان اصال چيزي نيست که بخواهد آن را بطلبد زيرا 

 خارج او عدم است.  

 سالها دل طلب جام جم از ما مي کرد

 آنچه خود داشت زبيگانه تمنا مي کرد

يعني قضا و قدر و لوح و کتاب و حشر و نشر و مبداء و معاد و برزخ و بهشت 

و انسان. تدبر کن در سخن خداي سبحان در و دوزخ خود انسان است بما ه
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که فرمود: اقراء کتابک و کفي بنفسک اليوم عليک  13کريمه اسراء شريفه 

 . "حسيباً

به انجام مراتب دارد و در هرعالمي فعل خواندن است و هر فعلي در  "اقراء"

دراين کريمه يعني ظهور ملکات نفس و  "اقرا"اقتضاي خاص خود است  

 س است مر ظهور ملکاتش را .شهود عيني نف

بحث را بر مجراي ديگري جاري سازيم که عوائد اهلل حال نيک است بعون 

 ديگري عايد شود. 

محور بحث اين است که نيَّت امام علم وعمل است. رسول اعظم صلوات اهلل 

عليه و آله فرمودند: العلم امام العمل و العمل تابعه. يعني علم امام عمل و عمل 

ت. باز فرمودند: االعمال بالنيات.  علم امام عمل و عمل تابع علم است تابع اوس

 اين رابطه بين علم و عمل است. 

بزرگان فرموده اند علم و عمل دو جوهر انسان سازند مطلب راقم اين است که 

شآنش ن ساز است با اينکه نيَّت کلي که نيت نيز بسان علم و عمل جوهر انسا

 علم و عمل است. بيان شد امام نيت جزيي و

ح آنها. مل جسم نيت کلي است و نيت کلي روعبارتي نيت جزييه و علم و عب

 بنابراين النيَّت امام العلم و العلم تابعه و العلم امام العمل و العمل تابعه.

علم و عمل بر مبناي نيَّت سنجيده مي شود در اخبار ائمه عصمت و طهارت 

مشان محشور مي شوند حال درياب که عليهم السالم است که هر قومي با اما

 امام کيست و مامون کيست.

چه بسا علم و عملي که بر مبناي نيَّت شر و مزورانه باشد در اين صورت 

دوجوهر انسان ساز نيست بلکه مخرب انسان است پس شرط علوَّيت علم و 
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عمل که متضمن مکان عِلوي و مکانت علوي است نيَّت است. نيَّت شرَّ نيز 

 ت مکان و مکانت سفلي است.ضامن سفلي

و منسوب به روح و عمل طالب مکان و منسوب به الب مکانت اگر علم ط

       جسم است ، نيَّت نيز ذات علوَّ است يا همانطور که به کشف الهي گفتيم 

حقيقت انسان و اصل وجود و جوهر ذات اوست يا بقول شيخ محيي  "نيَّت "

 الدين عين ثابت.

ز آبگير نيت کلي که ذات عالم و عامل است ناشي مي شود بنابراين علم وعمل ا

در د فاقد حيات و روح است چه اينکه از اين رو علم وعمل که فاقد نيت باش

بيان معصوم عليه السالم است که هيچ عملي بدون نيت پذيرفته نيست چون 

که پذيرفته شود زيرا شرط موجوديت حيات است و احکام  وجود ندارد اصالً

 ت حمل مي شود نه بر عدم.بر حيا

اين سعي و عمل که تابع علم بايد باشد از ظالالت  "ليس االنسان اال ما سعي "

 نيَّت و عين ثابت شخص است.

نوع علم و عمل يا کيف نفساني آن دو مبتني بر اقتضاي عين او يا همان نيَّت 

کلي و حقيقت وجود اوست پس نيت پدر است و عمل فرزندان او. در روايات 

معصومين عليهم السالم است که خالص کردن عمل از خود عمل سختر است. 

 خالص کردن عمل به نيت مربوط است فافهم.

مطلبي به گونه اي ديگر که به فضل الهي به خاطر حقير رسيد اين است که خدا 

چيزي اضافه يا کم نمي دهد بيشتر از ظرف و کمتر از آن هم نمي دهد اگر 

دهد اگر بدهد بد نمي دهد او به کسي ظلم نمي کند  کسي چيزي نخواهد نمي
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اگر کسي بد خواست به او مي دهد از اين حيث که  او را اجابت کرده است نه 

 اين که خواست به او بد بدهد.

پس به هر کس مي دهد آن چرا که او مي خواهد در قبال اجابت خواهش 

التظلم نفس  "د استعداد و حال و عمل گنهکاران در سوره ياسين مي فرماي

 "فانما يتزکي لنفسه "و در قبال خواست نيکان در سوره فاطر مي فرمايد "شئ

انا مطيع لمن  "و در حديث قدسي فرمود "ادعوني استجب لکم "چون فرمود

 و فرمود: عصيان مي کنم کسي را که مرا عصيان کند. "اطاعني

خداست افاضه و از  بنابراين نمي دهد مگر آن چه را که از او مي خواهند و از

مخلوق است استفاضه و خداوند عالم بجاي بندگانش تصميم نمي گيرد بلکه 

 تصميات بندگانش را اجابت مي کند .

يعني اعيان و حقايق ممکنات  "اينکه حق متعال فرمود: ادعوني استجب لکم 

پس هر کس هر چه خواست ،   "اعطي کل شئ خلقه "خواندند او را و او نيز 

فياض علي االطالق نيز هر چه را خواستند داد. به هر کس هر چه  خواست و

 بايد داد دادند.

      حقايق همه اشياء نيز حق تعالي است در شريفه آخر کريمه ياسين فرمود: 

. ملکوت حقايق ممکنات  "فسبحان الذي بيده ملکوت کل شئ و اليه ترجعون "

 يا همان اعيان است که مظاهر الهيه اند.

             

 "...  في بطن امه شقيالشقي من "سرّحديث 
در ابتدا بايد گفت که اگر کسي مومن است جان او مومن است نه جسم او و 

 اگر کسي کافر است جان او کافر است نه جسم او.
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مثال حقيقي و استناد به غيب دارد و وجودش در عمل کلي الهي  چون هر شئي

او کفر او معلوم بوده در علم اجمالي و ملحوظ است بنابراين پيش از ايجاد 

شرح کفر يا ايمان در علم تفصيلي در ظرف خاص خود است که عمده آن عالم 

 دنياست.

مومن است و چون روح  بنابراين کسي که کافر يا مومن است جان او کافر يا

مجرد است و مجرد از حيطه زمان و مکان خارج است از اين رو جان انسان چه 

ر اعم از زمان و مکان است وچون اين چنين است کفر و ايمان  مومن ياکاف

 شخص پيش از تولد او در دنيا معلوم است .

چون دار ملکوت ظرف وحدت و لف و جمع است از اين رو علم حاکم بر آن 

علم کلي و اجمالي است به اقتضاي وحدت ملکوتيه . اشياي دنيويه مثال و نزيل 

ملکوت است کفر و ايمان نيز بايد مستند به حقيقتي  و مرتبه نازله حقايق آنها در

 خارج از دنيا باشد.

پس کفر و ايمان شخص که در دنيا ظهور دارد و مستند به کفر و ايمان او 

درعالم پيش از دنياست چون کافر يا مومن شدن انتخاب است و دنيا ظرف 

يش موجود تشريح اين انتخاب بنابراين بايد پيش ازدنيا عرصه انتخاب و آرا

بوده باشد قرآن کريم اشارات واضحي در معناي اين کلمات دارد چنانچه رجوع 

 شود.

 5و بحارجلد  3جلد  356امام کاظم عليه السالم در کتاب توحيد صدوق ص 

      فرمود شقي کسي است که موقعي که در رحم مادر است خدا   157ص 

 ي دهد و سعيد کسي است که درنده اعمال اشقيا را انجام مآيمي داند که او در 

 ينده اعمال نيک انجام مي دهد.آ
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جمال است  چرا که در دار معلوم بودن سعادت و شقاوت افراد درعلم باال

      نچه در باطن است در فعليت ظاهر آديار تکليف نيست بنابراين ملکوت 

 مي شود و اجمال در جريان کثرت تفصيل مي يابد.

نچه در باب آاست نه عيني يعني خالصه و عصاره  علم باالجمال علمي نفسي

نچه قبل از تفصيل است اجمال آمکثورات است در وحدت موجود است و 

 افاده تصرف و جبر نيست. ،است و صرف علم به اجمال

نچه در آنچه در کثرت است و در باب تفصيل و آلم ذر بيان  اينکه ااثبات ع در

ن وجود تکثير شود آالجمال موجود باشد  بعد معاد است و انتها بايد در ابتداء با

معاد  ر، از اين رو مبداء واوچون حيات دائر بر مدار تکوين است و تکوين مد

 دو صرفا در اجمال و تفصيل است. واحد است و اختالف ميان اين

فرينش وجود علمي داشته آاز اين رو همه موجودات به ويژه انسان بايد قبل از 

پس تکثير شود و مجدد به مبداء خويش با لباس تفصيل باشد باالجمال و س

 رجوع کند.

نچه در ديار کثرات به تفصيل موجود است در مملکت وحدت به آبنابراين 

اجمال موجود است چرا که تا اجمالي نباشد تفصيلي نيست و تفصيل نيز جز 

 اجمال خويش مرجعي ندارد.

ن است . در مبداء يا شکار است در باطن وحدت نهاآنچه در صورت کثرت آ

 عالم ذر يا فطرت، به اجمال است و در معاد به تفصيل .
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 مراتب تجلي حق و انسان از غيب تا شهادت مطلق
علم دارايي نفس است و شريف چون نور است و مدرک و کاشف او عقل 

ز است نيت ناشي از علم و امري نفساني و انسان ساز است. چون حظ انسان ا

حظ فاعل انساني به نيت اوست. هرکاري خداست و  فعلش است فاعل

 اميرالمومنين فرمود : ارزش و قدر هر کس به اندازه نيت اوست.

پس نيت انسان ساز است . عمل مستند به جوارح است و محدود به حدود 

اندام و علم مستند به عقل است و نامحدود. پس علم اشرف از فعل است و 

ست که معصوم عليه السالم فرمود االعمال عالم اشرف از فاعل از اين رو

بالنيات و نيز العلم امام العمل و العمل تابعه. در شرح اين دو عبارت اعجاز آميز 

 نبوي در کتاب حاضر شرح هايي خواهي خواند.

گفتيم فاعل مطلق خداست و حظ فاعل انساني در قلمرو نيت است فعل عرض 

ت چون امري وجودي و حقيقي است بر نيت در واقع  و اصالت با نيت اس

رو نيت چه در کسوت عمل از ايناست بنابراين حکم وجود بر آن جاري است  

در آيد يا در نيايد موجود است به وجود نفسي و هر موجودي صاحب اثر است 

 بنابراين نسبت نيت به عمل نسبت وجود به ماهيت است.

معلوم و معقول  عمل به جوارح ظل نيت نفساني است و نيت ظل علم و علم

 است پس عمل ظاهري سايه عقل است چه اينکه عمل تجسم علم و عقل است.

عمل شاخ و برگ نفس است اصل آن چه در اندام و کسوت خارج است در 

نفس موجود است . عمل ونيات نيک از طهارت نفس و نيات و اعمال بد از 

نجد چه اين که شرارت نفس بر مي آيد . تمام علم و نيت در قالب عمل نمي گ

 نسبت آنها نسبت نامحدود به محدود است.
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 "نيت عين ثابت  "قت نيت عالوه بر اين بخش، در بابدراين کتاب درباره حقي

 مطالب مبسوطي خواهي خواند. "بحث قضا و قدر "و 

نيَّت دو وجه دارد: يکي معلول و  ديگري علت.  معلول نفس است باعتبار اينکه 

عني آنچه که به فعلي معين تعلق گرفته است اين تعين از نفس صادر مي شود ي

 نفس است در مقام کثرت و قَدَر. 

افعال، تعينات نفس اند هر يک مظهر نفس که اسم و رسم و حکم خاص خود 

را دارد. نفس به منزله خورشيد است و نيات پرتوهاي آن. وقتي علم نفس در 

ه نازل آن نيت مقيده و نازل آن مقام قضا به فعلي تعلق گرفت) درمقام قدر( مرتب

فعل است درمقام تحقق در خارج. پس فعل خارجي مستند به قدر درمرتبه تعلق 

 و قدر مستند به قضا در مرتبه علم نفس است.

بنابراين تعلق که همان نيَّت و قصد دروني نفس است حقيقت فعل است و 

ي از فعل از صورت خارجي محصل آن درخارج سايه اوست و حَظِّ فاعل انسان

 ناحيه تعلق است که مشرف به فعل خارجي است.

و اسباب خارج از ذات فاعل انساني است اعنَّي  مستند به اسباب فعل خارجي

انسان علت فعل است در خارج نه مطلق فعل زيرا فاعل مطلق خداست و فاعل 

 مقيد انسان.

وه صورت خارجي فعل محکوم به فناست و آنچه که باقي است تعلق و نح

وجودي و نفساني آن فعل است که في الواقع تعلق  شآن اقتضاي ذات نفس 

است که اين تعلقات افعال غير متعينه و شاخص و افعال خارجيه تعين و سايه 

 آنهاست.



 

 اشرااقت ربانی 239

پس اصل ، امر تعلق است ولو سايه آن در خارج تعين نيابد . اغلب نازالت و 

باقيست. اين نيز نيک است که  صادرات در مرتبه تعلق نفسانيه است  و در آنجا

بداني نسبت نفس به تعلقاتش سير نزولي و در منازل ليالي است و جهت 

 تعلقات به نفس قوس صعودي و منازل ايامي است. 

پس عمده تعلقات در کسوت فعل خارجي معين نمي شوند واين سرَّ آن است 

مايند . که در آخرت اشخاص ازوجود و عدم بسياري از افعالشان تعجب مي ن

پس تعلق نحوه اي وجودي از شئونات نفس است که مکان آن حد فاصل نفس 

 با فعل خارجي است.

مي داني که سايه در صورتي ايجاد مي شود که نور باشئ اي برخورد کند و آن 

نور با بازگرداند يعني سايه حاصل برخورد نور باشيئ اي و انعکاس آن است که 

 شکيل سايه است.نتيجه مقاومت و انعکاس نور ت

فعل سايه نفس است و نتيجه برخورد پرتوهاي نفس با قصد و نيت و تعلقات و 

حضور در عالم تعلق است. وفعل خارجي سايه وانعکاس آن پرتو است. عالم 

تعلق و نيات و مقاصد عالم مجردات است چرا که نفس افعالند و عالم افعال 

و تعلقات نفسانيه روح افعالند خارجيه عالم اجسام است يعني مقاصد و نيات 

که جسماني هستند و چون جسم در روح است نه روح در جسم پس فعل در 

 نيت است نه نيت در فعل. 

با اين حساب رابطه فعل با نيت نسبت ظهور و ظاهر و مظهر است نه اينکه 

 چيزي جدا باشند.

د و شرح و تعلقات و نيات پرتوهاي نفس اند به عبارتي مقدرات) تعلقات( مستن

 ظلِّ قضا) نفس ( و نفس ظل و نازله عقل است.
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نسبت عقل به نفس نسبت امر است به قضا و نسبت قلب به عقل نسبت 

 واحديت است به امر و نسبت سرَّ به قلب نسبت احديت به واحديت است.

تعلقات پرتوهاي نفس اند و منطبق بر تقدير. نفس ظل عقل است و منطبق بر 

عقل نازله قلب است و منطبق بر امر و  "ي وحدته کل القويالنفس ف "قضا که 

 قلب تجلي سرَّ است در مقام واحديَّت و سرَّ  تجلي احديَّت.

تجلَّي انسان که مَثَل حق و خليفه اهلل است منطبق بر تجليات الهي است به اينکه 

سرَّ انسان منطبق بر احديت حق و قلب او بر امر و نفس بر قضا و تعلقات بر 

 و فعل بر اسباب خارجي. مقدرات

بنابراين انسان را در مراتب وجوديش اسماء و احکامي است . خداي سبحان 

عالم را در شش روز آفريد و انسان که عصاره و ميوه و نطفه عالم است مشتمل 

بر آن شش روز است که آن ايام، سرَّ ، قلب ، عقل ، نفس ، تعلقات و افعال 

 است.

ن در عالم مجردات است و ظهور خارجي او فقط عمده وجود و موجوديت انسا

 در مقام فعل خارجي است.

 به هر جا کافتاب آنجا نهد پاي                  پس ديوار باشد سايه را جاي

مقام انسان از سرَّ تا نفس قلمرو وحدت و مجردات است لکن تعلقات و 

)تعلقات(  تعينات نفس و افعال ، تعينات تعلقات است در واقع تعينات نفس

افعال( فرع است ونسبت آنها نسبت شاخص به سايه اصل و تعينات تعلقات)

 است.

پس تعلقات تمام حقيقت و صورت باطن افعال است و مقدرات تمام حقيقت و 

 صورت باطني اسباب خارجي.
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چون انسان معلول خداست مراتب وجودي انسان نيز معلول مراتب ظهور حق 

علت سرَّ و سرَّ حاکي از اوست . قلب معلول  تعالي است از اين رو احديت

ک اوست. قضا درِعلت عقل و عقل کاشف و مُ ،ک اوست . امردرَ واحديت و مُ

علت نفس و مقدرات علت تعلقات و تعلقات حاکي از اوست و اسباب علت 

 افعال.

ورت نازله آن صور از مقام قضا صور معقوالت از عالم امر به عقل فايض و ص

 .ي شودم برنفس افاضه

افعال نتيجه تقارن و مواجه با اسباب خارجي است مثالً اگر تعلق به سفر گيرد 

تعلقات نيز نتيجه  اما توشه و اسباب آن فراهم نشود فعل سفر محقق نمي گردد.

عبارتي افعال حاصل ازدواج نفس با مقدراتِ ناشي از قضاست بمواجه تقارن و

خود نيز ناشي از تناکح نفس با  تعلق و نيت با اسباب خارجي است و تعلقات

 مقدرات است و نفس حاصل نکاح عقل با قضاست.

قدر( است ومقدرات ب خارجي و تعلقات دو وجه مقدرات )از اين رو اسبا

ديگري ناشي از تجلي يانفس دو وجه قضا که يکي ناشي از تجلي الهي )قدر( و 

 نفس(.انساني است )

  و از امر به عقل و از قضا به نفس نازل بنابراين امر الهي از واحديت بر قلب 

مي شود. چنانچه قرآن کريم مي فرمايد: يدبراالمر من السماء الي االرض ثم 

. اين چنين است که تدبير مي فرمايد نفس را از مجراي قضا و تدبير "يعرج اليه

 ن مي بخشد فعل را با اسباب. مي کند تعلقات را با مقدرات و تعيَّ

 ."قل کل من عنداهلل"، "ال ان يشاء اهللو ما تشاوون ا "
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 به غير از خوبي ليلي نبيني            نشيني مجنوناگر بر ديده 

 سنگ بايد در ترازوزر بي          بازورا سخت هنراگر خواهي 

 در تو نبود مرده باشي عشقيچو       اگر صد آب حيوان خورده باشي

 نه خود را در قفس ديدي نه در دام    بست در کامزبان مي طوطياگر 

 الحان نبودرا مرتبه مرغ خوش زاغ     اين ندانسته که قدر همه يکسان نبود

 طاووسبيني و من پر تو پا مي        بگفتاش کوتهي افسوس افسوس

 لمبه زر آسان شود دشوار عا                   عالم کاربود بر زر مدار 

 وشهوت راه دور است عشقميان       به شهوت، قرب تن با تن ضرور است

 از کارفرماي کارکه خيزد ذوق                به ذوق کارفرما پيش نه پاي

 اش جز در برون در نبيندکس               به هرجا شرع بر مسند نشيند

 پس ديوار باشد سايه را جاي              به هرجا کافتاب آنجا نهد پاي

 هاي ابروتو ابرو من اشارت          بيني و من پيچش موتو مو مي

 خموشي را امانت دار کردند            چو دل را محرم اسرار کردند

http://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://fa.wikiquote.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikiquote.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://fa.wikiquote.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikiquote.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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 چو پا نبود چه يک فرسخ چه يک گام           چو شد گو باش گامي تا در کام

 نه مانند سخن غمَّاز باشد                موشي پرده پوش راز باشدخ

 خلل کي افکند بعد مکاني             در آن قربي که باشد قرب جاني

بايست به هرکس آن چه مي                  ستاحسان گشاده ٔ  در نابسته

 ستداده

 )وحشي بافقي(

 ست تيز               گر نداري تو سپر واپس گريزنکته ها چون تيغ پوالد

 پيش اين الماس بي اسپر ميا                 کز بريدن تيغ را نبود حيا

از اين رو مقدرات علت ، علت مراتب تجلي انسان است. مراتب تجلي حق

تعلقات رادر نفس تعين مي بخشد. مقدرات بسان  ،است يعني مقدراتتعلقات 

آهن ربايي است که تدريجاً تعلقات را از نفس جذب مي کند و در ظرف 

  اسباب مي ريزدو اسباب تدريجاً خود را در معرض و مواجهه با انسان قرار 

 مي دهد. 

لوس بر جتنزل حق از احديت به واحديت ، تجلي اوست اين تجلي اراده حق 

  علي العرش استوي( که به اقتضاي آن اسماء در مقام ربوبيت و ربيت است )

که اقتضاي )بي شمار کثرت يافت و به تبع آن اعيان موجودات ممکنه ايجاد شد

چون الجرم اشياء خارجي بايستي در  است "و االرض بديع السموات"شريفه 

 ،علميه و آن اسماء در حضرت يکجا و يک نقطه به غيب مستند ومتصل شود(

ارباب اين اعيان شدند زيرا آن ارباب طالب اين اعيان شدند چون ربَّ اند 
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مربوب مي طلبند. اگر حق تعالي از احديت به واحديت منصرف شود همه عالم 

 از ارباب و اعيان به کتم عدم خواهند رفت.

 است.بنابراين سراسر عالم به منزله درختي است که حق تعالي روح آن درخت 

يدبراالمر من  "طبق نظام دقيقي که از عالم غيب تا شهادت امور تدبير مي شود. 

 . "السماء الي االرض

اسباب ، شهادت و ظهور عيني قدر و قضاء و امر است و افعال ، شهادت و 

 ظهور عيني تعلقات و نفس و عقل است.

ارض است  بنابراين اسباب خارجي ، عالم شهادت سماء و افعال ، عالم شهادت

و  بنابراين سلسله طوليه علل در قوس نزول به اسباب خارجي ختم مي شود

 سلسله طوليه معلوالت در قوس نزول به افعال خارجي منتهي مي شود. در

 قوس صعود نيز اسباب به عالم امر و افعال به عقل ختم مي شود.

ست اينکه مي گوييم مقدرات علت تعلقات است يعني مقدرات علت افعال ا

آنچه را که اقتضاي نفس است چه اينکه مقدرات علت اقتضائات نفس است نه 

ذاتي نفس است و نقش قضا و قدر در  ،چيزي خارج از نفس زيرا اقتضائات

س بين نفس و آنچه اقتضاي اوست تجان ت است زيراخرجيَّنفس ، کاشفيت و مُ

خارج از و تناسب وجود دارد بلکه هم اوست وعلت که قضاو قدر است چيزي 

 ذات نفس را آشکار نمي سازد. 

و قضا و قدر الهي في الواقع نفس برون همان طراود که در اوست  بنابراين از

. به عبارت ديگر قضا و قدر رِج نفس از نشاء اي به نشاءاي ديگر استمُخ

ما من دابه اال هو اخذ  "مَرکب نفس است که او را به مقصدش مي رساند

 ."صراط مستقيمبناصيتها ان ربي علي 
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مرکب راکب را جز در مقصدش نمي رساند يعني مرکب في الواقع رسول 

 مطلوب و مقصود طالب است.

حضرت صادق سالم اهلل عليه مي فرمايند: اگر مردم از اسرار قدر آگاه بودند 

 يکديگر را سرزنش نمي کردند.

 ر تو جاري امير مومنان عليه السالم مي فرمايند: اگر صبر کني مقدرات الهي ب

مي شود و تو ماجور خواهي بودو اگر بي تابي کني مقدرات الهي بر تو جاري 

 چيزي نصيب تو نمي گردد. مي شود و

زينت عابدان امام سجاد سالم اهلل عليه در مناجات شعبانيه عرض مي کند : 

اطمينان دارم که سرنوشت هاي حاکم بر امور باطن و ظاهرم که تا پايان عمرم 

اي سيدم بر من جاري است و فقط به دست توست نه به  ر مي زنداز من س

 دست غير تو.

اي سالک طريق حق، بدانکه فاعل حقيقي خداوند عالم است که فعالٌ لمن يشاء 

الناس يحشر "است  و حظ تو از عملت به قدر نيت توست قال النبي)ص(

گر راضي گر راضي به رضاي حق بودي در اعمال ماجوري اا. پس "بصورالنيات

 نبودي فعل انجام مي شود خواهي نخواهي و تو را بهره اي نخواهد بود.

بحث قضا و قدر از اغمض علوم و معارف است پس نبايد خسته شد و براي 

زايش معرفت بايد درد آن را نيز تحمل کرد بنابراين بحث را از زاويه ديگر 

 .دنبال مي کنيم تا خداي سبحان ما را هدايت فرمايد

سن زاده بر فصوص الحکم فارابي آمده است که اسباب رح عالمه حدر ش

و آنچه به انسان نزديکتر است از قدر است و مقدرات مستند به قضا  معلول
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ظهور روحانيات در عالم دنيا اسباب است و آنچه در درون انسان رخ مي دهد 

 منطبق بر اسباب است.

خارج از انسان است و آن  که اسباب خاطر نشان ميکنددراين باب راقم حقير 

گيرد و مستند به تقديرات آن شخص است با  اسبابي که مقارن انسان قرار مي

آنچه از ميل و گرايش و خواهش در درون انسان است منطبق است و اين 

معنوي و روحاني است ولو ابتدا و در ظاهر شخص بدان مايل نباشد و ، انطباق 

 يا خواهان آن نباشد.

زه او خاص اشخاص و انداتند به قدر هستند وچون تقديرات، چون اسباب مس

ابي بند و اندازه او از اين رو هيچ اسا بنابراين اسباب خاص اشخاص است

خارج از نظام علم الهي نيست و هرچه محقق است مضبوط و مکتوب است 

 ."قل کل من عنداهلل "پس نه علتي گم مي شود و نه معلولي.

قضايند بنابراين اشخاص ملحوظ در قضايند از آنجا تقديرات اشخاص ناشي از 

که قضا حکمت و علم الهي است بنابراين اشخاص در علم الهي اند و چون 

علم الهي به قضا نشست و قضا نشر به قدر گرفت اسباب فراهم مي شوند و 

اشخاص را ايجاد مي کند و اشخاص افعال را و افعال گوهر شخص را  ، اسباب

اشخاص سرنوشت او رانمايان مي سازد از اين رو سرنوشت و  و گوهر و نتيجه

مرجوع به قدر و آن نيز به  و اشخاص مستند به اسباب و اسبابعاد اشخاص م

  پس حقايق اشخاص همان قضاست. قضاست

لول از علتش تخطي نمي کند چون اشخاص مستند به اسباب هستند وچون مع

اي آن مقدرند و آن مقدرات از رو اشخاص نمي کنند مگر آن را که براز اين

 مجراي اسباب جاري مي شود.
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پس آنچه در ظاهر رخ مي دهد نيست مگر آنکه در باطن اصل اوست البته اين 

بحث را نبايد با جبر خلط کرد چه اين که افعال و رفتار و اعمال افراد متن 

 گوهر وجودي و تفصل اصل اوست و اصل انتخاب خود اوست . اهلل اعلم

که نظام عالم بر مبناي علم است و در حقيقت نشر علم الهي است  شدروشن 

 ءانسانها منطبق هستند با تجلي الهي اعني خود تجلي الهي اند و فاصله ميان مبدا

و معاد شرح اين انطباق است که چون مکثور شد اختالف و تضاد و ماهيات که 

و کسي که  اما در واقع به وجود دهري واحدندمتضمن آنهاست ظاهر شد 

 وجود را واحد نديد احول است.

فاصله اي نيست بوجودي دهري عين يکديگرند اما به لحاظ د بين مبداء و معا

 فاصله دارند وکثيرند و غير منطبق مي نماياند. وجود زماني 

موجودات زماني اند در عالم کثرت که دنياست اما درعالم وحدت و لواحق، 

واحقند بنابراين چون فاصله ميان مبداء و جبروت لواحق وجودات عاري از ل

و نواقص معاد چيزي جز زمان و نقص وجودي نيست از اين رو با اسقاط زمان 

حقيقت واحد يا همان ، حقيقت عريان مي شود که و به تبع آن لواحق زماني

ما امرنا اال واحده کلمح بالبصر( اين زيبا رو عريان  و)و معاد است اتحاد مبداء 

 پس نيک درياب تا به وصالش کامياب شوي. براي محرمش،نشود جز 

که قدر چون نشر است و انسان تحت آن، بنابراين قدر، شرح انسان حال بدان

است و اين نشر فقط براي آگاهي اوست برعمل خويش و گوهر خود است و 

عالم عليم و حکيم و غني چيزي مکشوف شود  گرنه قرار نيست براي خداوند

 سان بيان حال اوست فقط. فلله الحجه البالغه.بلکه اعمال ان
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قضا چون لفَّ و جمع است و انسان تحت قضاست بنابراين گوهر انسان در 

قضا حاضر است چون قدر منطبق بر قضاست از اين رو نشر انسان که اعمال 

اوست منطبق بر گوهر و سرشت اوست و حرکت او از خود به خود است يعني 

 د بالفعل .از خود بالقوه بسوي خو

 

 واحديت و احديت انساني

روح انساني دو مقام احديت و واحديت داراست زيرا مثل اعلي حق در کائنات 

احديت ذات اوست که تجلي ذاتي حق  "ان اهلل خلق آدم علي صورته"است 

 است و واحديت مقام تکثر اوست در افعال وملکات و صفات.

ت. عقل منبعث از قلب و نفس قلب مقام قضا و عقل ، قلم و نفس ، لوح اس

منبعث از عقل است. افعال نيز اسبابند بنابراين افعال شرح نفس و نفس شرح 

 عقل و عقل ظلَّ قلب است.

از قلب چيزي در عقل است که آن شناخت حق است و از عقل چيزي در نفس 

است و آن شناخت عقل است و در نفس چيزي از جسم است که آن عمل 

ن آني عمل عقالني و در عمل چيزي از جسم است که است در جهت عقل يع

 ظاهر اوست.

ذات افعال شاني از غايت و قضاست چه اينکه  مرتبت نازله و نشر و شرح 

اوست با اينکه اعمال و افعال ابتداي قوس صعود است همانطور که مقام 

 واحديت و ظهور عقلي ابتداي قوس نزول است.

عالم امر به اعتبار وجود روح و خلق به  پس انسان جمع عالم خلق و امر است

  عقل او جبرائيل و نفس او سينه رسول  ."و له الخلق و االمر "لحاظ جمسش.
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) نزل به الروح االمين علي قلبک( و قوا واندام رعيت او هستند خود کتاب خود 

است که همان کتاب حق است و اعمال او شرح احکام است و شريعت . از اين 

سان مقام قرآني است  که منبعث از قضا و عالم امر خود است و رو احديت ان

آنچه از عقل او مي تراوشد آيات قرآني در مشاکل و قوالب و هياکل فرقاني 

 است پس احکام و شريعت از عالم امر نازل و از عالم خلق صاعد مي شود.

احکام بر سبيل جمع وقرآن نازل و به صورت تفصيل و فرقان صاعد مي گردد 

  آنکه نازل مي کند ملک و معلم روحاني و آسماني است در مقام قلب و عقل 

  که مي نمايد انسان مرسل است چه اين و آنکه صاعد "جعل المالئکه رسال"

 "انک لمن المرسلين"هر انساني مرسل است بسوي خود.

انسان سالک ابتدا صورت جسماني و خلقي آيات را امتثال مي نمايد بعد ملوَّن 

آنرا به مقام جمعي قرآني ي شود سپس با اتصاف به باطن آن، مثال آن مبه 

 خويش درعين ثابته يا حقيقت خويش باز ميگرداند.

گفتم با اتصاف زيرا در جبروت جز جاي ثوابت نيست.  اين است امانت الهي 

)خلق که تمام موجودات از تحمل بارش سرباز زدند و انسان عجول پذيرفت.

 فافهم. ال(االنسان کان عجو

 

 تطابق ابدان مثالي و جسماني و امزجه آنها
           آورده استام مرحوم  خواجه نصير الدين طوسي در تذکره آغاز و انج

.  اين کالمي رصين و "کل مايدرکه االنسان بحواسه برتفع منه اثرالي روحه "

 اصيلي رفيع در حکمت است.
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ي کنم و آن اينکه حواس پنج گانه حقير شرحي مختصر بعون اهلل تعالي ارائه م

جسماني چشم و گوش و چشايي و بويايي  و المسه است اينها محل تصرف 

قواي نفساني مانند سمع و بصر و مانند آن است البته حقير قوه خيال را نيز به 

آن مي افزايم چه آالت جسماني و چه نفساني که فرق آن در کتاب حاضر، 

 حاضر است. 

ي که مطلقاً مواجه مي شود از طريق حواس خود است که اثري انسان با هر چيز

از اين مواجه در نفس شخص مرتسم مي گردد و در معده بدن مثالي برزخي که 

صورت مي بندد و از و يونانيان آنرا بنطاسيا مي نامند همان حس مشترک است 

حين ارتسام صاحب اثر مي شود و اثر آن متجلي است با مراتب در دنيا و 

و هم ظهور در  "من ال يحتسب "خرت در دنيا به اسم ظاهر و گاه بر سبيل آ

برزخ دارد که يوم تبلي السرائر است به اسم ظاهر الي يوم يبعثون که بعث 

در است يعني آنچه باطن است در دنيا ظاهر ور اعمال است، ملکات و ص

 آخرت.

لوب است چون بحث ، بحث مهم معده بدن مثالي و حس مشترک پيش آمد مط

بياني نيز درباره مزاج که عمل معده است بياوريم به اينکه  مزاج جسم مادي 

معده تامين مي کند چه اينکه مرکز صحت و مرض بدن است و مزاج  طبيعي را

  .جسم مثالي برزخي را معده جسم مثالي تامين مي کند

ها  تمواد غذايي معده بدن طبيعي را انواع اشربه و اطعمه و گياهان و گوش

تشکيل مي دهد و مواد غذايي بدن مثالي ماوراي طبيعت را که بايد الجرم 

همجنس با آن باشد صور اعمال و نيَّات تشکيل مي دهد ناظر به همان فرمايش 

 ."اثر منه الي روحه ": که شيخ فرمود
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دن مادي جسماني را غذاي پاک و پاکيزه که از مسمومات وآفات دورند مزاج ب

و غذاي بدن مثالي برزخي که صور صحت وقوت مي بخشد  توازن وتعادل و

    لويه و صور اعمال و نيات نيک است بدن مثالي راتوازن وتعادل و قوت عِ

 مي بخشد.

          را مريض مي نمايد ذاهاي مسموم و آفت زده جسم مادي همانطور که غ

ضعيف و  صور اعمال قبيح و نيات پليد و کينه اشخاص نيک نيز بدن مثالي را

 ."و في قلوبهم مرض "مريض مي کند.

ت و مرض است معده بدن مثالي نيز جسماني، مرکز صحهمانطور که معده 

مرکز صحت و مرض است معده بدن مادي معدن کثافات بد بوست و معده بدن 

مثالي نيز مي تواند معدن وحوش و حشرات و جانوران  موذي  باشد و حشر و 

) واذالوحوش  از خود گريزي و گزيري نيست. نشر او با آنهاست خود را

 حشرت(.

 

 تطابق مراتب طبيعت و نفس
انسان نفس نباتي دارد در عالم خارج نيز نبات است انسان نفس حيواني دارد و 

در آفاق نيز حيوانند انسان تفس انساني دارد و خود در خارج است پس انسان 

ه اعتبار انسانيت او مرز به معني آدم تکامل نهايي آفاق و طبيعت است و ب

طبيعت و ماوراي طبيعت است و آنگاه که انسانيت او تحقق يافت سراسر 

 روحاني مي شود.
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نفس نباتي انسان عصاره روح نباتي  طبيعت و نفس حيواني انسان نحوه متکامل 

نفس حيواني در طبيعت است و نفس انساني تکامل و غايت و روح اعلي 

 طبيعت است.

حيواني هر کدام در طبيعت عالم عنصر انواع  تحت خود دارد نفس نباتي و 

مانند انواع گياهان و انواع حيوانات. نفس انساني نيز در عالم مثال و ملکوت 

 باعتبار ملکاتش انواع مختلف تحت خود دارد و خود جنس آن انواع است.

 

 تمثيل انسان و درخت
ل وجود او و مراتب ي انسان بسان درختي است که ميوه آن اصمراتب وجود

 وجودي او از رحم و دنيا و برزخ مثل ريشه و تنه و شاخ و برگ است .

زندگي انسان از آن حيث که انسان است شرح متن و اصل و حقيقت وجود 

 اوست بعبارتي شرح عين ثابته اوست بوجود دهري.

انسان بايد کل نگر و اجمال نگر باشد و کل درخت خويش را يه جا و همزمان 

نگرد تا به زيبايي و نظم آن و حکمتش پي ببرد نگاه جزيي مخصوص جهال ب

است که قدرت نگاه جمعي و کلي و اجمالي ندارند . نگاه جزيي انسان را غافل 

از نظم و حکمت و خيريت و تدبير مي کند مانند راسخان در جهل که شرَّ را 

 دليلي عليه خدا مي دانند. 

ا همان ميوه حقيقت وجود انسان يا درخت واجب است بدانيم که اصل وجود ي

است و هر حقيقتي رقايق و لطايف و مراتبي دارد مثال گل خار دارد و ريشه اي 

 آن برگ و گل اوست. مراتب لطيف تر آن ساقه و و لطيف تر از .در خاک
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جاهالن قسمت کوچکي از تنه درخت را مي نگرد و به زمختي و سختي و 

و وجود درخت را همان مي دانند که اين نتيجه  دگيرن مي ايراد رنگ کدر آن

 عقل جزيي آنان است.

انسان نيز زماني که در رحم است  در خاک است وقتي به دنيا آمد حکم جوانه 

دارد پس از آن شروع به رشد و حرکت مي کند و مراتب لطيفتر وجوديش را 

 طي مي کند . 

مي کند تا اين که به اصل  گياه شاخ و برگ دار مي شود و انسان در برزخ ورود

 گل . بهش و گياه ا خود برسد انسان به حقيقت انسانيت

 خامنيم هايميوه چون برو ما  کرام اي درختست همچون جهان اين

 را کاخ نشايد خامي در زانک   را شاخ مر خامها گيرد سخت

 آن از بعد را شاخها گيرد سست   گزانلب شيرين گشت و بپخت چون

 جهان ملک آدمي بر شد ردس   دهان شد شيرين اقبال آن از چون

 است آشاميخون کار جنيني تا  است خامي تعصب و گيريسخت

 منش بي گويد القدس روح تو با      گفتنش اما ماند ديگر چيز

 

 باطن فراموشي حضرت آدم است ،دنيا
دنيا محل عذاب آدم و حوا بود بخاطر خطايشان يا به نص قرآن کريم بخاطر 

و لقد "مبارکه طه فرمود:  114فراموشي آنها از عهد الهي چنانچه درکريمه 

. اين عذاب در اين دنيا که باطن نقض عهد آدم و "عهدنا الي آدم من قبل فنسي

. يکي عذاب به معناي معذبيت است که مصداق آن ا بود دو گونه يافتحو

 ت.سختي ها و ناراحتي ها و آالم و دردها و مشکالت دنياوي اس
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ذت که مصداق آن شادي و معناي شيريني و له دوم به معناي عذب است ب

        راحتي و نعمت هاست چنانچه سوره فاطر مي فرمايد: خوشحالي و

. اماچون محل عذاب است عذاب به معناي معذبيت و رنج  " عذبٌ فراتٌ"

 مقدم بر عذب است.

ت يعني آنچه از درهر حال چه معذبيت باشد و چه عذب هر دو عقوبت اس 

 ."جزاءً وفاقاً "عقب فعلي مي آيد که همان جزاست 

به قدري معلوم عذاب آنها  پس در آخرت اهل جهنم ابتدا معذب مي شوند بعد

   ان ها در دنيا بامشکالت خود مدارا انطور که انستبديل به عذب مي شود هم

 مي کنند و به بيماريها عادت مي کنند.

عهد و فراموشي آدم و حواست و جهنم باطن نقض  پس سختي دنيا باطن نقض

 عهد اوالد آدم و حوا.

بنابراين خوشي دنيا معلول پاک سرشتي آدم و حوا بود و بهشت باطن نيکويي 

 اوالد آن دو.

 

 مبداء و معاد و مراتب آنها
چون معاد شرح مبداء است بايد مراتب معاد در مبداء مندرج باشد باالجمال . 

ت و معاد چون عود وعودت است بازگشت به مبداء است مبداء اجمال اس

 مفصالً.

ناظربر آن  "يوم تبدل االرض غير االرض "که تفاوت اجمال و تفصيل چه اين

ر و بعث و حساب و کتاب معني است و مراتب حشر و نشر و احوال قب

 تفصيل آن اجمال است . بتجملگي مرا
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:      اب نفس مي فرمايدباب دهم کت 11صاحب اسفار مرحوم صدرا در فصل 

ان هذه المساله بما فيها من احوال القبر و الحشر و النشر و الحساب و الکتاب  "

و الميزان و مواقف العرض و الصراط و الجنه و طبقاتها  و ابوابها والنار و ابوابها 

و درکاتها هي رکن عظيم في االيمان و اصل کبير في الحکمه و العرفان و هي 

 ."علوممن اغمض ال

طالبان حقايق حکمي را الزم است که غور کنند در کلمه معاد. به قول حضرت 

به  تعليقاتشان بر آغاز و انجام مرحوم طوسي 17عالمه حسن زاده در فصل 

آنکه از يافتن اين سرَّ سرسري بگذشت و در آن غور و تامل به سزا  " اينکه

 ."نکرد در علم معاد طرفي نبسته است

که زماني کلمه معاد و معني آن را اختيار مي کنند که شئ در مطلب اين است 

آن مسبوق به سابقه باشد مثالً گاهي فردي بيمار مي شود و پس از بهبودي 

      دوباره به آن بيماري دچار مي شود اطبا به اين حالت عود کردن بيماري 

است.  مي گويند يعني آن بيماري که موجود بود در اين بدن دوباره بازگشته

انسان نيز چنانچه سابقه وجود در مبداء روحاني نداشت معاد نيز نخواهد داشت 

مسبوق به سابقه هستيم و تمامي احواالت ما از ابتداي وجود  ما انسانهابنابراين 

تا يوم الدين تماماً مراتب و شرح حال عين ثابت يا حقيقت وجودي ما در 

 ."جعونانا هلل و انا اليه را "حضرت علميه است 

 

 انسان و قرآن و مراتب عالم
انسان جمع بين خلق و امر است . عالم امر است باعتبار روح الهي و خلق است 

 باعتبار جسمش. چون جمع بين خلق و امر است تمام مراتب هر دو را داراست.
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 بنابراين عقل او جبرائيل و نفسش سينه او و قوا و اندام او رعيت و مردم اوست.

ود است که همان کتاب حق است و اعمال او شرح احکام الهي از خود کتاب خ

 اين رو احدي انساني مقام قرآن و قلب و عقل مقام فرقان اوست . 

د آيات قرآني در مشاکل و قوالب و هياکل و سوره هاي آنچه ازعقل او مي تراو

افعال و فرقان است . پس احکام و شريعت از عالم امر نازل و از عالم خلق 

 عد مي گردد .صا

احکام بر سبيل جمعي قرآني نازل و به صورت تفصيل فرقاني صاعد مي شود. 

آنکه  نازل مي کند ملک و معلم روحاني آسماني است . انسان ابتدا صورت 

جسماني آن را مس مي کند بعد ملون به رنگ باطن آيات مي شود سپس با 

 اتصاف به باطن آن آنرا صاعد مي کند و باال مي برد.

 

 نماز، مراتب انسان كامل است
نماز ستون دين است ائمه معصومين عليهم السالم که انسان کامل ونمونه اعلي 

حق اند عروه الوثقي هستند. ايشان بر پا کننده دين و نماز و برپا کننده خيمه 

شريعت هستند. بنابراين حضرات معصومين روح نماز و نماز مجسم اند چه 

ت و کون جامع روح نماز و ناطق اند. تجلي آنها تجلي اينکه نماز جسم و صام

 نماز و مراتب وجودي آنها منطبق با مراتب وجودي و عروجي نماز است.
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 نسبت رب و مربوب 
آن بخش از انسان که موجوديت او دائر بر مدار تکوين و قضاي الهي است 

است .   "مما من دابه اال هو اخذ بناصيتها ان ربي علي صراط مستقي "همان 

نسبت رب مقيد به مربوب صراط مستقيم است لکن آن بخش از موجوديت 

انسان که در قلمرو تشريع است داراي نوسان و انحراف است چه اينکه تشريع 

 ناظر به جسم و دنياست و اقتضاي خطا و لغزش دارد.
 

 شئون ربيّت
ان دائر بر ربَّ در ربيَّت دو شان دارد يکي قائديت و ديگري سائقيت. اين دوش

 مدار قضا و قدر الهي است.

طبق قائديت مقاصدي را ايجاد مي فرمايد  تا مربوب بدان جذب شود گاهي 

دائر بر مدار سائقيت است يعني با اسباب و لوازمي مربوب را سوق مي دهد 

      بسويي و يا او را در شرايطي قرار مي دهد تا انجام دهد آنچه را که ربَّ 

 مي خواهد.

 "قل کل من عنداهلل "و  "و ماتشاوون اال ان يشاء اهلل  "ما در شريفه هاي تدبرن

 ."مامن دابه اال هو اخذ بناصيتها ان ربي علي صراط مستقيم "و نيز 

اعمال نيک مربوب اقتضاي تقرب به ربَّش دارد که قرب به حقيقت وجودي 

 خودش است از اين رو نيک است. 

يق د از حقيقت وجودي اش و مناسب با رقااعمال بد مربوب اقتضاي بداعت دار

که مربوب از مواجه با پرتو ربَّش يعني زماني .اسفله و سافله حقيقت وجودي اش

و اقتضاي مظهريتش به سايه رود و سايه به رنگ خاکستري و تاريک است 
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و ميزان عذاب او در جهنم به ميزان دوري او از قتضاي ظلمت دارد يعني ا

 حقيقت وجودي اش است.

اگر جسم شاخص باشد و روح در سايه او اين ظلمت و گمراهي مربوب است 

زيرا ظلمت از ظل و ضالل است يعني مخفي از نور است به عبارتي روح در 

 سايه، نور مختفي و جسم در سايه ظلمت مختفي است.

در موقعيت اول احکام نور که منوريت است حاکم است و در موقعيت دوم 

 ت است حاکم است.احکام ظلمت که ضالل

اگر روح به تامين نياز روحاني اش بپردازد زماني که ظهور دارد نشانه مواجه او 

با نور حيات حقيقي است و عقل در او حاکم است که مظهر نور است و اگر به 

نيازهاي بدن پرداخت يعني در مواجه و معرض حيات مجازي و طبيعي است و 

 ست .جهل در او حاکم است که مظهر ظلمت ا
 

 تشريح جسم مثالي 
بدن انسان از اخالط گوناگون تشکيل شده است و ترشحات اين غدد مزاج 

جسم را تشکيل مي دهد. هماهنگي و عدم هماهنگي در ميزان ترشح اين غدد 

مزاج را تحت تاثير قرار مي دهد و اين آثار مترتب بر مزاج داراي آثار بسياري 

 د که بيانش خواهد آمد. بر ديگر ابعاد انسان و جسم او دار

بيان اين مطالب مقدمه اي براي بيان احوال و مزاج روح با به عبارتي حال 

 واحوال و مزاج جسم مثالي يا جسم برزخيه است.

بنابراين براي شفافيت بحث دوم بحث مقدمه الزم به نظر مي رسد. اخالط اربعه 

ناهنجارهاي رفتاري  منشاء نامتعادل. نامتعادل بودن آنگاه متعادلند در ترشح گاه 
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و گفتاري مي شود و اثر ديگر آن مربوط به روان شخص است که برخي 

 افسردگيهاي رواني و استرسها از آن ناشي مي شود. 

متعادل مي سازد و تعادل  رامزاج اگر اخالط اربعه به ميزان الزم ترشح شوند 

ديگر آن مربوط  مزاج جسم منشاة هنجارهاي رفتاري و گفتاري  مي شود و اثر

به روان شخص است که نشاط و برون گرايي و خالقيت و خوش اخالقي از آن 

 ناشي مي شود.

پس سالمت و مريضي جسم و روان مربوط به تعادل و عدم تعادل مزاج جسم 

است . حال نکته بعد اين است که جسم مادي مرتبه نازله جسم مثالي است اين 

ن ثالي است . اين جسم برزخي مثالي همانکته حلقه وصل بحث جسم مادي و م

 ن مرئي مي شوند .جسمي است که در رويا اشخاص با ا

اخالط اربعه حاصل مي شود هم جسم  تو ممازجروح و بخاري که از تعادل 

را مديريت مي کند هم روان را يعني تحت تدبير صورت جسم مثالي. روح 

مادي است لکن مادي حافظ مزاج اخالط است جسم مثالي کامالً شبيه جسم 

نيست جسمي است لطيف اما چون جسم است و قالبي براي روح الجرم 

 نيازمند مزاجي خاص خود است . 

       روح داراي قوا و آالت گوناگون است که بواسطه آنها در جسم تصرف 

مي نمايد و باجسم شروع به شنيدن و تکلم و ديدن مي کند يعني گوش ابزاري 

 عالم عنصر است .  براي شنود روح در

مراد از بحث اين بخش است که جسم مثالي برزخي نيز مانند جسم مادي براثر 

 ترشحاتي خاص قوام مي يابد اگر ترشحات متعادل باشد جسم مثالي متعادل 

 مي شود و اگر نامتعادل باشد جسم برزخي نامتعادل و بيمار مي شود.
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مثالي مي شود. مجرا و  فعاليت روح سبب تنظيم يا ناهماهنگي مزاج جسم

غددهايي که منشاة ترشحات مي شود براي تشکيل مزاج ، سمع و بصر و خيال 

 است. اين سه مجرا را غدد ناميديم که بهتر مطلب ادا شود.

گوش و چشم و قوه خيال غده هايي اند که باترشحات خود جسم مثالي 

ثر مي شود همان برزخي راتحت تاثير قرار مي دهند و از تاثرات اين جسم متا

     گونه که جسم مادي وقتي بيمار مي شود روح و روان را تحت تاثير قرار 

 مي دهد.

مثالً گوش با شنيدن اصوات موزون و نيکو و الحان روحاني و حکمي، 

ترشحات کافي و شفاف انجام مي دهد برعکس آن يعني اصوات ناموزون و 

ام سبب کدورت ترشحات و بيهوده و الطائل و الحان شيطاني و سخنان حر

 بدبويي آنها مي شود.

و  چشم با ديدن مناظر زيبا و رنگهاي شاد آثار مفيدي بر مزاج روح مي گذارد

   بر خالف آن با ديدن مناظر حرام و ناپسند مزاج را کدر مي کند و از تعادل 

 اندازد. مي

ني و يا هاي ذهني روحا خيال ياعالم ذهن نيز باتداعي خاطرات نيک و فعاليت

 گذارد. شيطاني بر مزاج جسم برزخي تاثير مي

 گذارد. گفتار شخص ميسم مثالي تاثيري است که بر رفتار واز آثار مهم مزاج ج

مزاج متعادل رفتار و گفتار وپندار شخص را موزون و متناسب با فطرب 

روحاني مي کند و رفتار و گفتار و خياالت بيهوده را کم مي کند و برحکمت 

بودن آنها مي افزايد برعکس مزاج نا متعادل اين سه عامل را از تعادل ساقط اميز 

 و انسان را در مرداب طبيعت غرق مي کند.
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دو رکن گفتار و رفتار آدمي شخصيت او را رقم مي زند و شخصيت رابطه 

پندارها  ها و خياالت ودنها و شنيدننزديکي با سرنوشت دارد بنابراين همين دي

و اغلب افراد به آنها توجهي ندارند با سرنوشت انسان ر مي رسند که ساده به نظ

 سر وکار دارد.

اين سه عامل سه دهان جان و روح انسان هستند که ورودي هاي اين سه دهان 

 وارد قلب و روح مي شود.

هر چند که وروديهاي اين مجرا وارد معده اي بنام حس مشترک مي شود  در 

است به بخش  ز گوش و چشم و خيال وارد شدهآنجا عصاره اين واردات که ا

قوا  "اين باره خداي عزوجل مي فرمايد هاي مختلف جسم صادر مي شود در

 ."انفسکم و اهليکم ناراً

در يک معنا خانواده شخص است که حمل به معناي ظاهري آن است  "اهليکم"

ن قواي نفساني و آالت اوست که صورت کلي آ "اهليکم" لکن در باطن معنا 

قواي متصرفه در حواس پنج گانه بعالوه  "اهليکم"جسم مثالي است بعبارتي 

است.  "وقفوهم انهم مسئولون "در آخرت  حق در قبال اينها کالمخيال است و 

انسان چهار دهان دارد که  "فالينظر االنسان علي طعامه"قرآن کريم مي فرمايد: 

است که به شکم و معده  ن دهان جسمآنها غذا مي خورد که محسوس ترين آبا 

   خيال حيوانات مشترک است. گوش و چشم و  راه دارد دراين سطح انسان با

و زبان چهار دهان جان انسان است. قرآن کريم تاکيد مي فرمايد که دقت کن که 

 چه ميخوري .

چون اينها دهان هستند که جان آدمي از اين مجرا استفاده مي کند بنابراين 

خياالت ، غذاهايي هستند ناظر و ديدني ها و گفتار انسان وم اصوات و سخنان و
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که انسان در واقع آنها را تناول مي کند مثالً هر شخص انسان که به رويت 

که مي شنوي لقمه هايي  يدر مي آيد به منزله يک لقمه غذاست سخنان يشخص

 هستند که از دهان گوش تناول مي کني  پس نگاه کن ببين چه مي خوري.

حکمت آن اين است صوم فرمود: از غذاي فاسق نخوريد.حديث است که معدر 

که غذاي فاسق منتقل کننده فسق است انسان هر چه مي خورد نحوه جسماني 

 آن نصيب جسم و کيفيت نفساني آن نصيب روح و جان اوست. 

که غذا مسانخ با مغتذي است يعني بين خورنده و خورده شده تناسب چه اين

پديده و مناظر و اشخاص وافراد زياده  ،در خوردن تصوير وجودي است پس

از  .قسي مي کندو روي نکن زيرا نگاه غفلت مي آورد و قلب را سنگين 

خوردن اصوات زياده روي نکن به فرموده اميرالمومنين علي عليه السالم به 

             .سخناني که چيزي به تو نمي افزايد گوش نده زياد سخن نگو

 از زبان سزاوارتر نيست . شدن ير فرمود: هيچ چيز به زندان طوالنيحضرت ام

اگر روحت مريض شد يعني حال عبادت نداشتي و از خوبان دور شدي و 

ازقرآن محروم شدي و از نماز اول وقت غافل شدي و از عبادت لذت نبردي  و 

اينکه  از ادب دور شدي و بي حوصله شدي بدان که غذاي مسموم خوردي يا

نقدر از مباح خوردي تا ترکيب زياد آن اي مسموم نخوردي وليکن آغذ

معصوم عليه السالم اينکه چه  مسموميت ايجاد کرد و رو به فسادي گذارد.

مباح بيم اين دارد که به حرام نزديک شود. پس  فرمود: غذاي زيادخوردن و

 تنظر علي طعامک.
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 دنيا، صراط، جنت و دوزخ استانسان خود 
وان منکم اال واردها کان علي  "مي فرمايد:  73در سوره مريم آيه  قرآن کريم

يعني هيچ کس نيست جز اين که وارد دوزخ خواهد شد و  ."ربک حتما مقضياً

 اين بر رب تو امري حتمي است که انجام خواهد شد.

: چنانچه جزا نفس عمل است از اين رو دنيا صراط و دوزخ و بهشت  شرح

ير چه اينکه  صراط محل عبور است از اين مس "واردها... ان منکم اال"است که 

 . برخي به جهنم مي روند و از همين مسير برخي به بهشت

همراه دنيا آخرت است و ظهوراين آخرت پس از نشاء دنياست و در برزخ و 

آخرت چيزي عوض نمي شود يعني مسير عابر وافراد رهگذر مسيري غير مسير 

 برزخ امتداد مسير دنياست. دنياي او نيست بلکه مسير

 چون برزخ و آخرت دار عمل نيست بلکه دار حساب است بنابراين دنيا واقعاً 

صراط است که برخي از آن به نجات مي رسند و برخي به هالکت يعني 

      بواسطه اعمال بد خود جهنم را مي سازند و برخي با اعمال نيک بهشت 

رو هر چه هست در اين دنيا اتفاق اين الح براي همه مهياست. ازمي سازند مص

نبي مکرم اسالم است که فرمود الدنيا مزرعه  شمي افتد و ناظر بر اين، فرماي

 االخره.

ن دنيا هم پل صراط است و هم بهشت و دوزخ زيرا جزا معلوم مي شود که همي

نفس عمل است و عمل در دار دنياست پس فرق بين دنيا و آخرت در نحوه 

دنيا ظاهر و باطن در ظهور اختالف دارند اما در آخرت اختالف ظهور است در 

از اين رو بهشتي و اهل دوزخ در دنيا  ندارند يعني ظاهر عين باطن است ظهوراًَِ.

معلومند و مرگ در اين معلوميت دخلي ندارد و دخل آن فقط در تحقق ظهور 
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باطن و  است. بعبارتي صراط و دوزخ و بهشت  هر سه در دنياست اما به اسم

برزخ ظهور ملکات افراد است و قيامت مرحله تکامل و وحدت. بنابراين برزخ 

که بخشي از اين حرکت در دنياست و قيامت امتداد حرکت دنياست چه اينو 

 آغاز قوس صعود و بخشي از اين حرکت در برزخ.

 در دنيا اعمال صراط را تعيين مي کند يعني نوع و کيفيت آن را نياَّت و مقاصد و

افکار و تصميات و اعمال و افعال و حرکات نوع مسير را تعيين مي کند باز 

 همين اعمال و نيات ، صراط ماست به اتحاد سالک و مسلک و مسلوک.

به عبارت مختصر بحکم اتحاد سالک و مسلک و مسلوک و عالم و علم و 

 معلوم و مدرِک و مدرَک ما خود باعتبار اعمال و نيات خود هم صراط و هم

 بهشت و هم دوزخ هستيم و هر سه يکي است و آن يکي خود ماييم.

بنابراين اصحاب يمين و شمال و سابقون که سه گروه حرکت کنندگان بسوي 

گريزي از ورود به  "و ان منکم اال واردها "حق تعالي هستند به فرمود کريمه 

ا مي آئيم دوزخ نيست و اين دوزخ باعتبار تعلقات دنيويه است يعني همه به دني

و مسير حق از دنيا عبور مي کند دنيا از آن حيث که دنيا و دني است سجن 

المومن و جنه الکافر است ولي از آن حيث که محل گذر و مزرعه است جنت 

 مومنان.

 نکته ها چون تيغ پوالديست تيز               گر نداري تو سپر وا پس گريز

 کز بريدن تيغ را نبود حيا       س بي اسپر ميا           پيش اين الما

 از مولوي بشنو:

 مشترک راه بود دوزخ که ني       ملک اي گويند حشر در مومنان

 نار و دود ره اندرين نديديم ما   گذار يابد برو کافر و مومن
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 دني گذرگاه آن بود کجا پس               آمني بارگاه و بهشت نک

 گذر اندر ايدديده جا فالن که     خضر روضه آن که گويد ملک پس

 درخت و بستان و باغ شد شما بر   سخت سياستگاه و بود آن دوزخ

 را جويفتنه گبر آتشي  را خويدوزخ نفس اين شما چون

 خدا بهر از کشتيد را نار   صفا پر شد او و کرديد جهدها

 هدي نور و شد تقوي سبزه   زديمي شعله که شهوت آتش

 شد علم هم شما از جهل ظلمت   شد حلم مه شما از خشم آتش

 شد گلزار بد خار چون حسد آن و   شد ايثار شما از حرص آتش

 پيش پيش جمله کشتيد حق بهر  خويش آتشهاي جمله اين شما چون

 انداختيد وفا تخم اندرو   ساختيد باغي چو را ناري نفس

 جو طرف بر چمن در سرايان خوش   اندرو تسبيح و ذکر بلبالن

   ايدآورده آب نفس جحيم در   ايدکرده اجابت را حق اعيد

 نوا و برگ و گلشن و گشت سبزه    شما حق در نيز ما دوزخ

 

 بيان انفسي سوره مباركه زلزال
دائم  ،نفس.  شرح حال نفس است ،تُحدِثُ . زِلزال مِصداق انقالب استعناوين: 

 . حال گفتگو با انسان است در

ني حرکتي از درون به عوني کامل است به امر الهي يانقالب و دگرگ ،زلزال

 گردد.مي شکار آن حقيقت اشياء آ طيسوي برون که 

و در حقيقت و معنا همان نفس است  "االرض" .  "اذا زلزلت االرض زلزالها"

 ي است که در نفس حادث مي شود.زلزال  کيفيت
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هاست بطور درباره اين شريفه بحث روي اثقال "اخرجت االرض اثقالها و "

و  ستل از االرض اقبکه  "اخرجت"در باب  است عمده لکن بحث نيکويي 

به االرض رجوع دارد و ثقل  "ها"بياني است بسيار شيوا و رسا و اينکه ضمير 

زيادي  در اينجا مطلب تا حد "قال االنسان مالها و " را بدان نسبت مي دهد.

ني چرا که انسان مخاطب مکشوف مي شود در تاييد انتساب ارض به نفس انسا

 ست.ا نآ

حديث منسوب به نفس است که اشرف تعابير به ارض  "يومئذٍ تحدث اخبارها"

چرا که  ،نزد انسان  عالم حاضر و گويا ن شاعر و عاقل است وآاست و اينکه 

 .ستث و سخنگوحدِّوي مُ

مفتاح  "ربک"اين کريمه گوهري است که شريفه  در "بان ربک اوحي لها "

منسوب به ربَّ است  و ظريفه اي ژرف در ضمير  "اوحي لها "و اينکه نست آ

 موجود است . "ک"مخاطب 

را به موجودي مرتجع   "لها"در  "ها"الزم است تدبر شود در اين که ضمير 

ذا در اين باب نسبت داد  لهکه اين بيان را به موجودي غير او  فرمود در حالي

ست که ا يد اينآن بر مي آنچه از آ مده لذاآاست که در يک خطاب  چيز دو 

 در عين حال که واحدند.ن مخاطب چيزي ديگر آاين نفس چيزي است و 

نه نفس که مصدوق کاف ربک است و باالجمال است انسان يعني مخاطب 

براي نفس است که  ثُحدِّ و فعل تُانسان نفس است نه به  "ها"رجوع ضمير 

اخبار نيز  .حل رجوعش انسان استم "اخبارها"در   "ها"اوحي لها و ضمير  

اجمال محدِّث است و تحدث فعل محدِّث که محدث نفس انسان است به 

 تفصيل.
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تفصيل انسان است يعني جلوه اعمال  ،بنابراين نفس انسان در مقام حديث

تحدث "مد که آنگاه که درمقام حديث بر آانسان، وحدت عمليه انسان است و 

 نسان است.است، همان تفصيل ا  "اخبارها

مد هيچ خبري را نابود نمي سازد نه کم و نه آچون انسان در مقام حديث بر 

فمن يعمل مثقال ذره خيراً  "خطا لذا فرمود به سود زياد نه به سود ثواب و نه 

 ."يعمل مثقال ذره شراً يره يرهُ و من

 ."وناليوم نختم علي افواههم و تکلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما کانوا يکسب "

همانست که مرکب و حامل  "يعمل"در باب اين شريفه بيان اينکه  عمل  در

حرکت است جهت خروج از قوه به فعل که مبداء ملکه است لذا هر چند حتي 

 ر کامل براي فعل و عمل کامل است.يثر است لهذا تاثمومقدار ذره اي باشد ه ب

اي کار بد مرتکب  اين سخن براي کريمه بعد نيز صادق است در حالي که ذره

شود انسان به همان ميزان از رحمت و هدايت و تکامل باز مي ماند اوالً و عقب 

 .رود ثانياً ماند و عقب مي مي

چون اعمال باحقايق خويش در  "يومئذٍ يصدرالناس اشتاتاً ليروا اعمالهم "

 "ليروا اعمالهم "شکار شد و ظهور يافت مي شود آ "يوم تبلي السرائر"ت کممل

 ."يصدر الناس اشتاتا "و مبداء ورود به اين قلمرو همانست که فرمود: 

           نها حرکت آباطن اشياء است بسوي ظاهر و حقايق  "اخرجت "جريان  در

 د .کنرا بيان مي  "تحدث"و  "اخرجت"يه اول نحوه آدر  "زلزالها "مي کند و 

 است .منسوب است بدانچه نفس کسب نموده  "اثقالها"

ثقل چانچه به سود خير باشد مايه ثقل عِلوي است و اگر به سود شرَّ هرحال در

 باشد سبب ثقل سِفلي است.
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 نيز صادق است.عکس آن ن مرتبت اوست و اين بيان براي يِّعَميزان ثقل او مُ

بود در اينجا نيز ضمير  "االرض"در زلزالها مرتجع به  "ها"همانطور که ضمير 

يا همان نفس است چرا که سخن تماماً  "االرض" متوجه "اثقالها"در  "ها"

 .چيزي که کاسب بود نآروي نفس است يعني 

يه بعد روند کلي به جزيي بحث شفاف مي شود به اينکه در ابتداء آطي  در

 "وقال االنسان مالها "يه که فرمود آو در اين  "االرض"مطلب مطلق بود به لفظ 

مي نمايد و از ارض به نفس  مطلب روشن مي شود که از کل به جز حرکت

 انسان که انسان متعجب مي شود از اين دگرگوني ها و انقالبات.

ست يعني اين ارض که نفس ا "اخرجت االرض اثقالها"انسان شاهد و ناظر 

شکار آده بود بر اثر فعل زلزال که انقالب است کرنچه را که کسب آانسان است 

ش مي شود و تعجب مي کند و شده و انسان شاهد کسبيات و محصوالت خود

و پرسش انسان در واقع از نفس خودش است و اعمالش متمثل  "مالها"ميگويد 

د و انسان مي گويد چه شده در واقع انسان با خودش وشمي مخاطب و 

 خودش.ذات عمالش نه با چيزي خارج از ا بايعني روبروست 

 ،ر پرسش انسان از اونگاه که مقابل انسان قرار گرفت و در برابآاعمال انسان 

يعني شرح حال خويش را که  "تحدث اخبارها"ند و کخودش را معرفي مي 

شناسد چون او همان انسان  نگاه او را ميآ همان اعمال انسان است بيان مي کند

 نيست.نبوده و   نهاآجدايي ميان  واست 

کس تجسم و تمثل  هرو است  "ليروا اعمالهم"اين رويارويي همان مصداق 

 عمالش را مي بيند.ا
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         طالبان حقيقت را سزاست که بسيار توجه کنند که نفرمود ثمره اعمالش را 

رو و  در اعمالش را مي بيند يعني مالقات رو مي بيند نه! بلکه فرمود خود

يند تا اينکه اعمالشان را ببينند آيعني مردم از جهل و ناداني بيرون مي  بالواسطه.

همانطور که کامال واضح  "ليروا اعمالهم"اعمالهم بلکه فرمود  هنفرمود ليروا ثمر

 ر نيست.بصَر و مُصَاست هيچ فاصله اي بين بَ

ن نهفته است که جز آکه غموض اسرار در  "تحدث اخبارها"يگر اينکه درباره د

 شکار نمي شود.آل يقين سرمه نشده باشد حَّ صرش به کُ بصري که بَبر مُ

يسئله من في السماوات " بر سياقمفيد استمرار  فعل مضارع است و "تحدث "

 . "و االرض

ياد مستمراً  انسان را و  نفس انسان دائماً حديث مستمر است. "تحدث اخبارها"

 .با او سخن مي گويدو  مي کند

گاه حمايت و طرفداري و گاه سرزنش و  ،کار اين محدث حديث است دائماً

 ه او اهميت نمي دهد.او را نمي بيند بانسانها نهيب اما چون 

 ر آنکه از ديده رودـاز ياد رود ه

و در دنيا در ح ووضه نفس هميشه با انسان گفتگو مي کند اما در نشاء ملکوت ب

 حجاب.
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 مبحث عقل

 

 تعريف عقل
 اما است، شده ارائه گوناگونى تعاريف مختلف مبانى و مشربها طبق عقل براى

 الرَّحْمانُ؛ بِهِ عُبِدَ  ما اَلْعَقْلُ» عنوان به گاهى است، آمده دينى منابع در آنچه طبق

 حجت عنوان به گاهى و «.شودمى بندگى آن وسيله به خدا که است چيزى عقل

 منتخب ؛4 ح ،248 ص ،1 ج الآللى، عوالى.)است شده معرَّفى خداوند باطنى

 .(358 ص الحکمة، ميزان

 الْجَهْلِ مِنَ عِقالٌ الْعَقْلَ اِنَّ »: فرمايدمى آن تعريف در آلهوعليهاهللصلى اکرم پيامبر

 تحف)الْجَهْلِ؛ مِنَ ِعقالٌ فَالْعَقْلُ حارَتْ تُعْقَلْ لَمْ فَاِنْ الدَّوابِّ اَخْبَثِ مِثْلُ وَالنَّفْسَ

 نفس و. نادانى بر است زانوبندى عقل همانا( حرَّانى شعبه بن على العقول،

 رودمى بيراهه به نشود، بسته پايش اگر که است جانوران پليدترين مانند[ اماره]

 است نادانى زانوبند عقل پس. شودمى سرگردان و

 الْقَلْبِ  عَلَى يُضىءُ وَجَعَلَهُ لاِلِِْنْسانِ اللَّهُ خَلَقَهُ نُورٌ اَلْعَقْلُ »: فرمود ديگر جاى در

 است نورى عقل( 1 ج فى،الکا)الْمُغَيَّباتِ؛ مِنَ الْمُشاهَداتِ بَيْنَ الْفَرْقَ بِهِ لِيَعْرِفَ

 تا داد قرار( روح و) قلب روشنگر را آن و آفريد انسان براى را آن خداوند که

 . بشناسد را است پنهان که آنچه و است آشکار که آنچه بين فرق آن پرتو در

 قيمت و ارزش به خويش عميق و ژرف کالم در آلهوعليهاهللصلى اکرم پيامبر

 لَهُ  قالَ وَ فَاَقْبَلَ اَقْبِلْ لَهُ فَقالَ الْعَقْلَ خَلَقَ اللَّهَ اِنَّ وَ»: ددار اشاره چنين اين عقل

 مِنْکَ  اَعْظَمَ خَلْقا َخلَقْتُ ما جاَللى وَ  عِزَّتى وَ تَعالى وَ تَبارَکَ اللَّهُ فَقالَ فَاَدْبَرَ اَدْبِرْ
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( العقول تحف)الْعِقابُ؛ عَلَيْکَ وَ  الثَّوابُ لَکَ اُعيدُ ِبکَ وَ  اُبْدِءُ بِکَ مِنْکَ  اَطْوَعَ ال وَ

 سپس. کرد رو او پس! کن رو: فرمود او به و آفريد را عقل خداوند راستى به و

 و عزت به: فرمود تعالى و تبارک خداى گاهآن. برگشت او پس! برگرد: فرمود

 تو به. نيافريدم فرمانبردارتر و بزرگوارتر تو از اىآفريده من که سوگند جاللم

 . تويى کيفر و ثواب معيار. گردانمبرمى تو به و کنممى آغاز

 اوست؛ خرد و عقل انسان، دين دارندهنگه ستون و انسان انسانيت اساسى رکن

 ال لِمَنْ دينَ ال وَ عَقْلُهُ الْمَرْءِ قِوامُ»: فرمود آلهوعليهاهللصلى رحمت پيامبر آن لذا

 که کسى و اوست خرد مرد،( دارندههنگ رکن) قوام( الواعظين روضة)لَهُ؛ عَقْلَ

 . ندارد دين[ واقع در] ندارد، خرد

 اَجْزاءٍ  ثَالثَةَ الْعَقْلَ اللَّهُ قَسَّمَ»: فرمود زمينه اين در آلهوعليهاهللصلى اکرم پيامبر

 حُسْنُ  وَ اللَّهِبِ الْمَعْرِفَةِ حُسْنُ: لَهُ عَقْلَ فَال يَکُنْ  لَمْ وَمَنْ عَقْلُهُ َکمَلَ فيهِ کُنَّ  فَمَنْ

 سه را عقل خداوند( العقول تحف)اللَّهِ؛ اَمْرِ عَلى الصَّبْرِ حُسْنُ وَ لِلَّهِ الطَّاعَةِ

 کس هر و است کامل او عقل باشد، داشته را آنها همه کس هر که کرد قسمت

 اطاعت نيکو و خدا، شناختن خوب: است بهرهبى عقل از نباشد، دارا را همه

 «.خدا فرمان بر نمودن پايدارى بخو و خدا، براى کردن

 

 ن با عقلآتمركز فكر و رابطه 
کننده ع يرفو تعقل، تمرکز . صادر اول به لحاظ شکلي نقطه استعناوين بحث: 

 .استرجاع است نقطه، مصداق شِکلي.  عقل است

بحر در شدن تمرکز فکربه معني ايستايي افکار از تشخص و پريشاني و غرق 

 .مشخص نگرددنيز چ يک از کليات کليات درحاليکه به هي



 

 اشرااقت ربانی 272

لبس به جزء  گردد و متشخص به موردي خاص متوجه شود و مُ به هرگاه فکر 

ديگر ابعاد و جهات و در کل از عموم غافل خواهد  شخصيت جزئيه شود از

شخص واحد گردد از معلومات و مسائل  ماند پس هرگاه  فکر متشخص به

گردد و  محيط بر اجزاء مي وه مفکرهديگر غافل مي ماند لکن در تمرکز فکر ق

 .اجزاء نمي شود  گردد لهذا غافل از نجا که مُلَبس به لُبس خاصه نميآاز 

گاهيهاي ظريف و زيادي در ذهن  حلول آبنابراين تمرکز فکر باعث مي شود 

 د.نکند زيرا معقوالت جز عاقل نمي طلب

ء مشخصه گردد معلومات چيزي جز معقوالت نيست و اگر فکري خالي از اجزا

 بستر مستعد براي نزول معاني ساخته مي شود.

عاقل و  عقل وعاقل بدنبال معقوالت است اگر فکر در حد نهايت متمرکز گردد 

در واقع چيزي جز عقل سليم نيست و  ،د زيرا عقل متمرکزنشو مييکي معقول 

 .معقوالت است رنجا که متلبس نيست محيط بآاين عقل از 

مي طلبد و عاقل جز معقول نمي خواهد و معقول چيزي جز معقول جز عاقل ن

 .معقول است ،عقل است و ذات عاقل ،عاقل نيست چه اينکه ذات معقول

معقول ازعاقل جدا نيست همانطور که فعل از فاعل جدا نيست و طالب از 

 مطلوب.

عقل متمرکز است و دنيا بدون يک قطب خداصلي اهلل عليه و آله پيامبر  :ظريفه

 .ني وجود نخواهد داشت براي اينکه هيچ معقولي نخواهد بودعقال

زائيده عقل است اگر عقل نباشد ماهيات نيز وجود نخواهند داشت  ،ماهيات 

ن آبه  پس در هر زماني يک عقل کامل بايد موجود باشد که در لسان شرع

گويند اين عقل قبله عقول و ماهيات است اين قطب  يا امام مي اهللحجت 
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به تمام احوال عقول در مراتب مختلف اشراف و چون محيط است ي عقالن

 گاهي دارد.آ

اما اينکه عاقل و معقول متحدند بدين جهت است که به نقطه وحدت مي رسند 

شرف بر معقوالت است و نقطه اوج ست که مُا نآو وحدت فکر سالمت کلي 

لهذا کلي و عقول ظلَّ او،  ن عقل کلي است که مشرف بر عقول است آتمرکز 

 عقل کلي نيز محيط بر عقول. محيط بر اجزايش است و

تراکم و تمرکز براي فکر نقش فاعلي رافعيت دارد واگر چيزي رفيع شد مشرف 

شود و هرچه شرافتش رفيع گردد احاطه او افزون مي شود لذا  بر خسيس مي

 وباشد کلي تر و مشرفت تر و متعقل تر هر چه فکر متراکم تر و متمرکز تر 

 و  کاملتر مي شود .رمي شود از اين عاقلتر 

واقع رشد و گسترش تکثرات مساوي با تقرب با وحدت و يگانگي خلقي  در

است يعني کل اجزاء يک واحد را تشکيل مي دهد و هرچه تمرکز بيشتر شود 

تکثر فراوانتر و هرچه تکثير فراوانتر وحدت شديدتر و هرچه فکر تمرکز 

گيرد از اين رو تمرکز بيشتر  بيشتري را در بر مي اءبيشتري داشته باشد اجز

ن اينکه هر چه گنجايش بيشتر تمرکز آست با گنجايش بيشتر و عکس ا مساوي

نقطه  يا صادر اول  پس عقل کل .مي شود حقيقي تر و شفافتر ،يا وحدت

تضمن تحقق وحدت وحدت عقول مُو نها آ شرف بروحدت عقول است و مُ

 خلقي است.

است از نظر وحدت و کروي که وحدت بلحاظ اشکال هندسي گِرد نجا آ از

و اينکه چون عقل ضامن تحقق وحدت است از اين رو  ، نآمبداء و مقصد 

) هرچيزي که مصدر و مرجعش يکي عقل به لحاظ شکل هندسي گِرد است 
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و دايره نيز وحدتي به لحاظ شکلي دارد که همان باشد ، کروي الشکل است( 

الواحد اليَصدِر عَنهُ اال  "ين نقطه همان صادر اول است و نقطه است و ا

 ."الواحِد

هر  ابتدا به ساکنِ قال علي)ع( : انا نقطه تحت الباء بسم اهلل الرحمان الرحيم.

نقطه  رو نقطه است که کل علم است وکل علم عقل کامل است از اين ،سيري

اويي و بسوي اويي  نقطه يا دايره مشتمل بر سير از مفارق قدسي است.شکلِ 

است  بنابراين  "انا هلل و انا اليه راجعون " است يعني دايره مصداق شِکلي شريفه

داير بر مدار وحدت نمي  صورت  وجود دايره شکل وجود است در غير اين

 از اويي به سوي اويي نمي شد. ،بود و سير موجودات

قطه است ابتداء ناز جمله ايجاد و حدوث و آفرينش، چون ابتداي هر حرکتي 

غاز مي شود و حروف از آهر علمي نيز نقطه است از اين رو حرف با نقطه 

 تکثير نقاط محقق مي شوند. البته هر نقطه اي به حرف تبديل نمي شود و اين از

 اسرار حروف است برخي نقاط محرَّف مي شوند  و بسياري از علوم از کسوت

 نهان خارج نشده اند.

 

 اكبر: علم طالب مكانت و عمل مكانشرحي بر بيان شيخ 
محيي الدين عربي در کتاب ارزشمندش فصوص الحکم بياني دارد به اينکه علم 

 طالب مکانت و عمل طالب مکان است.

مولف را بياني در توضيح اين بيان بلند شيخ است به اينکه علوَّ يا مکاني است يا 

 به مکانت.مکانتي يعني علوَّ گاهي به مکان تعلق ميگيرد و گاهي 
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علوَّ رزق و روزي الهي است که از عالم امر به عوالم نزولي نازل مي شود در 

يدبراالمر من "قوس نزول و بهره هاي آن در قوس صعود به عالم امر مي رسد 

. اين رزق گاه به عمل تعلق مي گيرد و باعث ارتقاء مکان  "السماء الي االرض

 ب ارتفاع مکانت مي شود.مي شود و گاه به علم تعلق مي گيرد و سب

به زبان ساده تر اينکه روزي عملي مانند اينکه انسان قبال عمل نيک خاصي را 

انجام نمي داده حال توفيق يافته و آن عمل را انجام مي دهد مثال فالن عمل 

واحب را يا مستحب را انجام نمي داده حاال انجام مي دهد. اين اعمال سبب 

ر عالم امر و ملکوت. و رزق علمي آن است که مثال ارتقاي مکاني او مي شود د

شخص از راه تفکر معلولي را کشف مي نمايد که قبال بر اومکشوف نبوده يا با 

کتابي آشنا مي شود  ويا مطلب علمي را از طريقي در مي يابد اين معلومات 

 سبب ارتقا و شرف مکانت روح مي شود.

سي عملي را انجام مي داده حاال برعکس آن نيز وجود دارد يعني ممکن است ک

از آن منصرف  شده که اين سلب توفيق و آفت و عذاب و تنبيه است. يا اينکه 

منصرف نمي شود بلکه از لذت روحاني آن محروم مي شود. متاسفانه خيلي از 

 افراد به اين درد مبتال هستند لکنهم ال تفقهون.

روح را فربه مي سازد و عمل بين عمل و علم نيز رابطه تطابق موجود است علم 

بر عمق و گستره علم مي افزايد از اين رو بين مکان و مکانت در عالم امر اتحاد 

موجود است از اين روست که بزرگان فرموده اند که علم مشخص رو ح و 

 عمل مشخص بدن است.
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 علم، مشخِّص روح است
دهيم تا مزيد  درادامه بحث قبل نيک است اين مبحث را در اين سبيل ادامه 

فايدت شود. دراين بيان ظريفه است که طالب دانش و عرفان را مطلوب است و 

 آن اينکه علمي مشخص روح است  در باطن عالم که صاحب عمل باشد. 

      دراين باره به مُشخِّصيت و عُلوَّيت و عِلويَّت و سِفليت و مکان و مکانت 

ه و آله وسلم فرموده اند : العلم امام مي پردازيم.  نبي مکرم اسالم صلي اهلل علي

 العمل و العمل تابعه.

اگر مامون باشد امامي هست امامت و اماميَّت بدون مامون معنا ندارد و تحقق و 

تحصلي در خارج ندارد. بنابراين علمي که تجلي در اندام و جوارح داشته باشد 

ت )البته صاحب اثر است و اين اثر است که رافع مکانت و مشخص روح  اس

تمام علم در تمام عمل نمي گنجد بلکه تحقق مامونيت منظور است(  برهمين 

سياق عملي مشخص بدن و مکان است که تابع علم باشد يعني در صراط امام 

 . "ان ربي علي صراط مستقيم "باشد 

فصل مميز اين بحث اين است که نه هر علمي مشخص روح و مکانت علوي 

 بدن و مکان علوي. است و نه هر عملي مشخص

بدون علم ه است و عمل يللم بدون عمل مشخص روح و مکانت سِفبنابراين ع

رو مشخصيت يا علوي و يا سفلي است و بيان شيخ مشخص بدن ناقصه. از اين

 فليت.لويت و سِ ناظر بر مطلق اين امر است يعني اعم از عِ
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 حسني عليّ و عظيم ظريفه اي بر اسماء
عليَّ و عظيم مظهر .  ريفه متضمن عقل نظري و عملي استدو ش اينعناوين: 

 . کروي شکل بودن وجود است

عقل نظري است که منشاء حرکت عرضي است و کريمه شريفه عظيم مشتمل بر

 مظهر عقل عملي است که مصدر حرکت طولي است. عليَّ

اللتهاي شريفه عليَّ که متضمن عقل عملي دانسان موجودي ممتد است که از 

 .اهي بر افعال و اعمال استگآاست 

 بر است يعني جايي از او خالي نيست. هطاحااز داللتهاي شريفه عظيم اشراف و 

اين سبيل شريفه هاي سميع و بصير را از مراتب اسماء حسني عليَّ و عظيم 

 نچه محيط است سميع.آ ن بصير است و برآنچه  مي داند بر آبدان که او 

ن با آبودن وجود نيز هست و بيان  شريفه هاي فوق متضمن کروي شکل

شود که دايره، تشخص و تعين حرکت طولي و عرضي  تعريف  دايره روشن مي

د گيرکه شکل بيضي صورت مي ) يعني تشخص فعلي عليَّ و عظيم( شئ است 

گسترش يابد به طور مساوي و از مرکز چرا که وقتي شئ اي از چهار طرف 

   چه غير از اين بود معاد تحقق شکل هندسي بيضي تشکيل مي شود و چنان

 .و سير انسان به قهقرا بود نمي يافت

علي است چون در عالم معنا و اَ هسير دَوَراني دارد و اين حرکت رو ب ،نفس

حقيقت حرکت عرضي عين حرکت طولي است چرا که اگر حرکت عرضي 

متضمن حرکت طولي نباشد حرکتي عبث مي بود و اينکه کائنات از هر سو 

ني با مظهريت عليَّ و عظيم گسترش آماومستمر رو به گسترش است در هر دائ

 مي يابد.
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آنچه از معني از اين دو اسم جليل بر مي آيد اين است که اهلل تعالي عظيم است 

و در قبال گنهکاران عظيم المغفره يعني گناهان رامي آمرزد و کريم است که 

ت که آن حسنات را درجات سيئات را به حسنات تبديل مي فرمايد و علي اس

يا مبدل السيئات حسنات  "مي دهد چنانچه در دعاي شريف عشرات ميخوانيم

 ."و جاعل الحسنات درجات

 

 عقول قلم الهي اند
 جبروت ظرف اليق انسان است. يات انسان داير بر مدار تکوين استعناوين: ح

 . عقول مرسل وقلم الهي اند جهت تربيت نفوس. 

داير بر مدار تکوين است لذا داراي شئونات مختلف است از چون حيات انسان 

اين رو مراتب انساني از ملک تا جبروت همان سير از حضيض تا اوج است 

 يعني از اسفل السافلين به احسن تقويم رسيدن است.

لک تجاوز نمي کند و اگر لکيه شده از عالم مُانساني که مشخص به تشخص مُ

 مي رسد.بيشتر رود به عالم نفساني 

مظروف است و  بچون هر ظرفي نيازمند مظروف است و هر ظرفي الجرم طال

نجا که انسان عاقل مظروف است ظرف هم سنخ خود را مي طلبد که جز آاز 

عالم عقل يا جبروت نخواهد بود بنابراين انسان نفساني و ملکي نيز بشرح ايضاً  

 . که نيازمند عالم نفساني است و ملکوت  نيز همينطور

بنابراين انسان ملکوتي در عالم ملکوت است ولو جسم او در عالم ملک باشد 

نجا که عالم ملکوت نيز آو از دارد موجوديت  چون انسان ملکوتي وجود و
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مساوق او موجود است لذا بين انسان ملکوتي با عالم ملکوت فاصله اي نخواهد 

 بود عقالً.

است درحاليکه شان نفساني او منظور اين است که انسان ملکوتي در ملکوت 

 در عالم نفس و شان ملکي او در عالم دنياست.

گردد و نيز بر  عقل انسان اشتداد يابد قدرت او در عالم عقل افزون مي اگر

نفس انساني اگر مشدَّد شود جلوه و حيات او در عالم ملکوت  ،ن سبيليهم

که بروت عقال مشکَّک است و عالم ملکوت و ج ،شدت مي يابد چون وجود

و عقالً به تشکيک ظرف،  دل و مجردات است نيز مشکَّک خواهد بووعالم عق

گيرند  ر تا ذيل درمراتب خود قرار ميصدمظروف نيز اين چنين است يعني از 

مي شود ي منقسم به اقساموجودي يا ضعف  تشد ن عالم بنابرآو هر عاقلي در 

ه تکوين الهي مي يابد که اراتي بيبه منزله قلم است اختالبته و هر عقلي که 

 رسل الهي جهت تربيت نفوس مي شود.مُ

پس نفس لوح عقل است و به مرتبه اي بودن عقل ، نفوس نيز داراي مراتب 

 متکثر هستند.

 

 كيفيت وحي 
 )شرح مراتب حق اليقين، علم اليقين، عين اليقين و عنديَّت(

عالم طبع و  انسان داراي عوالم وجودي مختلفي است يعني وجودي ممتد از

 طبيعت، مثال و نفس و عقل و قلب.
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چنانچه وجود شخصي در عالم نفس و مثال غلبه يابد و در آن متوقف شود 

حيات فرد متخيل بالفعل خواهد بود ولي اگر حرکت رو به باال و طولي داشته 

 باشد و از مرداب تخيالت جست اميد است که به زندگي معقول برسد.

وجودي انسان مرتبه عقل است اين عرصه يک هدف غاتي مرتبه ديگر از عوالم 

و منزل نهايي انسان نيست . انسان اگر بخواهد هميشه در حيات معقول بماند 

معقوالت حجاب او خواهند شد و هيچ گاه به آرامش نخواهد رسيد زيرا دائم 

 در جستجوست.

اشباح چنانچه نحوه وجودي انسان در مرتبه عقل تقويت شود و شدت بگيرد و 

 شود در روند طولي و متعالي به سرزمين مافوقش يعني به قلب مي رسد. 

شدت وجودي عقل انسان آن را به عقل غير انساني يا عقل فعال متصل و متحد 

مي کند از آنجا که عقل رئيس مملکت انساني است در اتصال به عقل فعال که 

قل انساني يا به کتابت مافوقش است از او بهره مي گيرد. رابطه عقل فعال با ع

است يا به تکلم. يعني عقل فعال جلوه صوتي بر عقل انساني دارد يا تجلي 

 مکتوب. مرتبه نهايي و غايت انساني قلب است يعني خفاترين بطن وجود او.

در مرتبه عقل ، عقل مدرک اصوات و مکتوبات و معاني و صور است که علم 

 اليقين نام دارد.

صل مي شود که نحوه وجودي عقل در مرتبه حشر عقلي مرتبه قلب زماني حا

اليقين است پس سرزمين  عينشدت يابد و به شهود معقوالت برسد که مرتبه 

 قلب جايي است که از روزنه عقل بدان وارد مي شود.

وقتي وجود انسان در مرتبه قلب غلبه يافت با وجود حقيقي و غايي که مقصد 

گاهي اين مواجه به تکلم گاهي به تجلي  اعالي انسان است مواجه مي يابد
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کتابت و گاهي به تجليات ديگر منتهي مي شود. بنابراين انسان درمرتبه قلب با 

خدا همنشين مي شود که به آن قاب قوسين او ادني مي گويند اگر اين شخص 

داراي روح قدسي و نيروي نبوت باشد به آن تکلم و کتابت وحي گفته مي شود 

درمرتبه عقل نيز اشراقاتي که صورت مي گيرد مبداء آن اول  هام.و براي غير ال

تعالي است لکن چون جايگاه شخص در مرتبه عقل است بنابراين بهره الهيه 

 بواسطه عقل فعال افاضه مي شود.

اگر مرتبه انسان در مرحله نفس باشد بواسطه نفوس کليه مستفيض مي شود. 

يگر واسطه اي نيست چه اينکه قلب وقتي جايگاه شخص در مرتبه قلب باشد د

حرم الهي است و جاي ماسوي اهلل نيست که نيازمند آالت و واسطه بين عبد و 

معبود باشد. پس انسان در مرتبه عقل با عقل فعال مانوس است و در مرتبه قلب 

 با خداي سبحان بدون واسطه عقل.

هر کسي در لطف خدا يکسان جاري مي شود و اختالف از ناحيه قابل است و 

هر مرتبه از عوالم وجودي که باشد و نحوه او در آن شدت يافته باشد بواسطه 

 حاکميت و اقتضاي همان عالم مستفيض مي شود.

گاهي مزاج نفساني وجود مقدس نبي اکرم صلي اهلل عليه وآله در مرتبه عقل 

ي فرمود غلبه مي يافت از اين رو جبرائيل عليه السالم را مي ديد و با او تکلم م

و در اين شدت و غلبه اگر در آن جبرائيل نازل مي شد و حامل وحي و پيام 

 حق بود آن را القاء مي کرد و اگر حامل نبود مالقاتي غير وحياني بود.

مرتبه قلب مقصد روح انساني است يعني مرتبه ديگر نيست که حالت انتظار بر 

و ثبات و قرار حاکم شخص طاري باشد جايي که حالت انتظار نباشد آرامش 

خواهد بود بنابراين بازگشت همه بسوي خداست کساني که با قلب سليم 
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  بسويش روند نزد او قرار مي يابند و اين آرامش و قرار بهشت ذات نام دارد.  

بهشت ذات اعال مرتبه بهشت اسما و صفات است( .کساني که با قلبي آلوده )

      بيقراري دوزخ نام دارد. که نام اين ر خواهند بردبازگشتند در بي قراري بس

شايد بتوان برخي آرامش ها را مرتبه نازله نسيم بهشتي دانست و برخي )

  اضطراب ها را شمه اي از هراس دوزخ(.

وقتي وجود شخصي در مقام قلب حاکم شد و شدت يافت به آن مقام عنديت 

     يم فرمود: ت قرآن کرگفته مي شود که منظور همان تکامل قرار روح اس

 ."في مقعد صدقٍ عند مليک مقتدر"

طبيعت در ذات و فعل محتاج ماده است . نفس در ذات مجرد اما در فعليت 

محتاج ماده است و عقل هم در ذات و هم در فعل مجرد است اما عاري از 

 تعلق نيست.

عقل انساني در مرتبه اي که انسان در دار عنصر است با جسم تعلق دارد وقتي 

 انسان از دنيا رفت و جسم مادي را رها کرد عقل تعلق به جسم را از دست  

مي دهد اين رها شدن از تعلق باعث تکامل و وحدت بيشتر عقل مي شود پس 

 هر تعلقي محدوديت آور است.

وقتي از ملکوت به جبروت رفت عقل تعلق به جسم مثالي را نيز از دست             

 ايي تقرب افزوني مي يابد.مي دهد و بواسطه اين ره

      عقل با شدت درمرتبه عقالنيت به قلب تبديل مي شود يعني عقل، قلب  

مي شود نه اينکه ماهيت عقل دگرگون شود بلکه عقل با شدت وجودي قلب 

 مي شود يعني مقام قلب محقق مي شود.
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در انسان کامل گاهي در مرتبه قلب است و گاهي درمرتبه عقل. در مرتبه اول 

مقام عبوديت است و در مرحله دوم در مقام ربوبيت و گاه در مرتبه نفس است 

همه اين ام عقل است و گاهي در مقام نفس )انسان غير کامل نيز گاهي در مق

   که در مقام عقل است به خير رو با حفظ جايگاه مراحل است( زماني مراحل

 مي آورد و بهره هاي الهي را از آسمان مي گيرد.

رزقکم و في السماء  "يم آسمان به نظر شما چرا؟ خدا در قرآن کريم فرمود گفت

چرا؟ پيامبر گرامي گاهي که کمتر وحي مي شد به  "(22ما توعدون )ذاريات 

 آسمان نگاه مي فرمود چرا به آسمان؟

جواب اين است که مقام نفس و عقل و قلب نسبت به مادون خود نسبت 

ه هر بطني اوسع و اقوي ازظاهرش است بنابراين آسمان به زمين دارند چه اينک

نسبت باال به پايين درعالم ملک نسبت آسمان به زمين است اما در مراحل 

وجودي و عالم معنا ملکوت آسمان ملک ، نفس ، آسمان جسم وعقل، آسمان 

 نفس و قلب، آسمان عقل است.

گفتيم  پس جسم براي استفاضه نگاهش به نفس وعقل نگاهش به قلب است .

           که زماني که انسان غير کامل درمقام عقل است به معقوالت و نيکي ها رو 

مي آورد و با آنها محشور است و سر و کارش با عقول است ادامه بحث اينکه 

گاهي که در مرتبه نفس است به مسائل مادون عقل مي پردازد و توجه دارد 

 .مانند معاشرت با مردم و معيشت و امثال آن

انسان کامل هم هنگامي که در مرتبه نفس است به معاشرت با مردم و کارهاي 

معيشيتي مي پردازد. فرق اين مرتبه نفساني با احوال انسان غير کامل در اين 



 

 اشرااقت ربانی 284

است که در معاشرت انسان کامل باغير ، آلودگي و خطا وجود ندارد اما در غير 

 کامل اين امر محتمل است.

يابد عقل مي شود يعني سعه وجودي مي يابد و نتيجه  وقتي که نفس تکامل مي

آن اتحاد نفس با عقل است و اين اتحاد عين ناطقيت نفس است. و عقل نيز 

وقتي شدت گرفت با عقل فعال متحد مي شود يعني عقل وقتي سعه افزوني 

يافت شديد القوي مي شود و بايد حالت انتظار از آن برچيده شود و اينامر با 

ل و قلب ميسور است زيرا نمي شود که وجودي قابليت قلبيت بيابد اتحاد عق

 لکن از فياض مطلق دريغ شود.

، قلم است و نفس لوح . وقتي وجودي سراسر عقل شد خود  لمي دانيم که عق

قلم خواهد  بود و کار قلم کتابت است و مرتبه مادون آن که نفس متعاليه است 

 ر لوح خود مي نگارد.مي شود لوح آن. پس قلم به يدالهي د

وقتي عقل کامل وکل در مرتبه قلب با اول تعالي تقربي قريب يافت و فاني در 

باقي شد، عقل، که قلم است مي شود لوح، و قلب، قلم مي شود پس در اين 

 مرحله خداي سبحان بر قلب رسول مي نگارد.

و  اگر کالم الهي به رسول وحي باشد هم سخن و هم لفظ به جعل الهي است

 بيان کننده آن به مردم رسول است به همان الفاظ مجعول که بدان مامور است.

چه اينکه وقتي امري و کالمي به قصد رسالت نازل مي شود پيامبر گرامي هم 

به بيان معني آن و هم لفظ آن مامور مي شود يعني الفاظ قرآن نيز اعجاز است 

 مانند کليَّت آن.
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باشد کالم از خداست بيان کنده رسول و البته اگر کالم الهي به قصد رسالت ن

ممکن است جاعل الفاظ نبي باشد مانند حديث قدسي يا الهام. پس در وحي 

 هم اصوات وهم الفاظ و لغت به جعل الهي است .

 

 احاديثي درباره عقل
 که: مومنين علي عليه السالم از کتاب در الکلممروي است از اميرال

 ت عقل است .عقل قاصد حق است. ادب صور

 غالب باش شهوت را تا کامل شود بر تو حکمت. 

 عمل کن به علم تا درک فايده کني.

سه چيز است که در هر کسي باشد کامل شود ايمانش و آنها عقل و حلم و  

 علم است. هر عاقلي غمناک است.

 

 رابطه انشراح و نطق
ا که فعل نجآاز  چون ناطقيت فعل است و. هر قوه اي دعاي استرفاع دارد

انبساط است لذا ناطقيت انبساط شئ است به همين جهت نفس متکامله را نفس 

 ن که نطق نيافت نفس صامت است.آناطقه مي نامند و 

اشاره تواند بود که انشراح همان انبساط و اين  "الم نشرح لک صدرک "فرمود 

ر بدست فاعل که امنفس است که شئ منبسط است لذا  ) يفقهو قولي(ناطقيت

 .الهي است منبسط مي گردد
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رو امر الهي نفس را ناطق مي نمايد  چون انبساط فعل است و فعل نطق، از اين

 لذا انشراح صدر يعني ناطقيت نفس.

 "و رفعنا لک ذکرک "بسط شئ يعني ارتفاع ذات چنانچه ذات اقدس اله فرمود 

 ارتفاع است. بيانکه ضمير ذکر اشاره به ذات است که حقيقت ذکر است و رَفَعَ 

چون به فعليت رسيد رفيع مي شود چرا که  وهر قوه اي دعاي استرفاع دارد 

د و اگر مطلوبي بوچنانچه اگر طالبي موجود نباشد مطلوبي نيز حاصل نخواهد 

ن بوده است و اگر طالبي و مطلوب آطالبي مقدم بر طلب و حاصل شد يقينا 

    زه است موجود بوده استن علت غايي که انگيآحاضر باشند حتما قبل از 

 .(از اين روست که علت غايي مقدم بر علت فاعلي است)

نزد فاعل حاضر است بالقوه که در صورت گرايش فاعل بدان و فعل غايت شئ 

ن آبه فعليت رساند سپس آن را گيرد وچون  سير خروج و حرکت  صورت مي

 غايت بالقوه فعليت مي يابد.

د تحصيل مطلوب نخواهد بود چرا که هر شئ اي مفي ،طلب رف ارادت برلذا صِ

  ن شروط تحصيل نشود مطلوب حاصل آو چون  داردشروطي در دار تحقق 

اگر کسي اهل بيت رسول اهلل صلي اهلل عليه و اله و سلم را  نمي شود مثالً

دوست داشت مالک تشيع او نيست چراکه دوست داشتن چيزي است و شيعه 

ني دوست داشتن امري ذهني است اما شيعه و پيرو يعآن بودن چيزي فراتر از 

 بودن عالوه بر ارادت ذهني ارادت عملي هم نياز دارد.
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 "هبنفسها و خلق االشياء بالمشيّ هخلق اهلل المشيّ"سرّ حديث
وجود . فريدآن را مي آن اخدا در ايجاد خلق ابتداء اشرف  شعناوين بحث: 

 : انتزاع ،خلق مي شود و اسباب ،حقيقي

نگاه که اراده  فرمايش امري فرمود نه اينکه آدر جريان خلقت خداي سبحان 

را خلق فرمود بلکه در ابتدا اشرف را خلق مي کند واين مطابق  نآاخس شانيت 

فريد نه اينکه آرا  ن واحد نيست چنانچه اگر انسانأاخس در ش با حکمت است.

 فريد که اشرف اوست.آا فريد بلکه شان عقلي او رآدر ابتدا جسم خسيس او را 

ايجاد غايت شئ مقدم بر ديگر اطوار شئ است چرا که تا مقصد موجود نباشد 

عقالني و بر موازين حکمت است و نه سير و حرکت او  نه موجوديت شئ

نجا آو از  هدفمند خواهد بود و چون غايتي نيست لذا حرکتي نخواهد بود عقالً

مالي نيز ندارد و چون حيات حقيقي رو ک مرهون حرکت است از اين ،که کمال

 کند و نه وجود حقيقي شئ به کمال اوست بنابراين  نه سير وحداني طي مي

 و فعل عبث از حکيم سر نمي زند. دارد

ذات اقدس حق چون عقل را که موجوديت اعلي انسان است خلق فرمود انسان 

اي و حرکت انسان که اشرف مخلوقات است در راست فتحرکتي هدفمند يا

 تکامل عقلي است.

پس مسلم شد که قبل از اينکه خداي متعال انسان را بيافريند عقل او را و نحوه 

فريد و چون عقل انساني قبل از زايش در عالم دنيا بالقوه بود در آعقالني او را 

دنيا سير تفصيل را طي مي کند و حرکت عقلي انسان براي فعليت بخشيدن به 

) از اين رو حرکت انسان دروني و از خود به . است ن عقل اجمالي و بالقوهآ
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ن نزول کند قوه است و آچرا که دنيا دار قوه است و هر چه در  خودش است( 

 نيازمند فعليت.

اثبات و ثبوت بر سياق جريان  .و قبض، قوه و نيازمند فعل است قبض، قوه

دمات که فرمايد و مق اينجاست که خداي متعال غايت شئ را خلق مي بياني در

مد روز بودن آاسباب تحقق غايت است ثبوت مي يابند يعني خورشيد که در 

از اين رو وقتي  ،فتابآمدن آمسلم مي شود اين ثبوت است و اثبات همان در 

  ست انتزاع مي شود و به تبعا نآن وقت نفس که مرتبه پايين آفريده شد آعقل 

 عني هر چه الزمه تحقق غايت تر است انتزاع مي شود ي ن جسم که مرتبه پايينآ

 باشد انتزاع مي شود.

بنابراين خالق متعال مقدمات خلق نمي کند بلکه از قِبَل غايت و وجود اشرف 

اخس به  ذي المقدمه نسبت د زيرا نسبت مقدمات به ناسباب انتزاع مي شو

 اشرف است .

ثبوت،  امر الهي است و وجود فعل او لکن در ،دراثبات واسطه نيست زيرا فاعل

وجود است و ماهيت فعل او فاعل، تحقق شئ نيازمند واسطه است که در اينجا 

 ر تا ذيل در ابتدا امراهلل بود بعد وجود سپس ماهيات.صد ن ازآکه سير 

 "ة بنفسها و خلق االشياء بالمشيَّةتَّخلق اهلل المشي "امام صادق عليه السالم فرمود

 سزا نياز است.ه دراين اصل تفکر ب

نجا آمنزله دار تکوين است و ه امر اهلل است و وجود فعل او اين ب ،که فاعلنجا آ

لک است و تشريع بنابراين از نجا دار مُآکه وجود فاعل است و ماهيت فعل او 

مصداق الباقي فاني اند.ارکان خلقت  ميان ماهيات برخي تقرب به وجود دارند و

 .ق وجودند باذن اهلل تعاليو مخلوند و الباقي بمنزله ماهيت دوجو، "لوالک "
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  عقل، نور وعاقل هادي است
 .هدي و صاحب شريعتاقسام مَ : عقل، حق و عدل استعناوين: 

عاقل هر گاه از سطح عقول عامه فاصله گرفت و مرتفع گشت همتاي کمتري 

)علي عليه السالم فرمود هر عاقلي غمناک مي يابد لذا احساس غريبي مي کند.

نگاه که احساس خالء در او قوت آساس خالء مي نمايد اح ،عقل غريب است( 

 طلب است.مقام در دائم چرا که عاقل  گيرديافت از عقل مافوق خود فيض مي 

کل و آباعث افتراق بين عاقل و معقول يا به بياني )فاصله بين قوه و فعل( خالء 

 عرض موجود نيست از اين رو هنگامه افاضه روي  ماکول هم ماکول است و

 نمايد چرا که عاقل در هر لحظه اقتضاء معقول دارد و سيري ناپذير. مي

رابطه بين عاقل و معقول معطل نمي ماند لذا از عقل اشرف به عقل اخس افاضه 

ماکول مي شود و اين دائر بر مدار تکوين است و ضامن حجت که او پيامبر 

 دروني است.

حاظ موجوديت صاحب اثر که وجود عاقل بل انواع دارد به اين بيان ،افاضات

است و اثر او معقول است و معقوالت او پراکنده در دايره وجود و هر کسي 

ن آ ن را مي يابد و از فيضآبدان قلمرو و قابليت نائل شود بطور عموم 

مستفيض مي شود پس هر عاقلِ سالکي دريافت کننده معقوالت است از اين رو 

وک عقلي که لي در هر مرتبه اي از سلذا هر عاقل مستفيض به افاضات عقالست.

 اختالف موضوع مختلف است.ه باشد مشمول افاضات است لکن نوع افاضات ب

 اين امر بر اصحاب مکاشفه پوشيده نيست.

نه دفعي و هر طبقه اي و در نزول نيز اين چنين اند  دارندمعقوالت مرتبه 

خصوصي در بحث افاضات  اقتضائ خويش را مي طلبد نه هر سالکي را .
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ن  در آتخصيص است و قلمرو  ،طريقه استدالل به اين است که چون  خصوص

موجبه جزئيه و هر موجبه جزئيه اي سالبه جزئيه اي دارد لذا هر عاقلي را بدان 

 نفي اند و برخي در اثبات.  راه نيست از اين رو گروهي بر طريق 

قلي ننموده وک  تعلنکه محرم اسرار عقال نيست و رياضت عقلي و سآلکن 

 جواز عبور بر او روا نخواهد بود عقالً و ذات او مقتضي اين بهره نيست عدالً 

 ند.هستبنابراين عقال منقسم به اقسام گونه گون 

جواز عبور دارند که سلوک تعقلي کرده باشد و  ينانآدر وادي خصوصي تنها 

 برسد. سرزمين ايمن نآچنان مرتفع شده باشد که دست عقلشان به 

 " 76يه آيوسف مبارکه سوره مانند است و تذکر ياتي مفيد تفکر آاين زمينه  در

يه آعنکبوت سوره شريفه و  "نرفع درجات من تشاء و فوق کل ذي علمٍ عليمٍ

و  "اهلل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر له ان اهلل بکل شئ عليم " 62

 ."هلل لمع المحسنينوالذين جاهدوا فينا لهندينهم سبلنا و ان ا" 69يه آ

 الزم است مطالبي طرح  "اهلل يبسط الرزق  "نجا که فرمود آدر کريمه عنکبوت 

اما اطالق .  "ال"ورد و با آرا مطلق  "الرزق"شود البته مي توان فهم کرد اينکه 

 ناوالً سپس آن که ناظر بر معني فوق مي تواند نيز باشد که حمل عموم فرمود آ

چون عنوان قيد  "لمن يشاء من عباده "فرمود تحت عنوان د بعدييرا مقيد به ق

ورد لذا انبساط رزق وادي مخصوص نيز دارد) رزق اعم از زن و فرزند و آرا 

نيز  "نمَ"خانه و ماشين و در راس ارزاق عقل است که اشرف نعمات است(  و 

تخصيص را  " منِ"باشد چون  "عباده"ن است که  تخصيصي جهت آناظر بر 

       است.  اخص از عباد "من "لحاظ کمي اقليت را منظور داشت زيرا ورد بآ

چون افضل بهره ها هدايت و  بهره حق به عبادش است و "الرزق"نجا که آاز 
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ل ماخلق اهلل اوَّ "عقل است چنانچه فرمود  ،ن عقل است لذا افضل ارزاقآشرط 

 .گمراه است همان و اينکه غير عاقل "العقل

افضل عباد است چرا که مي بايست سنخيت برقرار باشد بين براي افضل بهره 

هل يستوي الذين  "عاقل و معقول و جمله را شامل نيست چنانچه فرمود

نيز مي تواند  مقرر فرمود "ال"با  نجا که رزق را آو  "يعلمون و الذين اليعلمون

ند و مرتبه هستزنجيره  اين چنين باشد که تمام معقوالت بر سبيل سلسله و

ديگر خواهد شد با اين ) عاقل( چنين که هست وهر معقولي معلوم معقول 

استقالل موضوع است معرفه نمايانگر عدم مفيد حساب همانگونه که نکره 

 است لذا معقوالت زنجيره وار هستند.و تقييد استقالل 

            بستن است و هر عاقلي عاقل ديگر راآبنابراين هر معقولي معقول ديگر را 

 ماکول افضل مي طلبد. ،مي طلبد چنانچه که آکل افضل

، معلوم و ماکول اين تواند بود که معقول و رزق "الرزق "در "ال"افاده ديگر 

که معقول طبق اقتضاء  آکل است و اشارتي دارد بر اين معنيمرزوق و عاقل و 

) رابطه اي است بين عقل و عاقل و تعقل  مي شودو فايض ذات عاقل منبسط 

و نه معقول  وسعت انبساط او( در غير اين صورت نه محضور و نه مشهودو 

 .بود 

 .ظرف الهام و حقايق استو درقبال عقل فعال مربي است عقل درقبال نفس 

پس صراط عاقل راه مستقيم است و راه مستقيم جز صراط حق و هدايت نيست 

.  "مستقيم ان اعبدوني هذا صراط "چنانچه حق سبحانه در سوره ياسين فرمود

بنابراين هرعاقلي مهتدي و مهدي و راه يافته است چرا که اقتضاء مهدي، 

 .هدايت است
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عاقل چون عاقل است  .هدايت يا عام است يا خاص و يا ظاهر است يا باطن 

ن باشد زيرا فعل عقل هدايت است و نور آهادي است نه اينکه ميل شخص 

در مرتبه عقل نيست اين امر  ملتفتشخص در مرتبه نفس است و  گاهافشاني 

و ظهور در  وجود عقلي او فعال است لذا مظاهر طوعاً او کرهاً در هرحال 

 ند.اظهار

ست پس ا نآاعم از افراد به عنوان صفت هدايت است و مهدي  ،اقتضاء مهدي

فعال است پس عاقل  ،وجودلحاظ و چون به  داردتعدد در قوس نزول مهدي 

 .خواه فعل او هدايت استانيا  ايد لذا خواهنمي تواند انسداد فعل نم

امتياز و تمايز موجود  ،بلحاظ تعدد، حال متعددندو عاقالن مهديان مسلم شد که 

است چرا که شرط امتياز مابه االمتياز است چون عاقلي بايد باشد که جمع 

در حد اعلي لذا پرده امتياز ) صادر اول يا عقل کل( مظاهر جمال و جالل باشد 

صعود و ما به االمتيازها در يکجا به اشتراک  ر رفته و جز يکي نماند در قوسکنا

ختم مي گردد و نقطه اشتراک که مهديِ قطب  است واحد است و هم و جمع 

چون عقال مشکَّکند و متعدد لهذا سر سلسله اي دارد  او ولي اهلل اعظم است و

نمي تواند باشد  که مظهر عقل است و قبله عقال و مظهرعقل در اصل جز يکي

تواند دو امام باشد مگر  چنانچه امام صادق عليه السالم فرمود در يک زمان نمي

 يکي صامت باشد .

مستفيض مي شوند. در هر از او از اين رو تمام عقال به او اقتدا مي نمايند و 

تشريع بر است و  يحال خداي سبحان همراه عقال است و معيَّت حق تکوين

 س هدايت خلق از سوي حق متعال در قالب تشريع است.است پ تکوينمدار 
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باشد در قلمرو تشريع داشته و اگر خصوصي  ستمعيَّت حق سبحانه عمومي ا

هر عصر صاحب شريعت است لذا هم او دريچه  ديِهچون م و خواهد بود

     افاضات حق متعال است از اين رو هيچ عاقلي بدون تشريع راهي بجايي

 برد.  نمي

ناظر به معني فوق است  (76)يوسف"و فوق کل ذي علمٍ عليم "رمودنجا که فآ

عليم  ،که مراتب عقال تشکيک دارند و عقال عالِم اند و قطب عقال و قبله ايشان

 مظهر علم الهي است.   ،اهلل است لذا وجود شريف قطبو چون عليم از اسماء

ا مي داند و حال چون حضرت حق تعالي لطيف ٌ خبيرٌ است لذا اقتضاء ذوات ر

بنابراين به هر کس جز (119) آل عمران  "و هو عليمٌ بذات الصدور "فرمود

 (64)صافات ."و ما منا اال له مقام معلوم"دهد.مي ن  ش ياقتضا

دائر بر مدار تکوين اين امر  (69) عنکبوت "دينَّهم سُبُلناهلن "نجا که فرمودآ

 ر کنار تکويندچرا که  يگراست بر سبيلي ، و دائر بر مدار تشريع بر طريق د

نيازمند  "لنهدينهم"در  "هدي "بايد باشد لذا ماده نيز تشريع  براي اتمام حجت

، مظهر است بدليل وجود تشريع در معيَّت تکوين زيرا اگر مظهر نمي خواست

الهي است از اسماء ،هادي. ذات اقدس اله انزال کتب و ارسال رسل نمي فرمود

 ي را به ظهور نيازمند مظهر است که اقتضاء مسمَّ و هر اسمي در هر زماني

 ( 86)هود . "بقيه اهلل خيرٌ لکم ان کنتم مومنون" برساند.

در راًس هدايت و مظهر هدايت بايد معصوم که اجتماع مظهرين جاللي و 

قبله عقول باشد و علم به او جمالي و کون جامع و انسان کامل است باشد که 

 (70)ياسين ."لي الکافرينحق القول عَ ن کان حياً و يَمَ رَذِنيُلِ "تمام شود. 
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 بياني در ادراك و عالم نفس
انسان چيزي را ادراک مي کند که در اوست يعني معلوم اوست اما بالقوه . انسان 

او  مي کند زيرا خارج از ذاتچيزي را که خارج از ذات او باشد ادراک ن

. بنابراين آنچه را که ادراک مجهول مطلق است و طلب مجهول عقال محال است

مي کنيم همان است که در ذات ما باالجمال و القوه موجود است آنچه را که 

يوم "ادراک مي کنيم همان است که در ذات ما نهفته است پس در يوم ظهور

 چيزي نمي بينيم مگه آنچه داريم  "تبلي السرائر

 

 عقل تو جبرائيل توست
ين موضوع بسيار مهم بيان شد که در خور در مبحث عقل، مسائلي پيرامون ا

 انديشيدن است در اين مقال نيز مطالبي به عرض مي رسد.

عقل تو جبرائيل توست بدين معني که عقل معاني الهي را از آسمان معارف بر 

نفس تو نازل مي کند و تو همان رسولي هستي که بايد آنرا به اندام و اعضائ و 

و تفکر و قوايت و دست و پا و گوش و نفس و جوارحت و ذهن و نياتت 

ترجمه: ( 67)مائده "بلغ ما انزل اليک... "چشم و زبانت ابالغ کني که فرمود

ابالغ کن آنچه بر تو نازل کرديم. وقتي امر الهي را جاري ساختي و خليفه الهي 

 "اليوم اکملت لکم دينکم ... و رضيت بکم االسالم ديناً  "شدي مي فرمايد که 

ترجمه: امروز دين شما را کامل کردم... و راضي شدم براي شما دين (3)مائده 

اسالم را. ابالغ امر الهي يعني تمام شئون آدمي حدود الهيه را نگهدارند و 
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. "قوا انفسکم و اهليکم ناراً  "تجاوزگر نباشند چه اينکه حق متعال فرمود

 اب الهي.ترجمه: نگهداريد خود و اهل خودتان را از آتش عذ( 6)تحريم 

الست بربکم  "آري، تو خودت رسول خودي که در کوه حراي قلبت به دعوت 

يا ايها  "لبيک مي گويي پس مبادا گليم تحيَّر به خود بپيچي (72)اعراف  "

حتي اندکي تفکر فضيل نفس را بيدار مي کند و حرَّ سرکش (1)مزمل  "المزمل

فش برگردن در پيشگاه عقل دلت را به حُرَّ دلباخته و آزاده تبديل مي کند که ک

زانو مي زند و اوامر حق را گردن مي نهد. آنگاه همه اعضاء و جوارح و حواس 

چندگانه ات نداي اللهم لبيک را در مي دهد اگر چنين شدي همان است که 

       "انک لمن المرسلين علي صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم "فرمود

 .(24) انسان ."صبر لحکم ربکفا "نهراس  و از مخالفت شياطين(5و4و3)يس 
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 مبحث ايمان و اعتقاد

 

  جريان عقد و اعتقاد
 : لزوم انطباق اعتقاد با حق

ارتباط و اتصال موضوع و محمول قضيه حضرت استاد جوادي آملي فرمودند: 

      را اعتقاد  نآنگاه که محمول با نفس انسان گره خورد آرا عقد مي گويند 

 يند.مي گو

 ورد.آبا اين بيان موجز مي توان راه شناخت اعتقاد درست و نادرست را بدست 

يا خطاست و بنابر نوع ديگر يا محتمل است يا يقيني و اگر و محمول يا صواب 

يقيني بود و مبرهن به برهان عقل سليم بود و چنانچه اين محمول يقيني با نفس 

است ولي اگر محمول محتمل باشد ن اعتقاد صحيح و نوراني آانسان گره خورد 

 گردد. بهره کامل از او يافت نمي

جز حيرت  اگر محمول مبهم باشد و بناي او بر پايه اي سست و نامبرهن باشد

و سرگرداني نخواهد داشت اگر مهره هاي محمول و موضوع متناسب باشند 

 ارچيدن بناي موضوع ومحمول  نيازمند علم است لذا اين کمفيد خواهد بود. 

عالم وعاقل است و رهبر اما پذيرش اين حجت بالغه که مطلوب است هم 

 برعهده عالم است به طريق اولي و هم ديگران.

فاسئلوا  وظيفه پيروان و مومنان (43) نحل  "فاسئلو اهل الذکر "چنانچه فرمود

است و اهل الذکر همان علما و عقال و رهبران هستند که اعتقادات را تبيين و 

 ن را استخراج مي کنند.آاحکام 
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ن با نفس مفيد نخواهد بود چون آمحمول اگر محرز نشده باشد گره و اتصال 

محور حيات انسان داير بر مدار علم است وچون با حجت يقيني که عالمانه و 

ن پايه علمي که درونش آبالغه است با نفس انساني گره خورد و متحد شد 

شکار مي گردد وچون حيات آتحاد حيات جاودانه مستتر است در جريان ا

 فراوان شاراتين اختآنفساني شدت يافت وسعت مي يابد و در راستاي وسعت 

تر و تجلي  فعليت افزون و کامل ،ع مي شود و در عوالم گوناگونيتر و رف

 تر پيدا مي کند. شفاف

 

 ايمان گونه هاي
ت سکوي روح اس ،مقام ايمان دو حالت دارد يکي مقام و ديگري حال.

 ت .اسن آروح بر  في الحالجايگاهي که 

اما حال که حالت روحي فرد است در مقامي خاص روي مي دهد و زود گذر 

گردد و  گيرد و دوباره بر مي کبوتري است که از النه روح اوج مي ،است حال

تواند نتيجه عمل  ميگاه  ضي بر مقام است ورَحال عَ. دهد روح را صفا مي

 روح باشد.

دهد و  نشان مي( ) کيف نفسانيحال نحوه خرين آروح را قام کنوني و ممرتبه 

برخي از احواالت بيانگر انتقال مقام است و برخي جهت صفاي باطن و 

 گاهي براي نشان دادن راه است.دلگرمي و 
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 مبحث مسائل ذهنيات
 

 بحث ظن: حسن ظن، سوء ظن
 ه نياز به توجه دارد.رين مسائل است کرايج تمسئله ظن يا گمان از مهمترين و 

 ظن يا گمان دو نوع است يکي ظن به خداست و ديگري ظن به خلق خدا.

المشرکين و المشرکات و  "ن کريم سوره فتح مي فرمايدآخداوند متعال در قر

 "الظانين باهلل عليهم دايره السوء غضب اهلل عليهم و لعنهم...

ن قرار داده و مي فرمايد که خداوند مبارک در اينجا بدگمانان را در کنار مشرکا

 ايشان باد گردش بد و خدا لعنت مي کند بدگمانان بخودش را. بر

  نوع دوم بدگماني به بندگان خداست . گمان بد دايره اي گسترده دارد و اساساً 

 اسم و فعل.به  زشت است 

  گمان بد مي برد يعني چيزي را در او از بدي ذهنا نسبت مي دهد و ،دمآوقتي 

ر اين کار بد خود، ديگري را منفور مي داند نزد خودش يعني بدون علم بخاط

 کسي را بد دانستن.

بد دانستن کسي اين چنين مانند قتل است يعني از بين بردن کسي در ذهن. 

 .يعني قتل ذهني. ساقط کردن شخصي به ناحق از جايگاهش ولو ذهناً

رين نحوه قتل است و مرتبه اي از قتل است يعني قتل ذهني که ضعيف ت ،اين

قتل ن قتل نفس يا آبروي شخص است و حد وسط آيختن آن رباالترين 

 گمان بد به خدا معاذاهلل يعني ضايع کردن حق خدا يعني انکار او. فيزيکي است.
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بدگماني مخاطبش هر که باشد بد است. بد و خوب بودن حاصل علم است 

با ظن. از اين رو وقتي خوب يعني بايد با دانش بدي و خوبي معلوم شود و نه 

و بدي کنار گمان بيايد نمي تواند نتيجه حاصل نمايد از اين رو عقيم خواهد 

 بود بنابراين کسي که مبتال به اين باشد که اکثرا هستند  مريض است قلباً و فعالً.

گوييم گمان خوب نيک است در  ممکن است سئوال پيش بيايد که چرا مي

 با خوبي و بدي جمع نمي شود. حالي که مي گوييم گمان

جواب اين است که گمان خوب يعني خوبي بخشيدن، خوب دانستن، احياء 

نجا که خداي متعال در باره آ .در ذهن ردن کسيکذهني شخص و نيک 

گمانان و بدگمانان بخود فرمود برايشان باد گردش بد عکس اين قضيه براي نيک

 .صادق است زيرا عکس يکديگرند

ن نيز صادق آن حکم براي نقيض آبراي چيزي صادق باشد عکس وقتي حکمي 

 ن مي شود برايشان باد گردش نيک.آخواهد بود عکس 

نيل را از اسرار خوش گماني به خداي مبارک اين است که خداوند متعال  مبداء

چيزي را که در توان شخص نيست به او توفيق مي دهد و  عوض مي کند

د آيساليان دراز بدست مي به که  يا تحصيل نعماتد يکننعماتي عايد انسان مي 

           به زودي حاصل مي شود يا باليي را دفع مي کند در يک کالم نبود را بود 

 مي کند.

 حال عکس اين مزايا بر نقيض خوش گماني صادق است. 

تملق گويي و چاپلوسي مصاديقي از بدگماني به ، حرص، اميدي نا ،خساست

 سعه صدر و روشني چهره ي خوش گماني تلطيف قلب و از مزايا خداست.

 است.
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گمان نيک وخوش گماني بمنزله بذر افشاني در مزرعه نفس است و فعل نيک 

 ن بذر است.آنست و تکامل، جوانه و شکوفه هاي آبياري آ

 

 ظنّ از منظر قرآن مجيد
مه که قرآن کريم در چند جا پيروي جاهالنه  را نهي فرموده است مانند اين کري

( . از ديدگاه قرآن مجيد مالک رفتار و 36)اسراء"و ال تقف ماليس لک به علم"

 گفتار و کنش ها و واکنش ها و عملکرد ها و اوامر و نواهي مبتني بر علم است.

 ظن و گمان و خيال و وهميات به صرف وهميت و ظنيت مقابل علم است. 

ز گمان پيروي مي کنند تا علم اکثر قريب به اتفاق انسانها بخاطر جهل عمدتاً ا

البته نه از آن حيث که گمان است بلکه از اين لحاظ که گمان مي کند که علم 

 است.

 به گفته مولوي:

 بر اميد راست کژ را ميخرند            زهر در قندي رود آنگه خورند

 گر نباشد گندم محبوب نوش            چه برد گندم نماي جو فروش

س رياکاري است که لباس علم را پوشيده است و مردم چون ظن و گمان جاسو

بيشتر اهل ظاهرند ظاهر را مي خرند و مالک تشخيص هم براي آنان ظواهر 

 است  درحاليکه :               

 آنکه هستت مي نمايد هست پوست

 نکه فاني مي نمايد اصل اوستوآ

     ( يعني پيروي10س )يون "قرآن کريم مي فرمايد: و ما يتبع اکثر هم االظناً

نمي کنند بيشتر مردم جز ظن را .نتيجه اين پيروي جز ضاللت و گمراهي نيست 
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يعني مسلما ظن و  "ان الظن ال يغني من الحق شيئاً"چون خداي سبحان فرمود:

گمان چيزي را از حق بي نياز نمي کند اين ماهيت گمان را نشان مي دهد حال 

 متعلقات گمان چند چيز است.

به خدا، ظن به خود، گماني که با ديدن ايجاد شود، گماني که با شنيدن حال  ظن

شود، گماني که بر اثر رويا بدست آيد. حکم همه اينها حکم ظن و گمان است 

 يعني هيچ کدام مفيد علم نيستند.

ظن به خود يا به سود خود يا به ضرر خود است مثالً خود را نيک بپندارد 

د يا اينکه گمان کند کار ازکار گذشته و راه نجاتي نيست  گناهانش را فراموش کن

 که هر دو افراط و تفريط و باطل است.

ظن به خدا نيز دو گونه است يکي آنکه  فکر کند هر کاري کند خدا با او کاري 

ندارد و ديگر اينکه  اعمالش را بيهوده مي داند و اميدي بخدا ندارد که هردو 

 ت.افراطي و تفريطي وباطل اس

ظن به مردم نيز دوگونه است يا بدبيني و يا ساده لوحي است. گماني که با 

ديدن ايجاد مي شود اين است که شخص با ديدن چيزي مطلبي يا تلقي اي را 

له يا عليه خود برداشت کند . ظنَّ از راه سمع آن است که تلقي اي از راه 

 شنيدن له يا عليه حاصل شود.

ت مي آيد نيز چون امر يقيني نيست و فاقد حجيت و گماني که از راه رويا بدس

 امري نسبي است قابل اعتنا نيست.

      و گمان است ه باطل بودن ظن از آن حيث که ظن مطلب روشن است ک

مي باشد و گرنه هر وقت ظن از جاي خويش به سوي  علم حرکت نمايد و 

 امري قطعي شود يقيني خواهد بود آنگاه علم است نه ظنَّ.
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مي فرمايد: در پي چيزي نرويد که براي شما درباره آن  36ره اسراء آيه سو

 دانشي نيست همانا سمع و بصر و قلب همگي مسئول اعمال خويشند.

 

 وسوسه هاي شيطاني 
. مخربند زيرا شيطاني و يطاني نيروهاي مخرب بالقوه هستندوسوسه هاي ش

 .نيستدر نفس نها آفعليتي براي في نفسه پليدند بالقوه اند زيرا 

اين وساوس موانعي هستند بعنوان نقطه پرش و پيروزي بالقوه البته اينکه زماني 

در پاي آن ايستاد و ن مانع پريد و زماني منفي است که آشود که از  مثبت مي

 .متوقف شد

از ورود اين وساوس نبايد ترسيد بلکه بايد بردباري و مقاومت نمود و سعي 

 را جايگزين کرد. نآکرد با موضوعي ديگر 

ر ذهن شخص جزا بر او روا نمي شود بلکه جزا دوسوسه از حيث ورودش 

 ت.جاري اسعمل تبديل شود فعل و قوه به آن زماني که 

 

  نآاحكام  تحليلي بر نظريه فقهي و كالمي نيّات و ذهنيات و
و فاعل انسان عقل اوست و اراده واسطه او اصالت و حقيقت انسان به  عامل

 .عقيده و اراده اوستعقل و 

 ."ان االنسان لبَّه"که   9ج  42موالي متقيان فرمود در امالي صدوق مجلس 

و با ده اوست چرا که حقيقت انسان است اتحاد انسان با خلق و عمل و عقي

حال در  اصالت اوست. ،همين ها محشور مي شود يعني مالک سنجش انسان

             ي و ديگري فقهي.اعمال دو بحث وجود دارد يکي بحث کالم اب ب
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مورد بحث است و است ثار عيني آنچه صاحب اثر و منشاء آدر مبحث فقه 

) البته اين قسمت جاي بحث ديگري نيز دارد در باب نيات خير   .مورد تکليف

ج  به فرموده امام صادق عليه السالم در بحار "نيت المومن خيرٌ من عمله "که 

بنابراين شخصي که کاري را مرتکب  (."اعهحسن النيه بالط" 199ص  67

 کار  ن اندازه گيري و عقوبت مي شود برايآثار عيني ندارد چطور کيفر آنشده 

 نکرده.

جزا بر فاعل عيني مترتب است نه برفاعل ذهني و فاعل، فاعل فعل است نه 

البته )يعني آنچه با جوارح صورت مي گيرد مصدوق احکام فقه است( ذهن 

يا عدم رضايت بر فعلي  ين اينکه رضايت بر فعلآاست در بحث و باب ديگري 

که امري ذهني است حکايت خود را دارد و اين مسئله بسيار مهم غير قابل 

 ن صحه مي گذارد.آانکار است و عقل بر 

واردات چند دسته اند واردات نيک اين گونه  واردات ذهني غير اختياري است.

 پريشان است. وو بد دسته سوم واردات بيهوده 

و دسته سوم  ندس هستند دسته دوم اگر هدايت نشود مضرفْ دسته اول مفيد نَ

 .و اگر نشود مفيد جهل اگر کنترل شود مفيد عقل است

واردات ذهني غير اختياري چنانچه مطابق ميل شخص نباشد قابل جمع با او 

و ضرري براي شخص ندارد مگر  )عدم رضايت شخص نسبت به آن(  نيست

 نها بدور است .آاز اتحاد و حشر با بنابراين حد تهديد   در

مورد جزا و در اندام جاري نشده افکار پليد و زشت ماداميکه به فعليت نرسيده 

چون  هو عقاب نيست چرا که نمي توان گفت فالن شخص خطايي مرتکب شد

 .چون حُکْم بر عمل حمل مي شود صرفاً عمال ارتکابي صورت نگرفته است
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وَر مبارکه هود و هل اتي و والعصر و حشر و بسياري از سور شريفه  سُ در

و  وردند پاداش مي دهدآکه عمل صالح انجام دادند و ايمان  کسانيبه فرمود که 

 رستگارند و کذا و کذا. 

نفرمود کساني که نيت عمل صالح کردند رستگار شدند چرا که ايمان صرفا به 

که نيت خالف کردند کيفر  کسانيفرمود يعني نن آزبان و دل نيست يا عکس 

مي شوند بلکه فرمود درباره اقوام ثمود و عاد و صالح و لوط که خودشان را 

عوض کردند يا اينکه کفران نعمت کردند واعمال زشت مرتکب شدند نعمت را 

 .نان را دچار عذاب کرديمآ نان ستانديم وآ از

ريبا ذاقوا وبال امرهم و لهم کمثل الذين من قبلهم ق "در شريفه حشر فرمود: 

چشيدن عذاب اليم مترتب است بر وبال و وبال حصر به نيت  . "عذاب اليم

) هر عملي در معيت نيست چرا  که اصالت با نيت هست ولي شرط کافي نيست

نجا که آلهذا عمل شرط است و  نيَّت است اما هر نيتي به عمل منجر نمي شود( 

افعال  زشت  "امر"اشاره به قوم مذکور است و  نآورد ضمير آ را  "امرهم"لفظ 

نان بود از اين رو فرمود خداوند مبارک حال قومي را دگرگون نمي سازد مگر آ

در  نان خودشان را عوض کنند و تعويض حال به حصر ذهنيات نيستآنکه آ

 عين حال که ذهنيت مقدمه فعل است.

شرط تحقق  ،ديم  عملنفرمود چون فکر بد کردند ما مواخذشان کرقرآن کريم 

 دگرگوني است نه صرف قصد ذهني و نيت.

نست که کسي را که فکر بد کرد آتر از  بيان ديگر اينکه خداوند عزيز مهربان

که کسانيکه اعمال بدمرتکب شدند با توبه مي بخشد و  عذاب کند در حالي
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چنين  خداوندي که در پي بهانه است بنده اش را بيامرزد چطور بر او اين

 خت بگيرد.س

افراد بشر نمي توانند جلوي افکارشان را بگيرند قريب به اتفاق ديگر بيان اينکه 

فريديم و انسان آو خود حضرت حق متعال نيز فرمود که انسان را ضعيف 

 ممکن الخطاست و معصوم نيست.

وقتي معلوم شد انسانها خطاکارند و خداوند حکيم نيز اين را نخواسته است لذا 

رحمت خدا بر خشمش  ."ال يکلف اهلل نفسا اال وسعا "کريمه بقره که فرمود در 

انه علي کل شيئ " عين حل کهدر "ان اهلل غفور الرحيم "فرمود  سبقت دارد.

 "ورد به اين بيان که آن در دعاي شريف عشرات آو مرادف مضمون   "قدير

 ."علمک و لک الحمد علي عفوک بعد قدرتک لک الحمد علي حلمک بعد

تصار بحث اين شد که در باب مسئله فقهي جزا مترتب بر مستحق است و اخ

و من يعمل مثقال  "فرمود .مستحق همان فاعل است چه شرير و چه سرير چرا

 ن بشرح ايضاً. آو عکس  "ذره شره يره

در (26جزاء وفاقاً)نباء "در واقع تابع فاعل است جزا هم سنخ فعل فاعل است 

واند هم سنخي در ذهنيات داشته باشد مگر در مسائلي نمي ت  حاليکه جزا عيني 

 که قبال گفتيم در باب نيات خير يا رضايت بر فعل .

در بررسي فقهي گفتيم که مسئله ذهني که به فعليت نرسيده مورد جزا نيست و 

 ن جايز نيست چرا  که مااليطاق  و خالف است.آتکليف بر 

ارد ذهن شد با استعداد قبلي وارد نچه وآست که ا اين بياناز باب بحث کالمي 

شد يا خير؟ شخص مسئول پرورش ذهن خويش هست يا نيست؟ حيات ذهني 

ست يا نيست؟ انسان مي تواند واردات ذهني اش را هجزيي از کل حيات انسان 
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گذرد از ذهن نشات گرفته و  نچه از دريچه اراده ميآکنترل کند يا نمي تواند؟ 

 به فعل عيني رسيده يا خير؟

نچه در باب فقه بيان شد مستند است و آجواب تمام سئواالت فوق مثبت است 

 .صحيح است ورده شدآنچه  دراين بحث  نيزآ

 ح چيست ؟جَّرَحال رحجان باکيست و مُ

 : دو نظريه تطبيق 

 گيريم. در مقدمه بحثي پيرامون جوَّ ذهن و عمل يا ايمان و عمل صالح پيش مي

  .مجردامري است ذهني و  ،و ايمانرجي وخاعمل صالح عملي است عيني 

اال الذين صبروا و عملوا الصالحات  "مبارکه هود فرمود  11نجا که در شريفه آ

ان الذين  "فرمود  23يه آو نيز در همان مبارکه  "اولئک لهم مغفره و اجر کبير

امنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الي ربهم اولئک اصحاب الجنه هم فيها 

 ناظر بر اين معني است. "خالدون

عمل داراي  دو رکن است که هر يک صرف نظر از ديگري ال مکفي است و 

يه مبارکه نيست لذا در شريفه فوق صبر و اعمال صالح اصالت دارد آمورد حکم 

نچه منظور حکم باري تعالي مبني بر مغفرت و اجر بزرگ است آاز اين رو 

ان االنسان لفي  " پس از يفه والعصر از اين رو در شر .صرفْ عمل است نه نيتِ

اال الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا  "فرمود "خسر

و اين ناظر بر اين است که کساني  اهل خسران نيستند که در درجه  "بالصبر

اول اهل ايمان باشند چرا که اصالت فرد عقيده اوست در درجه دوم افعال 

و مکمل يکديگرند چرا که اگر فردي نيت صالحه داشته صالحه اوست و اين د

در حد مفهوم مي ماند و صاحب  تباشد ولي در صدد اقدام بر نيايد اين ذهني
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اثر نخواهد بود لذا مقدمه فعل صالحه نيست لهذا در اين باب شرط تحقق نيت 

 فعل است .

و حيثيت فعل است اما در دار تحقق و عرصه تعين و باطن روح  ،تنيَّ ،در اصل

 عمل است. ،خارجي مالک

ايمان است و بدون  ،چرا که اصالت فعل "اال الذين عملوا الصالحات "نفرمود 

همين سوره   85ل عمران و آ 19ه ملذا در کري است ن عمل نيک نا مقبول آ

فرمود بدون اسالم و عقيده اسالمي و ايمان هيچ عملي مورد قبول نيست و در 

و اين ناظر بر اصالت عقيده  "في االخره من الخاسرينو هو  "ذيل همان فرمود

 و نيت و ايمان است.

علت رجحان اين است که اصالت ايمان در يقبل  بنابراين دو اصل وجود دارد و

منه است و اصالت فعل در فاعليت فاعل و اين دو تنافي با يکديگر ندارند و 

ناه اليک لتخرج الناس من کتابٌ انزل "يه اول فرمودآنجا که در کريمه ابراهيم آ

ورد که بر اين بيان کتاب که هم شامل آ "الظلمات الي النور باذن ربهم 

دستورات عملي است وهم کتاب اعتقاد است و تعليم ايمان مردم را از جهل و 

تحقق نيل به علم و نور و  ضاللت خارج و بسوي نور و علم مي رساند و شرط

نکه حق کتاب ادا شود و حق کتاب به نص عمل به کتاب است چنا ،ايمان کامل

يات را بحق فرستاديم آو ما اين  "سوره اسرا فرمود 105حق تعالي در کريمه 

رف ن با نيت صِآو احقاق حق و تحقق  "و براي اقامه حق و راستي نازل شد

همانطور که فرمود کتاب هادي است  خواهدنيست و با عمل بدون عقيده نيز ن

هم معلم است و هم مربي در عمل از اين رو اقامه عدل  از ظلمت بسوي نور و
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و حق هم ايمان مي طلبد که اصالت فعل است و هم عمل صالح که اصالت 

 فاعل است.

اين دو هر يک به تنهايي نجات بخش نيستند  خداوند سبحان بهشت را اجر 

 عمل صالح قرار داد .

ين خاصيت را نيتي که مقدمه فعل است صاحب اثر است و همه ذهنيات ا

و ان تبدوا ما في انفسکم  "بقره فرمود  284خداي سبحان  در شريفه  ندارند.

نچه در درونتان است يا پنهان کنيد آشکار کنيد آاگر  "او تخفوه يحاسبکم به اهلل

 ورد.آن را خداوند به محاسبه مي آهر دو نوع 

اينکه  وردن دو نوع است يکيآنکته اي که دراين باب است اينکه بحساب 

ان اهلل عليم بذات  "شکار را مي داند لذا فرمود آخداوند عالم است خفا و 

و کل شئ  "نرا در حاضر مي کند لذا فرمود در شريفه ياسين که آو  "الصدور

شکار و شمارش و به رخ آ اين علم بذات و خفا و "احصيناه في امام مبين

از حساب جزا باشد ن في امام مبين يک بحث است و اينکه منظور آدن يکش

 "نست که در ذيل همان سوره فرمودآمسئله اي ديگر و نکته رفع اين ابهام 

مرزد هر که را خواهد و عذاب مي کند آمي  "فيغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء

 نکه را خواهد.آ

نجا که عمل خداوند حکيمانه است و حکمت خالف عدل و رحمت نيست آاز 

 ن.آمي کنيم هر که را که نيت بد کرد يا عکس  پس در اين جا نه فرمود عذاب

شکار مي شود که نيات نيکو چه مقدمه مجازي باشد و چه آظريفه در اينجا 

حقيقي براي فعل پذيرفته است چنانچه در روايات اشارت دارد و فرموده اند 

 67نيت مومن از عملش افضل است و امام صادق عليه السالم در بحار جلد 
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 66و نيز فرمودند در همان کتاب جلد  "حسن النيه بالطاعه "فرمود  199ص 

و حضرت رسول اهلل صلي اهلل عليه واله و سلم  "العمل اال بالنيه "که  404ص 

يا اباذر ليکن في کل شئ نيته حتي في  "فرمود که  82ص  74در بحار جلد 

يعني اي اباذر در هر کاري نيت کن حتي براي خوابيدن و  "النوم و االکل

 خوردن.

ت بد را تا به فعل نرسيده محاسبه نمي کند اما خوب در هر حال بر خداوند نيَّ

 ثار خارجي ندارد.آثار کدورت دارد ولي آنفس 

يد همانست که بيان شد که خداوند رحمان آدر نظر مي  "يحاسبکم "نچه از آ

 احصاه في امام مبين مي فرمايد اين هم بدين شرط که توبه نشده باشد اين در

 باب عمل .

گاهي محاسبه معناي نشان دادن مي دهد يعني بعضي چيزها محاسبه اش به 

 نشان دادن است و اين ظريفه اي است که نياز به تفکر بسزا دارد.

در معناي عذاب در بحث کالمي  "يحاسبکم " تِحَصِ  :نتيجه نهايي اينکه

 ."ا اال وسعاال يکلف اهلل نفس "ني آبا نص قر مغاير تکليف مااليطاق است و

 اهلل ولي التوفيق.

 

 ارتعاشات ذهني 
            نچه که ارتعاشات را متغير آبدن در حالت عادي داراي ارتعاشاتي است و 

است يعني انسان در  مغزنرا متحول مي کند مغناطيس برخواسته از آمي نماد و 

فضاي  حال تفکر مدار الکتريکي و مغناطيسي در اطراف خويش ايجاد مي کند و

 اطراف را متاثر مي سازد .
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فضاي پيرامون بستر مستعدي است که معقوالت جذب و نيروهاي منفي دفع 

 شوند.

منشاء امواج انساني نفس يا روح  است  که رنگ و بوي خاصي ايجاد مي کنند 

نفوس پاک ونفوس ناپاک هر يک فرکانسهايي دارند ويژه خود و شخص بدانها 

 شناخته مي شود.

ناظر برهمان معني  "يعرف المجرمون بسيماهم "در سوره ياسين فرمود نجا کهآ

نها آاست که افکار داراي رنگ و بو و فضاي مخصوص هستند  و با مشاهده 

 شکار مي شود.آنيکي و بدي شان 
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 راز دلدار
 

* يکي ازعاليم ابراز عالقه و محبت خدا به بنده اين است که دل را به انجام 

 و ذکرش انس ميدهد.طاعت 

* يکي از عالئم الهامي بودن ذکر الهي اين است که دل به گفتن آن نرم               

 مي شود .

 * اذکار شريفه يا نور و ياقدوس خيال آدمي را تطير مي کند.

 براي درمان ريا موثر است. "کفي باهلل شهيداٌ "* آيه شريفه 

ي که از اين سوتي ها عليه او * شيطان هميشه سوتي ميدهد خوشا بحال کس

 استفاده کند.

* اگر در طول روز و اوقات هر زماني ياد خدا افتادي بدان خدا يادت کرده 

 است

 * اگر در اوقات شبانه روز ياد خدا نکردي بدان خدا يادت نکرده است.

* فشارهاي روحي و جسمي بخشي از عذاب قبر و برزخ است براي مومن. 

 ذاب قبر است.بدن قبر و مشکالت ع

* افسردگي و ناراحتيها مرتبه نازله فشار قبرند اگر خدا خواهد بحساب فشار 

 قبر مي گذارد.

 * سکوت روح را قوي مي سازد تمرکز فکر را در نماز افزايش مي دهد.

* مراحل تجرد نيز همانند مراحل تکامل جنين است هم از نظر جنس دوره ها 

 و هم از لحاظ کميت مراحل.
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ي خدا سختي ها را به انسان چيره مي فرمايد که انسان را قوي سازد تا به * گاه

 خطا نرود.

 * گاهي خداي سبحان  بنده اي را به لطف خاصش از گناه مصون مي دارد و

بعد از مدتي بظاهر او را رها مي کند تا بنده را امتحان کند و ضعفهاي او را به 

ش را مي گيرد چند قدمي راه مي برد او نشان دهد مانند پدري که زير بغل کودک

 سپس رهايش مي کند تا کودک اعتماد به نفس پيدا کند.

 * انسان کمتر از لحظه اي يا به لذت ابدي يا عذاب جاويد فاصله دارد.

* خدا براي تکامل انسان او را به سختي مي افکند و اجلي براي آن مشکل 

و مقامات عاليه کسب کند معين مي فرمايد که در آن دوران روحش قوي شود 

ولي گاهي آدم با فراموشي و غفلت و ناسپاسي و نابردباري زمان معين را 

 درازتر مي کند. ) ناظر برجريان حضرت يوسف در زندان(.

*  گاهي  جذبه خاص شامل حال بنده اي مي شود در نتيجه بنده به ذکر خدا 

لش دگرگون و دائم مشغول مي شود و گاهي دوره قبض فرا مي رسد و حا

 گرفته مي شود.

 حضرت استاد عالمه حسن زاده آملي در دفتر دل مي فرمايد:

 ا راـم کن اين مدعـدل در ميان اصبعين اوست دائم       از قبض و بسطش فه

 ر اسمي در آيدـر دم مظهـبه هست و در تقليب بايد             ب اـبلي قل

 

گناه نداري بدان در رحمت خدايي  *  هر گاه ديدي توان گناه نداري يا فرصت

 قدر خويش در ياب.
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 نكات عرفاني
 

خداي سبحان  روح را منقبض و منبسط مي کند تا از ازدواج ان دو صفاتي * 

 در نفس متولد  سازد يا اينکه صفات گذشته را تقويت فرمايد.

از  شايد مراد "يقلب اهلل الليل و النهار  "ن کريم در سوره نور مي فرمايدآقر* 

 ليل و نهار قبض و بسط باشد چه اينکه شب قبض نور است و روز بسط نور.

خداوند سبحان در هر فريضه اي براي بنده اش تجلي مي کند و امتثال آن ، * 

منجر به قرب فرايض مي شود و بنده با نوافل براي حق تجلي مي کند که آن 

 قرب نوافل است.

 "ق تعالي در قرآن کريم مي فرمايدقرب نوافل نشانه شرح صدر است زيرا ح* 

 ."الم نشرح لک صدرک... فاذا فرغت فانصب و الي ربک فرغب

ذکر تطهير قلب است نه تنزيه حق . پس هر ذکري را دعوت کردي آن نوع * 

تجلي و تاثير حق را در خود استمداد کردي خداي سبحان غنيٌ عن العالمين 

 است. تدبر کن تا بهره يابي .

ارک و تعالي لحظه به لحظه و در تمام مراتب هستي باانسان است خداوند تب* 

 گاهي با واسطه بسيار گاهي با واسطه اندک و گاهي بي واسطه.

 

 اگر دو نفريد خدا سومين است اگر تنهاييد خدا دومين است.* 

فطرت اهلل التي فطر الناس  "بحکم  "ان اهلل خلق آدم علي صورته "چون * 

 ."قد عرف نفس فقد عرف ربه "بنابراين  "عليها
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حضرت عالمه طباطبايي فرمودند چه بسا يک حرف نابجا  که آدم را بيست * 

 سال به عقب بر مي گرداند.

 بقول مرحوم شيخ بهايي:

   تو حالبي پردازي زبان وين  تو قال و قيل چيست؟ حلوا و نان

   سال سال و ماه ماه هفته، هفته   مقال از بند فرو لب بگشا، گوش

   الحنک تخت اين تاراج، شوديم        گفتنک يک از که کن عادت صمت

   «اليموت حي» ياد در دل بسته     سکوت حصن در رفت آنکو خوش اي

   بيان و نطق شود، فراموشت که  فالن اي چندان خاموش، نشين رو

   الل گردند لب، بجنبانند گر   حال اهل نشان باشد، خامشي

   دروغ اندر دروغ پيمايي، باده   فروغبي سانناک اين با چند

   کتان تو، دين و مهتابند جمله   همصحبتان اين از را خود وارهان

 شکيب بد همصحبتان از باري   نصيب ارنبود نيکانت صحبت

اميرجهان بان علي عليه الصواه و السالم تجلي وجود عقلي خاتم االنبيا صلي * 

کبري سالم اهلل عليها تجلي عاطفي و نفسي و  اهلل عليه وآله و حضرت صديقه

 جمال رسول اهلل است .

غلبه احکام کثرت بر نفس سالک روح و نفس او را منقلب و متحير مي سازد * 

و مکانهاي شلوغ و جاهايي که شخص به آنجا ها عادت ندارد و جاهايي که 

 .مناسب شخصيت او نيست سبب انکسار وحدت و تفرق اتصال سالک مي شود

ه جايي رود دچار انقالب حال و تحير مي گردد اين کگاه شخصي بدون اين

يرزقه من حيث  "حالت نياز به سکوت و تمرکز دارد  گاه نفحات الهيه بحکم 

در عرصه هاي تکثر و احوال متکثر ظهور مي کند در اين صورت  "ال يحتسب
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معرض  نفس با حفظ وحدت صيد خود را مي يابد و با استقامت خود را در

 نفحات الهيه ونسيم هاي ملکوتي قرار مي دهد.

گاهانه معد وحدت است و گاهي وحدت حاصل سکوت آسکوت عارفانه و * 

 است و عمدتا با تفکر و سير آفاقي و انفسي محقق مي شود.

برخي خياالت و رفتارها و گفتارها از مجاري غلبه لشکر کثرت در نفس * 

 ک از علل تحقق و تحصل و تقرر وحدت است.است و گفتار و پندار و رفتار ني

سالک براي کنترل قوه غضب خود بايد از سه عامل موضع گيري ولو به حق * 

، قضاوت و دفاع ولو به حق به طور مطلق خود داري کند. تا اين سه عامل رادر 

عقال عقل در نياورده حق استفاده از آنها را ندارد. اين حکم در دوران رياضت 

 ممارست است و جنبه کلي ندارد.  و تمرين و

 چون نظر از خويش برگرفتي دست به عصا باش* 

چنانچه معارفي عايد شد خاطر از پريشاني و چشم از ديدن غير معقول و * 

گوش از شنيدن بيهوده و زبان از گفتن الطائل باز دارد تا از تو خارج و ضايع 

 م خود خوش باشي.نشود. وگرنه از دست شود و تو نداني و به پندارخا

 

 عيب ديدست بسي من از خدا که   شعيب عهد در گفتمي يکي آن

 مرا گيردنمي يزدان کرم وز   جرمها و گناه من از ديد چند

 غيب راه از فصيح او جواب در   شعيب گوش در گفت تعالي حق

 اله جرمم در نگرفت کرم وز   گناه من کردم چند بگفتي که

 تيه بگرفته و ره کرده رها اي  سفيه اي مقلوب و گوييمي عکس

 بسر تا پا ايمانده سالسل در   خبربي تو و گيرم چندت چند
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 تباه را درونت سيماي کرد   سياه ديگ اي توت بر تو زنگ

 اسرارها ز شد کور تا شد جمع    زنگارها بر زنگار دلت بر

 جوي باشد ار بنمايد اثر آن   نوي ديگ بر دود آن زند گر

 شود رسوا سيه آن سپيدي بر   شود پيدا بضد چيزي ره زانک

 زود زود بيند که وي بر ازين بعد   دود تاثير پس ديگ شد سيه چون

 بود رنگيهم روش با را دود   بود زنگي او که آهنگر مرد

 دودآوري از گردد ابلق رويش   آهنگري کند کو رومي مرد

 اله اي گويد زود بنالد تا    گناه تاثير زود بداند پس

 کند انديشه چشم اندر خاک   کند پيشه بد و اصرار کند چون

 شود دينبي تا جرم آن دلش بر   شود شيرين دگر ننديشد توبه

 تو پنج زنگ آيينه بر شست   ازو رفت رب يا و پشيماني آن

 گرفت کردن کم زنگ را گوهرش   گرفت خوردن زنگها را آهنش

 نظر در آيد خوانده تهنبش آن   بر اسپيد کاغد نويسي چون

 غلط گردد خواندنش نايد فهم   خط بنوشته سر بر نويسي چون

 نشان کو را ما بگرفت اگر گفت   آسمان وحي بشنيد او جان

 او جويدمي نشان را گرفتن آن   او گويدمي من دفع رب يا گفت

 ابتالش براي از رمز يکي جز   رازهاش نگويم ستارم گفت

 دعا و صوم و دارد طاعت آنک   ورا گيرممي آنک نشان يک

 جان ذوق ندارد ذره يک ليک   آن غير و زکات از و نماز وز

 چاشني ندارد ذره يک ليک   سني افعال و طاعات کندمي

 ني مغز وي در و بسيار جوزها   ني نغز معني و نغزست طاعتش
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 شجر دانه دهد تا بايد مغز   بر طاعات دهد تا بايد ذوق

 خيال جز نباشد جانبي صورت   نهال گردد کي زمغبي يدانه

گاهي انسان در معرض خطايي قرار مي گيرد و خود را ذهنا و بصرا از آن باز * 

مي دارد . يکي از ترفندهاي شيطان ملعون و نفس شيطاني اين است که بعدها 

صورت خيالي آن منظره يا صحنه را در خيال وارد مي کند تا شآن مثالي و 

در عالم خيالت را بسنجد کسي که در بيرون و عالم ظاهر از خطا وجود تو 

 دوري مي کند بايد در عالم مثال و خيال و عالم باطن نيز از آن دوري کند.

خيلي از افراد در مرحله دوم غائله را مي بازند و گمان مي کنند برنده هستند 

رده است اين مثال در مواجه با زني نامحرم که خود را آراسته تقوا پيشه  ک

مرحله اول ، در مرحله دوم شيطان دست بردار نيست آن زن وجمال او را در 

خيالت تداعي مي کند بعدها آنگاه هست که بايد آن را از خويش دور کني و 

 "و ما توفيقي اال باهلل  "دامن خيالت را به آن آلوده نکني. 
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 فهرست مطالب                              

 

 مبحث نفس

 3      تعريف انسان در انجيل

 4     شناخت روح به زبان ساده

 8       شناخت انسان

 10       علم نفس

 10    رابطه نفس انساني با لوح ثابت و متغير

  13  نسبت نفس انساني با مجردات، جسمانيه الحدوث است

 16       انحاء اتحاد

 18       حد و قواي نفس

 20      آن حد نفس و فاعليت

 22   احواالت منازل سلوک و انواع وسعت نفس

 23   اسماء و صفات نفس درعوالم مختلفه وجودي

 26     بياني درباب رجوع و حضور

 مبحث ذكر
 28      رابطه اوراد و اذکار با نفس

 29     در بيان ذکر و ذاکر و مذکور

 30       اقسام ذکر و ذاکر

 32      آسيبهاي ذکر و ذاکر محجوب

 33     انواع ذکر به گونه اي ديگر 
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  34      کارکرد ذکر در نفس

 35     اني پيرامون ذکر گفتن و طريقه آنبي

 36       بيان اثر ذکر بر نفس

  38      رصد نجوم آسمان نفس

  39   نا السماء الدنيا بزينه الکواکبانا زيَّ"تفسير اَنفُسي 

 43      تشخَّص نفس به اسماء عظام

 44      اتحاد نفس با شريفه سالم

 44    اشياء صامت وناطق و اسرار حروف 

 47      شرحي بر ذکر و اطمينان قلب

 مبحث تربيت و تكامل
 53   عبادات تجسد اتصال و اتحاد عبد با معبود است 

 57    وحدت جمعي انساني، ثمره توحيد

 59      بنيان اخالق بر طبايع 

 62      اتحاد غذا و مغتذي 

 66     ارکان شخصيت آدمي ،رفتار و گفتار

 67    موکالن تقويت مزاج و حال نفساني

 68     رابطه ربَّ و مربوب و مقام ربَّاني 

 71      زوجيت سبب تکامل اشياست

 72     دائم از آني به آني ديگر است انسان

 75      گونه اي ديگر از آنات انساني

 76        احکام آنات
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 78   اينکه مشکالت که به اوج رسيد نور اميد مي درخشد  سرَّ

 79  علت بعض سکوت و افسردگي و برخي حاالت نفس

 81     افساد و اصالح شئون آدمي

 84    "کالمُکُم نُور و امرُکُم رُشد"بياني در

 86    انهاي نفساني و تشکيل حيات طيبهآرم

 89      حيات طيبه و حيات طبيعي

 89      و طريق تکاملانسان کامل 

 93      ذب و دفع در اخالقعوامل ج

 94      احواالت شخصيتي انسان

 98      مراتب کامالن و ناقصان 

 100      آسيب شناسي عملکرد نفس

 101       قبض و بسط 

 105    ت قبض صورتاً  نار و سيرتاً ماء و نور اس

 107     احوال دل و دگرگوني هاي آن

 109       لب قاطمينان 

 110      اندر احواالت قوه خيال

 111     خيال متصل و خيال منفصل

 114       اقسام مجاهده

 115     انواع حرکت درعالم خيال

 116      تحليلي بر تکامل برزخي انسان

 118      هر حقيقتي را رقيقتي است
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 119      تقوا،  نظم روحاني

 122      ميزان سنجش فعليت روح

 123   اصحاب کهف نجسم،  بِسان غار و روح چو

 124    "قال رب اجعل لي آيهً "يان انفسي ب

 129     تقدم اجابت و قضا بر دعا و قدر

 130      تسليم تکويني و تشريعي

 132      بيان عرشي نار و نور

 139    ظهور اغراض الهي در قوالب مادي

 143     واکنش مردم به خطاب حق

 144       مازاسرار ن

 148       مستي در نماز

 149     انحاء وجودي نجاست و طهارت

 153     رابطه ادراک با مقام انساني

 154     بياني در ادراک، کمال، لذت و نيل

 156    يازده درسِ معرفت نفس از سوره اعراف

 159       انواع استغفار

 مبحث اتحاد
 162     در هر چه راسخ شوي بدان شناخته شوي

 163   آنچه در ديگران مي بيني از شئون تو نيز هست 

 164    احوال تشخص شيء و گونه هاي اتصاف و اتحاد

 164    اتحاد شاهد و مشهود و سالک و مسلوک 



 

 اشرااقت ربانی 322

 167       رويت و اتحاد

 169      اتحاد علم ، عالم و معلوم

 172    انسان جلوه  ذاتي، فعلي و صفاتي خالق

 173   و فاعل از ديدگاه عارف و حکيم علاتحاد ف

 بحث فعلم
 175       اقسام افعال

 177     هيوالي مادي و هيوالي مجرد

 180     جوهر عمل، ماده خلق مَلِک

 182       انواع مالئک

 182     اجناس افعال و ازدواج ذوات

 183      علم تابع معلوم است

 185      مراتب عمل عالم و عامل

 185     مظهر اسم محيي فعل نيک

 190     افعال مظهري و غيرمظهري

 191      تَبرَّي و احکام نفساني آن

 193      واليت و مراتب آن

 196      انسان وجه اهلل است

 196     ل شرَّ استجهل، مُخرِج قوه به فع

 197     شرط تمثل نفس به شئ اي خاص

 198    ذاتيات، قوام عمل و مالک سنجش
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 كالم مبحث
 199 کالم جلوه متکلم است

 199     جودي آنهاقول و فعل و مراتب و

 202     انحاء وجودي کتاب و کالم

 205    کتاب، شرح حال نفس کاتب است

 205     تجلي الهي در قوالب مادي

 206     نفس ماده کالم،  نر است و

 207       احکام خطاب

 209      سخن گفتن به غير زبان

 الط اربعه وجسممبحث اخ
 213     اسطقسات جسم  و اخالط اربعه

 215     طبيعت و مشخصات عناصر اربعه

 216     صور متعدده مقدمه ايالج روح

 219       احکام قوه و فعل

 مبحث حقيقت انسان
 222     خطاب قرب نوافل و فرايض

 222       انسانِ عُريان

 223      "کن"تحليلي بر امر 

 226      منفوخ استنافخ، ربَّ 

 229    عين ثابت و حقيقت وجودي انسان "نيَّت"



 

 اشرااقت ربانی 324

 234    "بطن امه يف يمن شق يالشق"سرَّحديث 

 237   تجلي حق و انسان از غيب تا شهادت مراتب

 248     واحديت و احديت انساني

 249    ابدان مثالي و جسماني و امزجه آنها تطابق

 251     مراتب طبيعت و نفس تطابق

 252      انسان و درخت تمثيل

 253     باطن فراموشي حضرت آدم دنيا،

 254     و معاد و مراتب آنها مبداء

 255     و قرآن و مراتب عالم انسان

 256     مراتب انسان کامل است نماز،

 257      رب و مربوب نسبت

 257       ربيَّت شئون

 258      جسم مثالي تشريح

 263   اط، جنت و دوزخ استصر دنيا،انسان خود 

 265     انفسي سوره مبارکه زلزال بيان

 عقل مبحث
 270       تعريف عقل

 271     ن با عقلفکر و رابطه آ تمرکز

 274     طالب مکانت و عمل مکان علم

 276      مشخِّص روح است علم،

 277    حسني عليَّ و عظيم اي بر اسماء ظريفه
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 278      قلم الهي اند عقول

 279       وحي کيفيت

 285      درباره عقل احاديثي

 285      انشراح و نطق رابطه

 287    "خلق اهلل المشيَّه بنفسها"حديث سرَّ

 289     نور وعاقل هادي است عقل،

 294      و عالم نفس ادراک

 294      تو جبرائيل توست عقل

 دايمان و اعتقا مبحث
 296      عقد و اعتقاد جريان

 297       ايمان هاي گونه

 مسائل ذهنيات مبحث
 298     ظن: حسن ظن، سوء ظن بحث

 300      ظنَّ از منظر قرآن کريم

 302      هاي شيطاني وسوسه

 302    بر نظريه فقهي و کالمي نيَّات تحليلي

 309       ذهني ارتعاشات

 311       دلدار راز

 313       عرفاني نکات


