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پيشگفتار
خداوند متعال را سپاسگزارم که توفيق عنايت فرمود تااين مجموعه به انجام
برسد اميد است نفوس مستعده را مفيد افتد .خواندن دقيق کتاب حاضر با لطف
خداوند هادي ،راههاي ش��ناخت حقيقت انس��ان و طي منازل روح را از مبداء تا
معاد تا حد خود و به اذن اهلل نشان خواهد داد.
گر نداري تو سپر واپس گريز
نکتهها چون تيغ پوالديست تيز
کز بريدن تيغ را نبود حيا
پيشاين الماس بي اسپر ميا
اس��م کتاب «حقيقت روح انسان» اشاره به آيه شريفه « َويَ ْس َألُون َ َ
وح
ك َعنِ ال ُّر ِ
وح م ِ ْن أَ ْم ِر َربِّي َو َما أُوتِيتُم ِّمن الْعِ ْل ِم إ ِ َّال َقل ِ اً
يل» 1اس��ت که فرمود« :و درباره
ُقلِ ال ُّر ُ
روح از تو مىپرس��ند بگو روح از [س��نخ] فرمان پروردگار من اس��ت و به شما از
دانش جزاندكى داده نشده است».
روح سيرو سفر ،شدن و صيرورت دارد مانند سفر دانه از زير خاک تا جوانه
زدن و ساقه و تنه و شاخهها و برگها و شکوفه و ميوه .که فاصله ميان دانه تا ميوه
صيرورت و از حالي به حالي شدن و شرح عوالم و منازل دانه است .حال بدانکه
سفر انسان نيز از دانة نطفه آغاز ميشود ،طي منازل ميکند تا مالقات ربّش.
 11اسراء85 ،

دراين کتاب بعون اهلل س��عي ميش��ود مطالب دقيق و ظريف معرفت نفس و
ش��ناخت روح انس��ان تا حد توان به زباني ساده بيان شود تا افراد بيشتري بتوانند
آن را مطالعه فرمايند .باشد که مادبهاي با عائده و مائدهاي بافايده باشد.
1
بيانديش درفرمايش مرحوم شبستري که فرمود:
معاد و مبداء هر يک به اسمي است
زحق با هر يکي َح ّظي و قِسمي است
بدان اسمند در تسبيح دائم
از آن اسمند موجودات قائم
بهوقتبازگشتنچون َدريشد
به مبداء هر يکي ز آن مصدري شد
در کتاب پيشين نيز با عنوان «اشراقات ربّاني درشناخت انسان» مسائل پيرامون
حقيقت انسان از آغاز تا انجام را که شامل مباحث عقلي و قر آني و عرفاني درباره روح
انس��ان بود آورديم و کتاب حاضر نيز ادامه مطالب کتاب اش��راقات است اما با عنوان
جديد ،بدين منظور که اسم کتاب با محتواي آن تناسب بيشتري داشته باشد.
از خداوند عزيز التماس دارم نفس حقير را دراين امر از آلودگي تمام مراتب شرک
مصون و محفوظ بفرمايد .خداوندا قصور و لغزش ما را ببخش که ما جاهليم و قاصر.
خداوندا هيچ آگاهي و خبر و دانشي نيست مگر به فضل ،توفيق و الهام تو .آنچه
حق است از توست و آنچه ناحق از ماست.
اي خداي عزيز آنچه نوشته ميشود حجت عليه ما قرار مده و به ما شعوري ده که
منظور و خطاب تو را بفهميم .آمين.
اين تحفه ناچيز اگر مايه شرم نباشد هديه است به ساحت مقدس آل اهلل ،حبيب
خدا واهل بيت مطهرش صلوات اهلل عليهم اجمعين.
مصنف حقير
عباس کلهر
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خداشناسي
ي آيد و
خداون��د تب��ارک و تعالي نه در صفتي محدود ميش��ود نه در ذهن م 
نه در عقل .نه دور اس��ت و نه نزديک .دور اس��ت اما از خود انس��ان به او نزديکتر
است .نزديک است در حالي که جز از راه دل به او راهي نيست .نه نزديک است
نه دور در حالي که بين قلب وانديش��ه انس��ان است و با او آميخته نيست .در بيان
نميآيد .همه چيز از او پر است و هيچ چيز در هيچ مکان و زمان خالي از او نيست
از شدت ظهور در خفاست و پنهان بودن او عين ظهور اوست.
هر چه درباره خدا گفته ش��ود او غير آنس��ت آن قدر ظهور دارد و ظهورش
ش��ديد و کثير اس��ت که براي ش��ناخت احديتش بايد از تجلياتش عبور کرد و از
لواحق کثرات به وحدت رس��يد و يک به يک تجليات را اس��قاط کرد چهاين که
هر چه ظهوراتاندک شود حقيقتش عريانتر شود.
به هر اسم و صفتي خوانده شود او غير آن است وقتي انسان خدا را ميخواند
بر طبق اقتضاي ذهني بدنبال موضوعي است که آن را منطبق بر اله بداند درصورتي
کهاين ،نوع پيشرفته شرک است يعني شرک ذهني و وهمي.
انس��ان در ذهن در پي خداي ذهني و محس��وس است و عقل هم طبق قواعد
خ��ودش در ص��دد احاط علمي بر چيزي اس��ت تا او را بشناس��د تا با موازين او
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سازگار باشد در نهايت راهي بجايي نميبرد تنها چيزي که به شناخت نزديک تر
اس��ت قلب يا دل اس��ت که چيزي براي معبود فرض نکند و از راه محبت و عشق
و فنا و غرق ش��دن به او نزديک ش��ود .اضافات ذهني و موازين عقلي در توحيد
لوازم ش��رک اس��تاينها اخالص الزم را تامين نميکند مگراين که عقل سليم از
��ب قلب��ي خود را به معبود نزديک کند .يعني عقل ميتواند مقدمه باش��د و
راه ُح ّ
مقدمات ش��ناخت را به دل بدهد و دل پس از آن از قالب عقل خارج و در وجود
اليتناهي فاني و غرق شود.
شايد يکي از راههاي رهايي از قوالب ذهني و عقلي ،تخليه باشد يعني هنگام
مناج��ات ي��ا توجه به حق تعالي هيچ تصوري در ذهن راه ندادن و خود را از همه
ذهنيات خالي کردن يعني ذهنيات درباره صفات و اسماء الهي.
خ��داي س��بحان همه جا حضور دارد چه در اذه��ان و چه در عقول و چه در
مکانهاي عنصري پس انس��ان فقط ميتواند ضمير خود را از غير حق خالي کند
تا حضور حق را در خود احس��اس کند دراين حال خطاب عبد به معبود حقيقي
خواهد بود نه معبودي که ساخته ذهن انسان است.
امر کنايجاد غايت شيء است
خداي س��بحان وقتي کن فيکون ميفرمايد يعني غايت وجود ممکن را خلق
ميفرماي��د ب��هاينگونه که وجودي را به قدر معلوم خلق ميفرمايد که غايت آن
وجود اس��ت و آن همان تجلي الهي اس��ت و ِخير .آنگاه که خلق به اقتضاي عالم
دني دنيا قدم ميگذارد به اقتضاي آن مراتب اس��فل و س��افل و سفلي از قِبَل آن به
وجود مي آيد و انتزاع ميش��ود و به عنوان اس��باب استخدام ميشود چون در دنيا
و عالم ممکنات غايت بالقوه اس��ت و براي فعليت يافتن نيازمند اس��باب است و
جسم و جسمانيات و عالم دنيا و تضادات اسباب فعليت آن غايت است.
س��ر مطلبي عظيم اس��ت که اشخاص از سر جهل ميگويندخداوند عالم
اين ّ

حقيقت روح انسان

15

ش��ر را آفريد در حالي که ش��ر مخلوق نيست بلکه آنچه مخلوق است وجودِ
چرا ّ
ِ
غايت وجودِ ممکن است در عالم َدني دنيا که عالم مواد و ماهيات عنصري است

تضاد را اقتضاء مينمايد چون منافع اشخاص تداخل ميکند بر اثر محدوديتاين
��ر فتنه و امتحان
عال��م و مس��ئله زمان نيز به مس��ئله تضاد دام��ن ميزند واين ِس ّ
مخلوقات ُمک َّلف است تا آن غايت که اصل وجود مخلوق است فعليت يابد.
غاي��ت وجود چ��ون اصالت دارد در کائنات جملگي خير هس��تند و مرضي
حق اما خطاها و گناهان برخي اش��خاص حجاب خود آنهاس��ت در سير الي اهلل و
ازجانب حق متعال حجابي نيست.
بحث ديگر در ايجاد و خلق غايت و اثبات اصالت آناين اس��ت که به قاعده
اصيل امکان اشرف توجه شود جدا ازاينکه اول مخلوق ،اشرف مخلوقات است
مطلب مهماين اس��ت که خداوند عالم براي خلقت هر ش��يئاي چه انس��ان چه
موجودات ديگر ابتدا اشرف نحوه وجودي او را مي آفريند بعد ،از قِبَل آن وجود
ي آيد واين طبق اقتضاي وجودي
اصل ،اطوار سافله آن را که الزمه آنند به وجود م 
آن است .دراين باره در عنوان اسرار خلقت و مراتب وجود و شهود دراين کتاب
خواهي خواند.
وجود چرا وجود است
وجود هميش��ه بوده و نميش��ود که نباشد چون اگر عدم بود هيچ گاه بوجود
ي آمد زيرا هر شياي طالب ذات خويش است نه ضد خود.
نم 
وجود ،اولين چيزي اس��ت که بُعدي ندارد و تنها چيزي اس��ت که ميتواند
باش��د اگر نباش��د هيچ چيزي مقدم بر او نخواهد بود پس وجود ،هميش��ه بوده و
زماني نبوده که نباشد که نياز به علتي باشد که او را بوجود آورد خوب حال چنين
موجودي که هميش��ه بوده ،معدوم نميش��ود چون غير از وجود چيزي نيست و
وجود ،طالب ذات خويش يعني وجود است نه ضد خود که عدم است.
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ايجاد امکان ،نخس��تين فعلِ وجود اس��ت همه آن چه قرار است موجود شود
بنحوه قوه و استعداد در بستر آن نهفته است .وجود آنچه مي آفريند از جنس وجود
اس��ت و اختالف در پديدهها الجرم بايد از ناحيه مراتب وجود باش��د نه چيزي
غير از وجود که با وجود ِخلط ش��ود يعني اختالف از ناحيه امکانات و اش��يايي
اس��ت که وجود بدانها تعلق ميگيرد (البته گفتني اس��ت که تعلق وجود به چيزي
عبارت دقيقي نيس��ت چون قبل از وجود چيزي نيس��ت که بخواهد وجود بدان
متعلق ش��ود اما براي تبيين و سادگي بيان چارهاي نيست) بدين طريق که وجود،
ماهيت راايجاد ميکند و با آن معيت مييابد نهاينکه ماهيت قبل از وجود موجود
باش��د بعد وجود بدان تعلق گيرد پس وجود براي ظهورش در عوالم مختلف از
ِ
مناس��ب خويشايجاد ميکند وگرنه حقيقت،
ماهيت مخصوص آن عالم ماهيتي
همان وجود است و وجود ،واحد است به فرموده حق در قر آن که «و ما امرنا اال
واحده» .فعلِ وجودِ صرف و محض ،جز وجود نيست.
موجوديت خدا به چيست
وج��ود صرف چون بس��يط محض اس��ت تا در قالب امکان��ات تجلي نکند
(امکانات ،مجموعه اش��ياء بالقوهاي اس��ت که در نظام احس��ن ميتواند نمايان
کننده افعال خالق متعال باش��د که هر کدام که مرتبه وجوديش��ان به وجوب برسد
وجود مييابد و موجود ميش��ود) اثرش شناخته نشود و آنچه متجلي شده است
نه او بلکه اثر اوس��ت چهاينکه ذات وجود بس��يط نه ش��ناخته ميشود و نه ذاتش
در چيزي تام ًا و تمام ًا نمايان ميش��ود و علتاينکه ش��ناخته نميش��وداين است
که چيزي نميتواند او را متجلي کند و آنچه تجلي يافته اثر و فعل اوس��ت و اثر
وجود ،فعل اوس��ت نه او .پس آنچه خلق ش��ده در قالب موجودات و وجودات
هم حق است هم غير حق .حق است چون از حق است و حق نيست چون عين
ذات حق نيست.
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وج��ودات وموج��ودات نيز چ��ون قائم به ذات وجود حق متعال هس��تند نه
وجود است نه موجود چون ذات حقيقي ندارند ازاين رو وجودات و موجودات
مجازيان��د بعبارت��ياينها بهرهاي از وجود را حايز هس��تند .حق تعالي چون در
قالب اس��ماء و صفات و افعال تجلي فرمود خالق ناميده ش��د در غيراين صورت
فق��ط وج��ود محض ب��ود نه موجود.اينکه حق س��بحانه فرم��ود :گنجي بودم و
خواس��تم شناخته ش��وم خلق را آفريدماين فرمايش حق ،حق است چون وجود
فق��ط يک چيز اس��ت و وقتي خلق ميفرمايد وجود خل��ق ميفرمايد .وجود که
شايسته خلق است يعني از جنس وجود خويش وجودي خلق فرمود و آن را در
قالب پديدههاي امکاني که بر آمده ازحکمت اوست نمودار شدند واين موجود
خلقي اولين مخلوق حق تعالي اس��ت که صادر اول اس��ت صادر اول شامل تمام
مراتب وجود خاليق باالجمال است از صدر تا ذيل ،صدر آن غايت عالم و ذيل
آن ماهياتند که کمترين نور وجود را حايزند .البته شناخت مخلوق از حق تعالي
شناختي است شايسته مخلوق نه سزاوار خالق.
نسبت خدا به مخلوق چيست
نسبت حق به خلق نسبت وجود به موجود (ماهيت) است .حق تعالي حقيقت
وجود اس��ت و مخلوق��ات وجودات اعتبارياند .يعني ب��ه اعتبار وجود حقيقي
موجودن��د پس موج��ودات (ماهيات) مرتبهاي از وجودن��د يعني هر موجودي
مرتبهاي از وجود را داراست و کل موجودات تمام وجود را تشکيل ميدهند اما
ن��ه تمام وجود به معن��ي تمام حقيقت وجود بلکه تمام وجود خلقي يعني وجود
تمام مخلوق به اعتباري هر چه موجودات گسترش يابند وجود متکثر ميشود و
ازاي��ن حيث که وج��ود رو به وحدت دارد وحدت وجود ،وحدت وجود خلقي
خواهد بود واين وحدت واحديت مخلوقّ ،
رب است.
ظل احديّت ّ
حق تعالي محتاج به وحدت مخلوقش نيس��ت که از وحدت آن واحد باش��د
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چهاينکه او علت وحدت و خالق آنست او را حتي اگر به يگانگي هم وصف کني
ذات اقدسش از وصف واصفان منزه است.
وجود به مثابه موضوع و موجود محمول آن اس��ت فرق بين وجود و موجود
بهاين اس��ت که وجود موجود اس��ت به وجود خود و موجود ،موجود اس��ت به
وجود حقيقي اگر موجودي هس��ت به وجود ،موجود اس��ت نميشود که وجود
نباشد اما موجود باشد (ماننداينکه بگوييم ماهيت باشد اما وجود نباشد) بعبارتي
نميش��ود که خدا نباش��د و مخلوق باش��د هر موجود و مخلوقي دليلي بر هستي
خالق است.
موجود يا ماهيت متکي بر مرتبهاي از وجود است زيرا موجود به معناي اخص
بخشي و جزيي از موجودات است وجزيي از موجود ،تابع جزيي از وجود است
نه تمام وجود زيرا بين فاعل و قابل در عموم و خصوص و مطلق و مقيد تناسب
اس��ت .هر مرتبهاي از وجود را در جريان خلقت نامي اس��ت که مربي موجوداتي
در تحت خود است زيرا هر تجلي و فيضي محتواي اسمي است کهاين محتوا با
صورتي که اسم اوست شناخته ميشود آن جزيي از وجود که موضوع موجودي
است رب اوست چون قابل خاص و جزء تابع و تحت تدبير فاعل خاص است
«والذي قدر فهدي».
به گفته مرحوم شيخ محمود شبستري در گلشن راز:
معاد و مبداء هر يک به اسمي است
ز حق با هر يکي حظي و قسمي است
بدان اسمند در تسبيح دائم
از آن اسمند موجودات قائم
به وقت بازگشتن چون دري شد
به مبداء هر يکي ز آن مصدري شد
حق تعالي چون کينون و هس��تي صرف اس��ت آنچه ام��ر ميفرمايد موجب
اش��تداد وجودي اس��ت و نهي نميکند مگر آنچه موجب اعدام و مرگ و نابودي
وضعف وجودي اس��ت واين اقتضاي ذاتي وجود و ِخير محض اس��ت که چنين
اوامر و نواهي داشته باشد.

حقيقت روح انسان

19

مراتب وجود و شهود
مسئله وحدت وجود در کتابهاي مختلف و از جانب بزرگان به ُط ُرق گوناگون
تبيين ش��ده لکن آنچه ش��يوه احقر است برهاني ناظر بر حضرات اسماء اهلل عظام
است که مشهو ْد و بر اهل آن منظور است.
دراين بيان عالوه بر وحدت وجود ،يکسانياين مسئله با وحدت شهود بعون
اهلل تبيين ميشود .خالصه بياناينکه هر آنچه هست و از نعمت بودن برخوردار،
خارج از علم الهي نيست زيرا حق متعال به هر چيزي عالم است زيرا خالق و فاعل
همه اشياء جز ذات اقدس اله نيست بنابراين تمامي اصناف خاليق ازاين حيث که
موجودند به اعتبار وجود و نه به اعتبار ماهيت يک حقيقت واحد و داراي مراتب
است و قاعده عقلي «الواحد اليصدر عنه اال الواحد» ناظر و مب ِّيناين بخش است
1
و قر آن کريم نيز از قول حق تعالي ميفرمايد« :و ما امرنا اال واحده»
الذات ،واحدْ را مي آفريند و آن ،واحدي اس��ت که مس��تجمع جميع
احدي
ْ
خالئق من حيث الجمع اس��ت که بس��ان نطفه ،تمامي بخش��هاي مختلف بدن از
جمله گوشت ،مو ،پوست ،رگ و استخوان را در بر ميگيرد.
بينن��ده اگ��ر به نور اله��ي ننگرد در مقام وحدت نه نطفه را ش��املاين مراتب
ميداند و نه در مقام کثرتاين بدن را ناشي از همان نطفه.
جميع اش��ياء مستند به اسماي الهياند زيرا اشياء ،مظاهر متکثره اسماء اهللاند
ِ
مخلوق حق چهاينکه در قر آن فرمود« :هو الذي خلق السماوات
چرا که حقند و
و االرض بالحق» 2و حضرات اس��ماء نيز داراي ش��ئون متکثره مختلفهاند از صدرِ
حقايق تا ساقة رقايق از عالي تا سافل و از شريف تا خسيس و از فرشتگان مقرب
تا شياطين رجيم.
ِ
خالق واحدْ و وجود چون در ذات خويش بسيط
وجود ،واحد است به اعتبار
 11قمر50 ،
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و کامل اس��ت و چون ِ
ذات مجرد ،عقل و عاقل و معقول اس��ت بنابراين وجود به
لحاظ تجرد و بساطت ذاتي ،هم شاهد و هم مشهود است لهذا مراتب وجود نيز
در هر مرتبه و س��طحي ،به قدرس��عه وجودي هم شاهد و هم مشهود است چون
عاقل ،عاقل نيس��ت مگراينکه ناظر و ش��اهد ذاتش باش��د پس بدين معنا ،عاقل،
شاهد است و معقوالتش ،مشهودات اويند مانند انسان که در ذاتش ناظر و شاهد
قواي نفساني و روحاني اش است.
ِ
ِ
وحدت شهود است و بالعکس بشرح
وحدت وجود همان
َمخلص کالماينکه
ايض ًا زيرا وجود ،تحت کريمه و تجلي شريفه «الظاهر» است و به اقتضاياين ذات
مقدس ،هر آنچه ظاهر ش��د هم ش��اهد است و هم مشهود چون فعلِ ظاهر ،ظهور
است نه خفا .يعني ظاهر ،اقتضاي خفا ندارد.
خلق ،وجودِ تابع است و مشهودِحق و حق ،وجود متبوع و مشهودِ خلق با حفظ
مراتب .ازاين روست که آنچه ظاهر است حق است و آنچه ظاهر نيست خلق.
ش��هود دو اعتبار دارد يکي ش��هود به اعتبار ش��اهد و ديگري شهود به اعتبار
مش��هود و ش��هود نيز بستري دارد که نامش مشهد اس��ت يعني شاهد در مشهد،
مشهود را شهود ميفرمايد.
البتهاين دوضلع و اعتبار بعالوه مشهد چند چيز جدا نيستند بلکه يک حقيقت
واحده است که در قوس نزول و در مسير کثرت ،در قلمرو عقل و در مقام بيان و
تفهيم و تبيين تجزيه ميشوند و گرنه وجود بذاته انقسام و انفکاک پذير نيست.
نکته ديگري که بايد درباب شهود ياد آور شداين است که چنانچه بخواهيم
مس��ئله ش��هود را بشکافيم به همان دو اعتبار شاهد و مشهود ،بايدگفت که شهود
که همان وجود اس��ت در حقيقت ،داراي مراتب گونه گون اس��ت انزل مراتب
ش��هود ،ش��هود المسه مرملموس و حاس مر محسوس راست يعني لمس نمودن
المسه ملموس را همان رويت و شهود اوست زيرا المسهُ ،مدرِک است وملموس
و محس��وسُ ،مد َرک و به حکم اتحاد مدرِک و مد َرک ،شاهد همان مشهود است
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و هر دو مرتبه از مراتب و خاصيت وجود اس��ت و بايددانس��ت که ادراک مطلقا
غير مادي است زيرا جسم من حيث هو جسم ،شعور و صالحيت درک ندارد که
در جاي خود بحث ش��ده اس��ت .دراين باره ميتواني به دفترمعرفت نفس عالمه
حسن زاده آملي روحي فداه مراجعه کني.
مراتب ديگر شهود ،شهود سمعي و بصري و خيالي و وهمي است و از ديگر
مراتب بس��يار مهم ،شهود عقلي است يعني عاقل ،شاهد معقوالت خويش است
که براهين اتحاد عاقل و معقول ُمتَک ّفِل آن اس��ت مرتبه ديگر ش��هود ،شهود قلبي
سري است که اعلي مرتبه وجود انسان است و
است و اعلي مرتبه شهود ،شهود ّ
اعلي مرتبه وجودي همان اعلي مرتبه ش��هودي اس��ت همچنين است رابطه َعين
و ِعلم که علم و َعين همان وجود و ش��هود و عينيت آن همان عينيتاين اس��ت و
عرصه تحقق هر مرتبه به مقدار سعه وجودي شاهد است.
وجود و ش��هود هر چند داراي مراتب بس��يار باشند يک حقيقت بيش نيستند
زيرا حق هميشه يکي است «و ما امرنا اال واحده کلمح بالبصر» چهاينکه اگر وجود
شهود نبود موجود ظاهر نبود يعني وجود موجوديت نمييافت و هيچ موجودي
نه ديده و نه شناخته ميشد .ظهور و شهودِ ،
ذات وجود است.
ب��راي تکميل و تتميم بحث و به جهت ُحس��ن خت��ام از قصيده تائيه مرحوم
ابن فارض عارف مصري چند بيتي مي آوريم« :سخن گفتن من! در حالي که کل
وجود من زبان است که از خود حکايت ميکند و حديث مينمايد و نگاه کردن
من! در حالي که کل وجود من چشم است که براي نگاه کردن در خود من است
براي من به يقين پيوس��ت که ما در حقيقت واحد بوديم و هوش��ياري مقام جمع،
س��کر و مس��تي مقام تفرقه و تشتت را روشن ساخت و تمام وجود من زبان گويا
وچش��م بينا وگوش ش��نوا و دست بود و براي س��خن گفتن ،فهميدن ،شنيدن و
گرفتن پس چشم من آهسته سخن گفت زبانم مشاهده نمود گوش من به گفتار
آمد و دستم استماع کرد».
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اسرار خلقت
دراين مقال ،رابطه اس��امي خداوند مبارک را با اش��ياء و طبيعت و چگونگي
تبديل اس��ماء به اش��ياء يعني طرز به وجود آمدن اشياء و دنيا و کائنات بخصوص
انس��ان از اس��ماي الهي بعون اهلل بررس��ي ميکنيم که شامل معارف عالي ،دقيق و
باريک است و خداوند ما را ياري فرمايد تا از راه راست خارج نشويم.
ِ
رقائق حقايق اسماء اهلل تعالي به وجود
اشياء درعالم عنصر از قبيل ماهيات از
آمدهاند چنانچه در هر عالم از ملکوت و جبروت نيز موجودات ،تجليات حضرات
اسماء حسنياند چنانچه قر آن ميفرمايد« :اهلل خالق کل شيئ» 1و در دعاي شريف
کميل نيز ميخوانيم «باس��مائک التي مالءت ارکان کل ش��ئ» واين امر در مباحث
عقلي و عرفاني مبرهن و واضح اس��ت و در باب يکي بودن وجود و ش��هود دراين
باره بحث کردهايم .اين ِ
بحث تبديل يا تجلي يا ظهور مجرد در ماده يا به ماده ،بسيار
لطيف و ظريف و دقيق است و واقع ًا کلمات را به سختي ميتوان بکار گرفت برخي
کلمات دراين بحث مطلب را واقعا ادا نميکنند و از ناچاري استخدام شدهاند مانند
کلمه تبديل مثالً تبديل اس��م خدا به ماده ازاين رو بايد به کلمات به ديده اغماض
نگريست چه بايد کرد که نميتوان بحر را در نهر کرد.
حقير نيز به تاس��ي از فرمايش قر آن در س��وره واقعه از کلمه تبديل اس��تفاده
2
ميکنم چنانچه فرمود«:علي ان ن ُ ِّ
بدل امثالکم و نُنشئکم في ما ال تعلمون»
خ��وب ب��راي بيان اصل مطل��ب که مراداين بحث اس��ت مقدمهاي را تقديم
ميکنيم که در واقع يک جهت اساسياين بحث نيز بشمار ميرود.
نطفه وقتي جنين ش��د و جنين به س��ر حد تعادل و اوج استوا رسيد و مستوي
شد چنانچه قر آن مجيد فرمود« :فاذا سويته و نفخت فيه من روحي» 3يعني مزاج
 11سوره رعد16 ،
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وقتي مستوي و به کمال تعادل مزاج رسيد باذن اهلل تعالي واردمرحله بعد ميشود
که مادي نيس��ت يعني خداوند س��بحان نطفه را چنان درمزاج مساوي ميفرمايد تا
شئ مادي به غيرمادي تبديل ميشود چنانچه فرمود« :ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا
1
العلقه مضغه فخلنقا المضغه عظام ًا فکس��ونا العظام لحم ًا ثم انش��اناه خلق ًا آخر»
يعن��ي :آن��گاه نطفه را به صورت علقه پس علق��ه را به صورت مضغه در آورديم
آنگاه مضغه را اس��تخوانهايي س��اختيم بعد اس��تخوانها را با گوشتي پوشانديم
آنگاه آفرينشي ديگر پديد آورديم.
ب��ا توج��ه بهاين ش��ريفه همان خلق م��ادي به غير مادي تبديل ش��د مرحوم
مالصدرا نيز با اس��تنتاد به همين آيه ش��ريفه قاعده النفس جس��مانيه الحدوث و
روحانيه البقاء را تاسيس فرمود.
خوب نطفه چند مرحله ترقي کرد تا به مرحله اول تجرد رسيد روح نيز بايد
چندين مرحله ترقي کند تا به کمال تجرد برسد.
مراد ما در طرحاين مقدمهاين بود که در سير صعودي ،شئ مادي چند مرحله
را طي و ترقي وجودي کرد تا به س��ر حد تعادل الزم رس��يد و به تجرد نائل ش��د
يعني به اولين مرتبه تجرد ،حال آن نکته بس��يار ظريفاينجاس��ت که حضرات
اسماء اهلل حسني چندين مرتبه تنزل ميکنند تا به آخرين و پائين ترين حلقه تجرد
ميرس��د آنگاه طبق همان اِذني و رويدادي که ماده روحاني ش��د ،روحاني مادي
ميش��ود يعني دراين مرحله به اِذن اهلل تعالي جريان «خلق ًا آخر» در قوس نزول
ش��کل ميگيرد و آنچه مجرد بود به ماده تبديل ميش��ود بنابراين نتيجه نهايياين
است که در قوس صعود ،نطفه به اولين مرتبه تجرد ميرسد و اسماء اهلل تعالي در
قوس نزول به آخرين مراتب و پائين مرتبه تجرد اولين مرتبه ماده که جماد است
ميرسد (ازاين روست که افالک وجودي ابداعي دارند).
در قوس صعود ،ماده به افق و مطلع نور مجرديت درمقابل اس��م اهلل ِ مجرده
 11مومنون14 ،
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ِ
مغرب نور مجرديت ميرسد.
در قوس نزول به شفق و
ماده همان مراتبي را که طي ميکند تا از جزء به کل و از ظلمت به نور برسد،
اس��ماء نيز طي مراتب مي کنند تا از کل به جزء و از نور به ظلمت برس��ند .س��ير
اسماء دراين قوس نزول بنابر تلوين و تشبيه است يعني به رنگ مظاهر مادون و
مادون ميروند تا به ماده برسند لکن سير ماده و نطفه در قوس صعود بنابر تنزيه
است يعني به تدريج از ماده منزه ميشود.
بنابراين قاعده انش��اء خلق آخر در هر دو قوس جاري و محقق اس��ت در يک
مرتبه انش��اء ماده پس از تجرد اس��ت که در قوس نزول صورت ميگيرد و يک
مرتبه انشاء مجرد پس از ماده که در قوس صعود است و در هر نفس َمخرج همان
َمدخل و َمدخل َعين َمخرج يعني مبداء و معاد هر دو يکي اس��ت و تفاوت آنها
به اجمال و تفصيل اس��ت يعني اس��م در ابتدا وقتي از تجرد به ماده وارد ش��داين
مخرج اس��ت در قوس نزول (البته به اعتبار قابل ،مدخل اس��ت) واين ُک ّلي است
و هن��گام ورود از ماده به تجردُ ،م َف َّصل اس��ت کهاي��ن مدخل يعني بذر که همان
اس��م اس��ت از آسمان ملکوت به زمين ملک فرو ميافتد و دوباره جوانه ميزند و
س��ر به آس��مان ملکوت باال ميبرد تدبر کن دراين آيه کريمه که فرمود«:ث ُ َّم َش َققنا
االرض َش�� ًّقا َف َانبَتنا فيها حبّ ًا .»1يعني ( :آنگاه زمين را با ش��کافتني شکافتيم پس در
آن دانه رويانيديم).
نيک اس��ت دراين باب ش��عري ارزنده از مرحوم ش��يخ محمود شبستري در
گلشن راز را تقديم کنيم که فرمود :زحقّ با هر يکي ّ
حظي و قسمي است
معاد و مبداء هر يک به اسمي است
بدان اسمند در تسبيح دائم
از آن اسمند موجودات قائم
به مبداء هر يکي ز آن مصدري شد به وقت بازگشتن چون دري شد
يعني هرذاتي با هر اس��مي که طلوع ميکند در دنيا با همان غروب ميکند و
 11عبس ،آيات  26و 27
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ميان طلوع و غروب که يک روز را تش��کيل ميدهد صفات و افعال مختلفه از او
پديدار ميش��ود که در نهايت آن ذات پااليش ميش��ود و آنچه باقي ميماند در
آخرت تجليات سازگار با ذات يعني مقتضاي ذات اسم باقي ميماند.
هر اس��مي حاوي قضا و قدر الهي اس��ت که اقتضاي همان اس��م اس��ت که با
نزول اسم و تبديل آن به ِ
ذات متصلِ به عنصر درعالم ملک و دنيا ،نزول و تجلي
به عنوان نفس انساني مثالً ماموريت خويش را از قضا و قدر الهيه به نفس فلکي
اعالم ميکند س��پس بر اثر حرکت َد َوراني بتدريج بر بس��تر زمان امور قضايي و
قدري شخص پديدار ميشود.
1
تدبر نما در آيات ش��ريفه «ما اصاب من مصيبه اال باذن اهلل» و «ما اصاب من
مصيبه في االرض و ال في انفسکم اال في کتاب» 2مراد از کتاب ميتواند همان ذات
مقدس اسم اهلل باشد که همان «فِي ُص ُح ٍ
ف ُّم َك َّر َم ٍةَّ ،م ْر ُفو َع ٍة ُّم َط َّه َرةٍ ،ب ِ َأيْ ِدي َس َف َرةٍ،
كِ َرامٍ ب َ َر َرةٍ» 3يعني( :در صحيفههاي ارجمند ،واال و پاک شده ،بدست فرشتگاني،
َ
��يءٍ
ارجمند و نيکوکار) در ادامه آيه ميفرمايدُ « :قت ِ َل إْال َ
ِنس��انُ َما أ ْك َف َر ُه ه ،م ِ ْناي َش ْ
خَ َل َق ُه ،مِن نُّ ْط َف ٍة خَ َل َق ُه َف َقدَّ َر ُه» يعني(مرگ بر انسان که چقدر ناسپاس است ،او از
چه آفريده شده است از نطفهاي خلقش کرد واندازه مقررش بخشيد).
حال خوب تدبر نما که آن اسم مقدس که صحف مکرمه و کرم برره بود نزول
فرمود و در رنگ و قالب نطفه و مضغه تجلي کرد و به نفس انس��اني رس��يد و به
شرف انسان کامل کون جامع نائل شد و «قاب قوسين او ادني»گرديد.
از آنجا که بيشتر مردم قدر خود را نميدانند که چه هستند و چه بودند خداوند
فرمود بميرياي انسان که چقدر ناسپاس و نفهمي .که قدر خود را نميداني.
خوب معناي دوم کتاب ميتواند نفس فلکي و معناي سوم کتاب همان نفس
 11تغابن11 ،

 22حديد22 ،

 33عبس ،آيات  13تا 16
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انس��اني اس��ت که باالجمال حاوي تمامي اطالعات قضاءو قدر است مانند ژن و
کروموزوم که حاوي اطالعات ژنتيکي و نسل قبل و بعد شخص است.
بحث دراين مقال عمدت ًا به مسئله انسان و موجودات داراي روح گذشت اما
بايد دانس��ت کهاين قاعده بس��يار شريف (که ُمل َهم مِن عند اهلل بود) در همه اشياء
صادق و رواس��ت بدين معنا که اس��ماء در عالم عنصري وقتي نزول ميکنند از
ي آغازد و به نبات ميرسد سپس به حيوان يعني
ابتداء طبيعيات که جماد است م 
ابتدا به اسفل سافلين رفتند(ث ُ َّم َر َددنا ُه اَس َفل سافِلين) بعد صعود کردند و در نوع
انسان سپس در انسان کامل به اوج رسيدند يعني وقتي تجربه ملکوت و ملک را
جمع ومراتب را طي کردند پس از دو قوس س��ير و س��لوک ،به انسانيت رسيدند
که جام جهان نماستاين است از اسرار معناي سجده فرشتگان بر آدم.
ازاي��ن رو خداون��د متعال بخود آفرين گفت که ملک و ملکوت و جبروب و
قوس نزول و صعود را در انس��ان جمع کرد واين اس��ت از اس��رار کريمه هود که
فرمود« :ما من دابه اال هو ٌ
آخذ بناصيتها ان ربي علي صراط مستقيم» 1يعني( :هيچ
جنبندهاي نيس��ت مگراينکه اختيار و افس��ار وجود او در دست خداست و مسلم ًا
پروردگار من بر راه راست است).
البته بايداين تذکر بسيار مهم نيز گفته شود که وقتي گفته ميشود اسماء تنزل
کردن��د نهاينک��ه تمام حقيقت حضرات از جاي خود فارغ ش��دند و جايگاه خود
را ترک کنند و نازل ش��وند بلکه مراد امتداد وجودي و تجلي اس��ت که مصداق
و مقتض��اي َفطر اس��ت يعني باحفظ جايگاه خ��ود در الهوت و جبروت ،امتداد
وجودي در مراتب نازله مييابند.
قصد ما دراز گويي نيست اما گاهي نميتوان برخي چيزها را باز نکردَ ( .فطر)
به معناي ش��کافتن اس��ت و فاطر از اس��ماء اهلل تعالي است دراين جا بدين معني
اس��ت که خداي فاطر ،وجودات کلي را و اس��ماء کلي (که مفاتيح غيب بودند) را
 11هود56 ،
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در عالم الهوت و جبروت شکافت و تجليات جزئيه آن را در عوالم مختلفه پايين
تر ظهور و بروز ميدهد يعني اس��ماء اهلل ش��کافته شدند و اشياء اعم از روحاني و
جسماني پديد آمدند.
تدبر کن دراين آيه سوره مبارکه ياسين که فرمودَ « :و َما لِي َال أَ ْعبُدُ الَّ ِذي َف َط َرنِي
َوإِلَيْ ِه ت ُْر َج ُعونَ »
به��ر تقدير جناب ختمي مرتبت س��يد انبياء و پ��در کائنات دو قوس را جمع
فرمود و به قاب قوسين او ادني رسيد حضرت حبيب اهلل پيش از خلقت در آنجا
بودکه پس از خلقت مجددا ً بدانجا رفت.
س��ير و س��لوک حضرات اس��ماء اهلل تعالي به تاسي از وجود مبارک حضرت
محمد صلي اهلل عليه و آله بود زيرا وجودمقدس��ش جامع جميع مراتب اس��ماء
اس��ت که مظهر واحديت حق تعالي اس��ت و اسماء شرح اطوار وجودمقدس آن
حضرت است زيرا جمله حضرات اسماء به واحديت حق باز ميگردند که ابتداي
خلقت است و حضرت واحديت است که در جوار حضرت احديت و نزديکتر از
قوسين جايگاه دارد خداوند مهربان فرمود« :يا احمد لوالک لما خلقت االفالک»
يعني(اي احمد اگر تو نبودي افالک را نمي آفريدم).
پس بدانکه جمله اسماء به اسم واحد ميرسد که وحدت جمله اسماء است
پس اسماء يک اسم است و به تبع آن اشياء و ارواح يک شئ و روح است و همگي
همان واحد اس��ت که جمله مراتب حد فاصل (واو) ه ّوز و (دال) ابجد اس��ت و
ميان آن (ها) اس��ت که دو س��وراخ دارد که همان دو قوس نزول و صعود است و
اگر (ها) را به کلمه واحد بيافزائيم ميشود (واحده) که ناظر بر فرموده حق تعالي
است در سوره قمر آيه  50که فرمود« :و ما امرنا اال واحده» يعني فرمان ما جز يک
فرمان نيس��ت .بنابراين امر ،واحد و خلق ،واحد و اس��م ،واحد و مس ّمي ،واحد و
واحد ،لحظهاي بيش نيست مانند چشم بر هم زدني.
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سر اعداد در خلقت
ّ
عدد زوج خط مس��تقيم اس��ت چون مقصد آن غير مبداء آن است مثالً عدد 2
يکي اس��ت که به  2ختم ش��ده اس��ت و عدد فرد يا واحد دايره است چون مبداء و
معاد آن واحد است يعني يکي که به يک ختم ميشود در واقع.
اع��داد زوج خط��وط موازياند که هيچ گاه به هم نميرس��ند لکن اعداد فرد
خطوطي هستند که دائم در حال رجوع بيکديگرند زيرا مز َّوجات به منزله ماهيت
فردات درحکم وجودند .مانند جسم انسان که زوج و ازواج است از قبيل نر و
و ُم َ
ماده و روح انسان مفرد است که اجناسي ندارد .اجسام قابل جمع نيستند ماننداين
است که مزوجات قابل جمع نيستند و مفردات بر عکس آن.
روشن است که موجوديت ،مخلوق بر تثليث است يک ،دو و سه يعني روح،
جسم و عنايت خالق يا به عبارتي فاعل و قابل و فيض.
پس هر انسان عددي است و هر آنکه رقمش کمتر باشد به واحديت حقيقتي
نزديکتر و آنکه مقرب تر اس��ت بر اعداد بيش��تري مش��رف ميباش��د مثالً همه
مفردات به يک که واحد اس��ت و همه مزوجات به عدد 2که مصدر ازواج اس��ت
ختم ميشوند پس 2منشاء اشباح و اجسام و ماهيات وعدد 1منشاء ارواح است.
بنابراين واحد ،روح اعظم و عدد 2هيوالي اولي است ازاينرو واحد روح ازواج
در هر مرتبه اس��ت و واحديت در هرعدد مرتبهاي از واحد اول و وجود اس��ت و
زوجيت آن محل ظهور خاصه آن واحد است يعني در هر مرتبه زوجيت عارض
بر نحوهاي از واحد است چون مراتب متفاوت شد هر مرتبهاي به اسمي شناخته
عرف مرتبه خويش است.
ميشود که ُم ِّ
واحد مظهر اس��م اول و باطن ،و  2مظهر اس��م آخر و ظاهر اس��ت يعني عدد
يک مظهر اس��م اول و باطن اس��ت چون مقام ظهور و بيرون از خفي و بطن ومقام
رسم و اسم است.
چون جالله مبارکه اهلل تکثير ش��د رحمان و رحيم زاده ش��د و از آن اس��ماي
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الهي ديگر به ظهور رسيدند و اسمي نيست مگراينکه ظهوري دارد وظهور منوط
به مظهر است بنابراين بي عدد اسم موجود است چون اعداد بيشمارند ازاين رو
بايد بيش��مار اس��م موجود باشد تا بي شمار عدد مظاهر آنها باشد .پس اعداد يک
و دو از مظاه��ر رحم��ان و رحيمان��د به بيان دقيقتراينکه واحد مظهر جالله اهلل و
عدد  2مظهر شريفه رحمان و رحيم است.
اشياء ثابتند يا متحرک
متحرک
هر شئاي نسبت به مادون خود ثابت و ِّ
محرک و نسبت به مافوق خود َّ
اس��ت.اين دو حيثيت ناش��ي ازاين است که شئ نسبت به مادونش واجد کمالي
محرک مادون خويش
است که مادون آن فاقد آنست و ازاين حيث و واجديتِّ ،
متحرک
است لکن از آن حيث که نسبت به مافوقش فاقد کمال وجود مافوق است َّ
اس��ت زيرا فقدان مس��تلزم طلب و طلب محرک شوق و حرکت است و حرکت
الزم��ه تحصيل کمال بنابراين همه مخلوق��ات خداوند تبارک و تعالي متحرکند
زيرا همه مخلوقات نسبت به حق فاقد کمال تام هستند بدين اعتبار طالب کمال
خويشند و طالب نيست مگر در حرکت حال چون ذوات اشياء روبه کمال دارند
چهاينکه نظام احسن در جريان خلقت چنين رقم زده است «هو الذي اعطي کل
شئ خلقه ثم هدي» 1و «الذي قدر فهدي».
بنابراين جواهر و ذوات اشياء يعني حقيقت اشياء در حرکتند و رو به اشتداد
ازاي��ن رو حرک��ت جوهري که مرحوم مال صدرا بدان پي برد و آنرا اثبات فرمود
اصل��ي اصي��ل و رکني رکين در حکمت و معرفت اس��ت زيرا حرکت در جواهر
الزمه تکامل اشياست.
بر بصيرت مندان خانواده معاني واضح است که حرکت جوهري اشتداد وجودي
است يعني حرکت از نقص به کمال و از کمال به اکمل و مافوق آن که در فهم نگنجد
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نهاين که حقيقت شيء از محل خود خارج و به شيء ديگري تبديل شود.
اصالت حرکت با حرکت َدوري اس��ت مرحوم صدرالمتالهين نيز در شواهد
الربوبيه وديگر آثارش بدان اشارت فرموده است .مخلوقات به معني مطلق همگي
متحرکند به حرکت دوري واين سلسله تحرکات به وجودي که خود ثابت است
ختم ميش��ود زيرا علت موجودات خود س��يال و س��يار نيست زيرا نه طلب در
اوس��ت و نه نقصي که حرکت به س��وي آن الزم ش��ود پس طلب ندارد و صمد و
غني است «ان اهلل هو الغني الحميد».
همانطور که راقم حقير پيش ازاين در کتاب کشکول معلوم کرديم که در مسير
تکامل حرکت َع َرضي َعين حرکت طولي است و عکس آن نيز همينطور .بنابراين
اش��ياء با حرکت جوهري س��عه وجودي مييابند و بدان که مسير تکامل ،شبيه به
حالت فنر است که در آن حرکت عرضي و طولي عين يکديگرند.
محرکند
َمخلص بحثاينکه اشياء بدان ميزان که فعليت يافتهاند ثابتند اوالً و ِّ
متحرکند اوالً و طالبند ثاني ًا.
ثاني ًا و بدان مقدار که قوه دارند
َّ
سرگذشت ارواح
انس��ان روزگاري بود که نه اس��مي و نه رس��مي داشت بود چون در علم حق
بود نبود چون معلوم نبود آنگاه که در علم حق بود يوم الجمع بود به گونه اجمال
که او را تعيني نبود خداوند مبارک او را اراده فرمود پس در قالب روح کلي او را
آفريد کهاين اولين تعين انسان است.
اس��م و رس��م او مخلوق بودن اوستاين موجود معين نيز يک وجود حقيقي
بيش نيس��ت روحي است کلي و مرتبهاي از خلقت بشمار ميرود آنگاهاين روح
کلي که روح اعظم نام دارد و هيچ لواحقي از تعيُّن خاصه ندارد به افراد بي شمار
تعين مييابد که در عالم برزخ نزولي صورت ميگيرد که هر تعيني و مرتبهاي از
وجود روح اعظم است و طبق قدر الهي به اسم و رسم مقدر ميگردد واين قلمرو
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تحت اس��م رب تدبير ميش��ود و هر تعيني به مقتضاي اس��مي از رب االرباب و
برخي از شئون مختلف يک اسم هستند.
برزخ نزولي ،تعين ثاني اس��ت زيرا صور متعينه مانند اجزاي صورتي هس��تند
که قرار است از يکديگرجدا شوند و صورت نخستين را متفرق کنند آنگاه که هر
تعيني مشرف به وجود خارجي شد در دايره علت و معلول قرار ميگيرد و وارد
چرخ��ه فلک و تح��ت تدبير نفوس فلکيه ميگردد و به دنياي خاکي پا ميگذارد
بقيه ماجرا را خود تجربه کرده و به ياد داري.
روح اعظم کيست
روح اعظم صورت جمعي و قر آني ابناء بش��ر اس��ت که بحثش گذشت يعني
در اب��دان بني آدم مش��روح ش��د با حفظ صورت اعالي خوي��ش و « نفخت فيه
م��ن روح��ي» يعني ش آني از آن روح کلي درافراد دميده ش��د يا به عبارتي تعلق
گرفت.
حرف «م ِ ْن» داللت براين اس��ت که ش آني از آن روح اعظم در فالن ش��خص
مثالً دميده ش��د واين ش آن ،مس�� ّمايي است که طي تج ّلي اسمي در قالب اسمي
خاص شناخته ميشود واين اسم مربي ذات متعلقٌ اليه است ازاين رو هر نفسي
مظهر آن اس��م اس��ت و اقتضائات آن اس��م در نفس شخص جاري ميشود و آن
رب او و آن اسم شريف به منزله اسم اعظم براي آن شخص است و خداوند
اسم ِّ
مبارک هر که را خواهد بر آن اسم آگاه ميسازد و بنده بايد شکرگزاراين آگاهي
باشد .الحمدهلل رب العالمين.
حقيقت انتخاب انسان
آنگاه که خداي سبحان تصميم گرفت احوال خلق را بر آنها روشن نمايد به
قلم فرمود بنويس هر آنچه بايد بنويسي از احوالايشان از ابتدا تا انتها و قلم نگاشت
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بر لوح و پس خاموش شد .خدا پس خلق را به زمين فرستاد و خلق ،نميکند کاري
را ،مگراينکه آن کار را از پيش قلم بر لوح نگاشته واين قضاست.
اس��بابي ک��ه خداي س��بحان خلق فرمود و در کائنات ق��رار داد همه در طول
يکديگرند و بر نظمي استوار است که تخطي از معلومات لوح نميکند آن اسباب
و علل ،خلق را ميبرد به آن مقصدي که آنها از ابتدا انتخاب کردهاند و قلم بر لوح
نگاشت تا آنرا فراموش و بعد تکذيب نکنند واين َقدَ ر است.
پس همه افعال انسان ناشي از اسباب کائنات است و اسباب مستند به قدر و
قدر به قضا بنابراين اعمال انس��انها ناظر به قضاس��ت يعني مستند به آن چيزي که
قلم اول بر لوح نگاش��ت و از آن نه چيزي کم و نه اضافه ميش��ود چون محفوظ
است واين است معني سکوت قلم.
پ��س ه��ر کس آنچه را که بايد ،انتخاب کرد (يعن��ي خداوند عالم امري را به
مخلوق��ات عرض��ه فرمود و هر کس در قب��ال آن انتخابي کرد) و خداوند مبارک
بعد به او مهلت داد مهلتي که انسان نتيجه انتخابش را مشاهده نمايد و عرصهاين
مهلت مکاني است بنام دنيا .که هماينک در آني و انتخابي که انسان دارد در دنيا و
از آن بحث ميشود همان انتخاب دوم است حال غير از انتخاب هر نامي خواهي
بر آن بِنه .آري ،خداي بزرگ در پي مهلتي که به انس��ان داد به ابليس مهلت داد و
گرنه مهلت به ابليس معنا نداشت.
قضاي الهي و اختيار انسان
گاهي انس��ان در فالن مس��ئله و اتفاق و جريان ميداند که چه بايد بکند هم
علمش را دارد و هم ميداند چطور انجام دهد اما همين که وارد آن مسئله شد نه
علمي برايش برجا ميماند و نه چارهاي يعني نميداند چه بکند آن معلوماتش به
ذهنش نميرس��د و دچار س��رگرداني و سردرگمي ميشود و وقتي که از آن بُرهه
زماني خارج شد دوباره يادش ميافتد که درفالن مسئله بايد چکار ميکرد يعني
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چاره را زماني درمي يابد که وقت انجامش گذشته است.
گاهياين فراموشي همان قضاي الهي است چهاينکهاين قضا همان است که
بر آدم علي نبينا و آله و عليه السالم طاري شد و دچار فراموشي عهد الهي شد و
از ميوه ممنوعه خورد وقتي که کار از کار گذشت يادش آمد که نبايد ميخورداين
است که مولوي ميگويد :چون قضاايد رود دانش بخواب.
پس دنيا نتيجه قضاي الهي و فراموش��ي آدم عليه الس�لام اس��ت و حوادث و
مش��کالتي که به او ميرس��د نتيجه فراموش��ي اوس��ت و فرزندانش از او به ارث
بردند.
قضا دو گونه اس��ت يکي کلي و عام که هيچ چيز خارج از او نيس��ت و ديگري
خاص که مورد بحث ماس��ت .وقتي قضاي خاص الهي بخواهد جلوس اجالس
نمايد اراده و اختيار را از دست انسان ميگيرد و انسان چيزي جز آلت اجراي قضاي
الهي نيست و يکي از نشانهاياين امر پشيماني انسان پس از انجام فعل است.
قر آن کريم دراين باره ميفرمايد« :وماتشاوون االان يشاء اهلل» .1پس اگر انسان
کار خوبي کند لکن خود را در آن ناچار ببيند و ميل باطني اش نباشد او را اجري
بسزا نخواهد بود و کسي را که فعل بدي مرتکب شد و لکن ميل قلبي او نبوده و
از آن پيش��مان اس��ت گناهش به او ضرري نميرساند و بايد راضي به رضاي خدا
باشد بنابراين اگر انسان در هر کاري خدا را در نظر بگيرد ماجور خواهد بود.
نَ ْفخ روح به چه معناست
ق��ر آن کري��م ميفرمايدَ « :ويَس َ
��ألُون َ َ
��ن أَ ْم ِر َربِّي َو َما
وح م ِ ْ
ك َعنِ ال ُّر ِ
وح ُقلِ ال ُّر ُ
ْ
أُوتِيتُ��م ِّم��ن الْعِ ْل ِم إ ِ َّال َقل ِ اً
يل»2حقيقت روح را جز خدا کس��ي نميداند اما از همان
اندکي که خداي س��بحان علم آموخت به بررس��ي ابعاد وجودي روح و حقيقت
 11انسان30 ،
 22اسراء85 ،

34

حقيقت روح انسان

آن ميپردازيم.
س��وره مومنون آيه  14پس از آنکه مراحل خلقت مادي انس��ان و جس��م او را
بيان ميفرمايد در آخر به خلقت روح اشاره ميفرمايد بهاين که «ثم انشاءناه خلق ًا
آخر» .بعد در همين س��وره مبارکه آيه ( 78روح) يا (خلق ًا آخر) را ميش��کافد و
درباره ماهيت آن سخن ميگويد بهاينکه آن ربي که در«من امر ربي»« ،خلقا آخر»
البصار و أْ َ
أْ َ
را انشاءفرمود آن است که « ُه َو الَّ ِذي أَ َ
الفْئِدَ َة»
الس ْم َع َو ْ َ َ َ
نش َأ ُك ْم َو َج َع َل ل َ ُك ُم َّ
به عبارتي «خلقا آخر» و يا همان روح صورت جمعي و کلي سمع و بصر و قلب
است و سمع و بصر را از شئون قلب قرار داد که بعدا ً به آن اشاره خواهيم کرد.
ت فِي ِه مِن ُّرو ِحي» و نفخ روح يعني همان
انشاء خلق آخر يعني همان « َون َ َفخْ ُ
انشاء سمع و ابصار و افئده (دل).
پس انش��اء خلق آخر يا همانايالج روح و يا دميدن روح همانايجاد س��مع
و بصر و قلب اس��ت که در قالب امر وجود وايجاد قرار دارد .پس روح ،صورت
جمعي و واحد مدرکات س��ه گانه نامبرده اس��ت صورت ،واحد اس��ت چون در
سوره قمر فرمود« :و ما امرنا اال واحده کلمح بالبصر» 1خوب توجه فرماييد به آيه
مبارکه « قل الروح من امر ربي» بخصوص کلمه « امر» و آيه مبارکه « َو َما أَ ْم ُرنَا إِلاَّ
َوا ِحدَ ٌة َك َل ْم ٍح بِالْبَ َصر» کلمه «امرنا»پس روح ،صورت کلي و واحد و سمع و بصر
مراتب نازله اوست که متصل به خارج است.
خلق آخر پس از خلق اول اس��ت يعني خلقت جس��م و لوازم مادي آن خلق
اول بش��مار ميرود که مربوط به عالم خَ لق اس��ت و خلق دوم خلق عالم امر اس��ت
يعني موجودي امري .پس انسان دو خلقت دارد از دو ماده و مبداء جدا .يکي ماده
جسماني که جسم است و مختصات و نيازها و حوايج مربوط به ماده عنصري دارد و
ديگري مبداء روحاني دارد که مختصات و نيازهايش روحاني و غير مادي است.
در «نفخ��ت فيه من روحي» اگر ب��ه دقت بنگريم يعني اول روحي آفريد بعد
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از آن روح در اجس��اد آدم و بني آدم دميد .روح موجودي مس��تقل بايد باش��د که
منسوب بخداست و فعل او نيز منسوب بخداست.
اي��ن معن��اي (من روحي) اس��ت (من) يعني ارواح را بر حس��ب تقديرش و
مش��يتش از روح به اجساد تعلق داد مانند شعلهاي که بواسطه آن شعله شمعهاي
متعددي روش��ن ش��ود (ياي) نسبت در «روحي» يعني روح ،مخلوق من است و
(نفخت) يعني به اذن من و قدرت مناين تعلق صورت ميگيرد.
بنابراين زماني خلقت انس��ان به حيث کلي کامل ميش��ود که آخرين روح از
روح اعظم به آخرين جسم تعلق بگيرد.
اي��ن معان��ي دراين کريمه تصريح دارد که « َون َ َفخَ فِي ِه مِ��ن ُّرو ِح ِه َو َج َع َل ل َ ُك ُم
البصار و أْ َ
أْ َ
الفْئِدَ َة » 1که در واقع معناي آن همان [نفخ فيه السمع و االبصار
الس ْم َع َو ْ َ َ َ
َّ
و االفئده] است.
ديگراينکه بااين حس��اب نفخ همان جعل اس��ت در واقع (واو) بين روحه و
جعل واو تعريف اس��ت بهاينکه دميد در او از روحش يعني قرار داد براي ش��ما
سمع و بصر و قلب يا دل .بنابراين افعال نفخ و جعل و انشاء هر سه يکي است و
آن قرار دادن و تعلق دادن است.
البته در ش��رحاين مطلب به عرض خوانندگان عزيز ميرس��انم که نفخ روح
همان افاضه وجود و وجود مش��تمل بر لوازم آن اس��ت يعني اسماء سبعه حيات،
اراده ،قدرت ،س��مع ،بصر ،علم و نطق اس��ت که اس��م فاعل آنها حي ،قادر ،عالم،
سميع ،بصير ،ناطق و مريد است.
اين حضرات به فرموده قر آن در قلب و بصر و سمع جمع ميشوند و انشراح
قلب باعث انشراح حيات و اراده و قدرت و نطق و سمع و بصر ميشود و ضيق
آن باعث تنگي و سنگيني آنها خواهد شد.
همه حضرات س��بعه در حقيقتي واحد و در مرتبهاي از مراتب وجود به اذن
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حق تعالي تعلق مييابد بنابراين اسماء سبعه يا به عبارتي مدرکات سه گانه مشتمل
بر حضرات سبعه ،مراتب آن حقيقت واحده است که تجلي حق است به فرموده
ِ ِ 1
قر آن « َّما َج َع َل اللهَّ ُ ل ِ َر ُجلٍ ِّمن َق ْلبَيْنِ فِي َج ْوفه»
حيات ،اصل اس��ماء اس��ت و مابقي تابع او هستند يعني اراده و علم و سايرين
نحوهاي از حيات به ش��مار ميرود و خداوند متعال س��مع وبصر را براي ارتباط
انسان با خارج خود قرار داد.
گفتيم کهاين شئون وجودي يک حقيقت واحد است و حقايقي را که خداوند
سبحان آفريد هريک در سطحي از مراتب تجلي است بنابراين حقيقت هر انساني
مرتبهاي از تجلي الهي است اعني حيات و اراده و علم و قدرت و نطق و سمع و
بصر يک انسان ،در طول حقايق ديگر است.
چون حقايق مظهر اسمي از اسماء اهلل تعالي است لهذا هر انساني با اسمي از
رب و مربي اوست وچون
اسماء آفريده ميشود و رجوع فرد بدان اسم است که ّ
در تجلي تکرار نيس��ت عقالً بنابراين هيچ دو نفري نيس��ت که با يک مرتبه از يک
اس��م خلق ش��ده باش��ند يعني اگر دو نفر با اسم عليم آفريده شده باشنداين دو در
مراتب اس��م مبارک عليم متفاوت خواهند بود ازاين روست که علما در درجات
گوناگونند همانگونه که قر آن شريف ميفرمايد« :و فوق کل ذي علم عليم».
هم
ب��ه زاويه ديگر بحث ميرويم بهاينک��ه آنجا که فرمود« :خَ تَ َم اللُهّ َع َلى ُق ُلوب ِ ْ
َو َع َل��ى َس�� ْمعِهِ ْم َو َع َل��ى أَب ْ َصارِ ِه ْم ِغ َش��ا َو ٌة» 2و « َطبَ َع اللُهّ َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم َو َس�� ْمعِهِ ْم
َوأَب ْ َصارِ ِه ْم» 3يعنياين اشخاص در مراتب وجودي خويش يعني در مراتب هفت
گانه س��همي از انس��انيت و رنگ الهي ندارند و در مرتبه حيوانيت باقي هس��تند و
مختوم و مطبوع شدن آنها في الواقع ختم و طبع قلوبشان از مرتبه انسانيت است
 11احزاب4 ،
 22بقره7 ،

 33نحل108 ،
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و گرن��ه قل��وب آنها و حيات و زندگي آنها در مرتب��ه حيوانيت فعال و مانوس و
درنهايت محشور است (و اذا الوحوش حشرت).
ازاين رو است که اغلب حيوان بالفعل و انسان بالقوهاند يعني ظرفيت انسان
شدن دارند امااين ظرفيت در حد قوه متوقف مانده است .تدبر نما در کالم عزيز
حضرت شکافنده علوم باقر آل محمد عليه السالم که فرمود :الناس کلهم البهائم
اال قليل من المومنين.
ين آ َمنُوا ْ
مالک انسانيت و حيات انساني ،حق است چنانچه فرمود« :يَا آيها الَّ ِذ َ
لر ُسو ِل إ ِ َذا َد َعا ُكم ل ِ َما يُ ْحي ِ ُ
يك ْم َوا ْع َل ُموا ْ أَ َّن اللَهّ يَ ُح ُ
ول بَيْ َن ال ْ َم ْرءِ َو َق ْلب ِ ِه
ْ
استَ ِجيبُوا ْ للِِهّ َول ِ َّ
1
َ
َوأنَّ ُه إِلَيْ ِه ت ُْح َش ُرونَ »
خطاب خدا و رس��ول حق ،دعوت به حق و حقيقت اس��ت و تحقق حيات
انساني و الهي منوط به استجابت حق و کالم رسول حق است بنابراين آنکه پيام
2
الر ُس ُ
بکم
آيه مبارکه « َو َما آتَا ُك ُم َّ
«صم ٌ
��ول َفخُ ُذو ُه َو َما ن َ َها ُك ْم َعنْ ُه َفانتَ ُهوا» را نشنيد ٌ
عمي» 3و سرانجامش «الوحوش حشرت» 4خواهد بود.
ٌ
َ
يروا
سمع و بصر تحت مديريت قلب هستند قر آن کريم ميفرمايد« :أ َف َل ْم يَ ِس ُ
وب يعقِ ُلونَ ب ِ َها أَو آ َذانٌ يسمعونَ ب ِ َها َفإِنَّ َها لاَ تَعمى أْ َ
فِي أْ َ
ال ْر ِ
الب ْ َصا ُر
ْ
َْ َُ
ض َفتَ ُكونَ ل َ ُه ْم ُق ُل ٌ َ ْ
َْ
الصدُ ورِ»5يعني آيا س��ير نميکنند در زمين تااين که
وب الَّتِي فِي ُّ
َول َ ِكن تَ ْع َمى ال ْ ُق ُل ُ
برايشان قلبي باشد که بدان تعقل کنند يااينکه گوشي باشد که بدان بشنوند چشم
آنها کور نيست اما قلبي که در درون سينه است کور است.
بنابراين اگر قلب بينا باشد بصر بينا خواهد بود اگر قلب شنوا باشد سمع شنوا
خواهد بود چهاينکه قلب محورحيات انسان است هر چه به انسان نازل و يا از او
 11انفال4 ،

 22حشر7 ،

 33بقره18 ،

 44تکوير5 ،
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صاعد شود از مجراي قلب است چون مرکز حرکت وسکون است.
َ
تبصره :قلب دو بخش دارد يکي فوقاني که به صدر تعبير ميشود مانند «أ َف َمن
َش َر َح اللهَّ ُ َصدْ َر ُه ل ِ إْل ِْس اَلمِ َف ُه َو َع َلى نُورٍ ِّمن َّربِّ ِه» 1و يا «الم نشرح لک صدرک» 2و بخش
تحتاني که همان عقل استاين بخش در تقليب است و بخش فوقاني در تشريح.
بحث درکوري و بينايي قلب اس��ت مرتبهاي ازاين معنا براي کافران اس��ت
که بواس��طه کوري قلبش��ان از پذيرفتن نور اس�لام مبين سر باز ميزنند مرتبهاي
ديگر ازاين معنا براي افراد داخل اس�لام اس��ت يعني قلبشان در سطحي است که
اس�لام را پذيرفتهاند لکن برخي از احکام را نميپذيرند يا از پذيرفتنايمان س��ر
باز ميزنند.
دانستن و ديدن و شنيدن بدون تعقل راهي بسوي قلب ندارد« .اللهم ق ّو علي
خدمتک جوارحي و اش��دد علي العزيمه جوانحي» 3ش��ايد بتوان کريمه فوق را
که فرمود «الم يس��يروا في االرض» 4س��ير را به تفکر و ارض را به نفس انس��اني و
قلب تعبير کرد که مناسبت نيز با سياق آيه کريمه دارد واين اهميت معرفت نفس
و خودشناس��ي را ميرس��اند چنانچه در احاديث مروي است معرفة النفس انفع
المعارف.
خالصهاينکه قلب نقطه ثقل وجود انس��ان اس��ت و بايد با تفکر و تعقل آن
را فعال کرد و ش��ناخت تا به تمام ش��ئون انساني راه يافت بدون شناخت حقيقت
انسان ديگر حقايق نيز شناخته نميشود.
��وب َّال يَ ْف َق ُهونَ ب ِ َها َول َ ُه ْم أَ ْعيُ ٌن َّال يُبْ ِ
ص ُرونَ ب ِ َها
ق��ر آن کريم ميفرمايد« :ل َ ُه ْم ُق ُل ٌ
َول َ ُه ْم آ َذانٌ َّال يَ ْس َ��م ُعونَ ب ِ َها» 5يعني :براي آنها قلبي اس��ت اما با آن نميانديش��ند،
 11زمر22 ،

 22انشراح1 ،

 33شيخ عباس قمي ،مفاتيح الجنان ،دعاي کميل
 44روم9 ،
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چش��مهايي اس��ت که بدان نمينگرند وگوشهايي اس��ت که بدانها نميشنوند.
س��ر حديث امام باقر(ع) اس��ت که فرمود« :الناس کله��م البهايم االقليل من
اي��ن ّ
المومنين» 1تدبر نما.
خداوند قلب و سمع و بصر را در انسان نهاد قلب را رئيس و سمع و بصر را
وزراي او قرار داد و آنها را ازاين حيث که مدرکاتند مسئول قرار داد چهاينکه هر
مدرکي در قبال مدرکاتش و آنچه را که ادراک کرده است مسئوليت دارد و قر آن
کريم نيز ميفرمايد« :وقفوهم انهم مسئولون».
ِ2
مالک ديدن و شنيدن و تعقل ،حق است « إ ِ َّن َربِّي يَ ْق ِذ ُ
ف بِال ْ َح ِّق َع اَّل ُم الْغُيُوب»
چشم اگر حق نبيند کور است و گوش حق نشنود کر است چ ه اينکه سوره بقره
3
ميفرمايد« :صم بکم عمي فهم اليعقلون»
خطاب قر آن کريم به افرادي که ميبينند اما تعقل نميکنند و فقط به چش��م
ين َقالُوا َس ِم ْعنَا َو ُه ْم َال يَ ْس َم ُعون»4
حيواني مينگرنداين است که « َو َال ت َُكونُوا ْ َكالَّ ِذ َ
قلب وقتي در مقام عاقليت و تفقه بر آيد منور ميش��ود آنگاه س��مع و بصر او نيز
نوراني ميش��ود و اگراين قواي مدرکه در حد وجود حيواني باقي بماند حش��ر
آنها نيز حش��ر حيواني خواهد بود زيرا حش��ر انس��ان نيازمند لوازم انساني است
حش��ر حيواني تابع حيوانيت و حش��ر انس��ان تابع انسانيت اس��ت اگر انسانيت
انس��اني تحقق نيابد حش��ر او حيواني خواهد بود واين معني در حديث معراج
صراحت دارد که حضرت اعظم برخي مردمان را به شکل جانوران درنده مشاهده
فرمود و بر ارباب بصيرت نيز پوش��يده نيس��ت .تدبر نما در کريمه«و اذا الوحوش
حشرت».
اگر بنده نگارنده با تعقل و نوشتن و شما که خوانندهايد با خواندناين مطالب
 11اصول کافي
 22سباء48،
 33بقره18 ،
 44انفال21،
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قلبمان به حرکت در نيايد و عزم و ارادهاي بر اصالحمانايجاد نش��ود خدايي نا
کرده از مصاديق شريفه «لهم قلوب ال يفقهون بها» خواهيم بود.
حال حقيقت قواي سمع و بصر چيست؟ دانستيم کهاينها قواي مدرکه هستند
مث�لاً س��مع اصوات را و بصر مرائ��ي را ادراک ميکند اما واقعا مطلب فقط همين
اس��تاين همه اهميتي که خدا بهاينها داده تا همين مقدار اس��ت؟ برخي اشياء را
اصوات تشکيل ميدهد و برخي ديگر را اجسام پس براي هر کدام ُمدرِکي الزم
اس��ت اما اصوات تمام ًا همين اس��ت که در طبيعت اطراف ماست يا آن چيزهايي
که گوش ما ميش��نود و مرائي نيز همين اش��ياء پيرامون ماست يا همان چيزهايي
است که چشم ما ميبيند؟
اين جريان مدرِک و مد َرک بهاين حد ختم ميشود؟ حيطه فعاليت ومدرکيت
قواي سمع و بصر در ماوراي ماده چيست؟ايا ميتوان گفت برخي معاني از جنس
صوت هستند و برخي معاني از جنس جسم و مرائي اگر جواب بله است بنابراين
براي ادراک هر کدام ُمدرِکي خاص نياز اس��ت .خداوند متعال براي انس��ان وقتي
او را خلق فرمود س��ه قوه مدرکه تعبيه کرد قلب چيزي را ادراک ميکند که س��مع
و بصر از ادراکش عاجزند و سمع و بصر نيز بشرح ايض ًا.
مسلم است که وقتي سه مدرِک وجود دارد الجرم بايد سه نوع ادارک و مد َرک
وجود داش��ته باش��د پس مدرکات سمع کدام است و ُمد َرکات بصر چيست؟ هر
پديدهاي را دو بخش است يکي صورت ظاهري و ديگر صورت باطني صورت
ظاهري را س��مع و بصر ظاهري و صورت باطني اصوات و اش��ياء را سمع و بصر
باطني ادراک ميکند مثال فالن صدا را ميشنويم با گوش ظاهري و با گوش باطني
مقصوداين صدا را در مييابيم.
هر شأن نازله در سير طولي بايد مستند به شأن مافوق خود باشد مدرکات به استناد
ق��واي مدرکه اعل��ي از خويش کار ميکند و مدرکات خود را به مد َرکات مدرِکات
مافوقش عرضه ميکند تا دچار تشتت وجودي و از وحدت قوا خارج نشود.
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س��مع وبص��ر در مراتب گوناگون مدرکات خ��ود را به مدرکات قلب عرضه
ميکنند چهاينکه قلب مدرک اعلي از س��مع و بصر اس��ت محل رجوع مدرکات
سمع و بصر است ازاينرو مدرکات آنها بايد به قلب ارجاع شود.
قلب فرودگاه مملکت انس��ان اس��ت اگر چيزي بخواهد نازل و يا صاعد شود
ازاين مجرا عبور ميکند حجت خدا قلب عالم است يعني آنچه از آسمان نازل و
يا از زمين صاعد ميشود از مجرايايشان است ازاين رو خليفه خدا ميداند چه
کس��ي را چه بهرهاي و چه کس��ي چه چيزي را به آس��مان ميفرستد و براي خود
ذخيره ميکند.
قلب انسان امام انسان و از تمام شئون انسان آگاه است قر آن کريم ميفرمايد
ِنس��انُ َع َلى ن َ ْف ِس�� ِه ب َ ِ
ير ٌة»1يعني انس��ان خود از حال خويش آگاه است و
«بَلِ إْال َ
ص َ
ناظر حقيقت خود است.
تبص��ره :برخي اولياي الهي به منزله چش��م حض��رت حجت عجل اهلل تعالي
في فرجه و برخي ديگر به منزله گوش و برخي يد و برخي رِجلايش��ان هس��تند.
(والسالم علي من اتبع الهدي).
ب��ه بحث ب��از ميگرديم بهاينکه س��وره انفال آيه  21ميفرمايد« :از کس��اني
نباش��يد که گفتند ش��نيديم اما در واقع نشنيدند»اين کريمه ناظر به همان است که
گ��وش ظاهري صوت ظاهري را ميش��نود اما چون گ��وش باطني آن صوت را
درک نک��رده قر آن مجيد ميفرماي��د دراين صورت او در واقع و حقيقت چيزي
نش��نيده اس��ت پس ازاين کريمه معلوم ميشود که مد َرک و معلوم قوه سمع ،حق
اس��ت يعني معناي حقيقي اصوات .به عبارتي با ش��نيدن کالم بايد حقيقت آن را
درک کرد و خطاب را ش��ناخت و مخاطب را دريافت .لذا بر همين س��ياق معلوم
ومدرک بصر نيز همين اس��ت که في الواقع حقايق و بواطن اش��ياء مرايي ،هدف
قوه بصر است.
 11قيامت14 ،
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ق��ر آن مجي��د ميفرمايد« :خلق الس��ماوات و االرض بالحق» 1يعني مالک و
آنچه در آس��مانها و زمين اس��ت حق اس��ت هر چه همسو با حق باشد صحيح و
در جاي خود اس��ت ومنطبق بر عدالت و اال خير .درنگر در ش��رح دل دراندرون
2
تا نيايد طعنه اليبصرون
نفخ روح ،کار عقل است
خَ َل��قَ ب��ر وزن َع َلقَ و علق همان نطفه ونطفه بر وزن نقطه اس��ت و نقطه اول
فعل يا فعل اول قلم اس��ت و قلم ،عقل اس��ت چون کارش تعليم است «الذي علم
بالقلم» 3پس نطفه فعلِ عقل است همانگونه که نقطه کار قلم است.
نطفه موضوع نفخه است بنابراين نطفه فعلِ عقل است يعني نفخ و نفخه فعل
ِ
مخلوق حق تعالي اس��ت در کريمه «الذي علم بالقلم»
عقل اس��ت حال چون عقل،
پس نفخه فعل مخلوق حق متعال است وچون قادر حقيقي و فاعل حقيقي جز رب
االرباب نيست ازاين رو فعل عقل به حق تبارک و تعالي منسوب و به اذن اوست.
پس يکي از مراتب تعليم به قلمايجاد نطفه و نفخ روح اس��ت يعني دراينجا
تعليم ،تاليف اس��ت بين جس��م و روح .روح که از عقل وجس��م که از نطفه است
پيش ازاين نيز درباره اتحاد نافخ و منفوخ در کتاب اش��راقات رباني در ش��ناخت
انس��ان بعون اهلل مطالبي بيان ش��د حال معلوم است که اتحاد نافخ و منفوخ همان
اتحاد عاقل و معقول است.
رب
انواع ّ
در باب رب مطلق و مقيد مرحوم س��يدحيدر آملي در ش��رح فصوص الحکم
 11زمر5 ،

 22مولوي ،دفتر پنجم مثنوي
 33قلم4 ،
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ابن عربي رکن دوم بيان س��وم در بيان ظهور حق تعالي بر س��بيل ترتيب و تفصيل
مطلب زيبايي دارد بهاينکه «در برابر فاعل مطلق ناگزير قابل مطلق قرار دارد مانند
حق و عالم و فاعل مقيد نيز داراي قابل مقيد اس��ت مانند اس��ماءو اعيان .زيرا هر
اسمي از اسماء اهلل تعالي و هر صفتي از صفات خواهان مظهر و مسمايي خاص
است که از آن به رب و مربوب و اله و مالوه تعبير ميشود واسماء رب االرباب و
مسبب االسباب اشارت و گواه بر کثرت خالقها و کثرت ارباب است».
رب هر شخص تمام حقيقت اوست
ّ
بياناي��ن بح��ث پيرامون فرازي از کريمه  24س��وره مبارکه انفال اس��ت که
ميفرماي��د« :ان اهلل يح��ول بين الم��رء و قلبه» .يعني خداوند متع��ال حائل ميان
ش��خص و قلب اوس��ت .بيان اينکه خداوند هر ش��ئاي از جمله اشخاص انسان
را با اس��مايي خاص آفريد و نه با همه اس��ماء در دعاي بعد از زيارت حضرت
رضا عليه الس�لام ميخوانيم که «بالنظره التي نظرت بها الي الجبال فتش��امخت و
الي االرضيين فتس��طحت والي الس��ماء فارتفعت » ...دراين باره بخوبي تدبر کن
تا مطلب را دريابي.
ازاين رو است که خدا در هر چيزي تجلي دارد و از چيزي جدا نيست بااينکه
با چيزي آميخته نيست بنابراين انسان هر آنچه اراده نمايد به انجام برساند يا قصد
کند بر مقتضاي آن اسمي است که با آن آفريده شد زيرا آن مربّي ذات اوست و آن
رب او و تمام حقيقت اوست و بازگشت او به آن اسم است «و اليه تحشرون»
اسم ّ
گاه اعمال و نيات برمقتضاي جالليت و گاه جماليت اس��ت مش��يّت و مقدرات و
قضاي الهي ازاين مجرا جاري ميش��ود ازاين رو گاه ش��خص کار خالفي ميکند
اما ميل او نبوده و از آن اکراه دارد ازاين رو گناهي بر او نيست و نيز فردي به اجبار
کار نيکي ميکند که ميل او نيس��ت ازاين رو س��ودي براي او نيستاين داللت بر
آلت بودن انس��ان اس��ت آنگاه که خداوند بخواهد امر خويش را جاري س��ازد از
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اينجاست که در حديث قدسي به داوود عليه السالم فرمود :هر آنچه من ميخواهم
همان ميش��ود و اگر بدان راضي ش��وي ماجور خواهي بود .ازاين رو حائل بودن
خداوند متعال بين ش��خص و قلب او بعبارتي يعني خداوند مبارک بين ظاهر و
باطن شخص قرار دارد.
خالصهاينک��ه خداوند عزيز در اش��خاص حض��ور دارد وحضور اوحضور
اس��مي است و ش��خص از آثار آن اسم است .معني ديگر از کريمه فوقاين است
که حقيقت انسان همان تجلي الهي است والسالم.
انسان مِثال خداست
انسان به اعتبار «ونفخت فيه من روحي» نمونه ومثال ذاتي و صفاتي و اسمي
رب جليل اس��ت ازاين رو در مقام واحديت که مثال احديت اس��ت بدون اس��م
ورسم است .چون کيفيتي براي حق نيست پس اسم ندارد که صورت آن باشد و
فقط هست و تمام کماالتش در هست بودن اوست.
انسانبهاعتبارکيفياتشدرقلمروصفاتتجلياتيداردکهبااسمشناختهومعرفي
ميشود يعني در هر عالم و نشاة يي اسمي دارد که صورت تجلي و حضور او در آن
عالم خاص است .در قوس صعود نيز در پي قوس نزول اسمي براي اوست و فرق آنها
در اجمال و تفصيل آنهاست وصفات وافعال انسان نازالت و رقايق آن اسماست.
هر شخصي جانشين خداست
هم��ه امکان��ات تحت اس��ماء حق و رقاي��ق بالقوه در کم��ون و بطن حقايق
حضرات اسماء هستند چون چيزي جز حق نيست و نبود بعد اذن داده شد آنچه
صورت علميه محض اس��ت در عين ،تجلي کند پس مخلوقات ظهور کردنداين
معني عدم نسبي است و مقصوداينکه مخلوقات از عدم محض بوجود نيامدند.
با توجه به کريمه سوره مبارکه حديد « آمِنُوا بِاللهَّ ِ َو َر ُسول ِ ِه َوأَنفِ ُقوا م ِ َّما َج َع َل ُكم
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َ
ين آ َمنُوا م ِ ُ َ
ير» 1خداوند متعال انسانها
ين فِي ِه َفالَّ ِذ َ
ُّم ْستَخْ َلفِ َ
نك ْم َوأن َف ُقوا ل َ ُه ْم أ ْج ٌر َكب ِ ٌ
رادر واقع هر نفس��ي را جانش��ين خود در اسم و صفتي قرار داد از حيث وجود و
آن بخشي از موجوديت اوست که منطبق با اصالت وجودي اوست.
مس��ئله جانشيني دراين ش��ريفه صرفا در قلمرو فاعليت است يعني ميتوان
گفت فالن ش��خص جانش��ين خداس��ت در فالن علم يا در مطلق علم در حالي
که نميتوانيم بگوييم فالن ش��خص جانش��ين خدا در تحصيل علم اس��ت چون
عالميت ،مطلق ًا فاعليت و تحصيل مطلق ًا مفعوليت است.
هر آنچه اقتضاي فاعليت داش��ته باش��د فايض است و قابليت انتساب به حق
تعالي را دارد و هر آنچه مقتضي مفعوليت اس��ت مس��تفيض است واين در ش آن
مخلوق است و خلق به انتساب به آن سزاوارتر.
در کريمه مذکور مسئله انفاق رااشاره فرمود مثالً انفاق کننده جانشين خداوند
است چون دهنده و فاعل است و گيرنده انفاق ،آن کس است که از فيض جانشين
خدا بهره ميبرد .بهرتقدير در هر کس خيري و بهره نيکي باشد او در آن فعل و صفت
جانشين حق و حجت خداست چه بخواهد يا نخواهد و چه بداند يا نداند.
کتاب انسان
چگونگي نزول
ِ
انس��ان را حقيقتي اس��ت که همانا مفاتيح الغيب اس��ت و اصل وجوديش را
تشکيل ميدهد يعني هويت اصلي انسان امري واحد است که درعلم الهي موجود
است وقتي که اراده فرمود آنرا نازل ميفرمايد :انا انزلناه في ليله القدر.اين انزال،
صدر و س��اقه وجود انس��ان را در بر ميگيرد و وقتي آفريده شد از آنجا تا معاد فر
آيند «تنزيل من الرحمان الرحيم»2يا « تنزيل العزيز الرحيم» 3است.
 11حديد7 ،

 22فصلت2 ،
 33يس5 ،
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يعني انس��ان از ابتداي خلقت و آفرينش بتدريج از حقيقت قوه گونه خويش
نازل ميشود و به تدريج بسوي فعليت خويش تنزيل ميگردد بنابراين انسان از
حقيقت باالجمال و کليه خود به س��وي انس��ان بالتفصيل و متکامله نازل ميشود
بعبارتي انس��ان از خود به خود نازل ميش��ود و همهاين مراتب در وجود انس��ان
مندرج و احصاء ش��ده است چنانچه سوره مبارکه ياسين ميفرمايدَ « :و ُك َّل َش ْيءٍ
1
أح َصيْنَا ُه فِي إ ِ َمامٍ ُمب ِينٍ »
ْ
اين فر آيند مطابق مراتب قر آن کريم که کتاب تکويني انس��ان کامل اس��ت
ميباش��د بهاين که يک انزال دفعي دارد که وجود وي در علم الهي و تعين علميه
اوست نزد حق تعالي و يک تنزيل دارد که مراتب وجودي او را تامين مينمايد.
ان��زال ناظ��ر به کتاب فطرت او و تنزيل متوجه مراتب اصول فطري اوس��ت.
2
«تَنز ُ
ِيل ال ْ ِكتَ ِ
ين»
ب فِي ِه مِن َّر ِّب ال ْ َعال َ ِم َ
اب لاَ َريْ َ
چون قر آن کريم تبيان کل شيِ است انسان کامل نيز که همتا و شريک قر آن
است ،تبيان خود است اوالً و تبيان غير خود است ثاني ًا چون نور است ،هم روشن
منور نيز هست.
است و هم روشن کننده چهاينکه نورِّ ،
دراين راس��تا اصول فطري او محکمات و رفتار و گفتار او متش��ابهات او را
تشکيل ميدهد که برخي ناسخ و منسوخ برخي مطلق و مقيد است .البته در باب
محکم و متش��ابه بودن افعال و رفتار معصوم عليه الس�لام احاديثي نيز وارد است
که ميتواني به اصول کافي مراجعه کنيد.
چگونگي عروج عارف بسوي خدا
کريمه الحمد (فاتحه الکتاب) في الواقع تجميع قوا و ش��ئون انساني و تحقق
واحديت انس��اني يعني توحيد اس��ت و اخالص پس از حمد در نماز در حقيقت
 11يس12 ،
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عرضه واحديت انساني بر احديت رباني است .احديتي که داراي واحديت است
نه احديت منهاي واحديت چهاينکه احديت منهاي واحديت نه رب است و نه
اله و اگر حمد ،تس��بيح و تهليلي هس��ت براي اله و رب اس��ت از جانب مربوب و
مالوه که در دايره واحديت تحقق مييابد نه در احديّت.
قلمرو اَحديت همان (کنت کنزا ً مخفي ًا) است که ال اسم و ال رسم و واحديت
بت اَن اُعرف» است که قلمرو اسم و رسم است که طي آن گنج مخفي
مقام « َف َاحبَ ُ
به اسم و رسم که همان اسماء و صفات است جلوه ميکند و تنوع اسماء و صفات
که مصدر احوال و ملکات اس��ت همان اس��ت که :هر لحظه به شکلي بت عيار در
آمد ،دل برد و نهان شد
اح ِد واحد در اواسط حمد جلوه ميکند که «انا ربکم فاعبدون» در مقابل «اياک
نعبد واياک نستعين» آنگاه در شريفه اخالص خود را معرفي ميکند.
پس نمازگزار يکبار خود را در حمد بر حق عرضه ميکند به اسم و يکبار در
مرتبه اخالص عرضه مينمايد به رسم.
ِ
ِ
عارف ش��اهدْ خود را باالجمال به اسم کلي الهي عرضه
س��الک
يعني نمازگزار
مينمايد و يکبار بالتفصيل به جميع حضرات اسماء عرضه ميکند عرضه اول عرضه
مربوب به رب يا مالوه به اله اس��ت و عرضه دوم عرضه مرزوق ومملوک و مريد و
مقدور و ذليل و قبيح به رازق و مالک و مراد و قادر و عزيز و جميل است.
به عبارتي ارجاع و عرضه دوم ،در واقع ارجاع و عرضه متشابهات انساني به
محکمات او و فروع او به اصول اوست يعني عرضه رقايق به حقايق .فافهم.
محکمات و متشابهات کتاب انسان
در انسان روح انساني حاکم بدن و روح حيواني حاکم بر حرکات و روح نباتي
حاکم بر رشد بدن است و در نهايت همه حرکات به روح انساني مستند است.
در نظام عالم نيز هر حرکت و رشدي سببي دارد اما همه چيز به خداوند عالم
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ختم ميشود و به او مستند است .ازاين قبيل است احياء و اماته که بدست کارگزار
و به اذن و امر رب االرباب است.
حرکات انسان دو گونه است يکي حرکات غيرهدفمند و بيهوده و بيانگيزه
و ديگ��ري ح��رکات هدفمند که با قصد و انگيزه و اراده انجام ميش��ود.اين نوع
حرکت ،حرکتي اس��ت که اراده به آن تعلق ميگيرد و به عنوان فعل روح انس��اني
رب بدن اس��ت منس��وب ميباشد.اين حرکات ،حرکات اصلي
که فرمانده کل و ّ
انسان که مورد تکليف و به منزله محکمات کتاب انسان است ديگر حرکت انسان
متشابه و سرگردان است.
فرمانده کل کائنات نيز خداوند عالم است و همه چيز به او منسوب است اما
براي رشد و حرکت اسبابيايجاد فرمود مانند روح حيواني و نباتي و وظايفي را
براي آنها ترس��يم فرمود .حرکت در کائنات نيز دو گونه اس��ت يکي هدفمند که
مورد تعلق اراده و انگيزه و حساب است ديگري حرکات سرگردان.
حرکات سرگردان چه در کائنات و چه در انسان به اقتضاي ظرف است يعني
در کائنات به اقتضاي عالم عنصر و در انسان به اقتضاي عالم جسم انساني.
حرکات س��رگردان و عبث انس��ان طبيعي اس��ت و هراندازه که روح انس��ان
حکومت با نفوذتري داشته باشد سرگرداني حرکات او کاسته ميشود و به تعبير
ديگر هرچه شئون رفتاري و گفتاري و پنداري بيشتر تابع روح و عقل انسان باشد
حيرت و س��رگرداني بي نظمي او کمتر ميش��ود .بدينسان در کائنات نيزاينطور
اس��ت ش��رورات به اصطالح به اقتضاي طبيعت کائنات اس��ت هرچه محتواي
کائنات تابعيت بيشتري از فرامين خداوند عالم داشته باشد ميزان شرورات کاسته
ميشود مثالً مردم تابع حق باشند و ظلم نکنند.
هدايت و تکامل محکمات کائنات اس��ت و ش��رورات و آفات متش��ابهات
ِ
ِ
ظرف
طرف
اوست .محکمات از ناحيه فاعل و متشابهات از طرف قابل يعني از
ِ
تحقق فعل ،و به اقتضاي اوس��ت .به عبارتي محکمات حق اس��ت و متش��ابهات
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مصلحت در نهايتاينکه در عالم ،افعال به خداوند منس��وب اس��ت و درانس��ان،
فصل بخوان ازاين ُمج َمل.
افعال به روح انساني .تو ُم َّ
حقيقت انسان در تفسير قر آن به قر آن
قر آن کريم سرنوشت انسان را پس از مرگ و بروز و ظهور او در عالم برزخ
و ملکوت و نيز حقيقت او را روشن فرموده است.
فرمودَ « :وق ِ ُفو ُه ْم إِنَّ ُهم َّم ْس ُ��ئولُونَ »( 1متوقفشان کنيد زيرا آنها مسئولند) .تبيين
الس ْم َع َوالْبَ َص َر
ضمير«هم» در «وقفوهم» رااين شريفه بر عهده دارد که فرمود :إ ِ َّن َّ
َوال ْ ُف��ؤَ ا َد ُك ُّل أُولئ ِ َ
��ك َكانَ َعنْ ُه َم ْس��ؤُ ول( 2مس��لم ًا گوش و چش��م و قلب همگي
مس��ئولند) .آنجا که فرمود آنها را نگه داريد چونايش��ان مسئول هستند در کريمه
اخيرايشان را همان سمع و بصر و قلب معرفي فرمود.
در کريمه ياس��ين بخش ديگري از مصاديق و افراد مس��ئوالن را معرفي کرد
بهاينکه « َوت َُك ِّل ُمنَااي ِديهِ ْم َوت َْش َهدُ أَ ْر ُج ُل ُه ْم ب ِ َما َكانُوا يَ ْك ِسبُون» 3يعني دستها و پاها
نيز در کنار س��مع و بصر و قلب در کابينه اجرايي دولت انس��ان در قبال افعالشان
مسئولند.
بنابراين صورت جمعي کريمههاي يادش��دهاين چنين اس��ت که ان السمع و
االبصار و الفواد وايديهم و ارجلهم مسئوالً بما کانوا يکسبون.
مطلب ديگراين اس��ت که آن چيزي که مس��ئول و مورد سئوال است در باطن
و پنهان نيست که از آن سئوال شود و در پي جواب ،آن مطلب روشن شود يعني
سئوال در قبال او پوشيده است نه آشکار.
اين سئوال از باب سئوال نيست بلکه از جنس جواب است چهاينکه آنچهاين
 11صافات24 ،
 22اسراء36 ،
 33يس65 ،
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فواعل کس��ب کردهاند در نش��اء عالم «يوم تبلي السرائر» (قيامت) آشکار و ظاهر
اس��ت چهاينکه قر آن ش��ريف ميفرمايد«فيومئذ اليسئل عن ذنبه» 1يعني از کسي
س��ئوال نميش��ود چون چيزي پوشيده نيست که با س��ئوال آشکار شود بنابراين
کريمه «اليسئل عن ذنبه» به استناد کريمه «يعرف المجرمون بسيماهم» در همين
سوره است.
به عبارتي کلمه مس��ئول ازاين حيث اس��ت که آنچه پيش ازاين در دنيا کسب
کردهاند براي آنها آش��کار ميش��ود «و اخرجت االرض اثقالها» 2و آثاراين اعمال
بس��وي آنها باز ميگردد .س��ئوال ،از باب تکليف و در قبال اوس��ت يعني مسئول
است چون مکلف است وگرنه در ملکوت جاي سئوال نيست چون ابهامي وجود
ندارد که در پي آن سئوالايجاد شود واين بدين خاطر است که فرمود « :فاليوم ال
3
تظلم نفس شيئ ًا و ال تجزون اال ما کنتم تعملون»
مطلب سوم از کريمه « يعرف المجرمون بسيماهم» 4و سپس از شريفه «اليسئل
ع��ن ذنب��ه» بر مي آيد همانا قاعده اصي��ل و رکن رکين معارف حقه الهيه با عنوان
اتحاد فعل و فاعل و مدرِک و مد َرک است.
أْ َ
5
اج ُك َّل َها»
«سبْ َحانَ الَّ ِذي خَ َلقَ ال ْز َو َ
در واقع مد َرکات ،ازواج مدرِکات اس��ت ُ
و «هم و ازواجهم في ظالل».6
کيفي��ت اعم��ال و مد َرکات ،چگونگي حال مدرِک را در ملکوت رقم ميزند
اگ��ر اعمال نيک باش��ند ازواج فاعل ني��ز نيکو خواهند بود و در قالب حورعين و
اج ُه ْم فِي ِظ اَل ٍل َع َلى
قاص��رات و غلمان تجلي خواه��د کرد و حال آنها « ُه ْم َوأَ ْز َو ُ
 11الرحمان39 ،
 22زلزال2 ،
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أْ َ
ال َرائ ِ ِ
ك ُم َّت ِكؤُ ون» اس��ت و اگر بد باش��ند ازواج آنها نيز تابع آنها خواهند بود و
خطاب بدانها «احشروا الذين ظلموا و ازواجهم» 1است.
همانگونه که فاعل در فعل خويش متجلي اس��ت فعل نيز در قيامت و عرصه
آخ��رت در فاع��ل خوي��ش آثار خود را ظاهر ميکند و بهاي��ن اتحاد فعل و فاعل
و مد َرک و مدرِک اس��ت که کريمه«يعرف المجرمون» محقق اس��ت .واين فعل
مصور است.
حکيمانه حکيم مطلق و خداوند ِّ
بنابراين صورت برخي افعال نوراني اس��ت و بر اثر تجلياين نور بر صورت
فاعل او را منور ميسازد و برخي افعال ظلماني است و براثر طاري شدن بر فاعلش
او را ظلماني و به ش��کل بوزينه و خوک و س��گ در مي آورد .بنابراين «تکلمنا» و
«تش��هد» در «ايديهم» و «ارجلهم» در کريمه ياس��ين ناظر بر فعل و بروز اثر فعل
است نه نطق و بيان صرف.
س��مع و بصر و قلب و دس��تها و پاها هر کدام س��يماهي در ملکوت دارند و
چون مدرک هس��تند به قواي نفس��اني ،به ش��هادت «بما کانوا يکسبون» ،و چون
مدرِک با مد َرک متحد است و به فتواي تکويني «يعرف المجرمون بسيماهم» هر
يک ازاين مدرِکات با مد َرکات خود متحدند اوالً و هر ُمدرِکي وجه و س��يماهي
دارد که محل بروز آثار وجودي اوست ثاني ًا.
ازاين رو انسان در دنيا ُمفرد و در آخرت ،جمع و افراد است چهاينکه مدرکات
و فواعل ياد ش��ده افراد انس��ان محسوب ميش��ود که نفس انساني ،جنس آنها به
شمار ميرود و تحتاين جنس انواع و افراد گوناگون ظهور مينمايند و حقايق
خويش را آشکار ميکنند.
سراينکه در سوره حمد ضمير «اياک نعبد واياک نستعين» بصورت جمع آمده
ّ
اس��ت همين ميتواند باش��د به نحوي که انسان يک فرد مفرد نيست بلکه چندين
فرد در تحت يک انس��ان اس��ت .يعني فردي جامع که شامل افراد است .قر آن در
 11صافات22 ،
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س��وره زلزال ميفرمايد« :و اخرجت االرض اثقالها»« ،اثقال» ،افعال و مدرکات،
«االرض» ،نفس و «اخرجت» ظهور اعمال است.
تفسير کتاب به کتاب
ي آيد معناي کتاب در کالم اهلل چند گونه اس��ت.
آنچه از کتاب اهلل مجيد بر م 
گاهي کتاب در کالم حق ناظر بر ظهور ملکات و بواطن اعمال است مانند «اقراء
کتاب��ک» 1بخ��وان کتابت را که در حقيقت نگاه کن حقيقت اعمالت اس��ت معنا
ميدهد و مترادف « ليروا اعمالهم» است .گاهي ناظر بر محل و عرصه ظهور بواطن
اعمال است مانند «وضع الکتاب» 2که همان عرصه ملکوت است .بنابراين گاهي
کتاب مکتوب است وگاهي مکتب.
صورت س��وم کتاب ناظر بر علم و قضاي الهي اس��ت مانند «ام الکتاب» 3ام
الکتاب به منزله پدر اس��ت که در حکم نطفه اوليه اعيان و ارواح و اش��باح اس��ت.
دراين زمينه به آيات  4،12،4،51،70،62،23 ،6و  8به ترتيب در سورههاي ،4 ،3
 ،9، 11،5،6،22حج و مومنون رجوع کن.
کتابي که ناظر بر عرصه و محل ظهور باطن و حقايق اعمال و نيات اس��ت به
منزله مادر اس��ت چون محل ،حامل اس��ت واين محل بسان رحم است که آبستن
حقايق اعمال است که از جانب ام الکتاب که پدر است وارد شده است بعبارتي
دار ملکوت ر ِحم است بحکم رحمانيت که جامع صور اعمال نيک و بد است.
گاه بجاي کتاب بدين معنا از کلمه «قول» اس��تفاده ش��ده است مانند لقد حق
القول «در س��وره ياس��ين و يا س��وره  46آيه  18و سوره  41آيه  25و سوره  50آيه
 .29کتابي که ناظر بر ظهور ملکات و حقايق اعمال است به منزله فرزند است که
 11اسراء14 ،
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ثمره پدر و مادر و تفضيل ام الکتاب و کتاب حقايق اس��ت پس کتاب گاه ظرف
و گاه مظروف است.
س��ر ابيه» همين تواند بود که صور اعمال تفضيل و ش��رح
س��ر حديث «الولد ّ
ّ
سر حديث شريف در
س��ر کشف ّ
ام الکتاب و کتاب ظرف حقايق اس��ت بنابراين ّ
واقع (الولد تفضيل ابيه) است.
کتاب قضا ،مقام قلب و عقل اس��ت و کتاب به معني عرصه ظهور ،مقام نفس
و کتاب صور اعمال ،مقام جسم واندام است و گاهي نيز به معناي کتاب معروف
در عرف است مانند «قر آن الکريم» در سوره  7آيه .2
«لَن َتراني» خطاب معنا به کلمه است
معارف ش��ريف تنزيل بيان شد بهاين که حقيقت انسان کامل همتاي حقيقت
کالم اهلل اس��ت و کالم اهلل صورت مکتوب انس��ان کامل واين دو هيچ گاه تکوين ًا
از يکديگر جدا نيس��تند «يس َوال ْ ُق ْر آ ِن ال ْ َح ِكي ِم إِنَّ َ
ين» 1غرض از
ك ل َ ِم َن ال ْ ُم ْر َس��ل ِ َ
بياناين مطلب بلند بعنوان مقدمهاي بود براي بيان مطلب عرشي که ملهم از رب
رحيم است.
وسى
مطلب پيرامون کريمه  143شريفه اعراف است بهاينکه فرمود َول َ َّما َجاء ُم َ
نظ ْر إِلَيْ َ
ال لَن ت ََرانِي َول َ ِكنِ ُ
ال َر ِّب أَرِنِي أَ ُ
ك َق َ
ل ِ ِمي َقاتِنَ��ا َو َك َّل َم�� ُه َرب ُّ ُه َق َ
انظ ْر إِلَى ال ْ َجبَلِ
استَ َق َّر َم َكان َ ُه َف َس ْو َ
موسى َصعِ ًقا
ف ت ََرانِي َف َل َّما ت ََج َّلى َرب ُّ ُه ل ِ ْل َجبَلِ َج َع َل ُه َد ًّكا َوخَ َّر َ
َفإ ِ ِن ْ
ت إِلَيْ َ
ال ُسبْ َحان َ َ
اق َق َ
َف َل َّما أَ َف َ
ين» .دربياناين کريمه حضرت
ك تُبْ ُ
ك َوأَن َ ْا أَ َّو ُل ال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
موسي علي نبينا و آله و عليه السالم با هفتاد نفر از بزرگان قومش به ميقات رفتند
که خدا را مشاهده کنند البته به اصرار قومش.
حضرت عرض کرد «رب ارني انظر اليک» يعني خدايا خودت را به من نشان
رب استفاده شد در
بده اولين مطلباين اس��ت که دراين کريمه از اس��م ش��ريف ّ
 11يس ،آيات  1تا 3
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حالي که ميتوان گفت «اللهم ارني انظر اليک».
اين کالم وحي اس��تاين انتخاب از روي اتفاق نبود .اتخاذاين اسم از جانب
خداوند متعال اش��اره تواند بود بهاين که حضرت موس��ي عليه السالم در واقع از
حقيقت خويش درخواست مشاهده کرد چون هر نفسي را ربي است از اسماء اهلل
و هم او مربي آن نفس است بنابراين وقتي موسي عرض کرد خدايا ميخواهم تو
را ببينم يعني از حقيقت خويش که رب اوست درخواست مشاهده کرد در ادامه
خداون��د مبارک فرمود :لن تراني .يعن��ي نميتواني مرا ببيني .بعد فرمود« :ولکن
انظر الي الجبل» نگاه به کوه کن اگر کوه توان رويت داش��ت و توانس��ت در مکان
خويش مس��تقر باش��د تو نيز توان ديدن مرا خواهي داشت .باطن حقيقت موسي
کمتر از کوه نبود که خداوند دو امر باطني را قياس فرمايد بلکه کوه ظاهر اس��ت
و حقيقت موس��ي باطن و ظاهر و باطن شايس��ته قياس نيس��تند و باطن تمام ًا در
کس��وت ظاهر ظهور نميکند ازاين رو ش��ايد منظور خداي سبحاناين بود کهاي
موسي تو اگر توان رويت حقيقت خويش را داشته باشي توان رويت مرا که رب
االرباب هس��تم نيز خواهي داش��ت .دراين رابطه نيک است که تدبر کني پيرامون
حديث نبوي «من عرف نفس��ه فقد عرف ربه» براين س��ياق شايد بتوان گفت که:
َمن اري نفسه فقد اري ربه.
بااين بيان روش��ن ميش��ود که کوه جلوه دنيايي موسي و تجلي رب ،حقيقت
خر
موس��ي بود چون رويت باطن جز با بصر باطني ميس��ور نيست و نتيجه آن «و ّ
موسي صعق ًا» بود .موسي عليه السالم و همراهانش بيهوش بر زمين افتادند البته
برخ��ي معتقدند ک��ه همه آنها ُمردند بهر تقدير بربصي��رت مندان خانواده معاني
پوش��يده نيس��ت که همراهان موسي در حقيقت ش��ئون ظاهري و باطني موسي
بودند و هفتاد نفر بودن آنها در حقيقت نش��ان از لش��کر هفتاد نفري جهل و عقل
اس��ت يعني موس��ي بمنزله روح و همراهانش به منزله ش��ئون واندام و جوارح و
قواي نفساني و جسماني و روحاني او بودند که با بيهوشي و صعق او همه بيهوش
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بر زمين افتادند.
وقتي موسي فهميد که کلمه ،توان رويت معني را ندارد و فقط ميتواند بخشي
از رسالت معنا را منعکس کند عرض کرد «تبت اليک و انا اول المومنين» و او اول
شخص بود در عصر خويش کهاين معنا را به يقين دريافت.
همانط��ور که حضرت ابراهيم عليه الس�لام اول موم��ن به احياي مردگان در
عصر خويش بود حضرت موس��ي اول مومن به تجلي الهي درعصر خويش بود.
ظرايفي که ازاين مطالب حاصل ميشوداين است که کوه به منزله جسم و ظاهر
موسي و شخص موسي به منزله روح و باطن بود کوه کلمه و موسي معني آن بود
کوه ش��ان س��افله و نازله موسي و شخص شخيص موسي ،ش آن عالي و حقيقت
آن بود .نقش رب العالمين دراين جرياناين بود که بخشي از حقيقت موسي عليه
السالم را برايش نمايش داد.
اين درس��ي بود که حضرت موس��ي آموخت و نتيجه آن استغفار بود و چون
اس��تغفار مقبول افتاد مومن ش��د و چون قبل از موسي کسي بهاين معرفت نرسيده
بود اول مومن بود .اس��تغفار حضرت موس��ي نه بخاطر گناه بلکه بخاطر ندانستن
آن معني بود که پس از آن فهميد و معني دقيق اس��تغفار دراينجا «نميدانس��تم حاال
فهميدم «اس��ت نهاينکه گناه کردم مرا ببخش .عبارت کالم اهلل» تبت اليک «اس��ت
يعن��ي توب��ه و انص��راف از جهل و ندانس��تن به فهم و درک و دانس��تن .در ادامه
ميفرمايد« :فلما افاق قال سبحانک» موسي عليه السالم وقتي از بيهوشي بدر آمد
گفت خدايا تو منزهي.
بيهوش��ي در واق��ع صورت ندانس��تن و ناداني اس��ت چون عل��م ،بيداري و
هوش��ياري اس��ت .عبارت (وقتي به هوش آمد) يعني از نداس��تن به دانست آمد
سپس گفت« :سبحانک» يعني خدايا تو منزهي از رويت و جهت ديگر «سبحانک»
ي آيد
خطاب به حقيقت خود موس��ي بود يعني ذات من در کس��وت مرائي در نم 
که مرئي شود واين قاعده براي همه حقايق انساني است که ذات هميشه پوشيده
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است و به رويت نميرسد مگر به چشم ذات.
سير انسان در اسماء اهلل
س��ير از اويي و بس��وي اويي در واقع سير از مراتب اسماء اهلل حضرات اسماء
االسماء (اهلل رحمان رحيم) و سپس حضرات ائمه سبعه در نتيجه تنکاح اسماء و
مراتب طوليايشان از مبداء تا مبداء که سير َد َوراني و دايرهاي است.
ازاين رو انسان هيچ گاه از حلقات و حوزه حضرات اسماء اهلل خارج نميشود
چ��ون خارج از آن چيزي نيس��ت ل��ذا وجود من حيث وج��ود تحت حاکميت
حضرات اسماء اهلل العظام است.
تفاوت ميان انسانها سير در حقايق و يا در رقايق است يعني برخي در حقايق
اس��ماء و برخي در مراتب نازله اس��ماء سير ميکنند .پس معيار حق و باطل بودن
اشخاص بر مدار حقيقت و يا رقيقت بودنايشان است.
آنان که در رقايقند احواالتايش��ان منطبق بر اقتضائات نازله اس��ماء اس��ت
اعم از جاللي و جمالي و آنان که در حقايقند احواالتايشان منطبق بر اقتضائات
اعلي اس��ماء اس��ت افرادي که در قلمرو ِعلوي اسماء در سير هستد نازالت خود
را طرد ميکنند ونمي پذيرند.
آنهاي��ي که در حوزه س��فلياند مراتب ماف��وق خود را قبول ندارند و خود را
حق ميپندارند مگر کساني که انوار علوي را دريافت ميکنند و قدم در راه تکامل
ميگذارند يعني خطاب حقايق بر رقايق را در مييابند که همان خطاب «تعالوا»1
و «استجيبوا هلل و الرسول اذا دعاکم لما يحييکم» 2است اجابت ميکنند و از مراتب
س��فلي و نازل به مراتب علوي و ش��ريف حرکت ميکنند .آنها تحت يک اس��م
الهي هستند اهالي منطقه عالي به مراتب نازله خويش افاضات مينمايند خواه يا
 11آل عمران61 ،
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ناخواه و يا ندانسته آنجا که خواه آنهاست حسب تکليف است و آنجا که ناخواه
يا نا آگاهند ،به اراده الهي و بر پايه مظهريت افاضه صورت ميگيرد.
هر اس��مي چون از کمال اعلي تا مراتب س��افل آن مراتب بسيار و فاصله بعيد
است ميان مراتب عالي و سافل تضاد نمايان ميشود و با کم شدن فاصله تضاد به
تشابه و با برچيده شدن فاصله صدر و ساقه ،يک وجود متحد ميشود.
حرکت فرد سافل به قملرو عالي و تبديل سافل به عالي به انقالب است يعني
ذات به تدريج نور ميگيرد و روشن ميشود نه انقالب ذات بلکه انقالب از نقص
به کمال و از ضعف وجودي به شدت وجودي مانند زغالي که بتدريج نور گيرد
1
و روشن شود( .و ان الي ربنا لمنقلبون)
"انا هلل و انا اليه راجعون"يعني انسان از خدا وبسوي خداست چون از خداست
بس��وي خداس��ت يعني بين مبداء و مقصد و معاد سنخيت است نميشود چيزي
از يک مبدايي صادر شود و به نا کجا آباد برود.
در ذات معلول ميل و استعداد و قوه بازگشت به علت وجود دارد چون معلول
شاني از وجود علت است انسان فعل خداست يعني مبداء انسان خداست صفاتي
دارد و افعالي ازاين حيث ذات و صفات و افعال انسان نيز رو به حق دارد و قرب
نوافل و فرايض از همين مجراست.
پس انسان با تمام شئونش رو به حق تعالي دارد اگر ذات وصفات و افعال در قلمرو
حقايق اسماء باشد فعل و ذات و صفات حق است « َّما أَ َصاب َ َ
ك م ِ ْن َح َسنَ ٍة َف ِم َن اللِهّ » 2و
َّ ْ ِ َ 3
اگر در حوزه رقايق باشد از خود اوست « َو َما أَ َصاب َ َ
ك مِن َس ِّيئَ ٍة َف ِمن نفسك»
مخلص کالماينکه ما بر مجرا و اقتضاء و متناس��ب با ش��ئون اس��ماي الهي در
قوس نزول صادر و منش��ور گش��تهايم س��پس اليه راجعون يعني تحت حکومت
 11زخرف14 ،
 22نساء79 ،
 33همان
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همان حضرات و در قلمرو حضرتش در لباس و ش��ئون ديگري از همان اس��ماء
در قوس صعود راجع و به مبداء و ابتداء و اصل خويش رجوع ميکنيم پس قوس
نزول و صعود ما يکي است لکن اختالف در شئون حضرات و اجمال و تفصيل
آنهاس��ت.اين مطالب عرش��ي را درياب و قدر بدان .خدايا ما را به حقيقت ربّمان
نائل بفرما .خدايا تو حقي و ما رقّيم ما را به حقمان برسان .آمين
شرحي برحديث گنج مخفي
درحديثقدسياستکهحقمتعالفرمود:گنجمخفيبودمخواستمشناختهشوم
خلق را آفريدم «کنت کنزا ًمخفيا فاحببت ان اعرف و خلقت الخلق لکي اعرف».
در حديث ديگري در کتاب علم اليقين فرمود «اي فرزند آدم همه چيز را برا
تو آفريدم و تو را براي خودم «يابن آدم خلقت االشياء الجلک و خلقتک الجلي»
پس خدا به انسان بهتر از ديگر مخلوقات شناخته ميشود پس اگر انسان شناخته
شود خدايش نيز شناخته ميشود چون مظهر تام است «من عرف نفسه فقد عرف
ربه» انس��ان داراي ش��ئون گوناگون است و از ش��ئون او افعالي مناسب با آن سر
ميزند وصفات و ملکاتي کس��ب ميش��ود پس در ديد کلي و آنچه از انس��ان سر
ميزند از آن راهي براي ش��ناخت خدا وجود دارد چون خداوند عزيز ش��اخت
خود را مش��روط بر ش��ناخت انسان فرمود بنابراين بايد منظور از انسان در درجه
اول انسان کامل باشد چون انسان کامل ميتواند مر آت حق باشد ازاين رو سمع
و بصرو لس��ان او چش��م و گوش و زبان حق تعالي است پس خدا به او شناخته و
احکامش از لسان او جاري و تبيين ميشود.
انس��انهاي خطاکار نيز مر آت حق هس��تند ازاين حيث که آنان خطاکارند و
خداوند غفار پس غفاريت حق به خطاي خطارکار آش��کار ميش��ود و غفاريت
وجباريت حق در قبال خطاي آنان آشکار ميشود پس نيکان آشکار کننده جمال
و بدها آشکار کننده جباريت و غفاريت و جالليت حق هستند.
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انسان کامل آشکار کننده جمال و جالل الهي به نحو اتم اما در حوزه حقيقت
نه رقيقت است چهاينکه ارباب رقايق انسانهاي غير کامل و خطاکارند.
حالاينکه ديگر اشياء چگونه حق را آشکار ميکنند بايد به اغراض و شئون و
هدف از خلقت آنها توجه کرد بنابراين هيچ موجودي و هيچ فعلي نيست مگراينکه
در نظام احسن خلقت ،سهمي از پيام الهي و آشکاريت حق نداشته باشدو انسان،
کام��ل نميش��ود مگراينکه خدا را در هر چي��زي ببيند حتي در بديها و ريزترين
چيزها همه اشياء لسان حق هستند «سبح هلل ما في السماوات و االرض».
انسان ،مظهر الهي است
در مقام تشبيه و نه تنزيه اگر انسان با دستش کاري براي امتثال امر حق انجام
دهد دست او يداهلل است واگر با چشم امر حق را انجام دهد چشم او عين اهلل و اگر
با زبان حق را مرتکب شود زبان او لسان حق خواهد بود و اگر با گوشش فعل حق
1
را امتثال کند گوش انسان اذن اهلل است زيرا خداوند جليل به مومنين ميفرمايد:
ت َول َ ِك َّن اللَهّ َر َمى» خداوند عزيز
ت إ ِ ْذ َر َميْ َ
��م َول َ ِك َّن اللَهّ َقتَ َل ُه ْم َو َما َر َميْ َ
��م تَ ْقتُ ُلو ُه ْ
« َف َل ْ
عمل مومنين را به خود منسوب فرمود و عمل کافران را به شيطان و گاهي خطا را
به خود انسان منسوب ميدارد اگر رابطه دو سويه باشد و دو ضلعي يعني نسبت
رابطه خدا با انس��ان در نظر بداريم نيکي از خدا و بدي از انس��ان اس��ت اگر رابطه
سه ضلعي باشد يعني خدا و انسان و شيطان ،خداوند مهربان به احترام مومن خطا
را به شيطان و نيکي را بخود منسوب ميکند واين ادب الهي است.
عالَم ،تجلی حق است
همانگونه که جس��م انس��ان از نازل ترين مراتب نفس انساني و طبيعت نازله
عقل است عالم وجود نيز مرتبه نازله حق است .انواع و اجناس و پديدهها مراتب
 11انفال17 ،
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تجلي حق تعالي اس��ت .به عبارتي همانطور که جس��م ،بدن نفس و طبيعت بدن
عقل است کل عالم وجود وکائنات نيز ُملکش است بدين قياس آنگونه که نفس
در بدن و عقل در طبيعت تصرف و تدبير ميکند حق تعالي نيز در بدنش که عالم
المر م ِ َن السماءِ إِلَى أْ َ
أْ َ
1
ال ْر ِ
ض»
َّ َ
وجود است تصرف و تدبير ميفرمايد « يُدَ بِّ ُر ْ َ
اين حروف نوشـتم چنانکه غيــر ندانست
تونيز زروي کرامت چنان بخوان که توداني
شگفتيهاي انسان
انسان موجودي از فرش طبيعت تا عرش ملکوت است يعني وجودي ممتد
از م��اده ص��رف تا عقل مجرد تام يعني از ماده تا عقل .مثالشاينکه وقتي خوب به
پيکره انسان بنگريم از کف پا شروع ميشود تا فرق سر.
پاي انس��ان نه مدرِک اس��ت نه اختياري دارد و نه تصميم گيرنده است و نه از
خ��ود و ن��ه از ديگري خبر و آگاهي ندارد لکن نقطه باالي بدن انس��ان مخ و مغز
اوس��ت که محل تصرف عقل و قواي روحاني اس��ت مغز هم مدرِک است و هم
حس ميکند هم ش��عور دارد هم تصميم گيرنده اس��ت و هم به خود ش��عور دارد
و ه��م از ديگ��ران اطالع دارد و تماماندام تحت تدبير او هس��تند .مغز و پااين دو
اصالً بااين وصف با يکديگر قابل مقايسه نيستند هر چند در يک بدن و مجموعه
هس��تند اگر ش��ناختي از جسم انسان نداشتيم و ميخواس��تيم آنرا بررسي کنيم و
تفکيک��ي انج��ام دهيم ميگفتيم که عقالً هيچ ربط وارتباطي بين پا و س��روجود
ن��دارد و نميتوان��د در يک وجود جمع ش��ود و با يک عنوان به عنوان جس��م و
بدن خوانده ش��ود مثالً بگوئيم بدن حس��ن و فالن .دور بودن ش��ئون دو مرتبه از
يک وجود مثل انس��ان نبايد انس��ان را غافل کند و يک ش آن را خارج از وجود و
موجوديت يک شئ دانست.
 11يونس10 ،

حقيقت روح انسان

61

دو جهت انسان در قبال خدا
انسان تا خطا نکرده در رحمت حق است و گاه بسان ماهی از وجود آب غافل
وقتي خطا کرد از حق خارج ميشود آنگاه خدا را ميبيند اگر انسان بخواهد خدا
را بدون خطا مشاهده کند بايد در خود فرو رود و خود را ببيند.
ين ن َ ُسوا
خدا در قر آن کريم س��وره مبارکه حش��ر ميفرمايدَ « :ولاَ ت َُكونُوا َكالَّ ِذ َ
َ
نسا ُه ْم أَن ُف َس ُه ْم» 1انسان اگر خود را فراموش کند خدا را فراموش کرده است
اللهَّ َ َفأ َ
بنابراين اگر خود را ببيند يعني خدا را ديده است «من عرف نفسه فقد عرف ربه».
باالترين و پائين ترين مرتبه وجودي انسان
بزرگان حکماي الهي ميفرمايند انسان وجودي ممتد از فرش تا عرش است.
اين بهاين معناس��ت که حقيقت انس��ان رب مقيده اوس��ت که حد اعالي وجود
اوست و حد اوسط او را انسانيتش تشکيل ميدهد که فاصلهاين مرتبه را مالئکه
که قواي روحاني انسانند تشکيل ميدهد و مرتبه اسفل او شيطان است که فاصله
بين انس��انيت تا ش��يطان را اصناف مختلف حيوانات از درنده و چرنده و خزنده
و پرنده تش��کيل ميدهد پس حق که دراين قضيه رب مقيده اس��ت حقيقتي است
که پائين ترين مرتبه او را شيطان تشکيل ميدهد و دراين ميان انسان است که به
هر طرف رو کند همانست يعني يا مراتب مالئک را طي ميکند و به کمال ربّش
کامل و يااينکه مراتب حيوانيت را طي ميکند و شيطان ميشود.
احکام مراتب عالي و سافل
بزرگي فرمود :احکام مرتبه عالي در وعاء عالي غالب و حاکم است و احکام
مرتبه و شيء سافل در وعاء سافل غالب است ازاين رو احکام مرتبه داني در وعاء
عالي مغلوب و محجوب است.
 11حشر19 ،
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سيري در گلشن راز
مرحوم شيخ محمود شبستري در کتاب گلشن راز فرموده است:
زحق با هر يکي َح ّظي و قِسمي است معاد و مبداء هر يک به اسمي است
بدان اسمند در تسبيح دائم
از آن اسمند موجودات قائم
به مبداء هر يکي ز آن مصدري شد به وقت بازگشتن چون َدري شد
حقير را بياني موجز دراين باب اس��ت بهاينکه انس��ان با هر اس��مي که خلق
ميشود آن اسم مبداء و مقصد او خواهد بود يعني آن اسم در مبداء ،مصدر و در
معاد ،مدخل اس��ت و احوال ش��خص متناسب با اقتضائات آن اسم خواهد بود و
ميزان تحقق رقايق و حقايق در ذات ش��خص به اعمال او باز ميگردد و اعمال و
احوال شخص تعيين کننده سير اوست.
گرش از پوست بيرونآوري خام
تبه گر د د سر ا سر مغز با د ا م
اگر مغزش بر آري برکني پوست
ولي چون پخته شد بيپوست نيکوست
محمد بن علي اش��کوري نيز در کتابش محبوب القلوب گفته اس��ت« :لکل
اس ٍم عبدً و هو ربه .هر اسمي رامظهريست و آن مظهر تابع و مربوب اوست عبد،
جسم و آن اسم قلب اوست».
حضور خدا در همه ذرات
ات و أْ َ
ال ْر َ
ض» 1در آيه بعد فرمود:
الس َما َو ِ َ
در قر آن کريم فرمودُ « :ه َو الَّ ِذي خَ َلقَ َّ
« له ملک الس��ماوات و االرض» مطلباين اس��ت که حقيقت ًا آنکه مي آفريند خود
مالک آن اس��ت در عالم مجاز و دنيا که امور اعتباري و غير حقيقي اس��ت مالکيت
اس��مي اس��ت يعني اگر شخصي مالک زميني است آن مالک نسبت به سرتاسر آن
زمين و ملکش حضور اسمي دارد ازاين رو اگر سئوال شوداين ملک مال کيست
ميگويند مال فالني است.
 11حديد4 ،
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اي��ن جريان ب��ه نحوه اتم ولکن حقيقي درباطن عالم و ملکوت اس��ت يعني
خداوند مبارک وقتي عالم سماوات و ارض را آفريد اوالً خود مالک آنست و ثاني ًا
مالک علي االطالق که ذات باريتعالي اس��ت در جزء جزء ذرات ملکش نه فقط
حضور اس��مي بلکه حضور علمي و س��معي و بصري دارد بدين معنا که حضور
اوحقيقي است که در ذرات عالم آسمان و زمين هم سميع است و هم بصير و هم
قادر و هم مريد اس��ت همين حضور تام حق در ذرات عالم اس��ت که در کريمه 4
همين سوره فرمود« :هو معکماينما کنتم».
مطلب ديگراينکه مالک حقيقي که خداي س��بحان است نسبت به ملکش که
آس��مان و زمين و آنچه ميان آن اس��ت محيط اس��ت محيط بهاين معنا که به اول و
آخر و ظاهر و باطن مملوکاتش اشراف علمي و بصري تام دارد و به همين خاطر
در کريمه  2فرمود« :هواالول و االخر والظاهر والباطن» و چون مريد وقادر است
بر آنچه اراده فرمايد عالم است و علمش به قدرت تعلق ميگيرد پس قادر است
ازاين رو در ادامه فرمود« :و هو بکل شيئ عليم» اين اشراف علمي است که ظاهر
وباطن و اول و آخر را محاط عليم ميگرداند.
مملوکيت اقتضاء ميکند که ناصيه او بدس��ت مالکش باش��د در احياء و اماته
و ظهور و خفي و قدير اس��ت چون نس��بت به علمش به مخلوقاتش فاعليت و
قادريت دارد و صرف علم و آگاهي نيس��ت همانطور که گفتيم علمش به قدرت
تعلق ميگيرد آنچه در مش َّيتش ظاهر شود.
جالله اهلل ،کعبه اسماي الهي است
جالله اهلل اعم از اس��ماء ش��ريفه احد و واحد است در واقع کريمه احد مصدر
اسماء تنزيه حق و شريفه واحد منشاء اسماء تشبيه حق است زيرا احد تکثير پذير
نيس��ت و فقط يک ظهور دارد و آنهم واحد اس��ت و در اس��ماء ظهور نميفرمايد
بلکه اس��ماء الهيه تجلي واحد اس��ت همانگونه که واحد معلول احد اس��ت لکن
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واحد چون مقام خالقيت است در مظاهر اسماء و صفات و افعال ظهور ميفرمايد
واينکه فالسفه ميفرمايند« :الواحد اليصدر عنه االالواحد» وجه صحيح تر آناين
است که االحد اليصدر عنه االالواحد زيرا عرض کرديم که از احد از آن حيث که
احد اس��ت جز يک فعل صادر نميش��ود که آن شامل جمله وجودات است و آن
واحد است يعني اسماء و مظاهر آنها از صدر حقايق تا ذيل رقايق جملگي تحت
کريمه واحد و واحديت است واينکه احد تکثير نميشود اقتضاي ذاتي حضرت
احد است که منزه از تکثير و تجلي در کثرت است چون آنطور که گفتيم نشانگر
تنزيه حق تعالي از کثرت است.
بنابراين اس��ماء شريفه تشبيه در کالم اهلل مجيد مانند السميع و البصير و مانند
آن مقام واحديت حق تبارک و تعالي و تحت تجلياين حضرت اس��ت و ش��ريفه
اهلل احد و مانند ان که آيات تنزيه هستند تحت تجلي احديت حق عز شانه هستند.
بنابراين هر اسمي از حضرات اسماءاهلل ناظر بر وجهي از جالله اهلل و تخصيصي
بر آن حضرت است و جالله شريفه ،امام و قبله اسماي الهي است.
جايگاه اسم نور در اسماء اهلل
ش��ريفه نور حامل حضرات اس��ماء اهلل تعالي اس��ت ازاين روست که گاهي
خاصيت جالل و گاهي ويژگي جمال دارد.
در جالل باطن و در جمال ظاهر است گاه خاصيت محبت دارد يعني حامل
محبت اس��ت و گاهي مظهر انس وانيس و مونس اس��ت ودراينجا حضرت نور،
ش��خص واس��م او انيس و مونس اس��ت وگاه خاصيت معرفت دارد و دراينجا
ِ
شخص نور ،اسمش عليم و حکيم و بصير است گاهي خاصيت شهود و مشاهده
دارد واس��م حضرتش ش��اهد و مشهود اس��ت و گاه افاده اتصال دارد .گاه به اسم
رب تجلي ميفرمايد و عبد را به طاعت و اطاعت و عبادت ميکش��اند و داللت
ميفرمايد و ملهم ميش��ود .پس کريمه نور گاه ش��خص اس��ت و گاه شخصيت
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آنگاه که شخص است يکي است و آن همان نور است در ظاهر و باطن آنگاه که
شخصيت است نامش غير نور است در ظاهر.
ذات اقدس اله مخلوقات را از نور آفريد آن نوري که تابيده ش��د ابتدايش پر
نور و انتهايش کم نور هر چند که جملگي يک نور است.
حال ميتواني بجاي کلمه ش��ريف نور ،وجود را جايگزين کني يعني گاهي
حضرت وجود در قالب انس تجلي ميفرمايد آنگاه اسم آن مرتبه از وجود انيس
و مونس است و اگر خاصيت علم در آن مرتبه از وجود غالب باشد اسمش عليم
اس��ت و اگر صفت لطف و کرم غلبه يافت به حکمت احدي و ربوبي اس��مش
لطيف و کريم است يعني برايايجاداين مرتبه از وجود قلم لطف و کرم در دست
لطيف وکريم بود و از دواتي مناسب با لطف و کرم که اقتضاياين مرتبه از وجود
است استفاده کرد و آن را نوشت وايجاد کرد.
پس دقت نما که هيچ ممکني موجود نش��د و نميشود مگر به اقتضاي اسمي
يا اسمايي از حضرت حق يا مرتبهاي از مراتب آن از سلسله حقايق تا رقايق.
مراتب وجود از عشق تا جماد
عاشق وقتي معشوقش را گم کرد عاقل شد پس معقوالت نشانههاي معشوق
است عقل چون معقوالتش را گم کرد جهل شد پس مجهوالت نشانههاي معقوالت
اس��ت عقل چون معقوالتش را گم کرد حيوان ش��د پس حرکت حيوان نشانههاي
معقوالت است حيوان نيز چون حيوانيت را گم کرد نبات و نبات جماد شد.
پس ،از معش��وق چيزي در جماد و نبات و حيوان و عقل اس��ت و آن چيزها
نشانههاي اوست.
اسرار «دحواالرض»
خداون��د عزيز و مهربان در قر آن کريم ميفرماي��د"و أْ َ
ال ْر َ
ض َمدَ ْدنَا َها َوأَل ْ َقيْنَا
َ
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يج » 1يعني زمين را گس��ترانيديم و در آن
��ي َوأَنبَتْنَا فِي َها مِن ُك ِّل َز ْو ٍج بَهِ ٍ
فِي َها َر َوا ِس َ
کوههاي استوار بيفکنديم.
از مرات��ب معانياين کريمه ش��ايداين تواند بود که «االرض» همان نفس و
روح باش��د و «مددناها» بس��ط صدر و انش��راح آن مانند «الم نش��رح» يا «افمن
شرح صدره لالسالم» 2که مدد از مد و کشيدن و در واقع بسط دادن است يعني
توس��عه دادن مانند دحواالرض و يا «و أْ َ
ض ب َ ْعدَ َذل ِ َ
ال ْر َ
ك َد َحا َها»« 3رواس��ي» که
َ
به معناي کوه اس��ت همان معاني عقلي و ش��هودي و معارف حقه الهيه اس��ت
که قوت روح اس��ت و چون کوه باعث اطمينان و آرامش زمين اس��ت و آن را
از تزل��زل نگ��ه ميدارد ،معاني الهيه ني��ز روح را از تزلزل هواي نفس و همزات
ش��ياطينبازميدارد.
اين معاني را بعيد مش��مار چهاينکه آفاق تمثيل و نازالت انفس اس��ت و آيات
آفاقي مراتب نازله آيات انفس��ي اس��ت پس تدبر نما و بحر عميق معاني اعجاز
کالم اهلل را در آيات آفاقي محدود نکن به هر تقدير معاني بلند آسماني ثقيل و در
واقع قول س��ديد و ثقيل اس��ت و باعث ثقالت و سنگيني و وزانت صدر و نفس و
سينه و روح ميشود و جز اهل آن و آنکه قلبش به نور منور القلوب روشن شده
فهم نميکند.
َ
يج «يعني رويانيديم
در ادامه کريمه ياد شده فرمود َوأنبَتْنَا فِي َها مِن ُك ِّل َز ْو ٍج بَهِ ٍ
در آن از گياهان باطراوت .گياهان با طراوت در واقع زينتهاي نفس��اني هس��تند
و صفات و اخالقهاي حميده که باعث تلطيف روح عظيم ميش��ود چرا که روح
عظيم و ثقيل عظمت و هيبت دارد و تلطيف آن سبب افزايش جاذبيت آن ميشود
و راه را به مادون خود باز ميگذارد تا بدان رجوع کنند.
 11ق7 ،

 22زمر22 ،

 33نازعات30 ،
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مراد از شرح صدر ،واليت علي(ع) است
در کتاب بصائر الدرجات ،احمد بن محمد از ابي عمير جميل از الحس��ن بن
راشد از ابي عبداهلل عليه السالم درباره قول خداي سبحان که فرمود أَل َ ْم ن َ ْش َر ْح ل َ َ
ك
َصدْ َر َك « روايت شده که حضرت فرمود :مراد از شرح صدر واليت اميرالمومنين
علي عليه السالم است.
فرق نصر و فتح
توفيق الهي زماني که در دس��ت حق و در دايره «بالحق انزلناه» 1باش��د نام آن
نصر است وقتي که نازل شد و در دست عبد قرارگرفت و دردايره «بالحق نزله»2
نام آن فتح است و سير آن «علي مکث» و علت مکث «نزلناه تنزيال» است.
زمان نصر ليل و ش��ب و هنگامه فتح نهار و روز اس��ت چون فتح در صبح
طلوع ميکند «فاصبحوا ظاهرين «فتح مبين است و مبين ،روز به عبارتي ديگر
فت��ح زماني که ماهيتش نامعلوم باش��د نصر اس��ت و نصر زمان��ي که ماهيتش
آش��کار ش��ود فتح اس��ت نصر مخفي و فتح آشکار اس��ت .حواريون حضرت
عيس��ي عليه الس�لام ميوه فتح را از درخت نصر گرفتند و انصار شدند و گفتند
«نحن انصار اهلل».اين مطالب ميوه هايي از فرازي از آيات پاياني سوره مبارکه
صفاس��ت.
نکتهاي ظريف درعرفان و فلسفه
در فلس��فه قاعدهاي اس��ت بااين عنوان که «طلب مجهول محال اس��ت» .به
عبارت��ي چنانچه چيزي براي انس��ان مجهول و نامعلوم باش��د انس��ان در طلب
آن نميرود و عقل او آن را نميطلبد يعني تا چيزي براي انس��ان معلوم نباش��د
 11اسراء105 ،
 22همان
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بصورت مجمل و کلي و يا بويي از آن را در نيافته باشد آن را نميطلبد و در طلبش
نميکوشد و درخواست نميکند.
مطلب ديگراينکه هر آنچه عقل انس��ان آن را ادراک مينمايد از اش��ياء جزيي
و پيش پا افتاده تا اشياء عالي وملکوتي همه را در خود مييابد يعني ميتواند آنها
را ادراک کند و نمونه آنها را در وجود خودش پيدا کند تااينجا مربوط به معارف
عقلي و جايگاه امر مجهول در فلسفه بود.
اما در عرفاناين بحث ظريفتر است بهاينکه انسان تاگرايش به چيزي نداشته
باش��د آن را نميطلبد يعني مجهوليت در عرفان مجهول بودن و نداش��تن گرايش
است بعبارت ديگر فقدان ميل.
مجهول در فلس��فه همان نبود علم اس��ت و در عرفان نبود ميل و رغبت .پس
در مسلک عرفان ،انسان تا به چيزي گرايش و ميل و رغبت نداشته باشد و واجد
شرايط مطلوب ومعلوم نباشد آن را نميطلبد و آن را دنبال نميکند.
مث�لاً جاه��ل بدنبال علم نميرود مادامي که ميلي به دانش ندارد دراينجا علم
مجهول جاهل اس��ت نهاينکه خود علم مجهول باش��د جهل جاهل مانع گرايش
شخص به علم است و تا ميل نباشد تحصيل علم محال است.
قر آن کريم در سوره مبارکه قمر ميفرمايد« :و انا کل شيئ خلقناه بقدر» 1هر
خلقي بهاندازه معيني خلق شده است و هر آنچه خارج ازاندازه او باشد مجهول
اوست ازاين رو آنرا نميطلبد.
بياني بسيار زيبا درباره عرفان
مرحوم شيخ الرئيس فرموده است« 2:عبادت عارف ،رياضت دادن همتها و
قوه وهم و خيال است زيراهمتهاي او منشاء ارادههاي اوست اگراين همتها
 11قمر49 ،
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س��ر باطن او نش��وند و سازگار باشند اتصال به حق
و قواي متوهمه و متخيله مانع ّ
براي او ملکه راسخ ميشود و در جرگه عالم قدس در مي آيد».
کار واليان امر چيست
در س��وره مبارک��ه بقره ميفرمايد« :اهلل ولي الذي��ن امنوا»1اين کريمه همتاي
کريمه « ُه َو الَّ ِذي يُنَ ِّز ُل َع َلى َعبْ ِده ِ آيات ب َ ِّينَ ٍ
ات» 2در شريفه حديد است يعني «ولي»
با س��يطره واليت همان مخرجي است که از گمراهي به نور ميبرد وايشان همان
عقل است حضرت عقل متناسب با اقتضاء و شاکله وجودي و حال مربوب به او
افاضه ميفرمايد اگر متعقل باشد از طريق عقل اگر نه از طريق مکاشفه و روياي
صادقه البته ابواب دو طريق اخير بر عاقل متعقل باز است تا معقوالتش را به مدد
شهود مستحکم نمايد و بدان ،دل گرم کند.
آيات بينات نيز برهان قطعي و روياي صادقه و مکاش��فه رحمانيه اس��ت پس
واليان ازاين طرق بر افاضات مش��غولند و هر گروه نفوس تحت واليت و تربيت
يکي از واليان ومعلمان رباني يا ازملک يا جن و انس قرار ميگيردايشان رسولند
که هدايت الهي را ابالغ ميکنند اگر کسي به هدايت الهي توجه کند و به رسوالنش
احترام بگذارد هدايت ميش��ود و رس��والن نيز بر هدايت وي ميافزايند و طرق
ثالثه مذکور را تا حد رويت و تعين گس��ترش ميدهند حالاينکه والي و موالي
کيست به مکاشفه و شهود و اطالع رساني استاد نياز است.
اگ��ر ش��خصي به هدايت الهي که ازمجاري واليان ام��ر و مدبرات امور ابالغ
ميشود توجه عملي کرد انواري بر نورشان افزوده ميشود تا به نهايت کمالشان
نايل شوند «واهلل متم نوره» اما اگر توجه نکرد «فقست قلوبهم» قلبش را قساوت
فرا ميگيرد و «کمثل الحمار بل هم اضل» ميشود.
 11بقره257 ،
 22حديد9 ،
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اشياء معلول اسماء اهلل اند
صور علميه نيز معلول اس��ماء اهلل هس��تند با تمام رقايق .کوچکي و بزرگي
و س��ادگي و پيچيدگي اش��ياء تابع مراتب علم اس��ماء اهلل است و چيزي خارج از
حضرت علم الهي نيست پس همه اشياء مظاهر اهللاند .ش آن و اقتضاي حضرات
اس��ماء ،صورت و کلمه آنها ،ماده آنهاس��ت ازاين رو اقتضاي اش��ياء ،صورت و
جسم آنها ماده آنهاست.
اگر َمرکبي موجود اس��ت در ميان اش��ياء ،مسبوق بر آن در عالم اسماء اسمي
موج��ود بوده اس��ت که کار حرکت و نقل و انتق��ال را انجام ميدهد واين مرکب
مادي ظل و س��ايه آن مرکب باطني اس��ت و رابطه آنها نس��بت شاخص به سايه و
ش��ريف و خس��يس است .و اگر شئاي به عنوان قفل و مانند آن در طبيعت يافت
ميشود ازاين روست که مسبوق بر آن و اتم از آن اسمي موجود است که صورت
حقيقي اوست چهاينکه ملک تابع ملکوت است.
صورتي در زير دارد آنچه در باالستي
قدراين معارف را بدان که خدا را نه شريکي درچيزي است از چيزها و نه او
را همتايي است که مانند او باشد در هيچ چيز.
حجت
مراحل ظهور ّ
ظه��ور دو مرحل��ه دارد يکي ظهور حجت خدا در نفوس افراد و ديگر ظهور
در صحنه اجتماعي و جهاني .پس ظهور اول ظهور دروني و دوم ظهور ،بيروني
است.
براي تحقق در هردو ظهور بستر الزم نياز هست يعني افراد با ظهور حجت،
نور خدا را در دل خود تجربه کنند تا ظهور خارجي و سراس��ري براي آنان مفيد
باشد .بايد زمينه ظهور را در دل و قلب آماده کرد تا حضرت در خيمه دل اقامت
بفرمايند.
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امامت ظاهري و باطني دارد .گاه امامت در ظاهر و باطن آش��کار اس��ت و گاه
امامت با واسطه انجام ميشود.
دل با انجام دستورات الهي آماده و برخالف آن ويران ميشود .اگر اشخاص
خود را اصالح کنند و از خداوند عالم اصالح شئون روحي خود را مسئلت کنند
حضرت حجت ابتدا در جان آنها ظهور ميکند و دل آنان را نوراني ميکند وسينه
آنها را ميگش��ايد و آنها را براي ظهور بيروني آماده ميفرمايد.اين نش��انه حجت
حق اس��ت که از طرق رويا ،مکاش��فه ،اعمال ،رفتار ،گفتار و نيات آشکار ميشود
واين معني بر اهلش پوش��يده نيس��ت .در بحث بعدي مس��ائل ظريفي دراين باره
ميخواني که ظهور باطني چگونه است؟ پس نيک فهم کن.
اسرار آيه « َربَّنا ال ُت ِزغ ُق ُلوبَنا»
يکي از ش��روح باطني و واليي و انفس��ي آيه ش��ريفه « َربَّنا ال تُزِغ قلوبَنا ب َ ِ
عد اذ
ن لدنک رحمه» 1فرازي از دعايي اس��ت که از حضرت رضا
��ب لنا م ِ َ
هديتن��ا و َه َ
عليه السالم براي حضرت حجت عجل اهلل تعالي في فرجه وارد شده است2.
يرنا َفاِن اِست ِ
َ
يرنا
بدالک بِنا َغ َ
دراين دعاي شريف آمده است َ « :و ال تَستَب ِدل بِنا َغ َ
َعليک يَسير َو ُهو َع َلينا َکثير» مومنين واقعي ،شيعيان واقعياند که جزء انصار دين
و حجت خدايند و کريمه مذکور واين دعاي ش��ريف ِورد اولياي الهي و ش��يعيان
حقيقي اس��ت .اوليايي که رابطه باطني باحجت خدا و تحت تربيت آن حضرت
قرار دارند و در هر دوره اشخاص معلوم به تعداد مشخص هستند.
اي��ن گروه بعالوه ش��يعيان واقعي هس��تند که با عناوين اوت��اد و ابدال و نجبا
و اف��راد وغيره و مانند آن ناميده ميش��وند ک��ه طبقات و گروهها و جمعيتهاي
روحانياند.اين افراد در دعاي شريف ياد شده استدعا ميکنند که عضويت آنها
 11آل عمران8 ،
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دراين گروه بر اثر غفلت يا امور ديگرلغو نشود بنابراين هبه رحمت در کريمه آل
عمران که ذکر شده عضويتاين گروه از اولياء اهلل ميتواند باشد «و التزغ» اشاره
به لغونکردن عضويت وحجت خدا نيز مصداق رحمت است.
بدانکه براي قلوب آفاتي است از جمله آفات قلوب پيش از دعايي که ذکر شد
آمده اس��ت که عبارتند از  :ش��ک و شبهه و رياء و سمعه ،سامه (خستگي) و کسل
(بيميلي) و فتره (سس��تي) اس��ت .بنابرايناين آفات باعث لغو عضويت ميشود
و بسيار مهم است که بايد گفته شود فقداناين آفات در قلب عضويت آور است
که دراين صورت طوبي لهم و حسن م آب.
به هر تقدير شرح آيه مبارکهاين ميشود که خدايا ما را که در گروه اولياء ات
و داخل در زمرهايشان قرار دادي براثر آفات و غفلتهاي ما خارج نکن و از آفات
شک و شبهه و رياء و سمعه و سامه و کسل و فتره حفظ بفرما.
فلسفه احکام شريعت
آداب شريعت مقدس منطبق با قواعد واصول تکوين است و هر آنچه مطابق
با شريعت باشد همسو با نظام آفرينش و تکوين است و هر آنچه مخالف شريعت
است برخالف سير تکوين و نظام احسن خلقت است و محکوم به هالکت.
پس احکام ش��ريعت مقدس هدفش همس��و کردن روح انسان بانظام خلقت
و تکاملي اس��ت که خداوند عالم براي او مقدر فرموده اس��ت و براثر همسويي با
عالم روح به تکامل عالي خود نائل ميش��ود و به احس��ن تقويم ميرسد .بنابراين
همسويي و تسانخ با تکوين ثمره اش احسن تقويم است و الجرم مخالف ومقابل
آن اسفل السافلين خواهد بود.
ازاين رو احکام ش��ريعت نردباني اس��ت از عالم خَ لق با عالم امر و خُ لق و هر
که بهاين ريسمان متصل شد وجودي امري مييابد و عصيان ورزيدگان در عالم
ظلمت به هالکت خواهند رسيد.
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احکام شرعي تجسم مالئک است
هر يک از فرامين الهي در قالب ش��رع نعمي اس��ت از ِ
حق مبارک لکن آن نعم
ملکوتيه در عالم ُملک در قوالب دستور و فرمان و احکام شرعيه ظاهر ميشود.
احکام ش��رعي و دس��تورات الهي کليد نعم ملکوتيه است بهره مندي شخص
از نعمات الهي بر حس��ب ميزان امتثال ش��خص اس��ت مر احکام و فرامين را.اين
ک��ه معصوم عليه الس�لام در اصول کافي فرمود :اِق��راء و اِرق .يعني قر آن بخوان
و باال برو ش��ايد اش��ارت براين باشد که بيان شد يعني آيات قر آن مجيد صورت
دستورات الهيه است و دستورات الهي نيز کليد گنج نعم الهي بنابراين هر آيهاي
از آيات قر آن کريم کليدي از نعم و بهش��ت هاس��ت يعني به تعداد آيات قر آن
بهشت موجود است.
مجرده ِ ش��خصيّه در عالم ملکوت
به بيان ديگر تکاليف ش��رعيهُ ،ص َور ِعلم ِّي ِه ّ
و جبروت اس��ت به اقتضاي وجودياين عوالم ،و درعالم ُملک به اقتضاي عالم
تکليف به نطق و حرکت و در قوالب گوناگون ظهور کردند و نازل شدند.
ازاين رو کساني که امتثال امر حق نميکنند درواقع توسط همان صور مجرده
تعذي��ب ميش��وند و يا افرادي که به ش��کل ناصحيح امتث��ال ميکنند طبق آنچه
منصوص در قر آن کريم و روايات ائمه هدي عليهم الس�لام اس��ت مثالً صورت
ملکوت��ي نم��از ،نماز نا صحيح را به صورت نمازگزار ميکوبد و او را س��رزنش
ميکند و ميگويد خدا تو را ضايع کند که مرا ضايع کردي .بر اهل تحقيق واضح
اس��ت کهاين بيانات ش��ريف معصوم عليه الصلوه و السالم کنايه و تمثيل و ازاين
دست مطالب نيست بلکه ناظر به حقايق ملکوت عالم است.
سر اسماء اهلل در دعاها
ِّ
در هر يک از اس��ماء اهلل تعالي ادعيه و مناجات و درخواس��تي نهفته است که
گاه اس��م در ادعيه نهفته اس��ت و گاه ادعيه در اسم نهفته است مثال آناين کشف
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الهي است که در در اسم شريف «سبحان» درخواست «اللهم ارزقني التجافي عن
دار الغرور» 1نهفته است.
اين دعاي ش��ريف از مناجات حضرت س��جاد عليه السالم در شبهاي بيست
وس��وم ماه مبارک رمضان اس��ت که در مفاتيح آمده و کريمه س��بحان صورت
اسمياين ادعيه به شمار ميرود.
پس س��بحان نازل اس��ت و دعاي آن صاعد يعني اسم نازل و دعا از آن صاعد
ميش��ود و در تمثيل ذکر ،آب اس��ت و دعاي آن گياهي که بدان ميرويد يعني قر
آن نازل و دعا صاعد يا اس��ماء نازل ميش��وند و از نزول آنها دعا ميرويد « إِلَيْ ِه
2
يَ ْص َعدُ ال ْ َكل ِ ُم َّ
الصال ِ ُح يَ ْر َف ُع ُه»
ب َوال ْ َع َم ُل َّ
الط ِّي ُ
پس قر آن و ذکر و اسماء اهلل العظام آبي است که خداوند متعال نازل ميفرمايد
و دعا آن نباتي اس��ت که از فوايد و خواص و الوان مختلف از زمين دل ميرويد
پس آنجا که خداي سبحان در قر آن ميفرمايد از آسمان آبي نازل کرديم و بدان
گياهان را رويانديم منظور ميتوانداين نيز باشد که در باال ذکر شد.
بنابراين اس��باب صعود در بطن نزول نهفته اس��ت ديگراينکه قر آن کريم به
منزله رس��ول و دعا به منزله امام اس��ت بنابراين دعاهايي که در قر آن کريم آمده
است به منزله امامت و امام است.
ذکر قبل از نزول دعا را در خود دارد و بعد از نزول ذکر در دعا نهان ميشود
مانند س��يبي که ابتدا در هس��ته و تخم نهفته اس��ت بعد که به ميوه تبديل شدتخم
و هس��ته در س��يب نهفته ميش��ود گاهي نيز صورت ذکر و اسم همراه با دعا نازل
ميشود مثالً يا غفار اغفرلي الذنوبي .براين سبيل ميتواند از ادعيه سجادي دستور
العملي استخراج کرد بهاين ترتيب که ادعيه مذکور را به عددش در اربعيني خواند
يا به عدد کريمه سبحان مداومت کرد .اهلل اعلم.
 11شيخ عباس قمي ،مفاتيح الجنان ،اعمال شب  23رمضان
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مالئک ،تجسم ملکاتند
استَ َقا ُموا تَتَنَ َّز ُل َع َليْهِ ُم ال ْ َم اَلئ ِ َكة» .
در قر آن کريم فرمود :إ ِ َّن الَّ ِذ َ
ين َقالُوا َربُّنَا اللهَّ ُ ث ُ َّم ْ
«الذين» س��الکانياند که طريق طريقت الي اهلل را طي و ازحيات حيواني بس��وي
حيات انساني و در نهايت حيات الهي حرکت ميکنند.
«قالوا» زبان حال و کالم فعل و رياضت و تالش آنهاست که در پي مطلوبند.
«ربنا» رب مقيد مربوبان است که مطلوب و حقيقت آنهاست و ربشان بر آنها تجلي
ميکن��د« .اهلل» همان جناب رب االرباب اس��ت« .ث��م» حد فاصل خواهش کردن
مطلوب از طرف س��الک تا نيل بدان اس��ت «استقاموا» تالش و صبر سالک بر درد
تکامل اس��ت «تتنزل» جلب نظر بر اثر صبر اس��ت «عليهم» نفوس سالکان است.
«المالئکه» تحقق ملکات و به ثمر نشستن صفات عاليه الهيه و تحقق حيات الهيه
اس��ت.اين ملکات راس��خ نميش��ود مگر با تائيد و اذن خداوند مبارک و بدست
کارگزاران حضرتش که عبدالناصرند.
1

چگونگي اطمينان قلب
اطمين��ان قلب به ش��خص حاکم نميش��ود چه موقتا و چه دائ��م مگراينکه
فرش��تهاي موکل ارس��ال شده از طرف حق حامل آن است يعني نزول فرشته حق
بر قلب مومن سبب اطمينان قلب او ميشود.
کالم اهلل مجيد بدين معنا تصريح دارد در کريمه انفال ش��ريفه  10در آيه قبل
فرمود :هزار فرش��ته به مدد ش��ما فرستاديم بعد فرمود« :لتطمئن به قلوبکم» واين
اطمينان مرتبهاي از نصر و فتح الهي است.
نفوذ شيطان در ن ّيات
نيّت ،حقيقت عمل و حاکي از حقيقت انس��ان اس��ت بنابراين بس��يار مهم
 11احقاف13 ،
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اس��ت و انس��ان به ويژه سالک طريق الي اهلل بايد مراقب باشد زيرا گاهي انسان
وقتي تصميم به کاري ميگيرد زود تر از ش��خص ،ش��يطان بجاي او نيت ميکند
و انسان با غفلت گمان ميکند کهاين تصميم و نيتش را خود گرفته است ازاين
رو عمل انسان را با نيت فاسد ،فاسد ميکند و بهرهاي در قيامت نصيب شخص
نخواهدش��د.
وظيفه انس��ان دراين هنگاماين اس��ت که بخدا پناه ببرد و شيطان را لعن کند و
با ياد خدا نيتش را در نفسش متذکر شود و از خدا طلب اخالص کند.اين قضيه
بسيار مهم و موثر است هر چند ظاهري ساده داشته باشد.
از اسرار آيه حائل
1
َ
ق��ر آن کري��م ميفرمايد« :أَ َّن اللَهّ يَ ُح ُ
��رونَ »
ول بَيْ َن ال ْ َم ْرءِ َو َق ْلب ِ ِه َوأنَّ ُه إِلَيْ ِه ت ُْح َش ُ
دراين کريمه که ش��ريفه «اهلل» را آورد بياناين اس��ت که جالله اهلل قبله حضرات
اسماءاهلل است که جامع جميع مراتب اسماء و در جمله شامل مراتب رحمانيت
و رحيميت است.
اگر ش��ريفه اس��م جالله «اهلل» را به انضمام اسم الرحمان منظور بداريم و آيه
را تعبير کنيماين چنين ميش��ود که مرد آن اس��ت که هس��ت يعني آن شخصيتي
که با آن زندگي مينمايد و ظاهر او را تش��کيل ميدهد و قلب حقيقت ش��خص
موحد است اگر
را تش��کيل ميدهد اگر ظاهر و باطن س��ازگار باش��د ش��خص ِّ
متفاوت باش��د منافق .حال اگر اس��م جالله اهلل را با ش��ريفه الرحيم منضم کنيم
س��پس آيه کريمه را تعبير نمائيماين چنين ميش��ود که «يحول بين المرء و قلبه»
ش��امل دو قرب اس��ت که هر دو قرب مرتبهاي از حش��ر است يکي قرب نوافل
ديگ��ريق��ربفرائ��ض.
در ق��رب نواف��ل عبد نظر حق را جل��ب ميکند پس از دريافت توفيق ،دراين
 11انفال24 ،
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صورت حق ميشود قواي نفساني و روحاني عبد چشم و گوش و دست و زبان
سپس به حکم «ادخلوها بسالمٍ آمنين» 1وارد واديايمن قرب فرايض ميشود و
اين بار عبد ميشود دست و گوش و چشم و زبان حق.
معناي باطني«فاذا قضيت الصاله»
َ
أْ
ضيَ ِ
معناي انفس��ي کريمه « َفإ ِ َذا ُق ِ
الص اَل ُة َفانتَ ِش ُروا فِي ال ْر ِ
ض» چنين تواند
ت َّ
بود که وقتي باغ نفس با کليد نماز گش��وده ش��د(چهاين که نماز کليد هر خوبي
اس��ت) درباطن و روح خود بگرديد ،منش��ور شويد و ميوههاي معارف را بچينيد
و پايه معارج کنيد تا طي مدارج به حکم «اقراء و ارق» محقق شود.
«فانتش��روا في االرض» يعني گش��ت و گذار در باطن خويش که ارض نفس
توست و کسي گذار نکند مگر درخويش و نبيند جز خويش و نشنود جز خويش
و ننويسد جز خويش را.
«فانتش��روا» س��ير حبي و عقلي و نفسي و معارف ،فضل الهي است و «اذکروا
اهلل کثيراً» تقوا و مراقبه که ذکر عملي است که ديده جان رابگشايد تاديدن ميوهها
ميسر باشد و «تفلحون» چشيدن و خوردن ماکوالت سماويه است.
2

اذکار ،غذاي روحند
دراي��ن مق��ال چهار نکته در خصوص ذکر بيان ميداريم بعون اهلل تعالي .نکته
اولاينکه هر ذکري لقمهاي از براي روح اس��ت برخي از آنها براي س��مع و برخي
بصر و برخي براي قلب و دل نافعاند.
نکت��ه ديگراينکه برخي اذکار که مناس��بت با حال نفس ندارد عيوب نفس را
ميپوشاند و شخص به عجب و غرور دچار ميشود واين ذکر آفتي بزرگ براي
 11حجر46 ،

 22صف10 ،
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اوس��ت .قر آن کريم در کريمه حديد ميفرمايد« :وغرکم باهلل الغرور» 1و نش��انه
آناين اس��ت که انس��ان را از خطاهايش غافل و پندارهاي غلط را به انس��ان القاء
مينمايد واين ناش��ي از نقص نفس اس��ت چون ظرفيت دريافت معارف آن ذکر
را ندارداين نفس بااين حالش آنچه از معارف ذکر کسب ميکند مانند کف روي
آب است که حقيقتي در آن نيست.
ذکري که مناسب نفس باشد مانند آب حقيقت دارد و موثر و به حال ترقي نفس
مفيد است و او را به صالحش راهنمايي ميکند اما بهره جاهل کف روي آب است.
نکته سوماينکه برخي اذکار براي تخليه هستند عالمت آناين است که انسان
را به عيوبش آگاه و او را به ياد غفلتها و خطاهايش مياندازد و شخص را به استغفار
يل ل َ ُه ُم ا َّت ُقوا َما بَيْ َناي ِد ُ
س��وق ميدهد .س��وره مبارکه ياسين ميفرمايدَ « :وإ ِ َذا ق ِ َ
يك ْم
َو َما خَ ْل َف ُك ْم ل َ َع َّل ُك ْم ت ُْر َح ُمونَ » 2دراين باره تدبر کن.
نکته چهارماينکه اگر دل بر قرائت ذکري رام نشد نبايد آن را مجبور کرد در
غيراين صورت خسارت ببار مي آورد.
اثر اسم بر روح
انس��ان در پرتو هر اس��مي از اس��ماء اهلل عظام که باش��د خدا را بهمان اس��م
ميشناسد و سراغ ميگيرد و رفتار ،گفتار و پندارش بر مقتضاء و رنگ و خاصيت
آن اسم شکل و صورت ميگيرد.
سر وجود حيات در قصاص
ّ
در ق��ر آن کريم فرم��ود« :و لکم في القصاص حياة» 3قصاص از جنس کفاره
 11حديد14 ،
 22حديد45 ،
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است چون قصاص و کفاره در قبال خطا و جرم و گناه وارد است از آنجا که گناه،
عدم و مرگ و نابودي اس��ت وعکس آن ثواب اس��ت حيات بشمار ميرود ازاين
رو قص��اص و ک ّف��اره براي احياء اموات بکار ميرود يعني وقتي گناهي س��ر زده
شد و انهدامي صورت گرفت در سرزمين نفس و روح ،قصاص و ک ّفاره اسباب
تعمي��ر و عم��ران آن خواهد بود ازاين رو خداوند متع��ال قصاص را مايه حيات
قلمداد فرمود و مروي اس��ت که «من تاب من الذنب کمن ال ذنب له» .س��ياقاين
عبارت شريف نيز همتاي نص الهي است.
اثر ُس َور عزائم
مرحوم سيد محمد حسين طهراني در لب اللباب فرمود :خواندن سورههاي
عزايم (يعني س��ورههايي که آيه س��جده واجب دارند) در نماز ش��ب بخصوص
وتيره براي ش��هود و تجرد نفس بس��يار مفيد اس��ت تجربه حاصل شده است که
قرائت سوره در نماز وتيره شب جمعه موثر است.
نسبت معاني به کلمات
معاني حقايقي هستند در عالم عقل و وراي آن که در هر عالمي براي ظهور از
قالب کلمات و نظام و ساختار آن عالم استفاده ميکنند يعني در هر عالمي معاني
کلمات را اس��تخدام ميکنند در دنيا نيزاين گونه نيست که کلمات معاني راايجاد
کنن��د بلک��ه کلمات حامل معانياند واين که کلمات گوناگونند اما معاني چون از
جنس حق هستند واحدند و يک گوهر وجودي ّ
مشکک است.
معاني گاه بر احوال س��الک تجلي و ظهور مينمايند و س��الک کلمه اي براي
بيان آن نمييابد يااينکه پس از نزول اجالل معني بر قلب سالک کلمات استخدام
ميش��وند .نجوا و مناجات ازاين دسته است پس معاني از جنس وجود وکلمات
از جنس ماهيتند و از معاني تعبير به روز واز کلمات تعبير به ش��ب ميش��ود پس
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نفوس ظلماني نفوسياند که فاقد معارفند معاني مانند علم و معرفت و صداقت
و محبت و بخشش و خيرخواهي و توحيد است.
فرق بين معاني وحياني و معاني کشفي دراين است که معاني وحياني همراه
با کلمه نازل ميش��وند ولي جعل کلمات براي معاني کش��في بر عهده کاش��ف و
شخص است.
اين نکته از آن رو گفتيم که معاني و کلمات يا وحيانياند که متع َّلق آن نبي و
رسول است و يا کشفي و الهامي است که متع َّلق آن غير نبي و رسول است.
سر سکوت
ِّ
َصمت (س��کوت) مايه احياي دل و قلب اس��ت چون فعلش احياست مظهر
اسم شريف حي و محيي است همانگونه که گرسنگي غذاي قلب است پس گاه
آنچه مايه ضعف تن اس��ت مايه قوت روح اس��ت .صبر و اس��تقامت بر سکوت
باعث تداوم و تقويت حيات دل و قلب اس��ت ازاين رو مظهر اس��م شريف قيوم
است پس در عالم معنا اسم فعل صمت (سکوت) حي و قيوم است بعبارتي ديگر
صوم و صمت از مظاهر اسماء شريف حي و قيوم است.
شيخ بهايي عليه الرحمه فرمود:
بسته دل در ياد حي اليموت
اي خوش آنکه درفت در حصن سکوت
که فراموشت شود نطق و بيان
رونشين خاموش چنداناي فالن
حضرت صادق عليه الس�لام در امالي ش��يخ طوسي فرمودند :بر تو باد سکوت
طوالني.
خداوند مهربان در ارشاد القلوب فرمود :دلهاي زهدورزان از کثرت سکوت
مجروح است.
ف��ردي از طريق علم ش��ريف جفر از خداوند عزيز طل��ب راهنمايي کرد که
جواب آمد «سکوت را لوح رفيع دان».
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اثر گفتار بر حوادث
در قر آن ش��ريف آمده اس��ت« :قال ان ّي لَيَح ُزنُني اَنْ ت َْذ َهبُوا بِه َوا َ ُ
خاف اَنْ يَ ْا ُک ُل ُه
َ
الذئِب َو اَنْتُم َعنْ ُه غافِلون» .1يعني :حضرت يعقوب به فرزندانش گفت من از آن
ميترسم که در بيابان از يوسف غافل شويد و طعمه گرگ شود.
ي آموزد که خود گاهي راه را به دشمن
خداي متعال با بياناين مطلب به ما م 
نش��ان ميدهيم يعني راه را براي بهانه آوردن ديگران نس��بت به کاري که عليه ما
ميکنند باز ميکنيم .حضرت يعقوب گفت ميترسم گرگ او را بخورد ازاين رو
فرزندانش همين را دست آويز خود قرار دادند و گفتند گرگ يوسف را خورد.
اليه دوماين مطلباين است که فکر کردن نيز نوعي حرف زدن است همانطور
که سخنان داراي آثار هستند افکار نيز از خود آثار برجا ميگذارند بنابراين دعوت
به س��کوت و همان آثاري که براي س��کوت کردن وارد است شامل سکوت ذهن
و فکر هم ميش��ود .خداي سبحان ميفرمايد« :به بندگان من بگو هميشه بهترين
س��خن را بر زبان بياورندمس��لما ش��يطان ميان شما را بهم مي زند».2اين عالوه بر
آثار بسياري که بر آن مترتب است بهاين جهت است که بهترين سخن در پي خود
بهترين اثر و فعل و مصلحت و عمل را دارد.
اهميت سکوت
از جناب سيدالشهداء حضرت اباعبداهلل الحسين سالم اهلل عليه نقل است که
فرمودند :در آنچه براي تو مهم نيس��ت و ربطي به تو ندارد س��خن مگو زيرا من از
بر شما ازاين گونه حرفها ميهراسم» 3البته در جايي ديگر ديدم جاي آخر حديث
ش��ريف نوش��ته بود «زيرا ميترسم به گناه بيفتيد» و نيز فرمودهاند «هر گز از آنچه
مهم و به تو مربوط است سخن مگو مگر آنکه براي آن جايگاهي بيابي».
 11يوسف13 ،
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بهر تقديراين حديث ش��ريف بيانگر مشکل آفريني سخنان بيهوده و بي ربط
است که دراين زمينه به نقل از کتاب نشان از بي نشانها حق تعالي در حديث قدسي
ميفرمايد «اي آدمي زاده هر آنگاه که ديدي در قلبت قساوت پديد آمده است و
يا به بيماري جس��مي دچار ش��دهاي و يا آنکه مالت کاستي گرفته و روزيتاندک
ش��ده اس��ت بدان که در آنچه به تو مربوط نبوده اس��ت س��خن گفتهاي .شايد آن
نگراني جناب امام حسين سالم اهلل عليه بابتاين مشکالتي است که در حديث
قدسي آمده است.
عملکرد نور در روح
آنچه پيش روي نفس انس��اني اس��ت آثار و افعال و پندار و نيات اوس��ت و
آنچه قبل اوس��ت نور خداس��ت همانطور که گفتيم ش��ريفه نور حامل حضرات
اس��ماء اهلل اعم از جالل و جمال اس��ت ازاين رو آنچه از قبل و پس بر ش��خص
ميتابد بنابر اقتضاي ذات شخص آن نور تبديل به افکار وانديشه و پندار و رفتار
و گفتار ميشود.
پس آنچه از پس ش��خص اس��ت حق اس��ت و از حق ،و آنچه پس از شخص
است از شخص است اگر منطبق با جمال نور باشد حق است و اگر منطبق با جالل
نور باش��د ناحق پس نور در ش��خص گاهي تبديل به کالم ميشود گاهي به رفتار
و گفت��ار و گاه��ي به نيت و گاهي هم به احوال .در زيارت جامعه کبيره ميخوانيم
در وصف و خطاب به حضرات معصومين صلوات اهلل عليهم اجمعين «کالمکم
نور وامرکم رش��د» کهاين ناظر براين معناست که آنها مجراي سيالن نور الهياند
و سراسر نورند و ظلمت در آنها راه ندارد و در نورانيت نيز زاللند.
َمثَل ديگر انسانها بسان زميني است که آب باران بسيار زالل بر آن باريده زميني
که آلوده باش��د آب آلوده خواهد ش��د و زميني که تميز باشد آب نيز زالل خواهد
بود آب يکي است لکن قوابل گوناگونند و حکم آب به تنوع قوابل متنوع ميشود
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پس نور يکي است لکن اشخاص که در مسير نورند گوناگونند.
مراحل سلوک
سالک در اوايل سلوک تحت کريمه سبحان و در اواسط سلوک تحت تربيت
تحميد و در اواخر مسير تحت ربيت تهليل و در انتها در بحر تکبير فاني است.
مراتب سلوک سالکان
س��ر انسان
تس��بيح ذکر ظاهر ،تحميد ذکر باطن ،تهليل ذکر قلب و تکبير ذکر ّ
اس��ت .تس��بيح تنزيه روح از کثرات ،تحميد تلبس به صفات و تخلق به اخالق
اله��ي ،تهلي��ل تنزيه از صف��ات و تکبير تنزيه از تنزيه و مقام محو از ماس��وي اهلل
است يعني فناي في اهلل و بقاي در حق .فناي في اهلل يعني وجودي که جز وجود
هيچ نيس��ت و از ش��وب لواحق منزه اس��ت و بقاي در حق يعني چون هست پس
هست و خواهد بود.
اسرار ّ
تذکر
ِين» 1تذکر
در ق��ر آن کريم ميفرمايد« :ن َ ْح ُ
��ن َج َع ْلنَا َها ت َْذكِ َر ًة َو َمتَا ًع��ا لِّ ْل ُم ْقو َ
گاهي ياد آوري امري اس��ت يعني آنچه انس��ان نسبت به آن مسبوق به علم است
و براي رفع فراموش��ي تذکر داده ميش��ود اما گاهي تذکر نه براي ياد آوري بلکه
براي راهنمايي انس��ان به علم و آگاهي و امري جديد اس��ت پس گاهي انس��ان را
به چيزي که معلوم اوس��ت و فراموش کرده ياد آوري ميکند و گاهي رهنمودن
به چيزي است که قبال نميدانسته و مسبوق به علم نيستاين تذکر نوع دوم کار
رسول الهي است به انشاء امري جديد به کشف و الهام.
پ��س نوع اول را تجديد نام گ��ذاري کرديم و نوع دوم را تحديث يعنيايجاد
 11واقعه73 ،
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امر جديد .آنچه انسان دارد متاع و توشه اوست و امري که تجديد ميشود براي
احياء است اما آنچه احداث ميشود امري جديد است و مضاف براندوختههاي
گذشته.
تبصره :ذکر شريف رکوع به جهت احداث مفيد سالک است .مجددات يعني
مواردي که مس��بوق به علم اس��ت بر اساس نياز متذکر ميشود بخاطر اقتضائات
و احواالت نفس��اني حاصل ميش��ود و احداثات برمبناي مجددات عمدت ًا البته
طهارت قوه خيال در هر دو مورد شرط است تا بهرهاي بسزا حاصل شود
سر حقايق
راه کشف ّ
س��ر بعضي مس��ائل برداشتن يا حذف زمان وقوع دو
يکي از راههاي کش��ف ّ
مسئله يا دوحادثه يا دو رويا يا دو مکاشفه است البته بايداين دو ،محور مشترکي
داشته باشند تا با حذف زمان مياناين دو امر واضح شود و پيام و ارتباط آن معلوم
ي آيد دراين صورت رويا يا
گردد .گاهي بين دو مسئله يا دو رويا مسائلي پيش م 
مسئله دوم امر اول و سوم را توضيح ميدهد.
علت حذف زماناين اس��ت که زمان علت غفلت و حجاب اس��ت و با حذف
زمان ميتوان غفلت را زدود بطورمثال س��وره ياسين از قول شخصي ميفرمايد:
1
«منايمان آوردم بخداي شما پس بشنويد گفته ميشود داخل بهشت شو»
مطلباين است که بينايمان آوردناين شخص تامرگ او داخل بهشت شدن
او مدتي فاصله بود اما قر آن کريم براياينکه عمل و نتيجه را بصراحت بيان کند
واينک��ه بگوي��د عمل و جزاي عمل فاصلهاي ندارند بالفاصله فرمود «قيل ادخل
الجنه» و زمان را حذف فرمود .دراين صورت است که انسان متوجه ميشود کدام
نتيجه اثر کدام عمل است و کدام عمل چه نتيجهاي دارد.
مطلب ديگراين اس��ت که بهش��ت و دوزخ هر ش��خص در همان لحظه و في
 11ياسين ،آيات  25و26

حقيقت روح انسان

85

الحال موجود است چون جزا نفس عمل است بنابرايناين شخص کهايمان آورد
که ظاهرا همان حبيب نجار است به محض مومن شدن وارد بهشت شد ولواينکه
هنوز در دنيا باشد و انتقال کامل او منوط به رفتن از دنياست.
اين قاعدهاي عام اس��ت يعني هر دارندهايمان صحيحي در بهش��ت اس��ت و
دارنده هر اعتقاد فاس��دي در دوزخ و فاصلهاين دو فقط مرگ اس��ت يعني مرگ
مرکب بس��يار تندرويي اس��ت که مومن را س��ريع به بهشت و کافر را بسرعت به
دوزخ ميبرد.
ايمان واقعي چيست
انس��ان گاهي به چيزي علم پيدا ميکند بطور مطلق مثال به معرفتي از معارف
الهيه عرفانيه دراين حد بمثابه تصور علمي اس��ت و فقط دانش و آگاهي اس��ت
آنگاه که امتثال عملي به آن کرد يعني آن علم را عمل و آن تصور را با عمل تصديق
ک��رد نه فقط با زب��ان دراين صورت آن معرفتي که علم صرف بود بهايمان تبديل
ميشود.
پسايمان ،تصديق علم با زبان جوارح و قلب است نه بازبان دهان .پس تدبر
کن .علم آنگاه که فقط در حد علم اس��ت عمومي و ميس��ور بس��ياري است آنگاه
که تصديق ش��د به عمل ،ش��خصي ميشود به تشخص عامل آن معرفت ازاين رو
ِ
عالم ميش��ود پس ش��خص ،عالم تمام حقيقت
آن دانش جزو
موجوديت عاملِ ْ
آن مرتبه از علم است.
معرف عالم آن است که در حقيقت شخصي او شده باشد
بنابراين علم زماني ِّ
يعني از تصور که قلمرو عام اس��ت درحيطه و جدول وجودي او جاري ش��ود و
توسط عمل عامل آن معرفت تصديق شود پس حقيقت هر شخص را تصديقات
او تامين ميکند و تشکيل ميدهد.
ازاين روس��ت که بس��ياري از اشخاص عالم هستند اما مومن نيستند چنانچه
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اميرمومنان علي عليه الس�لام فرمودند :چه بس��يار دانشمنداني که از جهل هالک
شدند.
1
الصدْ ِق َو َصدَّ َق ب ِ ِه أُ ْولَئ ِ َ
ك ُه ُم ال ْ ُم َّت ُقون»
قر آن مجيد ميفرمايدَ « :والَّ ِذي َجاء ب ِ ِّ
متقون را صفت کساني دانست که وعده صدق را تصديق کردند و نفرمود ِ
صرف
آمدن وعده صدق کافي اس��ت بلکه بايد امتثال عملي کرد يعني با عمل وعده را
تصديق کرد و پذيرفت.
روح چگونه نجس ميشود
چش��م اگر با منظره حرام برخورد کند نجس ميش��ود زبان اگر با الفاظ زشت
برخورد کند نجس ميشود دست و پا و گوش نيز اگر با اشياء و اقدام و اصوات
آلوده و حرام اصابت کنند نجس ميشود به نجاست روحاني و نفساني .زيرا آنچه
خالف امر خداس��ت بول و مدفوع ش��يطان است که رجيم و رانده شده يعني هر
آنچه مرضي حق تعالي نيس��ت نجاس��ت است حال برخي نجاستها جسمانياند
مانند بول انس��ان و برخي نجاس��تها غير جسمانياند مانند غيبت و دروغ و تهمت
يا نگاه حرام .البته در کتاب اش��راقات رباني درباره انواع نجاس��ات نکات مفيدي
بعون حق آورده شده است.
اثر نجاس��ت روحاني بس��يار بيشتر از نجاس��ت جسماني است زيرا نجاست
روحاني و نفساني باطني و نجاست جسماني ظاهري است و باطن هر چيز ،اوسع
و اقوي از ظاهر آنست.
اگر انس��ان مراقب نباش��د قواي روحاني او نجس ميشود و نميتواند انسان
واقعي باشد مثل انساني که لباسش نجس است نميتواند نماز بخواند يا قران را
لمس کند انس��ان هم اگر از نجاس��تهاي باطني با آب توبه طهارت نکند نميتواند
متخلق به اخالق الهي و مط َّهر به طهارت معارف الهيه ش��ود زيرا «لاَّ يَ َم ُّس ُ��ه إِلاَّ
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ال ْ ُم َط َّه ُرونَ » 1يعني لمس نميکند آن را جز پاکان.
رابطه حق و تکليف
انس��ان در زندگي ومقاطع مختلف آن و بحرانها فقط مامور به انجام وظيفه
اس��ت و عاقبتانديش��ي نبايد او را از حق و اداي حق غافل و منحرف کند زيرا
حق امري مس��تقل اس��ت و با چيزي ديگر در تحقق و تشخيص در آميخته نيست
يعني تحقق آن مشروط به چيزي غير خودش نيست که مثالً بگوييم چون ثمري
ندارد آن حق را تعطيل کنيم .امر حق و تکليف گاهي در اجرا داراي مراتب است
مانن��د فريضه امر به مع��روف و نهي از منکر در بخش اجرا مراتب دارد لکن مثالً
در ماجراي کربال نميتوان گفت که خوب دشمن فقط با ساالر شهيدان کار دارد
ما چه باشيم و چه نباشيم آن حضرت شهيد ميشود پس ما چرا خود را به کشتن
بدهيم دراينجا تکليف حمايت از امام است ولو نتيجه شهادت باشد.
آثار درجاتايمان
درجاتايمان مانند چرخي اس��ت که با يک زنجير به يک چرخ ديگر متصل
ش��ده اس��ت اگر چرخ اول بزرگتر باشد مثالً ش��عاع آن نسبت به مرکز  20سانت
باش��د و به يک س��رعت معين حرکت کند به ميزان مش��خصي چرخ ديگر را به
حرکت در مي آورد چنانچه چرخ اول بزرگتر باش��د و ش��عاع آن  40سانت باشد
و با همان س��رعت قبل حرکت کند دراين صورت چرخ دوم را دو برابر س��رعت
قبل به حرکت در مي آورد و حالاينکه سرعت همان سرعت ثابت است اما چرخ
دوم س��رعتش دو برابر ش��ده استاين مسئله بسان جدول وجودي و حد نفوس
اش��خاص اس��ت که داراي مراتب بسيار است اعمال اشخاص به منزله چرخ دوم
و روح و علم وايمان و اعتقاد شخص همان چرخ اول است اگر اعتقاد و صحيح
 11الرحمان79 ،
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و يقين درجان ش��خص باشد کوچکترين حرکت ميزان اعمال را بسيار مضاعف
ميکند تدبر کن در اعمال بندگان و احاديثي که مرويست مانند اينکه خواب عالم
بهتر از شب زنده داري جاهل است.
مراتب تقوا
تق��وا ،گونهها و مقام��ات و جايگاههاي گوناگوني دارد ما با توجه به معارف
دو کريمه از س��ورههاي حش��ر و ياسين به بيان مختصري دراين خصوص بعون
اله تعالي ميپردازيم.
ين آ َمنُوا ا َّت ُقوا اللهَّ َ َولْتَ ُ
نظ ْر
قر آن کريم در س��وره حش��ر ميفرمايد« :يَا آيها الَّ ِذ َ
ت ل ِ َغ ٍد َوا َّت ُقوا اهلل » 1س��وره ياس��ين نيز ميفرمايدَ « :وإ ِ َذا ق ِ َ
يل ل َ ُه ُم ا َّت ُقوا
س َّما َقدَّ َم ْ
ن َ ْف ٌ
َما بَيْ َناي ِد ُ
يك ْم َو َما خَ ْل َف ُك ْم ل َ َع َّل ُك ْم ت ُْر َح ُمونَ ».2
تقوا سه جايگاه کلي نسبت به عمل دارد يکي پيش ازعمل دوم حين عمل و
سوم پس از عمل .تقواي پيش از عمل عمدتا درباره گناه است که نتيجهاين تقوا
پرهيز از عمل گناه اس��ت .تقواي حين عمل درمورد کارهاي مباح و گاه واجب
است که نتيجه آن انجام صحيح و درست عمل و دوري از انحراف است.
تقواي پس از عمل خود دو گونه است يکياينکه عمل ،گناه بوده حاال فاعلش
پشيمان شده است و استغفار ميکنداين تقواي پس ازعمل است .گونه ديگراينکه
عمل ،صواب بوده اما احتمالاينکه فاعلش از آن پيش��مان ش��ود هست يااينکه آن
را با گناهي زايل کند ازاين رو تقواي پس از عمل بسيار ظريف است.
چگونگي تقويتايمان به قضاء و قدر
برخي آيات شريف قر آن مجيد برخي ديگر را تبيين ميفرمايند چنانچهاين
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آيه شريفه در سوره مبارکه نحل که ميفرمايدَ « :ون َ َّزلْنَا َع َليْ َ
اب تِبْيَان ًا لِّ ُك ِّل»
ك ال ْ ِكتَ َ
(يعني نازل کرديم بر تو کتابي را که بيان کننده هر چيزي اس��ت) .چون تا چيزي
مب ِّين و تعريف کننده خودش نباشد نميتواند معرفي کننده چيزي باشد.
صاب م ِ ْن ُمصيبَ ٍه ِ في االرض َوال
يکي از مصاديق تبيين و تفسير آيه مبارکه «ما ا َ َ
في اَن ْ ُف ِس ُکم اِلاّ في کِتاب م ِ ْن َقبل اَنْ نَبْ َراَها»( 2هيچ مصيبتي نه در زمين و نه در خودتان
رخ نميدهد مگراينکه از قبل در کتاب (در لوح محفوظ) نگاش��ته ش��ده اس��ت).
بااين آيه مبارکه است که فرمودَ « :ولَنَبْ ُل َونَّ ُك ْم ب ِ َش ْيءٍ ِّم َن الْخَ ْ
وف َوال ْ ُجو ِع َون َ ْق ٍ
ص ِّم َن
َ
س َوال َّث َم َر ِ
األ َم َوا ِل َواألن ُف ِ
ي آزماييم شما را به چيزهايي ازجمله ترس
ات .3يعني ما م 
و گرسنگي و نقص و کاهش در اموال و دارايي و جانها و ثمرات شما».
بنابراين با توجه بهاين آيه ش��ريفه ،مصيبت که در س��وره مبارکه حديد آمده
است مي تواند همان ترس و گرسنگي و نقص در جان ومال باشد.
اين يک مطلب بود که به عرض رس��يد يعني دانس��تيم که مصيبت يعني آنچه
به انسان اصابت ميکند برخورد ميکند يا براي او پيش مي آيد بطور اعم نهاينکه
فقط با ش��نيدن کلمه مصيبت ،مرگ و داغ و س��وگ متبادر شود .بنابراين مصيبت
در مال يعني ورشکستگي و فقر و نداري و بدهکاري مثالً .
مصيبت در جان مانند کس��الت و ش��ادي و گريه و غم و افسردگي و مصيبت
در جس��م مانند نقص عضو و معلوليت و مريضي .ش��ايد بتوان مصيبت را يعني
هر آنچه از خوبي و بدي که به انسان ميرسد دو قسم کلي کنيم :يکي مصيبتهاي
جاني ديگري جسمي چون انسان ُمر َّکب از دو بخش جسم و جان است.
مصيبته��اي جاني مانند غم واندوه و ش��ادي و گري��ه چنانچه قر آن مجيد
ميفرمايد«:و انه هو اضحک و ابکي»( 4خداست که ميخنداند و ميگرياند).
1
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ديگري مصيبتهاي جس��مي اس��ت مانند حيات و ممات چنانچه در ادامه آيه
قبل فرمود« :و انه هو امات واحياء» و ديگري جنس��ي اس��ت که در ادامه فرمود:
الذ َكر و أْ ُ
النثَى».
« َوأَنَّ ُه خَ َلقَ َّ
الز ْو َجيْنِ َّ َ َ
پس متوجه شديم که هم حاالت نفساني و روح و هم حاالت و وضع جسماني
ما از خداست و مورد توجه خداوند عالم است نکته ديگر که بايد به مطالب پيشين
اضافه کرداين اس��ت کهاين مصيبتها و آنچه بر هر انس��اني پيش��امد ميکند و با او
مواجه ميش��ود چه جاني و چه بدني قبل از خلقت او رقم زده و در علم و قضاء
الهي ثبت ش��ده اس��ت چنانچه در همان آيه سوره حديد فرمود« :اال في کتاب من
قبل ان نبراها» يعني هيچ مصيبتي در زمين يا در جانها وارد نميش��ود مگراينکه
از قبل (پيش از خلقت) درکتاب (لوح محفوظ) ثبت استاين فرمايش خداوند
متعال است البته براهين عقلي محکم و نص معصوم عليه السالم مو ِّيداين فرمايش
حق تعالي اس��ت که در جاي خودش بحث ش��ده است .به همين خاطر است که
فرمود :ل ِ َكيْ اَل ت َْأ َس ْوا َع َلى َما َفات َُك ْم َولاَ تَ ْف َر ُحوا ب ِ َما آتَا ُك ْم »( 1تااينکه از آنچه از دست
ميدهيد غمگين نش��ويد وبابت آنچه بدست مي آوريد سرمست نشويد) .چون
همه چيز ثبت و خداوند عالم بدانها آگاه است.
بايد متذکر ش��دکه نبايداين مطالب رابا مس��ئله جبر و اختيار مخلوط کرد و
کس��ي بگوي��د پس ما هي��چ کاري نکنيم و اختياري نداريم زي��را در عالم جبر و
اختيار مخلوط و نسبي است و نميتوان هيچ کدام را نفي کرد واين بديهي است
و نياز به بحث بيهوده ندارد هر کس��ياندکي بيانديش��د متوجه ميشود که مثالً در
به دنيا آمدن جبر است و دراين که کار کند يا نکند درس بخواند يا نخواهد کسي
اجبارش نميکند و اختيار دارد.
موالن��ا امام صادق عليه الس�لام ميفرمايند«:الجب��ر و التفويض بل امر بين
االمرين» .يعني نه جبر مطلق و نه اختيار مطلق صحيح اس��ت بلکه امر حد وس��ط
 11حديد23 ،
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بيناين دو است.
مطلب س��وم که بايد بدان اش��اره کرد دراين آيه شريفه سوره تغابن است که
��اب مِن ُّم ِ
صيبَ ٍة إِلاَّ بِإ ِ ْذ ِن اللهَّ ِ َو َمن يُؤْ مِن بِ��اللهَّ ِيَ ْه ِد َق ْلبَ ُه»( 1هر آنچه که
فرم��ود« :أَ َص َ
براي ش��ما رخ ميدهد (اعم از دلخواه يا غير دلخواه در جان و مال) همه ازخدا
و ب��ا اج��ازه اوس��ت و هر کسايمان بياورد (بهاين امر غيب��ي) خداوند قلب او را
هدايت ميفرمايد).
همانطور که قر آن مجيد فرمود« :قل کل من عنداهلل» 2هر کس بهاين معارفايمان
داشته و معتقد باشد و در عمل نيز بدان پايبند باشد خداوند عالم قلب او را هدايت
سر آناين است که اگر کسيايمان بياورد
ميفرمايد واين دور و تسلسل نيست و ّ
به امور غيبي و به عهد الهي وفا کند خداوند اسرار آن اعتقاد را به او نشان ميدهد
يعني «يهد قلبه» مرتبه اعلي ازايمان قبلي به او عطا ميکند .بله لهذا هر کس بدان
معارف عالي و بلند معتقد و به قضاي الهي اعتماد داش��ته باش��د خداوند مهربان
منور ميسازد.
قلبش را به نورايمان قوي تر و معرفت شهودي َّ
پس آنچه پيش از خلقت درباره اشخاص در لوح محفوظ ثبت شده است باذن
سر آن را در پرده غيب قرار داد وبه مومنان فرمان داد تا بدان امور غيبيهايمان
اهلل ّ
سراينکه هدايت را به
بياورند و معتقد باش��ند و ثمرهاين اعتقاد ،هدايت اس��ت و ّ
قلب منسوب فرموداين است که قلب مرکز حقيقت و معرفت و باطن انسان است
و قلب انسان عرش الرحمان است طبق آنچه در احاديث است اگر کسي به قضاو
قدر الهي عمالً و نه زباني مومن و معتقد باش��د و در عمل به آنها اطمينان داش��ته
باش��د خداوند س��بحان در قلب او جلوس ميفرمايد زيرا قر آن مجيد ميفرمايد:
«استوي علي العرش».3
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وقتي خداوند عالم در قلبي جلوس فرمايد امور او را خود بدس��ت ميگيرد
ش يدَ بِّر َ
األ ْم َر »( 1پس تکيه بر عرش زد و امر را
زيرا فرمود «ث ُ َّم ْ
اس��تَ َوى َع َلى ال ْ َع ْر ِ ُ ُ
تدبير کرد) .بنابراين اگر قلب که جايگاه معارف و اعتقادات است با زيور اعتقاد
وايمان به علم و قضا و قدر و حکومت و اراده الهي مزين باشد خداوند منه السالم
او را کفايت ميفرمايد چنانچه در دعاي حضرت امام حس��ين س�لام اهلل عليه در
روز عرف��ه نيز آمده اس��ت «الهي اغنن��ي بتدبيرک لي عن تدبيري و باختيارک عن
2
اختياري»
ثمره اعتقاد به قضا و قدر الهي با توجه به مطالب بيان ش��ده همان مقام ش��امخ
تس��ليم اس��ت و ابزار و راه تحقق و رس��يدن بهاين مقام منيع ،صبر است چنانچه
3
فرمود«:وبشرالصابرين»
آنجا که گفتيم مصيبت اعم از هر اتفاق و رخداد اس��ت منظوراين اس��ت که
انس��ان هر چيزي را بايد از خداوند بداند و قبل و حين و بعد از هر امري خدا را
ي��ن إ ِ َذا أَ َصابَتْ ُهم ُّم ِ
صيبَ ٌة َقالُوا ْ
ي��اد کن��د و ببيند چنانچه قر آن مجيد ميفرمايد« :الَّ ِذ َ
إِنَّا للِِهّ َوإِنَّا إِلَيْ ِه َرا ِجعونَ » (کس��انيکه هنگامي که چيزي بر آنها وارد ميش��ود از هر
مصيبتي ميگويند همانا ما از خدائيم و بسوي او باز ميگرديم).
چگونگي آشکار شدن ُمقدَّ رات
اين مقال پيرامون فرازي از زيارت شريفه امين اهلل است که عرض کرد« :اللهم
فاجعل نفس��ي مطمئن ًا بقدرک ،راضي ًة بقضائک» 4يعني خدايا نفس مرا نس��بت به
مقدراتي که براي من تعيين فرمودي مطمئن و به قضايت راضي کن.
اطمينان به معناي ثقل است و به جهت محکم کردن چيزي است مثالً کشتي
 11يونس3 ،
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را وقتي ميخواهند از حرکت باز دارند و ثابت نگهدارند جسمي ثقيل را با طناب
به کشتي وصل ميکنند به نام لنگر و به درون آب ميافکنند.
ذک ِر خداوند عزيز با توجه و حضور و تفکر کار همان لنگر را ميکند .حوادثي
که پيش مي آيد در زندگي از ريز و درشت مقدرات الهي است چه ظريف باشد
چه بديهياين فراز از مناجات بدين معني است که انسان اطمينان پيدا کند که هر
ي آيد و اصابت ميکند به انس��ان مقدرات الهيه اس��ت و بايد دراين
آنچه پيش م 
اصاب مِن ُمصيبَ ٍة ِ الاّ بِاذ ِن
معرفت يقين و اطمينان پيدا کند چنانچه ميفرمايد« :ما
َ
اهلل» 1وقتي به اطمينان رس��يد به رضاي قضاي الهي نيز ميرس��د اطمينان مقدمه و
پله رسيدن به رضاست اطمينان نسبت به مسائل ريز و بديهي منجر به رضايت و
شناخت امور کلي و غيبي ميشود.
ديگ��ر معن��اي اطمينان ،آرامش اس��ت يعني در قب��ال اصابتها و پديدهها و
رخدادها بايد عمل بهاين کريمه کرد که فرمود« :التاسوا علي مافاتکم وال تفرحوا
بما اتاکم» 2زيرا هر پيش��امدي با ريس��مان قدر به قضاي الهي و علم خداوند باري
وصل است بعبارتي اسباب خارجي و پيشامدها در پس آن ،همان قدر و مقدرات
است که مراتب جزيي قضاي الهي است که در کتاب اشراقات َربّاني دراين باره
مبسوط بحث کردهايم.
لطايفي از آيه اصابت
اب مِن ُّم ِ
صيبَ ٍة إِلاَّ بِإ ِ ْذ ِن اللهَّ ِ َو َمن يُؤْ مِن بِاللهَّ ِ يَ ْه ِد
در قر آن شريف فرمود« :ما أَ َص َ
َق ْلبَ ُه» 3اذن ناظر بر امري است که آن مراد حق است و اراده ناشي از علم و مشيّت
اس��ت که اذن به او باز ميگردد يعني نميش��ود چيزي نباش��د بعد به او اذني داده
 11تغابن11 ،
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ش��ود براين س��ياق اس��ت کريمه «کن فيکون» که هم در مباحث گذشته و هم در
کتاب اشراقات رباني درباره آن بحث کردهايم.
بنابراي��ن رخدادها جملگي پيش از تحق��ق در خارج به گونه صورت علميه
موجود بودند (صورت اس��ت چون ماده و ماهيت متعينه ندارند و علميه اس��ت
چون نزد علم الهي موجود است) بعد به تدريج يکي پس از ديگري در دار تحقق
ظهور و بروز کردند چنانچه قر آن کريم ميفرمايد« :و اِنْ ِّمن َش ْيءٍ إ ِ َّال ِعندَ نَا خَ َزائِنُ ُه
َو َم��ا نُنَ ِّزلُ�� ُه إ ِ َّال ب ِ َقدَ رٍ َّم ْع ُلوم» 1يعني صورتي ملکوتي و علميه اش��ياء قبل از تحقق
در خارج و در دار حس نزد حق اس��ت وجلوهاي از آن که ناش��ي از فاطريت حق
اس��ت محقق ميش��ود يعنياينطور نيست که صورتي نزد حق باشد و با تحقق در
خارج از جايگاه علميه خويش خارج شود.
ه��ر ص��ورت علميهاي در ظرف زماني و مکاني خود محقق ميش��ود و هيچ
پديدهاي رخ نميدهد مگراينکه خداوند حکيم جاي تحقق و زمان آن را مشخص
فرموده که با لفظ «الي اجل مسمي» 2در قر آن کريم بدان اشاره کرده است و آنچه
را ک��ه زمان��ش را معلوم فرمود در ظهور و تحقق��ش نه تاخير و نه تقديم ميدارد
3
چنانچه فرمود« :اليستاخرون ساعه و اليستقدمون»
اجاء أَ َج ُل ُه ْم اليَ ْستَ ْأ ِخ ُرونَ َسا َع ًة
َمخلص کالماينکه فرمودَ « :ول ِ ُك ِّل أُ َّم ٍة أَ َج ٌل َفإ ِ َذ َ
َواليَ ْستَ ْق ِد ُمونَ » 4تفسير فرازي از کريمه «ما اصاب من مصيبه اال باذن اهلل» در شريفه
تغابن و مثل آن در شريفه حديد است.
نشانههاي سعادت و شقاوت
جناب رس��ول اهلل صلي اهلل عليه و آله فرمودند :الش��قي ش��قي في بطن امه و
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الس��عيد س��عد في بطن امه( .يعني :شقي ،از زماني که در رحم مادرش است شقي
اس��ت و س��عيد از زماني که در بطن مادرش هست سعيد است)اين شريفه افاده
ِ
صورت عل ِم حق از اعمال بندگان پيش از خلقت
گر جبر نيس��ت بلکه نمايانگر
و از اس��رار َقدَ ر اس��ت که فهمش بر اهلش س��هل و بر محرمش بي حجاب و بر
نااهلش ثقيل و برنامحرمش در حجاب است.
تسليم ،الزمه سلوک
مرحله تسليم از مراتب باالي سلوک است که سالک بدون تجربه آن نميتواند
به کمال حقيقي خود برسد و درساين مرحله را بايد ازاين کريمه که خطاب حق
تعالي به حضرت يونس سالم اهلل علي نبينا و آله وعليه السالم است فرا گيرد آنجا
َاضبًا َف َظ َّن أَن لَّن نَّ ْق ِد َر َع َليْ ِه َفنَا َدى فِي ُّ
الظ ُل َم ِ
ب ُمغ ِ
ات أَن
که فرمود « َو َذا النُّو ِن إِذ َّذ َه َ
نت م ِ َن َّ
نت ُسبْ َحان َ َ
ين» 1تااينجا درس تسليم گرفتن است
ك إِنِّي ُك ُ
لاَّ إِل َ َه إِلاَّ أَ َ
الظال ِ ِم َ
اس��تَ َجبْنَا ل َ ُه َون َ َّجيْنَا ُه م ِ َن الْغ َِّم َو َك َذل ِ َ
ك نُ ِ
ين»
نجي ال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
و آنجا که در ادامه فرمود « َف ْ
اعطاي مقام تسليم است.
جرياناين اس��ت که حضرت يونس از قومش خس��ته شد و آنها را نفرين کرد
و از ش��هر خارج ش��د در غياب او قومش استغفار کردند و نتيجه استغفاراين شد
که جناب يونس گرفتار ماهي دريا وظلمات شد چون حضرت يونس کساني را
نفرين و ترک کرد که بعد استغفار کرده بودند.
ميتوان ازاين قضيه،اين درس را گرفت نبايد جز دش��منان واضح و آش��کار
خدا و دين که خدا آنها را نفرين کرده اس��ت نفرين کرد چون امکاناينکه بس��وي
خود شخص باز گردد وجود دارد .زماني که حضرت يونس قومش را ترک کرد
واقعا آنها آن حضرت را خسته کرده بودند و شايد اليق نفرين بودند و اگر استغفار
نميکردند عذاب الهي بر آنها نازل ميشد اما زرنگي کردند و توبه کردند.
 11انبياء78 ،
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تحقق مقام تس��ليم واقعا س��خت است چون زماني که شخص خود را بر حق
ميداند و تمام قراين هم او را تاييد ميکنند شخص بايد دست و زبان کوتاه کند
و خوددار باشد و صابر چهاينکه خداوند عالم در قر آن کريم ميفرمايد« :واصبر
لحک��م رب��ک» و امور را به خدا واگذار که خدا خود بهتر ميداند با بندگانش چه
کند و نبايد از بندگان خدا بيشتر انتظاري که خدا از آنها دارد انتظار داشت.
مطلب ديگر که بايد به عرض برس��داينکه جنس خطاب حق تبارک و تعالي
در کريمه انبياء که مخاطبش حضرت يونس اس��ت با ش��ريفه ص که مخاطبش
جنابايوب سالم اهلل عليه است يکي است .حق مبارک خطاب به حضرتايوب
فرمود «ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب» 1و در کريمه انبياء جناب يونس
عرض کرد «الاله االانت سبحانک اني کنت من الظالمين»اين کريمه درخواست و
آن شريفه اجابت دعوت است يعني «ارکض» ميتواند در باطن همان ذکر يونسيه
باش��د و «مغتس��ل بارد و شراب» ميتواند همان تحقق مقام تسليم باشد که فرمود
«فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذالک ننجي المومنين».
رضايت به خدايي خدا
ه��ر اتفاق��ي که ميافتد خداوند متعال آن را از قبل رقم زده وبدان آگاه اس��ت
و آنچ��ه باي��د رخ بدهد نه تقدي��م و نه تاخير دارد چنانچه س��وره مبارکه حديد
صيب ٍة فِي أْ َ
ال ْر ِ
ض َولاَ فِي أَن ُف ِس ُك ْم إِلاَّ فِي كِتَابٍ ِّمن َقبْلِ
ميفرمايدَ « :ما أَ َص َ
اب مِن ُّم ِ َ
أَن نَّبْ َرأَ َه��ا» يعن��ي هيچ اتفاقي و رخدادي پيش نمي آيد در زمين و نه در خودتان
جزاينکه آن واقعه از پيش در کتاب ثبت است.
اگر خداوند عالم بخواهد از چيزي جلوگيري نمايد ميتواند ولي اگر اتفاقي
رخ داد يعني نخواسته است جلوگيري کند پس به اذن او رخ داده است ازاين رو
باي��د ب��دان راضي بود پس رضايت به اتفاقاتي که در زندگي چه در جان و چه در
 11ص42 ،
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مال ميافتد رضايت به قضا و قدر يعني احترام به علم الهي است.
درحديث قدسي است که به حضرت داود فرمود :تو اراده داري من نيز اراده دارم
اما همان ميشود که من ميخواهم پس اگر بدان راضي بودي ماجور خواهي بود.
عل��م ح��ق بر خلقش امري اس��ت واحد که الواحد ال يص��در عنه الواحد که
قاع��دهاي عقلي اس��ت و صورتاين علم به نام لوح محفوظ معروف اس��ت که
ابتداء و انتهاي هر امري در آن مرقوم اس��ت به عبارتي احوال مخلوقات تمام ًا به
وجود دهري در آن موجود است رضايت بر قضاء و قدر الهي در جريان اتفاقات
و رخدادها رضايت به خدايي خداوند عالم و احترام به علم اوس��ت .و احترام به
حق و ش��ئون او س��بب هدايت قلب است چنانچه سوره مبارکه تغابن ميفرمايد:
«و من يومن باهلل يهد قلبه».
رسول ،برهان حق است
در سوره ياسين ميفرمايد« :يا َح ْس َر ًة َع َلى الْعِبَادِ َما يَ ْأتِيهِم ِّمن َّر ُسو ٍل إ ِ َّال َكانُوا ب ِ ِه
يَ ْستَ ْه ِزئُون» 1يعني( :افسوس بر مردم و بندگان که نيامد برايشان رسولي مگراينکه
آن را اس��تهزاء کردند) .منظور از عباد بيش��تر بندگانند و رس��ول ،برهان حق و راه
روشن و استهزاء بي توجهي به حق و برهان روشن و راه راست است.
رسول و استهزاء و عباد منحصر به اشخاص خاص در دوره نزول آيات نيست
بلکهاين مفاهيم در دورههاي مختلف مصاديق خود را در مراتب مختلف دارد.
راه انسانيت از حيوانيت ميگذرد
انسان از آن جهت که انسان است و در بدو تولد انسان بالقوه و حيوان بالفعل
اس��ت تنها فرق او با حيوان دراين اس��ت که انسان حيوان پيشرفته است که ديگر
جانوران وطبيعت را به خدمت خود ميگيرد.
انس��انيت يک مقام و يک فعل اس��ت (فعل در مقابل قوه) يعني تا گزارههاي
 11ياسين30 ،
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انساني در شخص محقق و شکوفا نشود انسانيت او محقق نميشود و تااين چنين
نشود نميتوان به فالن شخص که صورت آدمي دارد انسان گفت.
مش��کلاين اس��ت که ما از ابتدا به اعتبار ظاهر ،خود را انس��ان ميناميم و هر
کاري که ميکنيم به حساب انسانيت ميگذاريم در حالي که تا قدم در راه انسانيت
نگذاريم و صفات انساني را در خود فعليت نبخشيم در حقيقت انسان نيستيم.
دانس��تناينکه در ابتدا انس��ان نيس��تيم و نياز به انسان شدن داريماين گام اول
تکامل است يعني مبداء حرکت انسان حيوانيت است واين مبداء حرکت را بايد
بشناس��يم و از ابتدا با فرض انس��ان بودن خود را گمراه نکنيم مانند کِرمي که کرم
بودن خود را نپذيرد و فکر کند که پروانه است در حاليکه تا از کِرم بودن نميرد و
پوست نيندازد از پروانگي و فرزانگي سر در نمي آورد .راه انسان شدن از حيوان
ميگذرد و راه الهي ش��دن از انس��ان .تدبر کن در حديث حضرت امام باقر عليه
الس�لام که فرمود :الناس کلهم البهايم اال قليل من المومنين .واين بهائم مناس��بت
دارد با کريمه «و اذا الوحوش حشرت»
اج َعل محياي محيا محمد و
آنج��ا که در زيارت عاش��ورا ميخوانيم «الله��م ْ
آل محمد» يعني خدايا مرا ازحيوانيت به انس��انيت و از آن به الهي ش��دن ببر چون
حيات ما عمدتا حيواني و حيات ائمه الهي است.
تدب��ر نم��ا در حديث نبوي «ا ِ َّن اهلل تعالي خَ َلقَ الخلق في ظلمه ثم رش عليهم
من نوره» .يعني خداوند متعال خلق را در در تاريکي و ظلمت آفريد سپس از نور
خود بر آن تاباند.اين نور ميتواند منظور صفات الهي باش��د که خداوند در ذات
بندگانش به وديعت نهاد.
حکمت سالم در سالم نماز
س�لام آخر نماز بهاين ترجمان ميتواند باش��د که روح در معراج نماز چون
رو به وحدت و فراغت از ش��ئون و قواي خويش دارد و از خودغافل ميش��ود
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وچون در پايان نماز از معراج به س��وي خود و ش��ئون و آگاهي و قواي خويش
باز ميگردد سالم حق را به خود ميرساند چون روحي که در معراج نزد خداي
س��بحان بوده در بازگش��ت حامل سالم حق خواهد بود و آنگاه که از ش آن اعلي
به ش آن پايين تر ميرود ُمبَ ِّلغ سالم خواهد بود.
ازاي��ن رو اس��ت که در آخ��ر نماز ميگوييم «الس�لام عليکم و رحمت اهلل و
برکاته» بهاين اميد که ش��ئون انس��اني و قواي ما الهي ش��وند و صبغه اهلل بگيرند و
خدايي شوند آنگونه که خداي سبحان در حديث قدسي فرمود که من براي بنده
ام با نوافلش گوش و چش��مش ميش��وم و الي آخر .مولوي در دفتر پنجم مثنوي
معنوي گويد:
جان سفر رفت و بدناندر قيام وقت رجعت زين سبب گويد سالم
قبض و بسط از جانب خداست
از جناب رسول اهلل صلوات اهلل عليه و آله و سلم در کتاب شريف بحار االنوار
جلد هفت مروي است که «قلب المومن بين اصبعين من اصابع الرحمان» .يعني:
قلب مومن در ميان دو انگشت خداوند رحمان است.
سر آناين
دراين حديث ش��ريف نبوي اسم ش��ريف رحمان ذکر شده است ّ
است که الرحمان شامل اسماء جاللي و جمالي است يعني ذي الجالل و االکرام
است و به مقتضاي جالل قلب و دل را قبض ميفرمايد و به مقتضاي جمال ،دل
و قلب را بس��ط ميفرمايد چنانچه قر آن کريم ميفرمايد« :واهلل يقبض ويبسط»1
عالمه حسن زاده در ديوانش فرمود:
از قبض وبسطش فهم کناين مدعا را
دل درميان اصبعين اوست دائم
آنگاه که قبض ميکند او را فشار ميدهد و در تنگنا قرار ميدهد تا قوي شود
و گاه دلش را ميسوزاند تا پخته شود و نشانه قبضاين است که هنگام سوختن
دودش در چشمش ميرود و بر اثر آن اشک از چشمش جاري ميشود در زيارت
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امين اهلل ميخواني که «و عبره من بکا من خوفک مرحومه» يعني اشک او از خوف
خدا (قبض) جاري است.
مولوي دردفتردوم مثنوي چه زيبا گفت:
زاري و گريه قوي سرمايهاي است رحمت کلي قوي تر دايهاي است
تا که کي آن طفل گريان ميشود
د ا يه و ما د ر بها نه جو بو د
تا بناليد و شود شيرش مزيد
طفل حاجات شما را آفريد
تا بجوشد شيرهاي مهرهاش
گفت ادعوا اهلل بي زاري مباش
قبض و بسط نفس و عوامل آن
انسان به محض ديدن هر چيزي ذهنش به علت فراريتي که دارد سريعا در پي
مشابهات آن ميگردد و گزينههاي مختلف او را به مباحث و مسائل و رويدادهاي
گونه گون ميکشاند.
وظيفه انس��ان عاقلاين اس��ت که آنرا در اختيار خود بگيرد.اين کار يکي از
عوامل انقباض نفس است .قبض روح سبب پريشاني و القائات شيطاني است و
بسط روان و نفس و روح سبب ترقي روح و تکامل آن ميشود .هر بياني از آيات
که معناي کلي آن انشراح باشد براي نفس منقبض نافع است .ديگراينکه از اسماء
اهلل عظام گزينش کند و مداومت بر قرائت آن نمايد.
نفس گاهي به چيزهايي حساسيت دارد که باعث انقباض نفس ميگردد پس
از شناسايي بايد گزارههاي اساسي آن دگرگون شود.
عوام��ل منقبضات نفس��اني عبارتند از تعقيب متش��ابهات ذهن��ي ،التفات به
وسوسهها و القائات نفسي ،بي حوصلگي ،فکرهاي بيهوده ،هم صحبتي با نادانان،
کث��رت آمي��زش با ارباب عقول ناقصه و نفوس معطله ،بي تقوايي چش��م و فکر
و ذهن ،عدم تحصيل علوم نافعه و س��خنان حکيمانه .منبس��طات نفساني عکس
موارد فوق است.
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ماده انقباض پيچش دروني اس��ت که نوعي توقف اس��ت که سبب بي نظمي
ميشود و توازن را سلب مينمايد .پيچش سبب توقف و هبوط شخص است و
دگرگوني و تغيير مثبت باعث تکامل و صعود ميشود.
ماده انبس��اط خروج از خويش يعني حرکت که س��بب تکامل است و شئ را
انضباط ميبخش��د .عالمت پيچش و توقف ش��ئ عناصر فوق و نشانه حرکت و
انبساط عکس آنهاست.
ميزان انبساط را فعليتها تشکيل ميدهند و ميزان انقباض را قوهها چرا که قوه،
قبض اس��ت و فعل بس��ط بنابراين بسط انشراح روح است که نتيجه فعل است و
حجت که فعل نهايي است نتيجه حرکت است لذا انقباض عدم حرکت متکامله
و انبساط نتيجه حرکت متکامله است .بخشي از عوامل انقباض نفس خارجي و
برخي داخلي و در مورد انبساط نيز اين چنين است لهذا هم نياز به برنامه داخلي
است و هم خارجي.
رسوالن هدايت در قر آن
ين َجا َه��دُ وا فِينَا لَنَ ْه ِديَ َّن ُه ْم ُس��بُ َلنَا» 1و باکريمه
ق��ر آن کري��م ميفرمايدَ « :والَّ ِذ َ
«فالتالي��ات ذک��راً» 2هادي در لنهدينهم را تبيين فرمود و صفات القاء کنندگان را با
آيات"فِي ُص ُح ٍ
ف ُّم َك َّر َم ٍة َّم ْر ُفو َع ٍة ُّم َط َّه َرة ٍ ب ِ َأيْ ِدي َس َف َرة ٍ كِ َرامٍ ب َ َر َرةٍ» 3در کريمه عبس
ين
تبيين فرمود و تحقق «جاهدوا» و «لنهدينهم س��بلنا» را مش��روط بر کريمه «الَّ ِذ َ
5
استَ َقا ُموا تَتَنَ َّز ُل َع َليْهِ ُم ال ْ َم اَلئ ِ َك ُة» 4و با کريمه «فاستقم کما امرت»
َقالُوا َربُّنَا اللهَّ ُ ث ُ َّم ْ

آنرا تحکيم و بر آن تاکيد فرمود.
 11عنکبوت69 ،
 22صافات3 ،

 33عبس ،آيات  13تا 16
 44احقاف13 ،
 55شوري15 ،
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چون انس��ان «کان االنس��ان عجوالً» 1اس��ت چنين موجودي قاعدت ًا «يحبون
العاجله» 2اس��ت ش��رط الهي شدن استقامت است و گرنه در انسانيت بالقوه و در
حيوانيت بالفعل باقي خواهد ماند.
تناسب همنشين انسان با انسان
خداي عزيز ميفرمايد « َو َمن يَ ْع ُ
الر ْح َمنِ ن ُ َق ِّي ْ
ض ل َ ُه َش ْ��ي َطان ًا َف ُه َو ل َ ُه
ش َعن ذِ ْك ِر َّ
ِين» 3يعني هر که از ياد خداي رحمان رخ بتابد ش��يطان را بر انگيزانيم تا يار و
َقر ٌ
همنشين او باشد.
ذکر رحمان چند گونه ميتواند باشد يا ذکر عملي است مانند انجام واجبات
و ترک محرمات يا ذکر لساني است و يامنظور از ذکر قر آن کريم است.
اين معاني داخل در کريمه «ذکر» است و نکته مهم دگراين است که خارج از
قلمرو ذکر که ياد حق و حضور در نزد حضرتش است چيزي جز غيبت و غفلت
و جهل و عدم و ظلمت نيس��ت چون ذکر ،نور و حضور و علم اس��ت عکس آن
الج��رم غفل��ت و جهل خواهد بود از آنجا که حض��ور و توجه به حق ماده نزول
و توجه و محل تصرف رس��والن روحاني و فرش��تگان معظم به جهت تربيت و
ترقي اس��ت ازاين رو عدم حضور و غفلت از حق ماده تصرف ش��ياطين از جن و
انس و قرابت و قرين بودن با آنهاس��ت پس حضور س��بب همنشيني با فرشتگان
و غفلت س��بب همنش��يني با شيطان است واين رابطه علت و معلول است و چيز
عجيبي نيست.
بهاين ترتيب ذکر الهي س��بب نزول فرش��تگان و مددرس��اني آنها ميشود و
عکس آن الجرم قرين ش��دن با ش��يطان اس��ت پس کريمه يادشده حاکي از يک
 11اسراء11 ،

 22انسان27 ،

 33زخرف36 ،
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قاعده عقلي اس��ت يعني توجه و ذاکر بودن مناس��بت با همنش��يني با مذکوردارد
اعنّي اتحاد ذاکر و مذکور و عدم توجه به حق مناس��بت با مظهر جهل وظلمت يا
همان شيطان دارد.
ح��ال باي��د گفتاين قرين در دنيا انتخاب ميش��ود يعني ه��ر کس در دنيا با
اعمال��ش قرينش را و همس��فرش را در ب��رزخ و قيامت انتخاب ميکند و پس از
انتخاب چارهاي جز همنش��يني با او ندارد .البته درباره سياق کلي شريفه ياد شده
مطالب بسيار است که برعهده خود مشتاقان و اهل تدبرباشد.
شباهت صورت انسان در دو عالم
شباهت نشاء ملکوت و بواطن اشخاص به اشخاص به هماناندازه است که
شباهت نشاء دنيا با عالم رحم است .خداي سبحان ميفرمايد« :و ننشئکم في ما
ال تعلمون» 1يعني صورت ملکوتي ِش��يء (اشخاص) را انشاء ميکنيم بر وجهي
که ش��ما نميدانيد البته براي فهماين مطلب بايد ابتدا آيه 58اين س��وره خوانده
و تدبر ش��ود تا منظور از ش��باهت انسان با نطفه معلوم شود بعد آشکار ميشودکه
شباهت حقيقت انسان با انسان در دنيا چقدر است.
مرگ ُمبَ ِّدل صورت است يعني صورت اول را به صورت عدم به نحوه اجمال
و ب��ه ص��ور گونه گون به نحوه تفصيل تحويل ميدهد يعني مرگ يک بار نطفه را
به دنيا مي آورد و بار ديگر او را به آخرت ميبرد پس اس��تقبال از مرگ اس��تقبال
ِنس��انُ َع َلى ن َ ْف ِس ِه
از حقيقت خود و فرار از مرگ فرار از خود اس��ت .چون «بَلِ إْال َ
بَ ِ
ير ٌة».
ص َ
تنها راه بشر
حقيقي ترين و تنهاترين راهي که انس��ان در پيش دارد و بايد آنرا بپيمايد راه
 11واقعه61 ،
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خداس��ت ازاين رو حقيقي ترين ميل و خواس��ته انسان خدا خواهي است انسان
چ��ارهاي غي��ر از ورود به باطن عالم و ملکوت ندارد و باطن عالم در واقع باطن
خود انس��ان اس��ت بنابراين اگر با انس و الفت وارد خود نشود الجرم با وحشت
واردش خواهند کرد به عبارتي کس��اني که از مرگ ميترس��ند در واقع از خود
ميترس��ند.
خداوند عالم انسان را آفريد و فرمود مرا بپرست فقط کهاين صراط مستقيم و
مطابق و مناسب و هم سنخ با فطرت توست اما شيطان فريبکار چنين القاء ميکند
که تو براياين راه و کار نيس��تي و س��عي ميکندچهره ديگري بجاي چهره اصيل
انسان نمايش ميدهد و متقاعدش کند که او به درد خدايي شدن نميخورد واين
از حس��ادت آن ملعون اس��ت و وقتي در قيامت به او اعتراض ميکنند ميگويد به
من چه مربوط ميخواستي به علمت عمل کني تا فايده بيني.
تطابق حکومت در عالم صغير و کبير
ني��ت و قوه خيال انس��ان ب��ه مثابه مجلس قانون گذاري اس��ت که اميالش و
خواسته هايش را تصويب ميکند.اندام قوه مجريه است که مصوبات قوه خيال
و نيت را اجرا ميکند و وزارتهاي وابس��ته بهاين قوه عبارت اس��ت از دس��ت و پا
وگوش و چشم و زبان .آن چيزهايي که تصويب شده بخشي به زبان مربوط است
که زبان بايد آنها را انجام دهد بخشي به دست و پا و ديگران.
قوه قضاييه حکومت نفس انس��اني و رهبراين نظام ،قلب اس��ت که بر اجراي
مصوبات هم نظارت ميکند اگر رهبر فردي صالح باش��د مجلس مصوبات الهي
صادر مينمايد اگر فاسد باشد مجلس مطابق با شخصيت رهبر قوانين را تصويب
ميکند چون مجلس دست نشانده رهبر است به نوعي يعني تابع اوست.
قوه مجريه از خود اس��تقاللي ندارد هر چه قانون به او واگذارد کند مامور و
مجبور به انجام آن اس��ت مجلس و قوه مجريه تابع قلب يا رهبرند انس��ان صالح
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کسي است که قلب اوصالح باشد نشانه صالح او از مصوبات مجلس او و عملکرد
مجري��ان اوس��ت اگر صالح باش��د مجلس قونين الهي تصوي��ب ميکند و مدينه
فاضله تش��کيل ميشود در صورت صالح بودن خداوند عالم مشاوري از مالئک
به مشاورت او ميفرستد تامنويات الهي را به او برساند و قوانين الهي و آسماني
تصويب کند و راه عالج مشکالت را به او نمايش ميدهد ولي اگر ناخلف باشد
خداوند عالم شيطاني بر او
مس��لط ميکند .هر يک از کارگزاران حکومت نفس انس��اني مستقيم به رهبر
پاسخگو هستند و رهبر مستقيم به عواملش ومجريانش دستور ميدهد و سلسله
مراتب ندارد اگر حاکم مقتدر باش��د کارگزارانش به او اقتدا ميکنند و درغيراين
صورت به او اهميتي نميدهند و به کمک شيطان کودتا ميکنند و رهبر را حبس
ميکنند.
همانط��ور که مس��ئوالن حکومت به رهبر پاس��خگو هس��تند قل��ب به ربّش
پاسخگوس��ت رب به عوامل جزيي کاري ندارد مخاطبش قلب اس��ت اگر قلب يا
رهبر مقتدر باشد و در بين مجريانش مودت و محبت بر قرار کند رب به او وسعت
رزق و اختيارات ميدهد آنگاه قلب نيز به زير دستانش قدرت بيشتري ميدهد.
آنچه سالک بايد بداند
مرحومايت اهلل سيد محمدحسين حسيني طهراني مطلب زيبا و کاربردي دارد
که الزم ديدم دراينجا بياورم که مزيد امتنان باشد «سالک بايد سعي کند عملي را
که مطابق استعداد اوست انتخاب کند و اگر احيان ًا ثبات و دوام آن را عازم نيست
اختيار ننمايد زيرا در صورت متارکه عمل ،حقيقت و واقعيت عمل به مخاصمه
برمي خيزد و آثار خود را بالمره جمع نموده و با خود ميبرد و در نتيجه آثاري ضد
آثار عمل در نفس پديد مي آيد نغوذباهلل معني مخاصمه آن است که چون سالک
آن عمل را ترک گفت آن عمل به طور عکس العمل از سالک دوري ميجويد و
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آثار و خصوصيات خود را نيز با خود ميبرد و چون آن عمل ،عمل نوراني و خير
بوده است چون از ناحيه نفس از آن آثار نوراني خالي گردد آثار ضدّ آن از ظلمت
1
و تيرگي و شرور جايگزين آن خواهد شد».
سر سلوک در قر آن
ّ
مرحله تسليم از مراتب باالي سلوک است که سالک بدون تجربه و کسب آن
نميتواند به کمال خود برسد و درساين مرحله را بايد از کريمه انبياء که خطاب
حق تعالي به حضرت يونس عليه السالم است فرا گيرد.
ب ُمغ ِ
َاضبًا َف َظ َّن أَن لَّن نَّ ْق ِد َر َع َليْ ِه َفنَا َدى فِي
آنج��ا که فرم��ودَ « :و َذا النُّو ِن إِذ َّذ َه َ
ُّ
نت م ِ َن َّ
نت ُسبْ َحان َ َ
الظ ُل َم ِ
ين» 2تااينجا درس تسليم
ك إِنِّي ُك ُ
ات أَن لاَّ إِل َ َه إِلاَّ أَ َ
الظال ِ ِم َ
گرفتن است و آنجا که در ادامه فرمود« :فاستجبنا له و نجيناه من الغم کذالک ننجي
المومنين» اعطاي مقام تسليم است.
جرياناين اس��ت که حضرت يونس از قومش خس��ته شد و آنها رانفرين کرد
و از ش��هر خارج ش��د درغياب او قومش استغفار کردند و نتيجهاين شد که جناب
يونس گرفتار ماهي دريا و ظلمت ش��د چون حضرت يونس کس��اني را نفرين
و ترک کرد که درغياب حضرت اس��تغفار کرده بودند ازاين رو آن اقدام ش��ايد
عجوالنه براي جناب يونس ظلمت آورد و او را گرفتار ظلمت ش��کم ماهي کرد
بنابراين س��الک بايد از عجله درس��لوک بپرهيزد که دچار ظلمت نشود .بنابراين
ميتوان ازاين قضيهاين درس را گرفت که نبايد جز دشمنان واضح و آشکار خدا
و دين را نفرين کرد چون امکاناينکه بسوي خود شخص بازگردد وجود دارد.
زماني که حضرت يونس عليه السالم قومش را ترک کرد واقع ًا آنها آن حضرت
با خسته کرده بودند و شايد اليق نفرين هم بودند و اگر استغفار نميکردند عذاب
 11آيت اهلل محمد حسين طهراني ،رساله لب لباب
 22انبياء87 ،
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الهي مانند گذشتگانشان بر آنان نازل ميشد اما آنان زرنگي و توبه کردند.
تحقق مقام تس��ليم واقع ًا س��خت است چون زماني که شخص خود را بر حق
ميداند و تمام قرائن هم او را تاييد ميکند شخص بايد دست و زبان کوتاه کند و
خوددار باش��د وصابر و برحکم پروردگار عالم صبور باش��د چهاينکه قر آن کريم
ميفرماي��د« :و اصب��ر لحکم رب��ک» 1و امر را به خدا واگ��ذارد که خدا خود بهتر
ميدان��د ب��ا بندگانش چه کند و نبايد از بندگان خدا بيش��تر از انتظاري که خدا از
آنان دارد داشت.
نکته ديگري که بايد بدان توجه داشتاين است که وقتي شخصي خود را در
راه روش��ن و تس��ليم ميبيندو عمل به شريعت مينمايد بااين حال نبايد فکر کند
که تمام حقيقت را اوست و ديگران هيچ بهره و حظي از حق ندارند.
مطلب ديگري که بايد به عرض برسداينکه جنس خطاب حق تبارک و تعالي
در کريمه انبياء که مخاطبش حضرت يونس است با شريفه ص آيه چهل ودو که
مخاطبش جنابايوب است يکي است .حق تبارک و تعالي به جنابايوب فرمود:
ض بِر ِْجل ِ َ
ك َه َذا ُم ْغتَ َس ٌ
«ا ْر ُك ْ
اب» در کريمه انبياء جناب يونس عرض
��ل بَارِ ٌد َو َش َر ٌ
کرد« :الاله اال انت سبحانک اني کنت من الظالمين»اين کريمه در خواست ،و آن
شريفه اجابت دعوت است .يعني «ارکض» ميتواند در باطن ،همان ذکر شريف
يونس��يه باشد و «مغتسل باردو شراب» ميتواند همان تحقق مقام تسليم باشد که
فرمود« :فستجبناله و نجيناه من الغم و کذالک ننجي المومنين».
سر خطاب خدا بهايوب
ّ
خداون��د س��بحان در کريمه ص خط��اب به حضرتايوب س�لام اهلل عليه
ٌ
مغتسل بار ٌد و شراب» يعني با پاي خود به زمين
ميفرمايد« :ارکض برجلک هذا
بکوباينکاين چشمه ساري است سرد و آشاميدني.
 11طور48 ،
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آب در عال��م معن��ا به علم و نور تعبير ميش��ود ازاين رو چنانچه علم که نور
است بخواهد در عالم دنيا ظهور کند به صورت آب تجلي ميکند از تعابيري که
ميشود پيرامون کريمه فوق ياد آور شداين است که (رجل) به معناي پا مرکب و
عامل حرکت انسان در دنياست و آب ،علم و نور است معناي آناين ميشود که
انسان بايد در مسير علم و نور حرکت کند تا نجات يابد و آب علم و نور آلودگي
و ظلمت نفس��اني و دنيوي را پاک ميکند بنابراين کس��ب علم اگر به نيت خدا
حاصل ش��ود کفاره ذنوب و گناهان اس��ت .در هر حال خطاب کلي آيه شريفه به
ش��خص مبتال به امتحان و نقص اس��ت خدا دراين آيه ميفرمايد که بايد در طلب
دانش و کسب نور بود.
رياضت ،آب رفته را به رو آورد
آب��روي رفت��ه فقط در يک صورت به رو باز ميگردد و آناينکه بر اثر حرارت
رياضت و آتش قبض آب بخار ش��ود و با بس��ط به رو دوباره ببارد «إ ِ َّال َما َر ِح َم
ض بِر ِْجل ِ َ
َربِّ َي».1اين است معناي «ا ْر ُك ْ
اب». 2
ك َه َذا ُم ْغتَ َس ٌل بَارِ ٌد َو َش َر ٌ
مالک دارايي انسان
آخرين فصل و صورت مکتسبه انسان کلمهاي است که شامل جميع مراتب
معاني متاخر و متقدم نفس انس��اني اس��ت يعني کليه صور ماقبل در صورت آخر
که مقام ش��خص و محل حال اوس��ت مس��تجمع است وتحليل وتجزيه آن بسان
تجزيه خانه لوح جفر کليه مراتب وجودي شخص را بدست ميدهد پس آخرين
صورتي که نفس ازاعمال کس��ب ميکند خانه اخيروخانه اعمال و آثار اوس��ت.
انس��ان هميش��ه با آخرين صورتش وارد برزخ ميشود واولين احواالت برزخ را با
 11يوسف53 ،
 22ص42 ،
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آخرين صورت اعمالش آغاز ميکند پس درياب خود را.
انواع حرکت انسان
ِنسانَ مِن َص ْل َصا ٍل
انس��ان از آن حيث که جس��ماني است به اس��تناد «خَ َلقَ إْال َ
َ ْ َ َّ ِ 1
كالفخار»
حرکت او نيز تابعاين ويژگي او يعني جس��ماني اس��ت ولي از آن حيث که
روحاني و الهي است به استناد «و نفخت فيه من روحي» 2حرکت او نيز روحاني
و غير جسماني است.
پس انسان را دو نحوه حرکت است .اگر حرکت اوبه جهت خيرات و مطابق
ِنسانُ إِنَّ َ
ك
با فطرت الهي او باشد به سمت درجات بهشت روان است «يَا آيها إْال َ
َكادِ ٌح إِلَ��ى َربِّ َ
��ك» 3ام��ا گر بر خالف فطرت او غير مقتضاي الهي بودنش باش��د
حرکتش به جهت درکات خواهد بود« .تصليه جحيم».
حرکت جس��ماني الزمه روح حيواني و حرکت غير جس��ماني الزمه روح
الهي و انس��اني است اگر کس��ي حرکت انساني و روحاني نداشته باشد انسانيت
او بالق��وه و حيوانيت��ش بالفعل خواهد بود و آنچه از لوازم حيوانيت اس��ت بر او
ص��ادق و از او ص��ادر و در ملکوت در زم��ره وحوش خواهد بود « َوإ ِ َذا ال ْ ُو ُح ُ
وش
ت» 4زيرا از قلمرو حيوانيت خارج نشده است بنابراين حشر او با حيوانات
ُح ِش َر ْ
و به ش��کل حيوانات خواهد بود زيرا مکانت اواين چنين تقاضا دارد « َول َ ْو ن َ َش��اء
َ ِ ِ 5
ل َ َم َسخْ نَا ُه ْم َع َلى َمكانَته ْم»
اين شخص مکانتش همطراز بهائم است وچون هيچ معلولي از علت خويش
 11الرحمان14 ،
 22حجر29 ،

 33انشقاق6 ،
 44تکوير5 ،

 55ياسين67 ،
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تخطي و هيچ فعلي از فاعلش عصيان و هيچ تابعي از متبوعش سر پيچي نميکند
ازاين رو مناس��ب با صورت بهيمي که در او غالب اس��ت محشور خواهد شد .به
قول شاعر:
صورتي کاندر وجودت غالب است هم بر آن تصوير حشرت واجب است
صورت انسان کاملترين صورت مخلوق است بحکم حديث«ا ِ َّن اهلل خَ َلقَ آ َدم
َعلي ُصو َرتِه» صورت شخص تابع فعليت ذاتي او است اگر انسانيت فعليت داشته
باش��د به همان ميزان داراي صورت انس��اني است اگر فعليتي از قواي انساني در
ش��خص شکوفا نشود فاقد صورت انس��ان خواهد الجرم با آنچه فعليت دارد از
صور حيوانيه حشرش با آن خواهد بود.
انس��ان بودن و انس��انيت جايگاه و مکانتي واالست که بايد بدان سو حرکت
کرد و مرکب آن سير و سلوک در مسير فطرت الهي است که «ف ِ ْط َر َة اللهَّ ِ الَّتِي َف َط َر
َّاس َع َليْ َها» 1اگر بهاين س��و حرکت نش��ود در حد همان آرزوي انس��انيت باقي
الن َ
خواهد ماند.
همانطور که قبال گفتيم راه انسانيت از حيوانيت ميگذرد درانسان آنچه نقدا ً
فعليت دارد بدوا ً حيوانيت و آنچه بالقوه است موخرا ً انسانيت است حيوان مرکبي
اس��ت براي رس��يدن به انسانيت اما گر بجاي سواري گرفتن و طي طريق کردن با
حيوان به مزاياي حيواني بس��نده کنيم مثالً فقط از گوشت و شيرش استفاده کنيم
در همان حد باقي خواهيم ماند چهاينکه طالب با مطلوبش محشور است.
بهرههايي از منازل السائرين
در کتاب ارزشمند منازل السائرين مرحوم خواجه عبداهلل انصاري آمده است:
استدراج ،صورت ًا احسان ولي در حقيقت خذالن است .خالف ،حرارت روح را
ميگيرد و روح را از طلب مياندازد .حافظ گويد:
 11روم30 ،
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کوشش عاشق بيچاره به جايي نرسد
تا که از جانب معشوق نباشد کششي
تاحق متعال از عبد ياد نکند توجهي به دل نميرسد که عبد به ياد حق افتد آن
منيبي که به حق رو ميکند مضطر و پريشان اوست بايد بداند توجهي هست که
اواين حال را دارد اگر توجه حق منقطع شود منيب از طلب ميافتد
فک��ر ،خ��ادم و پيک عقل اس��ت عقل نيروي فکر را بجايي ميفرس��تد که از
آنجا خبر بگيرد( .راقم حقير ميگويماين به َمثَل س��ليمان و هدهد اس��ت دراين
بابانديشه کن) حافظ گويد:
گفتا نه گفتني است سخن گرچه محرمي درکش زبان و پرده نگهدار و ميبنوش
ميل من سوي وصال و مقصد او سوي فراق ترک کام گفتم تا که بر آيد کام دوست
گرچه وصالش نه بکوشش دهند آنقــدراي دل که تواني بکوش
رياضت ،تمرين دادن نفس براي قبولي صدق رياضت است.
عاشق که شد که يار بحالش نظر نکرد اي خواجه درد نيست وگرنه طبيب هست
ورنه در گوشه رو و دلق ريا برسر گير
درسماعاي و زسرخرقه بيندازوبرقص
آنکه تاج سر من خاک کف پايش بود از خدا ميطلــبم تا بسرم بازايد
ابن عربي گفته اس��ت :رغبت نفس به ثواب ،رغبت قلب به معارف و رغبت
سر به وصول به حق است.
ّ
در س��ير و س��لوک ،سالک هميشه با سه اصل روبروست عمل ،حال و وقت.
عم��ل باي��د با علم و آگاهي و وقت باش��د بحال نبايد دلخ��وش کرد و آن را مقام
پنداشت.
تا دراين پرده جزانديشه او نگذارم
پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب
مراتب مراقبهاين اس��ت که سالک نسبت به آثار وجودي حضرت حق توجه
دارد و کيفيت تجليات حضرت احديت را پيوسته مورد نظر دارد .افتادگي آموز
اگر قابل فيضي درمقام صدق اس��ت اگر س��الک درک کند که هس��تي و وجود او
اعتباري اس��ت (دراين مقام) ميبيند که بهترين اعمال او براي او گناه و صادقانه
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ترين حال او شرک و بهترين حال و نيت او همانا قصور و بازايستادن از حرکت
و تالش است.
شرمسار از رخ ساقي و ميرنگينم
بس که در خرقه آلوده زدم الف صالح
علم اليقين با روياي صادقه و مکاشفه حاصل ميشود بعالوه الهامات علمي.
عين اليقين از استدالل بي نياز است علم به عين تبديل ميشود پس علم اليقين با
برهان و عين اليقين با شهود سروکار دارد.
اُنس يعني دو فرد که داراي دو حال مختلف باشند با هم انس نميگيرند انس
روي توافق حاالت و توازن کماالت و تقارن مقامات است.
کند هم جنس با هم جنس پرواز
کبو تر با کبو تر با ز با با ز
ابن فارض گويد :فحبک راحتي في کل حينٍ و ذکرک مونسي في کل حالي
س��نخيت در انس دخيل اس��ت انس سه درجه دارد :حصول از سماع ،استعال
ذکر و اش��ارت .اش��ارات الهامات اس��ت هنگامي که براي س��الک از اشارات و
کشف و مشاهده انس حاصل ميشود و سالک از واردات خويش کسب معرفت
مينمايد اما س��الک بايد صبر پيش��ه کند تا منحرف نش��ود (راقم ميگويد مراد از
صبر و انحرافاين اس��ت که س��الک از صحت و صدق واردات خويش اطمينان
حاصل کند گاه به صبر و گاه عرضه واردات به کتاب و عقل و اولياء و سنت چرا
که « َوإ ِ َّن َّ
وحونَ إِلَى أَ ْول ِ َي آئِهِ ْم» سوره انعام ()121اين انس سالک را
الش َ��يا ِط َ
ين لَيُ ُ
با امواج الهامات عشقي مبتال ميکند تا به فنا برسد.
حضور شيطان در منازل سلوک عرفاني
ش��يطان در تمام مراحل س��لوک حضور دارد مگر در يقين و اخالص چون
موم��ن موق��ن و مخلص را نميتواند از راه ب��ه در کند زيرا دراين مراحل حضور
ندارد که بخواهد وسوس��ه يا امري را مش��تبه کند در مراحل مادوناين دو مرحله
حضور دارد يعني طي مراحل سلوک تا قبل از يقين واخالص ميسور شيطان نيز
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هست ازاين رو سالک را چه جاي فخر باشد.
مراتب توجه از زبان حافظ
عامه را باشد توجه گاه گاه
يعنيا ند ر ا بتال و ا ضطر ا ر
تا که کشف سود و خيروي شود
اين توجه عاميان را اليق است
گر بوداندرغم و گردر نشاط
از غم و شادي سراسررسته است
گر دمي رو ازتوجه باز يافت
از توجه گر دمي غافل شود
اين توجه چون چنين ممتد شود
چون به آن عالم رسد بينا شود
نيست بيند هست با تقييد را
از خودي بيگانه گردد في الحال
موت قبل الموت زين روايدش

از باليي چون بحق جويد پناه
رو کند عامي بسوي کردگار
ورنه کي عامي بياد حق بود
روي عارف دائم ًا سوي حق است
رونگرداند دمي از آن بساط
پاي دل بر اوج اعلي بسته است
خويش را در نار هجر يار يافت
آتش هجرش بجان واصل شود
روبرو با عالم سرمد شود
سينه اش پر نور چون سينا شود
هست بيند عالم تجريد را
تا سوي تجريد يا به انتقال
گر توجه گردد آن کان بايدش

مراتب ذاکران
ذاکران حق داراي چهار مرتبهاند که مرحوم عزيز الدين نسفي در کتاب انسان
کامل فصل اول از رساله هفتم به خوبي آن را ترسيم کرده است که ميگويد« :مرتبه
اول آن اس��ت که ذاکر به صورت در خلوت خانه باش��د و به زبان ذکر ميگويد و
ب��ه دل در بازار بود و ميخرد و ميفروش��د واي��ن ذکر را اثر کمتر بود اما از فايده
خالي نباشد.
مرتبه دوم آن است که ذاکر ذکر ميگويد و دل وي غايب باشد و او به تکلف
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دل خود را حاضر ميگرداند و بيشتر ذاکران درين مرتبه که دل خود را به تکلف
حاضر ميگردانند.
مرتبه س��وم آن اس��ت که ذکر به دل مس��تولي شود و همگي دل را فرو گيرد و
ذاکر نتواند که ذکر نگويد و اگر خواهد که ساعتي به کار بيروني که ضروري باشد
مشغول شود به تکلف تواند مشغول شود چنانکه در مرتبه دوم به تکلف دل خود
را حاضر ميگرداند در مرتبه سوم دل خود را به کار بيروني مشغول گرداند واين
مقام قرب است و از ذاکران کم بهاين مقام رسند واين سخن را کس فهم کند که
وقتي محبوبي داش��ته باش��د از جهت آن که محب هميشه ذکر محبوب خود کند
و ب��ي ذکر محبوب خ��ود نتواند بود همه روز خواهد که با ديگران مدح محبوب
خود گويد يا ديگران پيش وي مدح محبوب وي کنند و اگر خواهد که به سخني
ديگر به کاري ديگر مشغول شود به تکلف مشغول تواند شدن.
مرتبه چهارم آن اس��ت که مذکور به دل مس��تولي شود چنانکه در مرتبه سوم
ذکر به دل مس��تولي بود در مرتبه چهارم مذکور به دل مس��تولي شود و فرق بسيار
اس��ت ميان آنکه نام معش��وق به دل مستولي باشد با آنکه معشوق بر دل مستولي
ش��ود .مرتبه اول مقام ميل و مرتبه دوم مقام ارادت و مرتبه س��وم مقام محبّت و
چهارم مقام عشق است».
حکمت خدا درقبال بنده
در حديث��ي در اص��ول کافي آمده اس��ت :خداوند فرمود برخي از بندگان من
هستند که ميخواهند عبادتي را انجام دهند ولي منصرفشان ميکنم تا خود بيني
بهايش��ان راه نيابد و بهاين ترتيب حالش��ان فاسد نش��ود بنابراين با علم به قلوب
بندگان بينايشان تدبير ميکنم .در باب چهلم حديث دوم همين منبع آمده است
ب��ه نقل از عبداهلل عليه الس�لام ک��ه اگر مومن در قله کوهي باش��د هراينه خداي
عزوج��ل کس��ي را به آنجا ميفرس��تد تا او را اذيت کن و موم��ن را بر اذيت او و
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صبرش اجر ميدهد.
توجه خدا به بنده در هر لحظه
اين َما ُكنتُ ْم » 1چون «هو» همان «االول و االخر
در قر آن کرم فرمودَ « :و ُه َو َم َع ُك ْم َ
و الظاهر و الباطن» است ازاين رو همان وجود مقدسي که ابتداء و انتهاي وجود و
موجوديت عبدش در ظاهر و باطن و نيز ابتدا و انتهاي رفتار و گفتار و پندار عبدش
است هر جا که باشد با اوست چه در وجود او و چه در آثار او« .أَ َّن اللَهّ يَ ُح ُ
ول بَيْ َن
ال ْ َم ْرءِ َو َق ْلب ِ ِه» 2خدا حايل ميان قلب و ش��خص اس��ت .بندگان فعل خدايند و خدا
فاعل او و فاعل ابتدا و انتها و ظاهر و باطن فعلش است .تدبرنما.
سم مهلک
من ّيت ّ
هرخطوري در ذهن که ريش��ه در منيت داش��ته و يا منبعث از آن يا افاده کننده
آن باشد س ّمي مهلک براي نفس است و به شدت بايد با آن مقابله و خود را ذليل
در برابر خداي متعال کرد.
حقيقت رويا
در رويا دو بخش وجود دارد يکي اصل و ديگري فرع و آنکه اصل است ذات
و جوهره و ريش��ه و خمير مايه اصلي روياس��ت که معنا و روح حقيقي و مراد و
منظور رويا را در بردارد .بخش دوم تصوير و ش��کل اس��ت که قالب و جسم رويا
را تش��کيل ميدهد در رويا همانطور که بااين توضيح معلوم ش��د اصل ،معناي
حقيقي است که بر صفحه دل و لوح نفس نقش ميبندد و دل آنچه ميبيند تکذيب
نميکند پس اگر دل فرح و نيکي و خوش��ي و بش��ارتي را دريافت لکن قالب و
 11حديد 4 ،
 22انفال24 ،
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تصوير آن مناس��بتي با ظاهر آن نداش��ت ماللي نيس��ت چون قلب دريافت کننده
معناس��ت و در کار خود خطا نميکند لکن تصوير را قوه خيال بر اس��اس آنچه بر
لوح نفس نازل شده ميسازد وممکن است قوه خيال از طهارت کافي برخوردار
نباش��د و نتواند تصوير مناس��ب را براي انتقال معني بسازد و قوه خيال در کارش
مصون از خطا نيست.
روياي واضح و صريح آن دس��ته روياهاس��ت که تصاوير مناسبت و مطابقت
با معنا دارد گاهي تصاوير حامل مناس��بي براي معاني نيس��تند و گاه معناي سفلي
و منفي و ش��يطاني در قالب خوش عرضه ميش��ود واين از خطاي خيال است که
تحت تصرف شيطان و جهل قرار ميگيرد.
هيچ چيز از انسان در عالم پنهان نيست
در کن��ار ده��ان و گوش و چش��م و قلب و خيال و اراده و نيات هر ش��خص
بلندگويي اس��ت که دهان هر چه را بگويد وگوش هر چه را که بش��نود و چش��م
هر آنچه را که ببيند و قلب آنچه را که ميانديش��د و ميفهمد و بدان راه مييابد
و خيال آنچه را ترس��يم ميکند و اراده آنچه را که طلب مينمايد و نيات آنچه را
ک��ه قص��د ميکند با صداي بلن��د در عالم پخش ميکند به گونهاي که هيچ چيزي
مخفي در عالم وجود ندارد.
هيچ کس در خلوت نيس��ت و هيچ چيزي پنهان نيس��ت .اگرچيزي زير لب
بگويي ،باصداي بلند درعالم پخش ميش��ودوهمه آن را ميش��نوند پس،ازرفتار
وگفتار وپندار ونيت وارادهاي که اگر آشکار شود خجل ميشوي بپرهيز.
چگونگي معاد جسماني
جسم دنيايي در طول جسم اخروي است و فرق آن در حيات و ممات است
يعني جسم دنيايي فاقد حيات است اما جسم اخروي با شعور و زنده است ازاين
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رو داراي آثاري اس��ت آثاري که ناش��ي از ارتکاب اعمال او در دنياس��ت ولو در
ارتکاب اختيار نداش��ته باش��د بااينکه بهر حال ش��اني از روح و مرتبه نازله روح
محس��وب ميش��ود و در آخرت ترقي وجودي مييابد و مرجع آثار و اعمالش
ميشود.
اعمال مرتکبه بواسطه او جسم اخروي زنده ميشود و الم و لذت بر آن مترتب
ب َما َقدَّ ُموا
ميش��ود در س��وره مبارکه ياسين فرمود« :إِنَّا ن َ ْح ُن ن ُ ْحيِي ال ْ َم ْوتَى َون َ ْكتُ ُ
أح َصيْنَا ُه فِي إ ِ َم��امٍ ُمب ِينٍ » «1بله زنده ميکند چون « ان الدار
��يءٍ ْ
َو آثَا َر ُه ْ
��م َو ُك َّل َش ْ
االخره لهي الحيوان»2
در دنيا چون جسم فاقد حيات است اعمال به او منسوب نميشود درحقيقت
اما چون در آخرت داراي حيات وشعور است اعمالي که نسبت به جسم مرده بود
با زنده ش��دن جسم انتس��اب متصل ميشود و هراندامي که عملي را اعم از نيک
و بد کرده لذت و المش را مييابد .يعني عالوه بر المي و لذتي که روح مس��تقيم
درياف��ت ميکند از طريق جس��مش نيز الم و ل��ذت را در مييابد همانطور که در
دنيا نيز چنين است.
علتاينکه گفتيم جسم دنيايي در طول جسم اخروي استاين است که وقتي
ض َغير َ
َ
األ ْر ِ
ات» 3ميشود آنچه منسوب به ارض است
الس َما َو ُ
ض َو َّ
«يَ ْو َم تُبَدَّ ُل األ ْر ُ ْ َ
همچون جسم نيز محکوم به حکم ارض است يعني اگر تبديل براي ارض محقق
و ثابت باشد براي جسم نيز چنين خواهد بود.
بنابراين حکم «تبدل االرض غير االرض» س��اري است بهاينکه تبدل الجسم
غير الجس��م .جسمي که انس��ان با آن محشور ميشود درجه وجودي شديدتري
نسبت به جسم دنيايي او دارد زيرا حوادث قيامت نيازمند اجسام خاص و مناسب
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خود است تا بتواند در مراحل مختلف آن حکم را دريافت نمايد و احکام خاص
آن عالم بر اجسام همجنس آن عالم جاري ميشود.
آنانکه به ملک تعلق خاطر دارند پس از مرگ در ملک خواهند ماند و ُملک،
آن ملک است نهاين ملک که آن ملک ،يوم تبلي السرائر است.
في الواقع درهاي آسمان براي مجرمان باز نميشود که ملک که همان جهنم
ين َك َّذبُوا ْ ِ
ب آيَاتِنَا
اس��ت خالصي يابند همانطور که قر آن کري��م ميفرمايد« :الَّ ِذ َ
الس�� َماء َو َال يَدْ خُ ُلونَ ال ْ َج َّن َة» 1يعني کساني که
اس��تَ ْكبَ ُروا ْ َعنْ َها َال تُ َفت َُّح ل َ ُه ْم أَب ْ َو ُ
َو ْ
اب َّ
تکذيب کردند آيات ما را و اس��تکبار ورزيدند درهاي آس��مان برايايش��ان باز و
وارد بهشت نخواهند شد.
مي��زان مان��دگاري در ملک که در آن زمان ن��ام آن جهنم خواهد بود به مقدار
ميزان تعلق به دنائت دنياس��ت .نفس که دلبس��تگي به ماديات و ملکيات داش��ته
باش��د پس از نميتواند خود را از تبعات و حوادث آن و آثاراين دلبس��تگي رها
کند دلبس��تگي به دنيا از آن حيث که دني اس��ت بس��ان ريس��ماني ماند که هرچه
تعلق بيشتر ضخامتش بيشتر .درهنگام قيامت که با نفخ صور دوم آغاز ميشود و
اسم آن تبلي السرائر است به اقتضاياين اسم پرده ميان ملک و ملکوت بر چيده
ميش��ود و هر کس به ميزان رهايي از ماديات ازملک و لواحق دنيا که در آن روز
تبديل به جهنم ميش��ود دور ميش��ود و ميزان رهايي از دنيا با اخالص و توحيد
و علم و عمل اس��ت هر کهاينها را نداش��ته باش��د بالي براي پرواز ندارد الجرم در
زمين باقي ميماند و نميتواند خودش را از جهنم دور کند« .کل نفس بما کسبت
رهينه» .هر کس در گرو اعمال خود اس��ت .آنگونه که زمين به غير زمين تبديل
ميشود آسمان نيز به غير آسمان تبديل ميشود زمين سهم دوزخ و آسمان سهم
بهشت ميشود.
دوزخي��ان چ��ون از جنس مادهاند در محل ماده که دنياس��ت باقياند و نيکان
 11اعراف40 ،
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چون از جنس روحانيت و آسمانياند در محل آسمان و طبقات آن خواهند بود.
تدبر نما در کريمههاي شريفه واقعه که ميفرمايد «إ ِ َذا َو َق َع ِ
س ل ِ َوقْ َعت ِ َها
ت ال ْ َواق ِ َع ُة لَيْ َ
ت أْ َ
ض َر ًّجا َوب ُ َّس ِ
َكاذِب َ ٌة خَ اف ِ َض ٌة َّراف ِ َع ٌة إ ِ َذا ُر َّج ِ
ت ال ْ ِجبَ ُ
ال ْر ُ
ت َهبَاء ُّمنبَ ًّثا»1
ال ب َ ًّسا َف َكان َ ْ

يعني هنگامي که واقعه عظيم قيامت واقع شود هيچ کس نميتواند آن را انکار کند
گروهي را پايين مي آورد و گروهي را باال ميبرد در آن هنگام که زمين به شدت به
لرزه مي آيد و کوهها در هم کوبيده ميشود و بصورت غبار پراکنده در مي آيد.
معاد نه جسماني فقط و نه روحاني صرف است هم جسماني و هم روحاني
اس��ت چون انس��ان هم جسماني اس��ت و هم روحاني ازاين رو عالم ملک و ماده
بخشي از عرصه قيامت را تشکيل ميدهد و روحاني است بهاين خاطر که بخش
اعظم عرصه قيامت را تشکيل ميدهد.
ممکن اس��تاين سئوال پيشايد که چون انسان در هيچ طوري از اطوار عالم
بدون جسم نيستاينکه خداوند متعال فرمود شما را به اجسامتان باز ميگردانيم
چه توجيهي دارد.
جواباين است که قيامت پس از نفخ صور دوم است در نفخ صور اول همه
موجودات به امر الهي و به تجلي قهاريت حق ميميرند و با نفخ صور دوم دوباره
زنده ميش��وند واين زنده ش��دن بازگشت به جس��م مثالي البته با درجه وجودي
بيشتر که در مرگ اول با آن بوده است .ميباشد اهلل اعلم بحقايق االمور
َ
أْ
الس َ��ما َو ِ
ات َو َمن فِي ال ْر ِ
ض
قر آن ميفرمايد« َونُفِخَ فِي ُّ
الصورِ َف َصعِقَ َمن فِي َّ
إِلاَّ َمن َش��اء اللهَّ ُ ث ُ َّم نُفِخَ فِي ِه أُخْ َرى َفإ ِ َذا ُهم قِيَا ٌم يَ ُ
نظ ُرونَ » 2يعني و در صور دميده
ميشود پس هر که در آسمانها و هر که در زمين است بيهوش ميافتد مگر کسي
که خدا بخواهد سپس بار ديگر در آن دميده ميشود و به ناگاه آنان بر پايايستاده
مينگرند.
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همچنين س��وره مبارکه ياسين آيه 51پيراموناين فراز از آيه فوق «ثم نفخ فيه
الصورِ َفإ ِ َذا ُهم ِّم َن أْ َ
ال ْجدَ ِ
اث إِلَى َربِّهِ ْم يَن ِس ُلونَ » يعني
اخري» ميفرمايدَ « :ونُفِخَ فِي ُّ
درصور دميده ميشود ناگهان آنها از قبرها شتابان بسوي پروردگارشان ميروند.
مراد ما دراين بخش از بحثاين اس��ت که منظور از قبر ،قبور مثالي اس��ت که بر
اث��ر نف��خ صور اول بوجود آمده و احتماال کريمه «ثم نفخ فيه اخري» ناظر بر بعث
ارواح در نفخ صور دوم از اجداث و قبور مثالي باشد نه دنيوي چون در آن زمان
دنيا به غير دنيا تبديل شده و عرصه عالم دگرگون شده و جميع مراتب عالم صعود
کرده است و ديگر از دنيايي که قبل از برزخ بوده است خبري نيستاين دنيا مانند
عالم رحم زمانش گذشته و قابل بازگشت نيست.
در آخرت همه چيز خصوصيت حيات دارد که قر آن فرمود «ان الدار االخره
لهي الحيوان» و درباره دنيا چنين نفرمود .در دار حيوان و حيات اس��ت که انس��ان
محشور ميشود و جسم او نيز حيوان و زنده خواهد بود نه مانند آن جسم دنيايي
که «کل من عليها فان» است.
از باب س��نخيت اجس��ام با عوالم خاص خود بايد ياد آور ش��د که در عرصه
قيامت اگر زمين همان زمين باش��د جس��م نيز مرکب از عناصر دنيا خواهد بود و
ليکن اگر زمين قيامت غير زمين دنياست از لحاظ ماهيت جنس نيز غير از ماهيت
جس��م دنيا خواهد بود زيرا جس��م عنصري در دنيا بر آمده از خاک اس��ت و چون
جسم هر عالمي ساخته شده از ماده همان عالم است ازاين رو جسمي که انسان
با آن محشور ميشود از جنس ماده عالم حشر که غير از دنياست خواهد بود.
دردعاي ش��ريف عش��رات ميخوانيم «يحيي و يميت و يميت و يحيي»اين
عبارت ش��ريف ناظر بر مرگ اول و دوم اس��ت يعني مرگ از دنيا به برزخ و مرگ
پس از نفخ صور اول .يحيي اول حيات و زايش در دنيا پس از عالم رحم اس��ت
و يحيي آخر زنده شدن پس از نفخ صور دوم است .بعبارتي «يحيي و يميت» در
اول مرب��وط ب��ه ورود و خروج عالم دنياس��ت و « يميت و يحيي « در بخش دوم
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دعا مربوط به برزخ و قيامت است .اهلل اعلم بحقايق االمور و عليم بذات الصدور
خداوند عالم ما را بخاطر جهلمان ببخشايد.
هر انساني سه نوع بدن دارد
انسان اول بار در دنيا از جسم عنصري ميميرد و در جسم مثالي برزخي متولد
ميش��ود و ديگر بار با نفخ صور اول در برزخ از جس��م مثالي نيز ميميرد و با نفخ
ص��ور دوم در ب��دن اُخروي و اصلي خود متولد ميش��ود و قر آن کريم بيانگراين
معناست که در سوره بقره آيه  28ميفرمايد« :چطور کفر ميورزند بخدا در حالي
که مرده بودند آنها را زنده کرد س��پس ميميراند دوباره زنده ميکند و به س��وي
خدا باز ميگردند».
اين س��ه بدن (که در حقيقت يک بدن اس��ت) س��ه درجه از بدن روح انساني
است .دنيا نسبت به برزخ و برزخ نسبت به قيامت َر ِحم است مسائلي که در برزخ
به طور مفصل در انتظار انسان است آن احکام ومسائل باالجمال در دنيا در انسان
موجود است و احکام برزخ نسبت به قيامت اجمال و قيامت تفصيل آن است.
بنابراين دنيا اجمال االجمال اس��ت قيامت تفصيل التفصيل که به تعبير قر آن
کريم يوم تبلي الس��رائر اس��ت و برزخ ،هم اجمال و هم تفصيل زيرا مياناين دو
است بنا براين هم از اجمال بهره و هم رنگي از تفصيل دارد.
بدن برزخي از احکام و مسائل و مواد برزخي است و از قواعداين عالم پيروي
ميکند و چون برزخ هم ش��بيه دنيا و هم ش��بيه قيامت است بنابراين بدن برزخي
هم شبيه بدن دنيايي و هم شبيه بدن اُخروي است.
رقابت شيطان و فرشته درون انسان
در دنيا که دار تربيت اس��ت فرش��تهاي نيست که دعوت به خير کند مگراينکه
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شيطاني در کنار او رقيب اوست .در روايات است که «رقيب عتيد» 1که در قر آن
آمده اس��ت دو فرش��تهاي است که مراقب گفتار انسانند که چه ميگويد نگهبانند
در ضبط و ثبت گفتار.
برخي فرش��تگان نيز دعوت به س��خن خير ميکنند درمقابل آنها ،ش��ياطين
شر ميکنند سوره اس��راء ميفرمايد مراقب سخنانتان باشيد که
دعوت به س��خن ّ
شيطان از برخي سخنان شر بپا ميکند.
ش��يطان در چند مرحله در کمين انس��ان سخنگوست اول وسوسه ميکند که
س��خن ناحق بگويد اگر نتوانس��ت کاري ميکند که سخني دوپهلو بگويد و اگر
نتوانست و از گوينده نااميد شود بسراغ شنونده ميرود و به گونهاي القاء ميکند
که مخاطب س��خن را وارونه بش��نود يا در ذهن او تصرف ميکند تا بد برداش��ت
کند و مراد گوينده را تحريف ميکند اگر س��خن صريح و بيانش ش��فاف و تلقي
مخاطب نيز موافق با مراد گوينده باش��د ش��ياطن از آنها نااميد و دور ميشود و در
کمين دوباره مينشيند.
وحي در نزول و در تلقي پيامبر از آن و تش��ريح آن بلس��ان رس��ول مصون از
وساوس شيطاني و جهل است اما تلقي متشرعان و تابعان از خطاب رسول چنين
عصمت��ي ن��دارد لذا بايد آن تلقي را به منبع وحي و قر آن و کالم قطعي معصومين
سالم اهلل عليهم اجمعين عرضه کرد.
در زمان غيبت دين وارونه ميش��ود چون بتدريج فهم از دين زاويه ميگيرد
در حالي که امام معصوم عليه الس�لام حاضرنيس��ت تا مرتب تلقي از معارف دين
و تلقي از قر آن به حضرتش عرضه ش��ود واين زاويه از دين در دعاهاي مربوط
به حضرت حجت کامال مش��هود اس��ت .در وقت ظهور برخي عالمان که دعوي
عل��م دارند ام��ا از تقوا و عمل بهرهاي ندارند در ص��ف اول مخالفت با حضرت
قرار ميگيرند چون آنان با محصوالت علمي و غير عرضه شده به منبع زالل علم
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معصوم خو گرفتهاند و هر آنچه غير آن است را خطا ميدانند.
مخلص کالماينکه سخن گفتن اگر سودمند باشد مانند جان کندن است و اگر
بيهوده باش��د نش��انه مرگ است براي گفتن سخن سالم بايد ابتداانديشيد که چه
بايد گفت سپسانديشيد که آن معنا را با کالم مناسب بيان کرد.
منبع امراض روح
منشاء امراض جسماني معده است دراين صورت گاهي پيش مي آيد که در
صورت اختالل در عملکرد معده غذا و نوش��يدنيهاي گوارا رابد ميانگارد و به
او مزه نميدهد.
جس��م مثالي که درباره آن دراين کتاب و در کتاب اش��راقات رباني مبس��وط
سخن گفته ايم نيز چنين است گاهي وقتي در کار قواي روحاني و حس مشترک
ي آيد نتيجه آناين است که افعال نيک و گفتار نيک را بد ميانگارد
اختالل پيش م 
ي آرايد.اين عارضه بر اثر وروديهاي شخص
يعني شيطان بديها را در نظر او م 
از مجاري خيال و چش��م و گوش وقلب و زبان عايد ش��خص ميشود و کمي نيز
به محيط باز ميگردد و عامل ديگرش نقص در ش��خصيت و عدم ثبات کافي در
شخص است.
نکتههاي جالب
ن��کات جالب��ي را از کتاب محبوب القلوب محمد بن علي اش��کوري تقديم
خوانندگان ميکنيم اميد که جالي دل باشد .حقير در حد توان آن را ترجمه ميکنم
و اهل فن از ترجمه خود بهره بگيرند.
ان المعق��والت اليدرک باالوه��ام و الموهومات بالخي��االت و المتخيالت
بالحواس .يعني( :معقوالت بوس��يله قوه وهم و موهومات با خيال و متخيالت با
قوه المسه ادراک نميشود)
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لکل اس��م عبدٌ و هو ربه هر اس��مي را مظهريس��ت و آن مظهر تابع و مربوب
اوست عبد جسم و آن ام قلب اوست.
امام حس��ن عس��کري عليه السالم به نقل از کتاب عده الداعي فرمودهاند :من
انس باهلل استوحش من الناس و عالمه االنس باهلل استوحش من الناس( .هر کسي
که با خدا انس گرفت از مردم وحش��ت و پرهيز ميکند و نش��انه نزديکي با خدا
دوري و وحشت از مردم است).
السعادة قسمان :دنيويه و اخرويه الدنيويه بدنيه کالصحه و السالمه و خارجيه
کترتب اس��باب المعاش و حصول مايحتاج و االخرويه( .س��عادت دو قسم است
دنيوي و اخروي دنيويه مانند سالمتي بدن ديگري سعادت دنيويه خارج از بدن
است مانند فراهم شدن اسباب زندگي و حصول نيازهاي آخرتي.
و االخروي��ه قس��مان علميه و العمليه .علميه کالمع��ارف و الحقائق و عمليه
کالطاعات و الخيرات( .و سعادت اخروي نيز دو قسم است علمي و عملي .علمي
مانند معارف و حقايق و عملي مانند عبادات و کارهاي نيک).
ابوحامد محمد غزالي في رس��اله اللدنيه :العلم اللذي من افاضه العقل الکلي
يتولد الوحي و من اشراق النفس الکلي يتولد االلهام بالوحي حليه االنبياء و الهام
ٌ
ضعيف
رتب��ه االولي��اء فکما ان النفس دون العقل کذالک االلهام دون الوحي و هو
بالنسبه الي الوحي قوي باالضافه الي الرويا( .ابوحامد محمد غزالي در رساله لدنيه
ميگويد :علم لدني علمي است که از عقل کلي افاضه ميشود و از آن وحي زائيده
ميش��ود واز نورفش��اني نفس کلي نيز الهام زائيده ميشود و وحي خاص انبياء و
الهام مخصوص اولياء اس��ت همانطور که نفس مرتبه پايين عقل اس��ت ازاين رو
الهام دون وحي است و الهام ضعيفتر از وحي و قوي تر از روياست).
اذااراداهللشيئ ًاهيااسبابه(زمانيکهخداوندعالمارادهچيزيکنداسبابايجادش
را فراهم ميسازد) .اذا احب اهلل عبدا ً اکثر غمه و عالمه حبه سبحانه للعبد توفيقه
للتجاف��ي ع��ن الدار الغرور و الترقي الي عالم النور و االنس باللله و الوحش��ه عما
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س��واه و صيروره جميع الهموم هم ًا واحداً( .زماني که خدا دوس��ت داش��ته باشد
ب خداوند پاک و منزه براي بنده
عبدي را غم آن عبد زياد ميش��ود و عالمت ُح ّ
توفيق دادن به او براي دور ش��دن از دنياي دني و پيش��رفت در عالم نور و انس با
ياد خدا و وحش��ت از غير خداس��ت و همه تالش و سعي او يکي ميشود در راه
خدا .فاللذات الجسمانيه تمنعها عن اللذات العقليه و من ذالک يظهر سر الصوم و
المنع عن کثير من المحرمات کالشراب المقوي للقوي الحيوانيه المضعف للقوي
االنس��انيه( .لذات جس��ماني مانع لذتهاي عقلي ميشود و راز روزه ازاين بابت
آش��کار ميشود و بيشتر محرمات مانند شراب که براي قواي حيواني مفيد است
مانع قواي انساني ميشود).
المخالطه و الممازجه مع الخلق مفتاح الشرور و الغرور کما قال بعضهم
بحلق آويخته به که بخلق آميخته.
مِيلي که کني به خلق ميل است کان چشم دل ترا کند کور
(مراوده و رفت و آمدزياد و قاطي شدن با مردم آغاز بديها و فريفتگي هاست
چنانچه بعضي گفتهاند :بحلق آويخته به که بخلق آميخته.)...
نکات عرفاني
 تکامل در برزخ و ملکوت فعل به فعل است در دنيا قوه به فعل. زمان جايي است که قوه باشد جايي که قوه نيست و فعل محض است زماننيس��ت بلکه شان اس��ت يعني سير در شئون است چون همه چيز در آنجا حاضر
است گذشته و حال و آينده ندارد.
 گاه��ي ذک��ر جاللي در نفوس جماليه باعث تندي اخالق و مزاج ميش��ودبنابراين نفوس جمالي بدون اذن استاد نبايد ذکر جاللي بگويند.
رب است زيرا ناصيه
 تسليم ،الزمه تحقق اخالق الهي و اتصاف به صفات ّرب او در صراط مستقيم و الزمه تسليم،
(پيشاني) شخص در دست ربّش است و ّ
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پذيرفتن واليت حق است که او شخص را به نورش نوراني و از ظلمت به سوي
نور ميبرد.

