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مطالبی که در این رسالهی قیم و پر ارزش به قلم مبارک حضرت علامه

رضوان الله

تعالی علیه و قدس سره به منصهی ظهور رسیده در سطح بسیار بسیار بالایی است .از این
جهت همه کس تاب و توان درک آن را ندارد؛ لذا برادر بسیار عزیز و فاضل محترم
جناب آقای محمد حسین رحیمی زید عزه العالی در تحریر و تقریب آن با بیان و ذکر
مثل تلاش وکوشش ممدوحی به عمل آوردهاند که قابل تشکر و تمجید است.
امیدوارم برادران و خواهرانی که طالب معرفتند بتوانند نصیب و بهرهای از این دریا
داشته باشند .البته همدمی و همراهی لازم است.
توفیقات و تأییدات آن بزرگوار را از حضرت متعال خواهانست.
بندهی شرمندهی گنهکار امیدوار به رحمت پروردگار
محمود امجد
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پیشگفتار:
«هُنالِکَ الْوَلایَ ُة لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَواباً وَ خَیْرٌ عُقْبا»0
رسالهی شریف الولایة شاهکار علامه طباطبایی رحمةالله علیه میباشد که به
فرمودهی برخی از بزرگان بهترین اثر ایشان است .این اثر قیم ره آورد سفر الیالله
سالکی است که همچون اسلاف گرانقدر خویش مثلث مبارک قرآن و عرفان و برهان
را با یکدیگر جمع نموده و حاصل شهود را با کمک عقل در ترازوی وحی قرار داده،
مأدبهای الهی برای سالکان طریق الی الله آماده کرده است.
موضوع فصل اول رساله بیان این مطلب بلند است که ظاهر عالم و به دنبال آن
ظاهر شرایع حقهی الهیه باطنی دارد .در فصل دوم چگونگی باطن و درفصل سوم باز
بودن راه برای دستیابی همگان مطرح میگردد.
فصل چهارم که مهمترین فصل است راه دستیابی به باطن را بیان می کند که این
راه منحصر در معرفت نفس و در افقی بالاتر معرفت الله به الله است.
در حدیث اسماعیلبنجابر که از معجزات اسلام است امام صادق میفرمایند:
«الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ الْعِلْمُ یَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ
وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ .»8علم و عمل با هم قرینند .هرکس علم پیدا کند و به آن عمل کند،
علم تازهای پیدا میکند .یعنی خواندن فصل دوم کتابهای مرسوم متوقف بر خواندن
فصل اول است .اما فصل دوم کتاب حقیقت و سیر به سوی کمال ،متوقف بر عمل به
فصل اول است .بر اساس این حدیث شریف راه دستیابی به سطوح عالی ،عمل است.
کسی از این رساله طرفی میبندد که همدلی یعنی باور و اعتقاد و همراهی یعنی عمل
 )1سوره کهف)44/18( :
 )2کافی :ج ،1ص ،44حدیث2
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داشته باشد و عمل بر اساس آموزههای این رسالهی شریفه اعراض تام از دنیا و توجه
به حق تعالی است« .أسئلُک بحقِّک و قدسک و أعظم صفاتک و أسمائک ،أن تجعل
أوقاتی من اللیل و النهار بذکرک معمورة ،و بخدمتک موصولة ،و أعمالی عندک مقبولة،
حتّی تکون أعمالی و أورادی کلها ورداً واحداً ،و حالی فی خدمتک سرمداً ».در اثر
اعراض ،آهسته آهسته صفحات خاطر از تیرگی غفلت و چرک و رین معاصی پاک
شده ،نور خدا در آینهی دل تجلی میکند.
از همه خلق منقطع شده ،نه اینکه با خلق نیست ،او در کنار خلق و دلش جای
دیگر است .با فکر و اعتبار ،عبادات تایید شده ،مورث انقطاع به سوی نفس و توجه
به حق میگردد.
طالعی از غیب طلوع میکند ،به دنبال این خورشید ،نفخهها و جذبههای ربانی
فرا میرسد و با خود حب ،اشراق و نورانیت میآورد .این معنای ذکر است و ذکر،
مربوط به دل است ،دل نورانی میشود ،تمام توجه ،متوجه به حق میگردد .دائما
بارقهای از نور لَمَعان (درخشش) میکند .دائما جذبهای او را به سمت خود میکشد
تا سلطان حب ،به قلب سلطه پیدا میکند .فیجمع الله الشمل ،و یختم الأمر و أنّ إلی
ربِّک المُنْتَهی؛ خداوند پراکندگیها را جمع میکند و کار به پایان میرسد و خاتمهی
کار به حق تعالی منتهی میشود.
در پایان ،سخن از مقامات اولیا به میان میآید که آنان چون فانی در حقند لا اسم
و لا رسم لهم و جز حق تبارک و تعالی کسی از مقامات آنان خبر ندارد.
سالها بود که این بندهی عاصی و گنهکار حق تعالی آشنا و شیفتهی رسالة الولایه
بود .در طول ایام گذشته بارها این رساله را مطالعه و مباحثه کرده به مناسبتهای
مختلف چند دوره در محضر پیر و مراد نورانی حضرت آیت الله امجد دامت برکاته و
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زید عزه العالی -که با ژرفای جان در یافته ام خود اهل این طریق است -تلمذ نموده
ام.
برای تنزیه ایشان از نسبت شاگردی و نشر و بقای حقیقتی در جامعه و یادگاری
برای آیندگان به عرض میرساند که شاگرد حقیقی آن است که بهرهای از حالات
استاد داشته باشد .به این معنا ایشان شاگرد به حق مکتب علامهی طباطبایی است و
برای ایشان شاگردی نیست .ولی به معنای مصطلح امروزی که به صرف حضور در
جلسات درس و وعظ اشخاص خود را شاگرد بزرگان و بزرگواران میدانند جسارت
نموده خود را شاگرد نامیدم .با آشنایی به بزرگواری ایشان درخواست کردم شرح را
مطالعه و تصحیح فرمایند .بزرگوارانه پذیرفته و احسان را به اتمام رسانده تقریظی بر
شرح که مایهی افتخار و مباهات این حقیر است افزودند و کلید استفاده از این رساله
را بر اساس عادت همیشگی خویش که اعجاز در ایجاز است در دو کلمهی همدلی
و همراهی بیان فرمودند که شرح مختصر آن بیان شد .از خداوند متعال عزت روزافزون
ایشان و توفیق استفاده از این وجود نازنین و نایاب و گرانقدر برای خود و تمامی
مومنان خواستارم.
مدتها بود که فایلهای صوتی جلسات شرح و توضیح رساله تهیه و توزیع شده
بود تا این که دانشجویان محترم و فاضل مدرسهی دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه
تهران با سعی و مشقت فراوان اقدام به پیاده سازی یکی از دورههای شرح و توضیح
رساله نمودند که شکر الله مساعیهم.
پس از آماده شدن متن گفتاری ،تلاش اینجانب در تبدیل گفتار به نوشتار آغاز
شد .در طول کار اسناد آیات و روایات استخراج شده توضیحات فراوانی از آثار دیگر
علامه که حکم مقدمه ،توضیح یا مؤخره مطالب را داشت افزوده شد.
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در انتهای کار رساله شرح عالمانهای از حضرت آیةالله صائنی زنجانی 0رحمةالله
علیه به دست اینجانب رسید که پس از مطالعه کامل ،مواردی را با ذکر نام به شرح
افزودم و چون این شرح هنوز به چاپ نرسیده است به ذکر نام در پاورقی اکتفا نمودم.
از حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای جعفری زید عزه العالی که بزرگوارانه
فایل کامل رساله را در اختیار اینجانب قرار دادند تشکر و قدر دانی و از خداوند
متعال برای ایشان درخواست اجر جزیل و توفیقات روز افزون مینمایم.
خداوندا تو میدانی که این حقیر لا یملک الا الدعا و انت فعال لما تشاء پس ما را
از میل شنیدن به لذت دیدن و شهود منتقل نما که انّه لا ینال ذلک الا بفضلک.
از تمامی برادران و خواهران ایمانی درخواست تذکر و تصحیح و دعا دارم و امید
دارم که:
مگر صاحبدلی روزی به رحمت

کند بر حال درویشان دعایی
محمد حسین رحیمی

 )1ایة الله صائنی عالم بزرگوار زنجان و از شاگردان ممتاز عالمه طباطبایی بود .
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رسالة الولایة
مقدمه
این رساله دربارهی آخرین کمال حقیقی انسان و آخرین غرض تشریع شریعت
حقهی الهیه یعنی ولایت است ،آنگونه که از صریح برهان استفاده میشود و ظاهر
بیانات دینی ،یعنی کتاب و سنت هم بر این مطلب دلالت میکند .این بحث در پنج
فصل طراحی شده است که از خدای تعالی برای آغاز و انجام آن یاری میطلبیم.
سبک این رساله بر اساس برهان است .حضرت علامه ابتدا مطالب هر یک از 5
فصل را بر اساس برهان بیان میکند ،سپس از آیات قرآن و روایات اهل بیت

علیهالسلام

برای آن شاهد میآورد .بهترین شکل بحث ،اینگونه بحث کردن است ،چون تنها
حجت ،برهان و قول معصوم است و بعد هم برای تأئید این برهان از آیات و روایات
شاهد میآوردند.
این رساله  5فصل دارد:
فصل اول« :دین باطنی دارد و به تَبَع آن این عالم هم باطنی دارد».
فصل دوم« :باطن دین ،چگونه است؟».
فصل سوم« :آیا امکان دستیابی به باطن دین وجود دارد؟».
فصل چهارم (که مهمترین فصل است) « :چگونه میتوان به باطن دین دست پیدا
کرد؟».
فصل پنجم« :حالات کسانی که به این باطن دست پیدا کردند ،چگونه است؟».
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فصل اول  :ظاهر دین باطنی و صورت حقّه شرایع ،حقیقتی درون خود دارد
قبل از ورود به بحث برهانی ،مقدمهای ذکر می گردد که مشتمل بر مبحث اعتبارات
میباشد.

0

وقتی به جهان خارج توجه میکنیم ،دو دسته حقایق میبینیم .یک دسته از حقایقِ
خارجی ،آنهایی هستند که واقعا وجود دارند .مثلاً وقتی میگوییم« :السما ُء موجودٌ»،
آسمان واقعا وجود دارد ،زمین و درخت و دیوار و ...واقعاً وجود دارند ،اینها حقایق
هستند.
دستهی دیگر از موجودات هم هستند که برایشان وجود و آثار قائلیم ،امّا وجود
اعتباری ،مانند ریاست ،مِلکیت .اگر بگوییم این کتاب مِلک من است ،شخص دیگری
نمیتواند این کتاب را از من بگیرد ،هیچکس نمیتواند ماشین ،موتور ،خانه و کتاب
و کیف و  ...دیگری را تصرف کند .چون مالک آن است و برای مالکیت آثاری بار
میشود ،اما آن چیزی که حقیقتا در خارج وجود دارد چیست؟
در خارج من و کتاب هستیم ولی چیزی به عنوان مالکیت وجود ندارد ،چون ما
بشر هستیم و بشر نمیتواند مانند حیوانات و گیاهان تنها زندگی کند و ناچار است
برای رفع حوائج خود در زندگی دنیا ،در اجتماع زندگی کند ،این زندگی اجتماعی
وادارش کرده است که یک سری اعتبارات درست کند ،مانند :ملکیت ،زوجیت ،ریاست
و ...وگرنه آن چیزی که در خارج است من هستم و شما ،و شما قرارداد میبندید که
تو رئیس باش ،و گرنه با ریاست ،چیزی به من اضافه و کم نمیشود ،ولی اعتباری
 )1عالمه رسالهی مستقل در رسائل «سبعه» عربی به همین نام تالیف کردهاند و مقالهی ششم اصول فلسفه و
روش رئالیسم را نیز به نام اعتباریات تالیف نمودهاند .در این دو منبع مذکور ،ایشان نظریه جدیدی را به نام
نظریه اعتباریات به طور مفصل بیان کردهاند.
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است که آثاری بر آن بار است .بر ملکیت آثاری بار است ،یعنی اعتباری است که بعداً
آثار حقیقی از آن پیدا میشود ،ولی ملکیت در خارج ،وجود ندارد ،چیزی است که
قرارداد بستهایم ،اعتبار یعنی قرارداد .آن چیزی که در خارج وجود دارد ،چراغ قرمز
است که با دیدن آن توقف میکنیم ،این یک اعتبار است وگرنه رنگ قرمز ،ذاتاً بر
توقف دلالت نمیکند .زندگی اجتماعی ما از اعتبارات پر است .بسیاری از معانی که
ما به کار میبریم ،اعتباری است.
در اثر انس گرفتن با این اعتبارات ،گاهی اوقات نمیتوانیم بین اینها و حقایق،
فرقی بگذاریم ،یعنی از زمانی که به دنیا آمدیم ،آنچنان آرام آرام ،ممزوج و مخلوط
و گرفتار دام اعتبارات شدیم که وقتی یک اعتبار مانند ریاست میآید ،ما شاد
میشویم ،همان اعتبار که میرود ،غمگین میگردیم .بسیاری از آدمها از ریاست شاد
میشوند ،در حالیکه اگر درست تحلیل شود ،ریاست یعنی هیچ .شما از یک هیچ شاد
میشوید یا غمگین؟ یک هیچ به نام ریاست میآید ،شاد میشوم .همان هیچ میرود،
غمگین میشوم .زندگی ما و شما از این اعتبارات پر است.
یک تقسیم بندی اینست که موجودات را به دو گروه تقسیم کنیم .هر معنایی که
ما به آن فکر میکنیم و یا تعقل میکنیم ،یا یک مطابَق خارجی مانند درخت دارد ،یا
اعتبار است و حقیقت خارجی ندارد.
چه مَن که تعقل به آن معنا میکنم ،باشم و چه نباشم ،درخت هست .امّا اگر ما
نباشیم ،آیا ملکیت و زوجیت و ریاست هست؟ مانند جواهر خارجی .جوهر چیزی
است که خودش وجودِ فی نفسه ،دارد .مانند درخت و دیوار و نبات وحیوان  ...چه
ما اعتبار کنیم و چه نکنیم ،این گروه از موجودات واقعاً هستند .اینها اصلاً به اعتبار
ربطی ندارند و حقیقت دارند.
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گاهی از اوقات مطابَقش بر اساس تصور ما موجود است که از جانب ما توهم
است .اگر این تأمل و تعقل ما نباشد ،چنین چیزی در خارج وجود ندارد ،در خارج
چیزی به نام ملکیت وجود ندارد ،این یک اعتبار است که مرا از تصرف در اموال شما
منع میکند .این اعتبار اسمش ملکیت است ،مانند اینکه رنگ قرمز را میبینیم و توقف
میکنیم ،در خارج واقعا یک حقیقت ،وجود ندارد .رنگ قرمز حقیقت دارد ،توقف
کردن هم حقیقت دارد ،اما اینکه رنگ قرمز وادار به توقف کرد ،هیچ حقیقتی ندارد،
این یک اعتبار و قرارداد است .مثلاً چرا رنگ سبز را میبینیم و توقف نمیکنیم؟
در خارج فقط مالک است و مملوک ،این کتاب است و مالک ،اما چیزی به نام
مِلک در خارج نیست که بخواهید نشان دهید و بگویید این ملکِ فلان شخص است.
ملکیت یک معنای قائم به تعقل ماست یعنی وقتی ما تأمل و تعقل میکنیم ،میگوییم:
این ،ملکِ ماست .اگر تعقل نبود ،ملک و مالک و مملوکی اصلاً وجود نداشت .من
هستم و کتاب ،اما به من میگویید مالک ،و به کتاب هم میگویید مملوک .به قِسم
اول یعنی من و کتاب معانی حقیقی میگویند ،و به قسم دومی یعنی مالک و مملوک
و ملک معانی اعتباری میگویند.
در کتاب اعتبارات آمده است که« :هر یک از این معانى وهمى روى حقیقتى
استوار است  ،»0یعنی اعتبار تکیه گاهش خالی نیست.
ملک و مالک و مملوک ،اعتباری هستند ،ولی تکیه گاه آنها یک معنای حقیقی
است به نام کتاب و یک معنای حقیقی است به نام من ،کتاب را به من نسبت میدهید
و میگویید« :مالک» و به کتاب میگویید« :مملوک» و به رابطهی بین من و کتاب
میگویید :مِلک.
 )1اصول فلسفه رئالیسم :ص 116
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پس وقتی میگوییم« :هر اعتباری بر یک حقیقت استوار است» ،یعنی نام بیهودهای
مانند سیمرغ نیست که هیچ حقیقتی به دنبالش نباشد ،یا مثل شریک الباری نیست که
تکیه گاه این معنا خالی باشد .شریک الباری یک معنای بی محتوا و توخالی است.
شریک الباری اصلاً وجود ندارد ،اجتماع نقیضین تو خالی است ،زیرا اجتماع نقیضین
اصلاً وجود ندارد.
وقتی دقت کنیم میبینیم اغلب معانی که به انسان مربوط است و ارتباطاتی که بین
این معانی هست ،مانند ملک و سایر اختصاصات مانند ریاستها و معاشرتها و
متعلقاتش ،تمام اینها یک سلسله امور اعتباری است.
«اجتماعی بودن انسان و احتیاج او به اجتماع و تمدن برای جلب خیرات و دفع
ضررها و شرور ،انسان را مجبور کرده است ،این اعتبارات را درست کند».
گیاه با اعتبار کاری ندارد ،گیاه واقعا آب میخواهد ،و آب واقعی را با ریشهی
خود بالامیکشد و تشنگی واقعیاش بر طرف میشود و واقعاً غذا میسازد و واقعاً
نور خورشید را میگیرد ،اینها هیچکدام اعتبار نیست.
انسان هم در زیر این لایه اعتبارات ،وجود و جوهرهی انسانیش به حقایق وابسته
است ،او واقعاً گرسنه میشود ،او غذای واقعی میخواهد ،نه غذای اعتباری .با اعتبار،
گرسنگی و حوائجش برطرف نمیشود و رشد نمیکند .آن جوهرهی انسانیاش زیر
این لایه ضخیم اعتبارات که تمام وجودش را گرفته است با حقیقت پیش میرود ،إل ّا
اینکه نظام گیاه حقیقی است ،اما حقایقی را که انسان باید بدست بیاورد پر است از
اعتبارات ،این لایه ضخیم اعتبارات که تمام جامعه انسانی را فرا گرفته است ،زیرِ این
لایه اعتبارات حقایقی است.
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تمام حرکات انسان بر اساس اعتبار است .انسان واقعا گرسنه میشود و در بیرون
هم واقعاً غذا هست .از اولین اعتباراتی که درست میکند اینست که میگوید :باید این
غذا را بخورم .به مرحله وجوب که میرسد ،حرکت میکند و غذا میخورد ،وقتی سیر
است دنبال غذا نمیرود .باید ،خودش یک اعتبار است .در خارج باید و نباید نداریم.
این باید است که انسان را راه میاندازد و میرود غذا میخورد .باید و نبایدها خودش
یک اعتبار است .پشت سرِ تمام ارادههای انسان یک باید و نباید است و پشت این
باید و نباید ،یک حاجت واقعی است .آن نیاز ،واقعی است و چیزی هم که در خارج
رفع نیاز میکند ،واقعی است .بایدی که شما بین نیاز و رافع نیاز جعل میکنید ،اعتباری
است .یعنی اعتبار ،تمام وجود انسان و سرتاسر اجزا و تفکر انسان را فرا گرفته است،
علامه تعبیر به «دام اعتبارات» میکنند و میفرمایند« :نخستین ادراک اعتبارى از
اعتباریات عملى که انسان مىتواند بسازد همان نسبت وجوب باید و نباید است؛ و
این اولین حلقه دامى است که انسان در میان فعالیت خود با تحریک طبیعت گرفتار
وى مىشود»0.
زیر این لایه ضخیم اعتباری ،حقیقتی هست« .باید» اعتبار است ،اما به دنبال آن،
گرسنگی واقعی است .به حسب ظاهر ،این نظام اعتباری است که معاش فرد را تامین
میکند .اما به دنبال این اعتبار ،آن حقیقت است .فافهم ذلک.
این نظام اعتباری مربوط به جایی است که تمدن وجود داشته باشد ،هرجا که تمدن
هست ،اعتبار هست و هر جا که تمدن نیست ،اعتبار نیست .8هرجا اعتباری هست،
در ظرف اجتماع و تمدن است ،هرجا که اجتماع نباشد اعتبار نیست« .عکس نقیض».
 )1اصول فلسفه رئالیسم :ص 126
 )2اگر کسی بگوید اعتباراتی که نیاز به تمدن دارند ،اعتبارات بعد از اجتماعند ولی اعتبارات قبل از اجتماع
مانند باید و نباید همواره هستند ونیاز به اجتماع ندارند پس عمومیت این جمله که «هر جا که تمدن نیست،
اعتبار نیست» نقض میگردد .در پاسخ میگوییم :باید و نباید نیز مربوط به زندگی این نشئه ی انسان است
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دین بیان کنندهی معارف متعلق به مبدأ و احکام و معارف متعلق به نشئه ی بعدی
انسان یعنی معاد است .انسان قبل از ورود به این دنیا ،یک نشئهی دیگری داشته است،
که داستانهای حضرت آدم و عالم ذر و بخشهایی از داستان انسان وشیطان و آیاتی
از این قبیل ،آن زندگی انسان را نمایش میدهد .یک زندگی هم بعد از این دنیا خواهد
داشت که ،آیات راجع به برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و  ،....آن زندگی انسان را
نشان میدهد .آیاتی هم مربوط به زندگی این دنیا است ،زندگی این دنیا ،حلقه بین
آن دو زندگی یا به تعبیری دیگر نازل شدهی آن دو زندگی است ،این زندگی نازلترین
زندگی است .آن دو حیات قبلی و بعدی نسبت به این زندگی حکم علیّت را دارند.
آنچه که شریعت راجع به مبدأ و معادِ زندگی انسان بیان کرده ،با زبان خود ما ،یعنی
با زبان اعتبار سخن گفته است .چون ما با غیر از زبان اعتبار چیزی نمیفهمیم ،با
اعتبار خو گرفتهایم؛ و اگر کمی صادقانه تامل کنیم ،این مطلب را تأیید میکنیم .آن
عالم جای اجتماع و تعاون نیست ،همه فُرادی هستند .جایی که اجتماع و تعاون
نیست ،ظرف احکام وجود ندارد ،اما احکام آنجا به لسان اعتبار بیان شده است،
حقایق دیگری هست که به این زبان بیان شده است ،درغیر ظرف احکام اینگونه است
و در مرحله احکام هم این گونه است.
به عبارت دیگر ،عوالم قبلیِ زندگی اجتماعی و انسان اجتماعی و عوالمی که انسان
بعد از مرگ با آن روبرو خواهد بود اجتماعی نیست ،چون در آنجا زندگی مدنی
نیست ،آنجا از این معانی اعتباری هیچ خبری نیست ،ملکیت و ریاست و ...هیچ کدام
زیرا باید و نباید ،اعتبار انسان ،بین نیاز ِخود و رافع آن نیاز در خارج است و به تعبیر دقیقتر بین کمال بالقوه
و کمال بالفعل انسان است .قوه و فعل نیز به نوبهی خود ،امور مربوط به نشئه ی دنیا هستند و درسائر نشئات
از قوه خبری نبوده و همه چیز بالفعل است به همین دلیل در آن نشئات از باید و نباید یا اعتبارات قبل از
اجتماع خبری نیست.
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آنجا نیست .آنجا حقایق دیگری هست ،اما بازبان اعتبار از آن سخن گفته شده .مرحله
احکام هم این گونه است.
دین الهی ،مرحله بعد را نتیجه و حاصل مرحله احکام و اعمال میداند .مثل ًا
میگوید :برای نماز اینگونه خم و راست بشوید ،که این یک اعتبار است و اگر این
کار را نکنید در آن دنیا سایر اعمال مورد قبول واقع نمیشوند ،0اول از نماز سئوال
میشود .ما در نماز یک سلسله اعتبارات انجام میدهیم ،خم ،راست میشویم ،رکوع،
سجده و سایر اعمال را انجام میدهیم ،به ظاهر حرکات ورزشی انجام میدهیم ،ولی
به ما میگویند :این حرکات ورزشی نیست ،اعتبار است .به شما گفته شده :مال یتیم
نخورید .باید و نبایدها و حرام و واجب ،مستحب و مکروه ،اعتبار است ،ولی در پس
این اعتبار ،حقیقتی به وجود میآید.
حکمای الهی در باب علت و معلول میفرمایند :علت و معلول باید با هم سنخیت
داشته باشند ،برای این قضیه در باب علت و معلول برهان وجود دارد .بین دو چیز که
رابطه حقیقی برقرار میشود ،باید سنخیت وجود داشته باشد .اگر آن عالم حقیقی است
و اعتباری نیست و آن عالم به این عالم ارتباط علّی و معلولی دارد و به احکام این
عالم ارتباط دارد و احکام این عالم هم اعتباری است ،نباید آنها با این اعتبار ،ارتباط
داشته باشند .باید در پس این اعتبار ،حقیقتی باشد که آن ارتباط با این حقیقت برقرار
میشود ،در نتیجه اصل ارتباط ثابت میشود ،آن هم که حقیقی است ،پس با این اعتبار
گره نخورده است ،بلکه آن را به حقیقتی در باطن این اعتبار گره زدهاند ،حقایق عوالم
دو طرف این عالم ،با عالم اعتبار گره نخورده است ،این دو طرف در دنیا به یکدیگرگره
خوردهاند ،در واقع گویا یک طناب بین این دو وصل است و این طناب در روی هوا
ص َالة ُ فَإ ِ ْن قُبِلَ ْ
ت قُبِ َل َما ِس َواهَ .الكافي :ج  ،3ص 26
سبُ بِ ِه ْالعَ ْبدُ ال َّ
 )1إِ َّن أَ َّو َل َما یُ َحا َ
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گره نخورده است ،به جای محکمی ،یعنی به یک حقیقت گره خورده است نه به یک
اعتبار ،حقیقتی است که در پس این اعتبار نهفته است.
این حقیقت ،همان حقیقتی است که قرآن کریم از آن اسم میبرد و میگوید :مال
یتیم نخور .این یک اعتبار است ،میگوید :نباید در مال یتیم تصرف کنی .تصرف در
مال یتیم ،خوردن آتش است (نباید ،یک اعتبار است) (آتش بودن یک حقیقت است).
باید و نباید ،اعتبار است ولی آتش حقیقت است ،در باطن این اعتبار «باید و نباید»،
حقیقتی است به نام آتش .نماز اعتبار است ،اما در باطن این اعتبار حقیقتی نهفته
است ،که این حقیقت« ،الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر» است.
حضرت باقر فرمودند :نماز و روزه و دعا و ...با انسان سخن میگوید ،مگر
صدای «الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر» نماز را نشنیدهاید.0
در قیامت قرآن به زیباترین چهره تمثل پیدا میکند .منظور کدام قرآن است؟ چون
خطوط که تمثل ندارند ،پس معلوم میشود که در باطن این خطوط ،در باطن باید و
نباید و در باطن اعتبار حقیقتی نهفته است که انسان به این حقیقت زنده است .ثابت
شد که ظاهر این دین یک باطنی دارد ،فهو المطلوب.

ضعَفَا َء ِم ْن ِشیعَتِنَا ِإنَّ ُه ْم أَ ْه ُل تَ ْس ِلی ٍم
ک یَا أَبَا َج ْعف ٍَر َو ه َْل یَتَکَلَّ ُم ْالقُ ْرآنُ فَتَبَس ََّم ث ُ َّم قَا َل َر ِح َم اللَّهُ ال ُّ
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تتمه  :آیات و روایاتی که مطلب پیشین را تأیید میکنند
دنیا بازیچه است و حیات حقیقی منحصر در حیات آخرت است
کسی که به کتاب و سنت مراجعه کند ،بر او مسلم است که معارف و اسرار و علوم
مخفیه و خفیهای هست که جز خدا و آن کسی که خداوند از او راضی باشد ،دیگری
به آن علوم دست رسی ندارد ،کتاب الهی پر است از این مطالب ،مطلوب این است که
عالم باطنی دارد و همین آیه کافیست که مطلوب را ثابت کند:
«وَ مَا هذه الحیوةُ الدُّنیا الّا لَهوٌ و لَعِبٌ و إنَّ الدارَ الآخرةَ لَهِیَ الحَیَوانُ لَو کانوا
یَعلَمون .»0این دنیا بازیچه و خیال است و حیات حقیقی ،آخرت است .لعب یعنی،
یک سلسله اعمال منظم که غایتش خیال بوده و بهترین ترجمهاش بازی است ،مانند
بازی بچهها ،که از صبح تا ظهر یک سلسله کارهای منظم انجام میدهند و ظهر که
میشود هیچ چیز در بساطشان نیست .در بازیشان شمال میروند ،ویلا میسازند و
دکترا میگیرند ،ولی وقتی ظهر مادر صدایشان میزند که :بیا غذایت را بخور ،هیچ
چیز در دستشان نیست.
لهو :آنچه که فرد را از امر مهمی مشغول میکند .اگر کار مهمی دارید مشغولیتی
که برایتان پیش میآید و حواس شما را پرت میکند لهو نام دارد.
میفرمایند« :وَ مَا هذه الحیوةُ الدُّنیا الّا لَهوٌ و لَعِبٌ و إنَّ الدارَ الآخرةَ لَهِیَ الحَیَوانُ لَو
کانوا یَعلَمون»8؛ زبانِ حصر است ،دنیا فقط بازی و لهو است ،بازیچه و خیال و
بازدارنده است.
 )1عنکبوت)64 /29( :
 )2همان
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آیهی شریفه پنج تاکید دارد« -0 :إنَّ»  -8لام تاکید  -9هی ضمیر فصل  -0الف
و لام سر خبر  -5جمله اسمیه ،یعنی به درستی که حقیقتا و حقیقتا ،فقط و فقط آخرت
حیات واقعی است .حیات واقعی آخرت است ،چون خداوند دنیا را لعب و لهو حساب
کرده و حیات را در آخرت منحصر کرد ،چون سه تأکید و دو حصر آورد.
در مورد معنای حصر آیه ،دو احتمال وجود دارد:
 -0قصر قلب :یعنی فکر میکنیم دنیا همه چیز است .میفرماید :دنیا هیچ است.
قصر قلب یعنی فکر میکنیم دنیا ،حیات واقعی است .ولی میگویند :خیر ،فقط آخرت،
حیات واقعی است ،این را قصر قلب میگویند.
 -8قصر افراد :یعنی بین این دو ،فقط آخرت حقیقی است ،ما خیال میکنیم که
دنیا و آخرت هر دو حقیقیند ولی حق تعالی میفرماید  :فقط آخرت حیات حقیقی
است ،این را قصر افراد میگویند.
یک مطلب هنوز نامعلوم بوده و مطلوب ما ثابت نشده است .دنیا فقط بازیچه و
بازدارنده است و حقیقتاً آخرت حیات واقعی است .اما کدام آخرت؟ آخرتی که مانند
روز یکشنبه بعد از شنبه است یا مثل روز شنبه ،بعد از جمعه است.
خداوند تعالی میفرماید« :یَ ْعلَمونَ ظاهراً مِنَ الحَیوةِ الدُّنیا وَ هُمْ عَنِ الآخرةِ هُمْ
غافِلون .»0اگر کسی بگوید که ظاهر حرف مرا فهمیدهاید ،یعنی باطن حرف مرا
نفهمیدید .قرآن میفرماید :ظاهر دنیا را میشناسند .قسمت دوم آیه چه باید بگوید؟ :
«از باطنش غافلند» آیه ،به جای باطن میگوید :از آخرت غافلند« .یَعْلَمونَ ظاهراً
مِنَ الحَیوةِ الدُّنیا» ،ظاهر دنیا را میشناسند .به جای اینکه بگوید :از باطن غافلند،
میفرماید :از آخرت غافلند ،یعنی آخرت ،باطن دنیاست ،نه اینکه آخرت روزی
 )1سوره روم)7/30(:
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میآید ،بلکه آخرت همین جا حضور دارد .همین جا آخرت است ،باطن این دنیا،
آخرت است .آخرت مثل شنبه بعد از جمعه نیست ،آخرت باطن همین دنیاست.
فرض کنید شخصی در کنار ما خوابش برده است ،او در عالم خواب نه ما را
میبیند و نه صدای ما را میشنود ،حال در عالم خواب به او بگویند که عدهای اطراف
تو هستند و تو را نگاه میکنند .میگوید :کسی در اطراف من نیست ،یکباره از خواب
بیدار میشود و میبیند عدهای دورش نشستهاند .فرض کنید او در خواب حرکت
ناشایستی هم انجام دهد ،چون فکر میکند تک و تنهاست ،در حالیکه عدهی زیادی
او را نگاه میکنند ،ولی او خیال میکند تنهاست.
آخرت اینگونه است .آخرت ،همین لحظه موجود است .همین لحظه باطن عمل ما
موجود است .کسانی که باطن اعمال را میبینند ،همین گونه میبینند .زیرا آنها ،بیدار
هستند و ما خوابیم .قرآن امثال ما را مرده مینامد و میفرماید« :أَ وَ مَن کاَنَ مَیْتًا
فَأَحْیَیْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشیِ بِهِ فیِ النَّاس».0
حضرت علامه میفرمایند :این آیه اشاره میکند که دنیا حقیقتی غیر از ظاهرش
دارد ،و آن آخرت است .پس چرا این حقیقت را نمیبینیم؟ آیه ،دلیلش را میفرماید:
زیرا همه غافلند ،نه اینکه کورند .به چه کسی غافل میگوییم؟ غفلت از چیست؟
غفلت نسبت به موجودِ حاضر است .چیزی پیش شما حاضر است ،ولی از آن غافلید،
یعنی به آن توجه ندارید ،غفلت را به موجود حاضر نسبت میدهند .قرآن کریم می-
فرماید :اینها از وجود آخرت غافلند ،یعنی آخرت همین الآن کنارشان حاضر است،
آنها نمیفهمند.

 )1سوره أنعام)123 /6( :
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دنیا چیزی غیر از ظاهرش دارد ،که آن ،باطن دنیا یعنی آخرت است؛ آخرت در
این لحظه موجود است ،ولی به خاطر غفلت ،آن را نمیبینند .آنها نمیفهمند که این به
خاطر غفلت است .همانطور که شما به مخاطبتان میگویید« :تو ظاهر حرف مرا
فهمیدی ،و از چیزی غفلت کردی» .این حرف یعنی آن چیزی که از آن غافل بودید
باطن کلام من بود.

ذکر الله -سبحانه -تنها راه رسیدن به اوست
آیه دیگری که به اثبات این مطلب دلالت میکند این آیه شریفه است« :فَأعْرِضْ
عَمَّنْ تَوَلّی َعنْ ذکرِنا وَلم یُرِدْ إلاَّ الحیوةَ الدُّنیا ذلکَ مَبْلَغُهُم مِن العلمِ.»0
این آیه  9بخش دارد :
 -0ای پیامبر ،از آن کسی که از یاد ما اعراض میکند و به ما پشت میکند ،اعراض
کن .یک عده هستند که از یاد ما اعراض میکنند ،یعنی روی بر میگردانند ،ذکر الله
ندارند ،از اینها اعراض کن .حال این سئوال پیش میآید که اینها چه کسانی هستند؟
جوابش در بند دوم آمده است که:
 -8اینها کسانی هستند که فقط و فقط جهت ارادهشان ،حیات دنیاست .البته نه
در کلام ،در عمل اینگونه اند.
-9در بند سوم یکی از خصوصیات این گروه را میفرماید که بهره اینها از علم
همین است ،یعنی اینها یک سلسله از علوم را ندارند ،چیزهایی را اصلاً نمیفهمند.

 )1سوره نجم)30-29/53( :
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حال در نظر بگیرید که ،یک آدم عاصی ،کلامی را میگوید ،و شما میگویید این
حرف در دلم اثر کرد .حال اگر همین کلام را از یک عالم وارسته بشنوید ،آنوقت چه؟
اگر این کلام را از کسی بشنوید که با یک اشاره عالِم درست میکند چه؟ اگر این کلام
را از کسی بشنوید که با یک اشاره ،کسی را درست میکند که او با یک اشاره عالِم
درست میکند آن وقت چه؟ کسی که با یک اشاره عالِم درست میکند ،کسی که با
یک اشاره دلهای ما را زیرو رو میکند ،مثل ًا آقای بهاء الدینی است .حال کسی که با
یک اشاره آقای بهاء الدینی درست میکند ،حضرت ابوالفضل است و کسی که با
یک اشاره حضرت ابوالفضل درست میکند ،امام حسین است.
فرض کنید امام حسین بایستد ،و عمامه پیامبر را بر سر بگذارد ،عصای پیامبر
را به دست بگیرد و انگشتر پیامبر را در دست کند ،سپس با آن حالت سخنرانی کند
و بعد آن کلمات را بشنوند ،ولی باز هم تاثیر نپذیرند .این برای این است که انسان به
جایی میرسد که اصلا نمیفهمد «ذلک مبلغهم من العلم».
امام حسین با این حال در کربلا سخن میگویند و نصیحت میکنند ،ولی قتلهی
کربلا باز هم نمیفهمند .حضرت میفرمایند« :چون بطون شما از حرام پر شده است.»0
به خاطر حب دنیا ،زیرا حب دنیا رأس همهی خطایا است .قرآن کریم میفرماید:
«ذلک مبلغهم من العلم» ،علمی هست که آن علم مانند علم مدرسه نیست ،به هوش
و استعداد هم کاری ندارد ،اگر به هوش و استعداد ارتباط داشت ،فخر رازی میفهمید.
(ذهن جوالی مانند ذهن فخر رازی کم نظیر است ،ولی فخر رازی هم به آن علم نرسیده

طونُ ُك ْم ِمنَ ْال َح َر ِام َو ُ
َت بُ ُ
غی ُْر ُم ْست َِمعٍ قَ ْو ِلي فَقَ ْد ُم ِلئ ْ
اص ِأل َ ْم ِري َ
صتُونَ
ع ٍ
علَى قُلُوبِ ُك ْم َو ْیلَ ُك ْم أَ ََل ت ُ ْن ِ
ط ِب َع َ
َ )1و ُكلُّ ُك ْم َ
س َمعُون .بحاراألنوار :ج  ،45ص 8
أَ ََل تَ ْ
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و آن نورانیت را پیدا نکرده است) .خیلی از نوابغ در تاریخ بودند که به این علم دست
پیدا نکردند.
ضلَّ عن سَبیله وَ هو اَعلمُ
در انتهای آیه شریفه میفرماید« :إنَّ ربَّک هو أعلمُ بمن َ
بمن اهْتَدی» از این آیه چه بدست میآید؟ اینکه تنها راه رسیدن به پروردگار ،ذکر
الله است .تنها راه ،دوام ذکر است و پشت کردن به ذکر خدا و رویگردانی از یاد او
گمراهی است.
ذکر الله نیز تنها با اعراض از دنیا حاصل میگردد .تنها راه ،ذکر است و تنها راه
دستیابی به ذکر هم اعراض از دنیاست .اولین چیزی که از افق محبّت طلوع میکند،
اعراض از دنیاست .انسان وقتی محبّ خدا شد ،اولین چیزی که برایش حاصل میگردد
اعراض از دنیاست .اصلاً جز با اعراض از دنیا نمیشود به ذکر الله دست پیدا کرد.
خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات

مگر از نقش پراکنده ورق

ساده کنی
کسی که از ذکر خدا اعراض میکند ،علمش فقط به حیات دنیا میرسد .او فقط به
صورت افقی حرکت میکند و فکرش عمودی کار نمیکند .دنیا را خوب می شناسد،
مسائل و جزئیات دنیا را بسیار خوب تشخیص میدهد ولی به آن مرحلهای از علم
که با ذکر الله حاصل میشود (که در فصلهای بعدی راجع به آن بحث خواهد شد)
نمیرسد ،از اینجا معلوم میشود که حقیقتی در باطن این دنیا هست .چیز دیگری
هست که غیر از حیات دنیاست ،در طول حیات دنیاست ،عمودی است نه افقی که
علم یک عده به آن میرسد و علم یک عده هم به آن نمیرسد .آن شخص کیست که
علمش نمیرسد؟ چه حقیقتی است که به آن دست نمییابد؟
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مطالبی که گذشت عصاره بحث بود ،انشاءالله در اواخر فصول توضیحات بیشتری
بیان خواهد شد.
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روایات
روایت اول  :فی البحار ،عن المحاسن ،عن رسول الله ،--انّه قال« :إنّا معاشر
الأنبیاء ،نکلَّم الناسَ علی قدر عقولهم .»0رسول الله میفرمایند :ما گروه انبیاء به قدر
عقول مردم با آنها تکلم میکنیم.
این تعبیر ،زمانی نیکوست که مطالبی باشد که فهم مردم به آن نرسد و سپس
بگویند ما به اندازه عقول مردم با آنها صحبت میکنیم .یعنی مطالبی هست که عقول
مردم به آنها نمیرسد ،اگر ما چیزی میگوییم ،به اندازه عقول مردم میگوییم.
حضرت فرمود« :نُکَلِّمُ» و از ماده کَلَّمَ استفاده کرد و نفرمود« :نَقولُ»« .تَکَلُم»
یعنی سخن گفتن و سخن ،لباس معناست« ،عَلی قَدرِ عُقولِهِم» ،قید نُکَلِّمُ یا قید لباس
است ،یعنی کلام ما به اندازه عقول اینهاست .پس محتوا چه میشود؟ آیا محتوا را
هم نازل کردهاند؟ یا محتوی را کم گذاشتهاند؟ میفرمایند :مقصود این نیست که بعضی
چیزها را گفتهایم و بعضی چیزها را نگفتهایم .یعنی اشاره به کمیت نیست ،اشاره به
کیفیت است ،یعنی ما مطالب را گفتیم اما به قدر عقول مردم.
کسی که عقلش برهانی است ،با او به زبان برهان سخن گفتیم ،کسی که عقلش
تمثیلی است ،با تمثیل گفتیم .یکی با موعظه سرو کار داشته و موعظه را درک میکرده
است ،با موعظه سخن گفتیم .یعنی حقایق را با هر زبانی به اندازه عقول مردم گفتیم.
می فرمایند :معنایش این نیست که ما از معارف فراوان ،به خاطر ارفاق به عقول،
بعضی را نگفتیم .تعبیر نازل به کیفیت است ،نه کمیت .اینکه میفرماید« :ما به اندازه
عقول مردم سخن گفتیم» ،منظور این نیست که بعضی را گفتیم و بعضی را نگفتیم یعنی
 )1الکافی  :ج، 1ص  ،23ح 15
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همه مطالب را گفتیم ،منتهی به لباس فهم مردم در آوردهایم .تمثیلهای قرآنی هم
اینگونه است .تمثیل یعنی تشبیه معقول به محسوس .یعنی معقولی را به محسوس
تشبیه میکنیم .مثلاً زیبایی را به گل تشبیه میکنیم.
قرآن کریم تمام معارفش را در تمثیلها بیان کرده است .بخشی از حقایق در آیات
بهشت است و بخشی در آیات جهنم .بعضی از حقایق در آیات انذار و بعضی در آیات
تبشیر است .اما همه معارف یکجا در تمثیلهاست .این مطلب را علامه از روایتی از
حضرت امیرالمؤمنین استفاده میکند و میفرماید :تمام معارف الهی در تمثیلها
نهفته است .0اگر کسی فقط تمثیلها را بررسی کند ،تمام معارف به دستش میآید.
منتها آن حقیقت را نازل کردند و به لباس تمثیل در آوردهاند.
تعبیر ناظر به کیفیت است ،نه کمیت .معارفی که به زبان مردم گفته شد ،حقیقتی
دارد که ،ماورای عقول است .همینهایی که با زبان جدل و برهان و خطابه گفته شده
است .هر انسانی خصوصیتی دارد .یکی برهانی است و یکی با جدل یا موعظه یا
خطابه سروکار دارد .میفرماید :ما به تمامی بیانها مثل برهان و جدل و موعظه و به
هر روش ممکن ،حقایق را شرح دادهایم .ولی چون مسئله نازل شده است ،حقیقتی
دارد مافوق این نزول است .هر دو از سنخ یکدیگرند منتهی نازل شده است.
نزول با تجافی فرق میکند .تجافی اینست که یک قطره باران از ابر پائین میافتد،
در اینصورت به اندازه یک قطره از ابر کم میشود .اما نزول از این سنخ نیست ،در

 )1و عن علي :أن الله أنزل القرآن على سبعة أقسام ،كل منها كاف شاف ،و هي أمر و زجر و ترغیب -و
ترهیب و جدل و مثل و قصص .و في بعض اَلخبار :زجر و أمر و حالل و حرام و محكم و متشابه و أمثال.
فالمتعین حمل السبعة األحرف على أقسام الخطاب و أنواع البیان و هي سبعة على وحدتها في الدعوة إلى الله
و إلى صراطه المستقیم ،و یمكن أن یستفاد من هذه الروایة حصر أصول المعارف اإللهیة في األمثال فإن بقیة
السبعة َل تالئمها إَل بنوع من العنایة على ما َل یخفى .المیزان في تفسیر القرآن :ج ،3ص74-75 :
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نزول ،حقیقت سر جای خود ،و معنای نازل شده هم سر جای خود است .برای روشن
شدن معنای تنزیل به یک مثال توجه فرمایید:
اگر عالم یا محقّقی بخواهد مطلبی علمی را بیان کند ،باید با تأمل و ظرافت این
مطلب را دسته بندی کرده و با چارچوب معیّن آن را برای مخاطب خود نقل کند .این
مطلب علمی که در درون عالم و با جان او متّحد است ،در این مرحله ،یعنی در
مرحلهی جان عالم و درون او حدّ و اندازه و شکل و چهارچوب ندارد .او با تلاش
علمی خود این مطلب را چهارچوب میبخشد و آن را نازل میکند .در مرحلهی بعد
این مطلب را که در فضای ذهن او حد و اندازه پیدا کرده ،بار دیگر نازل میکند و در
لباس صوت آن را به شکلی دیگر ظاهر میکند .ممکن است این مرتبه نیز بار دیگر
نازل شده و در قالب الفاظ جای گیرد .پس یک حقیقت علمی دارای مراتب مختلف
است .در یک مرتبه حدّ و اندازه ،ندارد ولی در مقام تنزیل به مراتب بعدی اندازه پیدا
میکند و حدّ میخورد .نکته مهمّ آن است که در اثر نازل شدن این حقیقت علمی،
چیزی از اصل آن و مرتبه بدون حدّ و اندازهی آن ،کاسته نمیشود .در واقع مراتب
پایین ،ظهور و بروز مرتبهی بالاتر خود ،میباشند.
آیهی کریمه «ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بقدر مَعْلُوم ٍ .»0نیز دلالت میکند که تمامی موجودات
و اشیاءْ؛ نازل شده و حدّ خورده و قالب گیری شدهی حقیقی نامحدودند که او ،حقیقت
الحقایق است و به قول خواجه طوسی (رحمه الله) آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست
بلکه خود ،همه ،اوست.8

 )1سوره حجر)21/ 15( :
 )2آغاز و انجام :ص 1
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مرتبهای از حقایق وجود دارد که عقول عادی توان درک آن را ندارند
علامهی طباطبایی (رحمه الله) در این خصوص میفرمایند:
«قَدَر» خصوصیت وجود شیء ،و کیفیت خلقت آن است .خداوند تعالی «قَدَر»
و اندازه هر موجودی را معلوم و معین میداند« .ما نُنَزِّلُهُ إِل َّا بقَدَر مَعْلُوم ٍ» .با توجه
به تعبیر «تنزیل» در آیهی کریمه ،که به معنای نزول تدریجی و مرحلهای است ،روشن
میشود آن حقیقت نامحدودِ موجود در خزائن ،به نحو تدریج و مرحلهای بعد از
مرحلهی دیگر نازل گردیده است و در هر مرحلهای حدّ و قدَر و اندازهی تازهای
یافته و محدود گشته است .این خزائن مافوق عالم مشهود ماست و خداوند تعالی از
آنها خبر داده که:
«ما عندکم ینفد و ما عندالله باقٍِ»؛ آنچه نزد خداست ،ثابت ،زوال ناپذیر ،و
غیرقابل تغییر است ،در حالی که تمامی اشیاء در این عالم مادی متغیّر ،فانی و تمام
شدنی است.

0

فرض کنید معلم هستید و میخواهید مطلبی را برای شاگردتان توضیح دهید.
مطلب در درون شما هست و برای توضیح به شاگرد ،فکر میکنید که برای گفتن
مطلب ،چهارچوبی برایش درست کنید ،مطلبی که مطلقش پیش شماست به چهارچوب
در آورده و مقید میکنید ،تنظیمی پیش خودتان و در ذهنتان میکنید و سپس به زبان
میآورید .یک مرتبه نازل میشود و به ذهن شما میرسد و یک مرتبه دیگر نازلتر
میشود و در قالب الفاظ به زبان شما میآید .ممکن است همین را یادداشت کنید و

 )1المیزان :ج  ،12ص  143و 144
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به صورت کتبی در آورید .این ،همان است و از آن چه که میدانید چیزی کم نشده
است ،سر جای خودش است.
از این تعبیر معلوم میشود ،معارفی که انبیاء به هر زبانی گفتند ،مرتبهای دارد که
آن مرتبه ،مافوق مرتبهی الفاظ است .اگر آن را بگویند ،عقول عادی دفع میکنند و
نمیپذیرند .چون در نزد اینها خلاف ضرورت است .یا با چیزهایی که پذیرفتهاند
مخالف است ،یعنی آنها گزارههایی را پذیرفتهاند که این حقایق با آن گزارهها مخالف
است.
مردم در هر زمان و مکانی چیزهایی را میپذیرند .مثلاً اگر دویست سال پیش
میگفتید :روزی میرسد که این طرف عالم مینویسید و از آن طرف دنیا یک نفر
نوشتهتان را میگیرد ،چقدر به آدم میخندیدند .در آن زمان ،ضرورت برای آنها این
بود که نامهای نوشته شود ،سپس این نامه را به کسی بدهند تا آن را از این طرف دنیا
به آن طرف دنیا ببرد .آنها نمیدانستند که روزگاری میرسد که روی صفحهی کامپیوتر
یادداشت میکنید و طرف مقابل هم در آن طرف دنیا میخواند .آن زمان این کار
خلاف ذهن این فرد بود و بنابراین خلاف ضرورت این شخص محسوب میشد.
معارف نیز مرتبهای دارد که اگر بیان شود ،نمیتوانند آن را دریافت کنند.
از اینجا معلوم میشود که طریق درک آن معارف هم غیر از طریق ادراک فکری
است .ادراک فکری به دو بخش تقسیم میشود :تصور و تصدیق.
تصور اینست که صورت شیء در نزد ما است ،مانند تصوری که از خورشید یا
آب داریم.
تصدیق ،چند تصورِ همراه با یک حکم است مثل آب رافع تشنگی است .خورشید
گرمی بخش است .علوم فکری یا تصور است یا تصدیق .فکر اینست که تصورات
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معلوم را کنار یکدیگر قرار داده وتصور مجهولی را تعریف میکنیم .یا تصدیقات معلوم
را کنار همدیگر قرار داده وتصدیق مجهولی رامعلوم میکنیم و در واقع استدلال
میآوریم .تصورات و تصدیقات همگی از جنس مفاهیم ذهنی میباشند در نتیجه ،علوم
فکری از سنخ مفاهیم است ولی آن معارف ،از این سنخ یعنی از سنخ تصور و تصدیق
یا تعریف و استدلال نیستند .از جنس دیگرند از سنخ ادراک حضوریند.
روایت دوم ُ« :إِنَّ حَدِیثَنَا صَ ْعبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَ َلکٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَ ِبیٌّ مُرْسَلٌ
أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَان».

0

حدیث ما صعب و مُستَصعَب است .هیچکس نمیتواند آن را حمل کند مگر یکی
از این سه گروه  -0ملک مقرب (نه هر ملکی)  -8نبی مرسل  -9عبدی که خدا
قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد.
روایت سوم  :فی البصائر مسنداً عَنْ أَبِی الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

علیه السلام

یَقُولُ:
ن
«إِنَّ مِنْ حَدِیثِنَا مَا لَا یَحْتَمِلُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قُلْتُ فَمَ ْ
یَحْتَمِلُهُ قَالَ نَحْنُ نَحْتَمِلُه».8
ابیصامت میگوید :از امام صادق شنیدم :بعضی از احادیث ما را حتی ملک
مقرب ،نبی مرسل و عبدی که خدا قلبش را با ایمان امتحان میکند هم نمیتوانند
حمل کنند .سؤال کننده تعجب کرد و پرسید :پس چه کسی این روایات را حمل میکند.
جواب داده شد :خود ما ،یعنی این دیگر کار ما است.
سی ِْن ب ِْن ُ
ع ْن َج ْعف َِر ب ِْن أَحْ َمدَ
شقَی ٍْر َ
 )1مع[ ،معاني األخبار] ل[ ،الخصال] لي[ ،األمالي للصدوق] َ
ي بْنُ ْال ُح َ
ع ِل ُّ
ْ
ع ْن ُ
صادِقَ َج ْعف ََر
ع ِلي ِ ب ِْن ب ُُز ْر َج ْال َحنَّ ِ
ب ِْن یُو ُ
س ِم ْعتُ ال َّ
شعَ ْی ٍ
سعِ َ
ع ْن َ
اط َ
ع ْن َ
ف ْاأل َ ْزدِي ِ َ
ب ال َحدَّا ِد قَا َل َ
ع ْم ِرو ب ِْن ْالیَ َ
س َ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
امتَ َحنَ اللهُ قَلبَهُ
صعْبٌ ُم ْستَ ْ
ع ْبدٌ ْ
س ٌل أ ْو َ
ي ُم ْر َ
بْنَ ُم َح َّم ٍد یَقُو ُل إِ َّن َحدِیثنَا َ
صعَبٌ ََل یَحْ ت َِملهُ إَِل َملكٌ ُمقَ َّربٌ أ ْو نَبِ ٌّ
ع ْم ٌرو فَقُ ْلتُ ِل ُ
سأ َ ْلتُ
ي َ
شعَ ْی ٍ
ش ْيءٍ ْال َمدِینَةُ ْال َح ِ
صینَةٌ قَا َل َ
ان أَ ْو َمدِینَةٌ َح ِ
صینَةُ قَا َل فَقَا َل َ
ب یَا أَبَا ْال َح َ
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ِل ْ ِ
لی َم ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ل ِلي القَلبُ ال ُمجْ ت َِم ُع .بحاراألنوار :ج ، 2ص 183 :
عن َها فَقَا َ
ال َّ
صادِقَ َ 
 )2بصائرالدرجات :ص  -22بحاراألنوار:ج ،2ص 19 :
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در برخی روایاتِ شبیه به این روایت نقل شده است که از حضرت پرسیدند چه
کسی آن را حمل میکند؟ فرمودند :هر که را ما بخواهیم.

0

صعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ ذَکْوَا ُن
روایت چهارم  :قَالَ الْمُفَضَّلُ قَالَ أَبُو جَعْفَر« :إِنَّ حَدِیثَنَا َ
أَجْرَدُ لَا یَحْتَمِلُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ أَمَّا الصَّعْبُ
فَهُوَ الَّذِی لَمْ یُرْکَبْ بَعْدُ وَ أَمَّا الْمُسْتَصْعَبُ فَهُ َو الَّذِی یَهْرُبُ مِنْهُ إِذَا رَأَى وَ أَ ّمَا الذَّکْوَانُ
فَهُوَ ذَکَاءُ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَمَّا الْأَجْرَدُ فَهُوَ الَّذِی لَا یَتَعَلَّقُ بِهِ شَیْءٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ
وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ -اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ -فَ َأحْسَنُ الْحَدِیثِ حَدِیثُنَا لَا یَحْ َت ِملُ أَحَدٌ مِنَ
الْخَلَائِقِ أَمْرَهُ بِکَمَالِهِ حَتَّى یَحُدَّ ُه لِأَنَّ مَنْ حَدَّ شَیْئاً فَهُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ؛ و الحمد لِلّه علی التوفیق،
و الانکار هو الکفر».

8

حدیث ما ،صَعب ،مُستَصعَب ،ذَکوان و أجرد است ،که نه نبی مرسل و نه ملَک
مقرب و نه عبدی که خدا قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد ،میتواند حمل کند.
سپس خود حضرت این چهار کلمه را توضیح فرمودند که :صعب آن است که کسی
نمیتواند آن را مرکب خودش کند و سوار بر روایت شود .مستصعب آن است که وقتی
روایت نقل میشود از آن فرار میکنند .ذکوان ،مؤمنینِ ذکاء هستند ،أجرد آن است که
در پیش روی و پشت پرده ،هیچ کس قادر به تحملش نیست .احدی از خلائق
نمیتوانند آن را به کمالش درک کنند ،مگر اینکه بتوانند این حدیث را محدود کنند.

ع ْن أَ ِبي
ع ْن عُثْ َمانَ ب ِْن َجبَلَةَ َ
ار َ
ِیم َ
ع ْن ِإ ْس َما ِعی َل ب ِْن َم ْه ِزیَ َ
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س ٌل َو ََل ُمؤْ ِم ٌن ُم ْمتَ َح ٌن قُ ْلتُ فَ َم ْن یَحْ ت َِملُهُ ُج ِع ْلتُ فِدَاكَ قَا َلَ :م ْن ِ
شئْنَا یَا أَبَا ال َّ
ي ُم ْر َ
َملَكٌ ُمقَ َّربٌ َو ََل نَبِ ٌّ
ت فَ َ
هؤ ََُلءِ الث َّ َالث َ ِة  .بحاراألنوار :ج، 2ص 192 :
ض ُل ِم ْن َ
ام ِ
ص ِ
أَبُو ال َّ
ظنَ ْنتُ أَ َّن ِللَّ ِه ِعبَادا ً ُه ْم أَ ْف َ
 )2بحاراألنوار :ج ، 2ص  -194 :بصائرالدرجات :ص 24
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وقتی معلومی را درک میکنید ،خودتان ظرف علم میشوید ،یعنی باید بتوانید آن
را در خودتان جای دهید .چون عالم و معلوم ،مانند ظرف و مظروف هستند ،اگر این
علم در شما جا بگیرد ،آن را درک میکنید ،یعنی اگر بتوانید محدودش کنید ،میتوانید
درک کنید.
فکر و ادراک فکری یعنی چه؟ تصور و تصدیق ،در واقع حد زدن است .به تعریف،
حد می گوئیم .چیزی را محدود میکنید و درکش میکنید .مثلاً میپرسند انسان یعنی
چه؟ می گوئید :انسان ،حیوان ناطق است .با حیوان یک خط و با ناطق هم یک خط
دیگر میکشید یعنی چهار چوب درست میکنید و انسان را درک میکنید .در مقام
ادراک فکری ،مفاهیم را حد میزنیم .اصلاً خود مفهوم یعنی حد .شما مفهوم مطلق را
حد میزنید و مقید که شد ،آنگاه درک میکنید.
کسی که میخواهد چیزی را درک کند باید بتواند آن را حد بزند .حال سؤال این
است که آیا میشود روایت اهل بیت را حد زد؟ خیر .مگر میشود بی نهایت را حد
زد؟ پس چون کمالش بی نهایت است ،نمیتوان آن را حد زد .کسی که بخواهد چیزی
را حد بزند ،باید از خود آن بزرگتر باشد .بحث در این است که اگر کسی بخواهد
روایات اهل بیت را به کمالش درک کند باید خودش بزرگتر از آن روایات باشد،
چون عالِم و معلوم ،واحد هستند.
دقت کنید که وقتی چیزی را درک میکنید ،علم شما کجا است؟ و خود شما کجا
هستید؟ آیا وقتی چیزی را یاد میگیرید دو چیز میشوید؟ یا یک تکه به شما اضافه
میشود؟ خیر دو تا نمیشوید و تکهای هم به شما اضافه نمیشود .عالم ،قادر ،راه
رونده ،متعجب و ناطقید ،ولی هر چه صفات شما زیاد میشود ،آیا خودتان آدم
زیادتری میشوید؟ یا به خودتان که فکر میکنید ،آیا ده یا پانزده قسمت دارید؟ مانند
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اتاق که چند بخش دارد یا خانه که چند جزء دارد ،آیا شما هم جزء دارید که مثلاً
این بخش ،علمتان است و آن طرف کمالتان است و آن طرف صفت شاعریت شماست؟
شما یک واحد بسیط هستید و جزء ندارید .همان واحد بسیط شاعر است و همان
واحد بسیط عالم ،قادر ،متکلم و  ...است .شما و افعال و صفات شما یک چیز بیشتر
نیستید .پس وقتی میگوئید فهمیدم یعنی خود شما فهم هستید .علم هم خودتان
هستید .آیا علم شما چیزی جدای از شماست؟ یا یک بخشی از شماست؟ شما هم
عالمید و هم علمید و هم معلوم هستید .جز شما که چیزی در کار نیست .هم اراده و
هم مرید هستید .خودتان اراده هستید ،زیرا اراده فعل خود شما است .مرتبهای از
مراتب ذات شما است.
ای برادر تو همان اندیشهای
گر گلست اندیشهٔ تو گلشنی

ما بقی تو استخوان و ریشهای
ور بود خاری تو هیمهٔ گلخنی

0

اگر بنا شد که به مطلبی علم پیدا کنید ،با علم متحد میشوید ،پس اگر به بی نهایت
علم پیدا کنید ،ظرف آن علم هستید و باید خود شما بی نهایت شوید تا بتوانید آن
علم را در خود جای دهید .ظرف باید بزرگتر از مظروف باشد .اگر چیزی خواست
چیز دیگر را در خودش محدود کند ،باید از آن بزرگتر باشد .چه کسی میتواند از
بی نهایت بزرگتر باشد؟ احدی نمیتواند روایات را به آن کنه کمالی خودش ،در
خودش جای دهد .مگر اینکه روایت نازل شده باشد .یعنی پردههای نازلهی روایاتی
که حد خورده را درک میکنیم ،اما حقیقیت نامحدود آنها را درک نمیکنیم ،آن حقیقتی
را که از حد خارج است .در انتها امام باقر فرمودند« :وَالحَمدُ لِلهِ عَلَی التَّوفیقِ وَ
الإنکار هُوَ الکُفر».
 )1مثنوی معنوی :دفتر دوم

53

حضرت علامه

(رحمه الله)

میفرمایند :این روایات را وقتی با هم بررسی میکنید،

معلوم میشود که روایات ائمه دارای مراتب است .میشود بعضی از مراتب را به
واسطه محدود کردن و حد زدن تحمل کرد ،یعنی آن مراتب نازله اش را که حد خورده
است میتوان درک کرد .هر کسی در آن حد باشد میتواند آن را درک کند.
حضرت باقر فرمودند« :مِن حَدیثنا»؛ این (مِن) بعضیه است و حدیث مفرد است،
یعنی بعضی از مراتب حدیث ما اینگونه است .اگر کلمهی حدیث جمع بود و فرموده
بود «من احادیثنا» معنای روایت این بود که بعضی از احادیث ما برای احدی قابل
ادراک نیست اما تعبیر روایت «من حدیثنا» است و معنای آن این است که بعضی از
مراتب احادیث ما برای احدی قابل دستیابی نیست ،از این تعبیر معلوم میشود که
بعضی از مراتب حدیث ما را نه ملک مقرب درک میکند و نه نبی مرسل درک میکند
و نه عبدی که خدا قلبش را امتحان کرده است.
با این تعبیر ،این روایت با روایت اول تناقض پیدا نمی کند .چون روایت اول فرمود
که ملک مقرب درک میکند ولی روایت دوم فرمود ،ملک مقرب هم درک نمیکند.
سؤال پیش میآید که ملک مقرب درک میکند یا نمیکند .این روایت قابل ادراک
هست یا نیست؟ جواب اینست که روایات مراتب متعدد دارد .بعضی از مراتبش را
احدی درک نمیکند ،جز خود اهل بیت و بعضی از مراتبش را فقط ملک مقرب ،نبی
مرسل و عبد ممتحَن درک میکنند ،بعضی از مراتبش هم مربوط به انسانهای پائین
تر از این مرتبه است.
مرحوم ابن بابویه حدیث لطیفی از وجود مبارک معصوم نقل میکند که از سنخ
شکوفا کردن نقل است 0:شخصی به محضر امام آمد و پرسید که چرا رسول گرامی
 )1حدثنا محمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعید الكوفي قال
حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن أبیه قال سألت أبا الحسن فقلت له لم كني النبي بأبي القاسم فقال ألنه كان
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را ابوالقاسم میگویند؛ آن حضرت فرمود که وجود مبارک پیامبر پسری داشت به نام
قاسم ،پس کنیه ایشان ابوالقاسم شد .عرض کرد که میخواهم این مطلب را شکوفاتر
کنید؛ یعنی هر چه درون آن هست ،به من بگویید .آن حضرت فرمود :حال که استعداد
آن را داری ،پس گوش کن:
اصل اوّل :مگر نه اینکه علی بن ابی طالب شاگرد پیغمبر است؟ عرض کرد:
آری.
اصل دوم :مگر نه اینکه علی بن ابی طالب« قسیم الجنة و النار» است و توزیع
عادلانه بهشت و دوزخ به دست اوست؟ عرض کرد :آری.
اصل سوم :مگر نه اینکه معلم ،پدر شاگرد و شاگرد ،فرزند معلم است؟ عرض کرد:
آری.
طبق این اصول ،علی که قسمت کننده بهشت و دوزخ است ،پسر پیامبر است،
چون شاگرد اوست و بر همین اساس ،پیامبر ابوالقاسم است.
پاسخ نخست امام اشاره به ظاهر کنیه و پاسخ دوم به باطن کنیه ناظر است.
اگر پرسشکننده ظرفیت بیشتری میداشت و جستوجویی عمیقتر میکرد ،وجود
مبارک امام مطلب برتری میفرمود ،پس خاصیت عقل اِثاره نقل است خاصیت نقل
نیز اثاره عقل.

0

له ابن یقال له قاسم فكني به قال فقلت له یا ابن رسول الله فهل تراني أهال للزیادة فقال نعم أ ما علمت أن رسول
الله قال أنا و علي أبوا هذه األمة قلت بلى قال أ ما علمت أن رسول الله أب لجمیع أمته و علي فیهم بمنزلته
فقلت بلى قال أ ما علمت أن علیا قاسم الجنة و النار قلت بلى قال فقیل له أبو القاسم ألنه أبو قسیم الجنة و النار
فقلت له و ما معنى ذلك فقال إن شفقة النبي على أمته شفقة اآلباء على األوَلد و أفضل أمته علي و من بعده
شفقة علي علیهم كشفقته ألنه وصیه و خلیفته و اإلمام بعده فلذلك قال أنا و علي أبوا هذه األمة و صعد النبي
المنبر فقال من ترك دینا أو ضیاعا فعلي و إلي و من ترك ماَل فلورثته فصار بذلك أولى بهم من آبائهم و أمهاتهم
و صار أولى بهم منهم بأنفسهم و كذلك أمیر المؤمنین بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله .عللالشرائع:
ج 1،ص127

 )1تفسیر انسان به انسان :ص 123
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علامه مجلسی اول میفرماید:
و با آن که زیاده از صد هزار تفسیر نوشتهاند و هر کدام به قدر قابلیت خود از
آن حقایق یافتهاند صد هزار یک آن را نیافتهاند و آن چه بر این حقیر واقع شد این
بود که در اوایل طلب علوم مشغول کتب تفسیر بودم و مجمع البیان و کشاف و تفسیر
قاضی با بسیاری از تفاسیر در نظر بود و مطالعه میکردم با ریاضات شاقه و میخواستم
که از حقایق قرانی بهره بیابم در آن اثنای شبی سنهی دست داد حضرت سیّد المرسلین
را در واقعه دیدم که نشسته است تنها و بنده در خدمت اویم به خاطر رسید که خوب
تفکّر نما در کمالات آن حضرت هر چند ملاحظه بیشتر مینمودم انوار آن حضرت در
ترقی بود به مرتبه که عالم را فرو گرفت و من از دهشت آن واقعه بیدار شدم به خاطر
رسید که چون در اخبار وارد شده است که «کان خلقه القرآن» باید تفکر در معانی
قرآن کنم ،شروع نمودم در تدبر آیه که به آن رسیده بودم شروع شد در کشف حقایق
آن آیه و هر چند تفکر مینمودم بیشتر ظاهر میشد تا آن که علوم لا تحصی و لا تعد
به یکبار ریخت ،که اگر مدت عمر شرح شمهی از آن کنم نتوانم ،و هم چنین هر آیه
را که ملاحظه مینمودم فایض میشد علوم بسیار ،و به عزت حق سبحانه و تعالی
قسم که اغراق نکردهام ،مجملا از این جهة اعجاز قرآن اوضح من الشّمس است با آن
که آن حضرت اُمّی بود ،و همین اعجاز کافی است که حضرت امیر المؤمنین و سایر
ائمه معصومین نزد کسی تعلم ننمودند به غیر از آن حضرت و علوم ایشان را حصر
نمیتوان نمود و همه را واضح میساختند از قرآن.

56

و اخبار متواتره وارد است در آن که قرآن مشتمل است بر علوم اولین و آخرین
و علم آن نزد ائمه اهل بیت بود ،وسنیان نیز در این خلافی ندارند مگر خوارج علیهم
اللّعنه ،اگر چه خوارج نیز آن حضرت را اعلم میدانستند.

0

از ذکر جمیع این مطالب معلوم میشود که روایات مراتب دارند؛ انسان خودش
ظرف علم است ،اگر ظرفی محدود باشد به اندازه ظرفیتش حمل میکند .پس هر کس
به اندازه ظرفش از روایات اهل بیت بهره میبرد ،لذا هیچکس نمیتواند به کمال
روایات دست پیدا کند ،روایت به آن شکل کمالی خودش یک حقیقت نامحدود است
که آن حقایق ،خود آن حضرات هستند ،چون علم ،نازل شدهی عالِم است ،ما هستیم
که به آن چیزی که در وجود ماست چهارچوب میدهیم و به زبان در میآید .این
جمله از زبان ما آمده است و زبان هم از فضای فکری ما آورده است .حال این فضای
فکری کجاست؟ در جان ما چیزهایی است که قالب میخورد و به زبان میآید .پس
خود ما هستیم که میشویم این جمله.
این حضرات خودشان قالب میخورند و به صورت روایات نازل میشوند .اگر
کسی این پرده و الفاظ و حدود را بشکند به کنه کمالشان میرسد که خودشان هستند،
خودشان حامل علم خودشان هستند و احدی نمیتواند علم آنها را حمل کند .احتمال
اینکه دیگران به کمالش برسند وجود ندارد زیرا این کمال یک امر غیر محدود است،
و آن شکل کمالی هم از حدود امکان خارج است و حد و حدود امکانی ندارد .این
مقامشان از جانب خداوند است که هیچ حدی ندارد .مقام آنها اصلاً حد نمیخورد
و بی نهایت است و آن هم ولایت مطلقه است.

 )1لوامع صاحبقرانی :ج ،1ص 123-124
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روایت پنجم  :روایات دیگری هم هستند که موضوع بحث ما را تأیید میکنند؛
«رُوِیَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ مُرَازِم قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ أَمْرَنَا هُوَ الْحَقُّ وَ حَقُّ
الْحَقِّ وَ هُوَ الظَّاهِرُ وَ بَاطِنُ الظَّاهِرِ وَ بَاطِنُ الْبَاطِنِ وَ هُوَ السِّرُّ وَ سِرُّ السِّرِّ وَ سِرُّ الْمُسْتَسِرِّ
سرّ .»0این روایت نیز نشان میدهد روایات مراتب دارد .برای شرح این
وَ سِرٌّ مُقَ َّنعٌ بِال ِّ
روایت عمیق به بیانات یکی از شاگردان ممتاز علامه توجه کنید:
إنّ أمرنا هو الحقّ آن شأن اختصاصی ما ،آن چه که مربوط به ما است و دیگران
از آن بهرهای ندارند و از آن به امرنا تعبیر میشود یعنی همان مقام اطلاق آن امر ،حق
مطلق است .الحقّ مصدر و محلّی به الف و لام است؛ لذا إفاده اطلاق طبیعت میکند.
یعنی طبیعت حق ،پیش ما است؛ و وقتی طبیعت در نزد کسی بود ،تمام مصادیق را
شامل می شود و بی قید و شرط است .وقتی بی قید و شرط بود ،مطلق میشود .یعنی
حق مطلق ،امر ما است؛ و این حقّ ،مصادیقی دارد .در میان افراد بشر از آدم تا روز
قیامت حاملان حق واقعاً خیلی فراوان هستند ،به طوری که ضد حق نیز خیلی زیاد
است .خود حضرت آدم که ﴿وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأسماء ُکلَّها﴾ 8حامل حق بود .پس از ایشان
هم تمام انبیاء و اوصیاء و افرادی که تحت تربیت آنها تحت تعلیم شریعت آنها بودند
همه حاملان حق هستند .همه این افراد غیر متناهی نسبی ،حق هستند .ولی مصادیق
حق هستند .پشتوانه این حقها یک حق مطلق است؛ و آن حق مطلق ،ائمه هستند.
آنها حق الحق میشوند .ائمه تعبیراتی دارند که خیلی ذوق لطیف میخواهد ،تا آنها را
خوب بفهمد .برای مثال در کتاب توحید شیخ صدوق راوی از أسماء حسنی سؤال
میکند و در ادامه میپرسد آیا خداوند لطیف است؟ امام راوی را مستعد یافته است.
 )1بصائرالدرجات :ص-2 9
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با بیان خاصی با او صحبت میکند .میفرماید :انّ ربی لطیف اللطافة 0در صورتی که
در اسمای حسنی ،اللطیف وارد شده است .اما در این جا امام مطلب را خیلی باریکتر
بیان میفرماید .تو معنای لطیف را میفهمی اما خداوند به آن معنا لطیف نیست .آن
لطافتی که تو میفهمی در ممکنات است .اما رب ،لطیفی است که لطافت را اعطاء
میکند و لطیف میسازد .او مغز و سر چشمه لطافت است .در حدیث مورد بحث هم
امام اول میفرماید :ان امرنا الحق ،به ذهن راوی میرسد که حق در طول تاریخ بشری،
خیلی فراوان است؛ لذا امام استدراک فرموده و میفرماید :و حقّ الحقّ امر ما حق حق
است .یعنی محقِّق و پشتوانه حقّی است که در طول تاریخ وجود داشته است .مطلق
این حقها امر ما است .بالاتر از این حقها است .مغز این حقها امر ما است .و هو
الظاهر امر ما روشن است .خیلی آشکار است .البته در «و هو الظاهر» احتمالاتی
وجود دارد .منشأ این احتمالات این است که ما نمیدانیم سؤال کننده در چه حدی
بوده است .معلوم است انسان بزرگواری بوده ولی حد باطنش چه بوده نمیدانیم .آیا
ولایت را خوب میفهمیده و از این جهت امام میفرماید :ظاهر است؟ یا نه اشاره به
امور ظاهری است .یعنی در آن دوران و قطعه زمانی ،ولایت تشعشعاتی در آن محیط،
داشته است .ظهور و روشنی داشته است .در هر حال برای مخاطب ظهور داشته است
و امام میفرماید ظاهر است .ولی منحصر به ظاهر نیست .و باطن الظاهر ظاهر است
ولی نه ظاهری که اگر کسی آن را دریافت کرد به این امر رسیده باشد .این شأن را
دریافت کرده باشد .نه ،این ظاهر امر ما است اما این ظاهر ،عمق و باطن هم دارد،
پشتوانه دارد .امام به مخاطب میفرماید :ظهورش را شما هم میفهمید .اما فهم عمق
آن برای شما مشکل است .به ذهن مخاطب میآید ما اهل باطن هم داریم ،ائمه
 )1شیخ صدوق ،توحید :ص ،308ح2
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اصحابی داشتند که اهل باطن بودند و باطن را میفهمیدند .امام میفرماید :آن باطن
که میگویم آنها هم نمیفهمند .و باطن الباطن امر ما ،آن باطنی نیست ،که اهل باطن
آن را میفهمند .نسبت به آنها هم بطون دارد .و هو السرّ امر ما جزء اسرار است .نه
اهل ظاهر میفهمند نه اهل باطن .اما عده از اصحاب ائمه مشهور به اهل سرّ بودند.
آیا آنها این امر را میفهمیدند؟ امام میفرماید :و سرّ السرّ امر ما آن سرّی که اهل سرّ
میفهمند نیست .سرّ آن سرّ است .بلکه عمیقتر و سرّ المستسر سرّی است که ذاتش
سرّ پذیر است .سرّی است که ظهور نمیکند .آشکار نمیشود .لازمه آن این است که
مختص خود ائمه است .این طبیعت سرّ آنها است .و سرّ مقنع بالسرّ سرّ ما در پس
پرده است .اما پرده آن هم سرّ است .سرّ ما تحت سر است .سرّی است که سر پوش
سرّ داشته باشد .آن سرّ مستور هیچ گاه نمیتواند روشن باشد .حتی برای اهل سرّ هم
این سرّ مستسر و سرّ مقنع -که عطف تفسیر است و اشاره به همان مقام اطلاق است-
محال است ظهور پیدا کند .در حدّی بگنجد .چون در ح ّدی نمیگنجد لذا برای غیر
این بزرگان هیچ گاه روشن نمیشود .و کسی نمیتواند حق علم آن سرّ را ادا کند.
بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِمُ وَ بِکُمْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ ،تا آخر 0این «بکم» همان جنبه سرّ ائمه
است.

8

در بعضی از اخبار است که :قرآن ظاهری دارد و باطنی و تا هفت بطن (و در
بعضی روایات آمده تا هفتاد بطن) دارد و میدانید که عدد هفت ،عدد کثرت است،
یعنی عدد معینی نیست که مشخص کرده باشد هفت تا است و هشت تا نیست.

 )1شیخ صدوق ،من َل یحضره الفقیه :ج ،2ص 615زیارت جامعه كبیره
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در بعضی از اخبار جبر و تفویض آمده :از حضرت سوال کردم کنه ماجرا چیست؟
حضرت چند بار دست مبارکش را بالا و پائین کرد و فرمود :اگر جوابت را بدهم کافر
میشوی .0زیرا هر کسی نمیتواند هر علمی را تحمل کند.
اگر این امر از امور اعتباری و از بحث های قراردادی بود .اگر یک مطلب عینی
و خارجی نبود .دیگر لکفرت معنا نداشت .اگر مانند مسائل بیع و صلح و اجاره و
امور اعتباری دیگر بود .خیلی روشن بود که کافر شدن نداشت .این لکفرت معمولاً در
جایی است که امر خارجی عینی وجود دارد و امام مشاهده میکند .علم حضوری به
حقایق این عالم دارد و مستمع آن علم را ندارد .راهی هم برای یافتن آن علم ندارد.
مستمع میخواهد از راه ابزار علم قرار دادی و از راه ابزار فکری ،آن حقایق عینی را
حل کند و چون میسر نیست ،از باب انکار در خواهد آمد .فلذا امام علیه السلام
میفرماید :کافر میشوی.
این روایت هم شاهد است ،که ماوراء تأملات فکری و مفاهیم و امور قرار دادی،
چیزهایی هست که آن چیزها را همگان نمیفهمند و امکان ندارد گفته شود.

8

در ابیاتی که به امام سجاد منصوب است آمده است :
و رُبَّّ جوهر علم لوأبوح به

لقیل لی :أنت ممن یعبد الوَّثَّنا
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إنی ألکتم من علمی کیال یری الحق ذو جهل
فیفتتنا
جواهره
و قد تقدم فی هذا أبو إلی الحسین و وصی قبله
الحسنا
حسن
و رب جوهر علم لو لقیل لی أنت ممن یعبد
الوثنا
أبوح به
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بعضی از علوم است که اگر آن را اعلام کنم ،به من میگویند :بت پرست هستی.
در بعضی از روایاتی که مربوط به امام زمان میشود ،آمده است که حضرت بعد
از ظهور ،اسرار شریعت را آشکار میکند و قرآن هم او را تأیید میکند.

0

بارها شده که وقتی المیزان میخوانیم ،تعجب میکنیم ،آیهای را بارها خواندهایم
و مطلبی که علامه (رحمه الله) میفرماید ،میبینیم که قابل قبول و مطابق آیه است ،بارها
این آیه را خوانده بودیم تعجب میکنیم که چرا خودمان نفهمیدیم ،ایشان در همین
رساله شریف میفرمایند :کسانی که اهل معرفت نفس هستند ،گاهی تعبیری از آیات
را ارائه میدهند که انسان تعجب میکند ،حضرت علامه خود ،دقیقاً همین گونه است،
زیرا المیزان را بارها و بارها میخوانید و باز هم تعجب میکنید و می گوئید این آیهای
که بارها و بارها با آن سرو کار داشتم چطور این معنا را داشت و نفهمیدم!
امام باقر میفرمایند :روزی درباره تقیه در محضر امام زین العابدین صحبت
شد و حضرت فرمودند که« :وَ اللهِ لَو عَلِمَ أبوذَر من ما فی قَلبِ سَلمان َل َقتَلَهُ» یعنی
«قسم به خدا که اگر ابوذر آنچه را که در قلب سلمان است میدانست ،او را به قتل
میرساند».
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و َلستحل رجال مسلمون یرون أقبح ما یأتونه
حسنا
دمی
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چون ظروف مختلف است .این ظرف پذیرش علمی را که آن شخص دریافت
کرده ،ندارد .در حالیکه پیامبر بین این دو نفر عقد اخوت برقرار کرده بود.
باز در خبر آمده است که :امام باقر  روایاتی را برای جابر (جعفی) نقل و به او
فرمودند  :اگر این احادیث را اعلام و افشاء کنی ،لعنت خدا و ملائکه و مردم همه بر
تو باد .در واقع ایشان اصلاً اجازه افشاء ندادند.
باز هم در بصائر از مفضل است که :جابر از پنهان کردن این معارف سینهاش تنگ
شده و به امام صادق شکایت کرد( .البته بعد از رحلت و شهادت امام باقر.)
حضرت فرمودند که :برو یک حفرهای را بکن و سرت را در آن حفره کن ،آن مطالب
را بیان کن ،سپس آن را با خاک بپوشان ،زمین این اسرار را حفظ میکند.

0

در بحار از اختصاص و در بصائر از جابر از أبی جعفر  نقل شده است که فرمود:
یا جابر ،آنچه را که به شما نگفتیم بیش از آن چیزهایی است که به شما گفتهایم.

8

در انتها میفرماید :روایاتی که این مطلب مورد بحث ما را که حقایق دین ظاهری
دارد و باطنی ثابت میکند ،بیش از اینست که بشماریم ،خیلی مقدارشان زیاد است.
جمعی از اصحاب رسول خدا و اصحاب اهل بیت را از اصحاب اسرار نامیدند .مثلاً
گفتند :سلمان فارسی ،اویس قرنی ،کمیل ابن زیاد نخعی ،میثم تمار کوفی ،رشید
هجری ،جابر جعفی رضوان الله تعالی علیه ،اینها اصحاب سِرّ هستند .پس سِرّی
هست که اینها اصحاب آن سِرّند.
س ْبعِینَ َحدِیثا ً
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ثابت شد که این بیانات دینی و بیانات شریعت و خلاصه کل این عالم ظاهری
دارد و باطنی دارد.
خلاصه مطالب
در پایان فصل اول خلاصه مطالب این فصل را از کتاب شریف شمس الوحی
تبریزی نقل میکنیم.
گذر از اعتباریات
قرآن کریم جهان مادّه و عالم دنیا را عالم اعتبار میداند و وقتی از دنیا بدان جهت
که دنیاست ،سخن میگوید ،میفرماید﴿ :یَعلَمونَ ظاهِرًا مِنَ الحَیوةِ الدُّنیا وهُم عَنِ الآخِرَةِ
هُم غافِلون﴾0؛ یعنی مردم دنیازده ،ظاهر دنیا را میبینند و از آخرت غافلاند .این تعبیر
نشان میدهد که آخرت ،باطن دنیاست ،از اینرو در آیهای دیگر میفرماید از افرادِ
ظاهربین که از درون غافلاند ،اعراض کن﴿ :فَاَعرِض عَن مَن تَوَلّی عَن ذِکرِنا ولَم یُرِد
اِلاَّ الحَیوةَ الدُّنیا ٭ ذلِکَ مَبلَغُهُم مِنَ العِلمِ﴾8؛ ای پیامبر! از کسانی که ظاهر دنیا را
میبینند ولی از آخرت غافلاند ،دوری کن .اینها به بلوغ علمی نرسیدهاند ،چون هر
ظاهری باطنی دارد و کسی که به بلوغ علمی رسیده باشد ،باید نخست این مطلب را
بداند و بین ظاهر و باطن تمایز قائل شود ،سپس به ظاهر هر حرف بسنده نکند ،بلکه
باطن را هدف برتر بداند و از مسیر ظاهر به باطن برسد.

 )1سوره روم)7/30( :
 )2سوره نجم 30 /53( :ـ )29

64

تمایز بین ظاهر و باطن و رجوع ظاهر به باطن درباره انسان نیز صادق است.
آخرت محل ظهور حقیقت انسان و باطن اوست .این حقایق پس از مرگ ظهور میکند
و هیچ چیز پنهان نمیماند﴿ :یَومَئِذ تُعرَضونَ لاتَخفی مِنکُم خافِیَة﴾0؛ در آن روز به
پیشگاه خدا عرضه خواهید شد و هیچ امری از نهانتان پنهان نخواهد ماند .همه پرده
ها کنار خواهد رفت و سیرتها آشکار میشود .این معنا با برهان عقلی و شواهد
نقلی همراه است.
برای پی بردن به باطن ،چارهای جز انقطاع علاقه از دنیا نیست .انسانِ ظاهرزده،
هرگز به باطن راه ندارد و خدای سبحان دنیا را فریب دانسته و باطن دنیا را آخرت
معرفی کرده است .انسان تا از دنیا که رأس کلّ خطیئة 8است ،نگذرد و از تعلق به آن
منقطع نشود ،هرگز به باطن یعنی معرفت آخرت راه نمییابد .آنچه انسان را به خود
سرگرم کند و هر علاقهای جز علاقه به خدا ،دنیاست .تا انسان از این علاقه نگسلد و
منقطع نشود ،هرگز راهی به درون جهان ندارد .کسانی را به درون راه میدهند که
سنگینیِ اعتبار و دنیا دوستی را بر پشت نداشته باشند .آنان که گرفتار بار سنگین
علاقهاند ،هرگز به درون راه نمییابند :تخفّفوا ،تلحقوا9؛ نجی المخفّفون.

0

بر این اساس ،ولی خدا و عارف ،کسی است که درونبین باشد؛ دنیا و زیربنای
آن را به خوبی بنگرد و آخرت را هم در کنار دنیا ببیند و با لایههای درون و درجات
آن از جهت شهود آشنا باشد و مراحل آن را در عمل طی کند و برای دیگران امام
باشد و آنان را به دنبال خود ببرد و همه این شئون را به برکت فیض خاص الهی اداره
کند ،همانطور که پیامبر در پرتو منطق وحی ،جز به زبان وحی سخن نمیراند و در
 )1سوره حاقه)18/69( :
 )2الکافی :ج  ،2ص .131
 )3نهج البالغه :خطبه .21
 )4مکارم اخالق :ص .440
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پرده برداشتن از حقایق ،بخل نمیورزید و چیزی را کتمان نمیکرد و برای هر کسی
به اندازه درجات وجودیاش ارزش قائل بود ،زیرا درجات معارف از یک سو و
مراتب استعدادها از سوی دیگر و عدد بهشتها از سوی سوم ،هماهنگاند ،چنان که
در حدیث است که عدد بهشتها به اندازه تعداد آیات قرآن کریم است.
آنچه درباره ظاهر و باطن امور دنیوی بیان شد ،میتواند بیانگر مراتب محتوای
دین باشد ،چون دین و مقرّرات و احکام آن ،اموری اعتباریاند؛ لیکن از پشتوانههایی
تکوینی برخوردارند؛ یعنی این امور هرچند اعتباریاند؛ امّا به دلیل پشتوانهها
(ملاکهای مصلحت و مفسده) انسان را به حقایق تکوینی و باطن امور مزبور می
رسانند.
خدای سبحان از دین با عنوان فطرت یاد میکند؛ یعنی رابطه بین اعتبار و تکوین،
چنان قوی است که اگر آن تکوین بخواهد به صورت اعتبار درآید ،همان مقرّرات
دینی خواهد بود و اگر ممکن باشد که مقرّرات اعتباری به صورت تکوین درآید،
همان فطرت و حقیقت انسانی خواهد بود ،پس اعتبارات دینی زیربنایی تکوینی دارد
(گذشته انسان) که با واقعیتهای تکوینی آینده او در ارتباط است و انسان با این
اعتباریات ،پلی میسازد که به تکیهگاه تکوینی آنها راه مییابد.
اینجاست که مسیر حقایق به هم میپیوندد؛ وگرنه انسان براساس صرف اعتبارات،
نه میتواند با گذشته خود رابطه تکوینی برقرار کند و نه میتواند با آینده خود در
ارتباط عینی باشد ،بنابراین کسانی که راهی این راهاند ،از راه اعتبار (عمل به دین و
انجام وظایف الهی) به حقایق تکوینی راه مییابند.
خلاصه آنکه:
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 .0از معارف فطری به دین تعبیر شده﴿ :ذ ِلکَ الدّینُ القَیِّم﴾.

0

 .8قوانین فقهی و حقوقی که اموری اعتباریاند ،هم مسبوق به حقایق تکوینیاند،
زیرا علل احکام ،مصالح و مفاسد واقعی است و هم ملحوق به حقایق عینیاند ،زیرا
نتیجه اعمال به صورت برزخ ،دوزخ و بهشت متمثّل میشود که جزای آن نشئه ،وفاق
عمل این نشئه است و آنچه در معاد محقق میشود ،حقایق عینی است.

 )1سوره روم)30/30( :
 )2شمس الوحی تبریزی :ص 276-272
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فصل دوم
اسراری که باطن و پنهان در شریعت است ،از چه سنخی است؟
در فصل قبل بیان شدکه نظام اعتباری عالم غیر از این ظاهرش باطنی دارد ،و این
ظاهر حقیقتی دارد که در درون ظاهر نهفته و ظاهر نمود و ظهور آن باطن است.
موضوع سخن این است که این باطن ،چگونه باطنی است؟ از چه سنخی است؟
امر چگونه است؟ به عبارت دیگر این اسراری که باطن و پنهان در شریعت است ،از
چه سنخی است؟ برای پاسخ به این سؤالات ذکر دو مقدمه لازم است.

مقدمهی اول  :تمامی کمالات معلول ،در علت موجود بوده و نواقص از مرتبهی
معلولیت است
براهین عقلی منطبق بر این مسئله است که رابطه بین علت و معلول ،رابطه بین
سایه و صاحب سایه است ،به این معنا که هر کمالی در معلول وجود داشته باشد ،آن
کمال به شکل عالی در علتش موجود است و اگر معلول ،نقصی داشته باشد ،این نقص
از مراتب معلولیت است .وقتی به علت مراجعه میکنید ،علت ،آن نقص را ندارد .مثلاً
گرمای ظرف آب ،معلول گرمای آتش است (البته این مثال ،مثال درستی نیست و
فقط برای نزدیک شدن به فهم بیان میگردد ،زیرا اینها علت و معلول حقیقی نیستند
و مثال صحیح برای علت و معلول حقیقی ،نفس و ساختههای نفس است) ،گرمای
ظرف آب نقایصی دارد ،مثل ًا با گرمای ظرف آب نمیتوانید فلز را ذوب کنید ،این به
خاطر گرما نیست ،به خاطر مرتبه معلولیت است و اگر به علتش مراجعه کنید میبینید
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که علت ،این قابلیت و توانایی را دارد ،یعنی گرما قابلیت ذوب فلز را دارد .اگر نقصی
در معلول هست از مراتب معلولیت است ،زیرا وقتی به علت مراجعه میکنید ،این
نقص در علت بر طرف میشود.
رابطه بین علت و معلول رابطه بین کمال و نقص است .یعنی معلول مانند سایهی
علت یا به تعبیر دقیقتر شأنی از شؤون علت است .اگر روبروی دیوار بایستید ،چهره
و سر و دست و پای شما و  ...یعنی سایه چهره شما روی دیوار میافتد .شما کمال
آن چه را که سایه دارد ،دارید.
پس مقدمهی اول اینکه :همه کمالات معلول ،در علت هست و اگر نقصی در معلول
هست ،به خاطر معلولیت است نه به خاطر علتش .این مقدمه ،با برهان قابل اثبات
است ولی فعلاً آن را به عنوان اصل موضوعه ،مفروض میگیریم و جای اثباتش در
مباحث علت و معلول در فلسفه است.
مقدمهی دوم :عوالم چهارگانه
 -0عالم مادّه :منظور از مادّه ،قابلیت و استعداد است .دانهی گندم قابلیت دارد که
به خوشه گندم ،تبدیل شود .طیِ مسیرِ بین دانه و خوشه ،که باید توسط دانهی گندم
پشت سر گذاشته شود حرکت نام دارد .در پرتو این حرکت زمان معنا پیدا میکند.
مدّتی را که دانه برای رسیدن به خوشه طی میکند زمان مینامند .پس حرکت ،تبدیل
قوه به فعل و زمان ،مقدار حرکت است.
 -8عالم مثال یا برزخ :این عالم که مافوق عالم ماده است و به تعبیر دقیقتر ،عالم
مادّه ،نازل شدهی آن است ،از مادّه ،مجرد و خالی است .در نتیجه ،در این عالم،
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قابلیت ،استعداد و حرکت و زمان وجود ندارد .ولی از جنبه قَدَر و اندازه ،مانند ماده
دارای حد و اندازه است.
 -9عالم عقل :این عالم که مافوق عالم مثال است ،و عالم مثال نازل شدهی آن
است ،از مادّه و حدّ ،هر دو خالی است ،و عالم مجردّات نامیده میشود.
 -0عالم أسماء الهی :این عالم در بردارندهی علم محض ،قدرت محض و از هر
یک از معانی وجودی و ثبوتی و نورانیّت و جمال و جلال و کمال و سعادت و عزت
ل خالص و ناب آن را داراست.
و سرور ،شک ِ
پس از ذکر این دومقدمه به شرح مطلب میپردازیم :
سابق بر عالم ما که عالم ماده است عوالم دیگری وجود دارد .رابطه عالم ماده با
آن عوالم ،رابطه علت و معلول است .یعنی عالم ماده معلول آن عوالمی است که در
وجود ،برعالم ماده سبقت دارند .منظور از این سبقت ،سبقت زمانی نیست و منظور
این نیست که زمان دیگری بود و بعد زمان بعدی به وجود آمد .این سبقت ،مانند
سبقت چهارشنبه بر پنجشنبه نیست که چهارشنبه ،قبل از پنجشنبه است .اینکه می
گوئیم الانسان قبل الدنیا ،منظور قبل از دنیا به معنای زمانی نیست که همه تعجب کنند
و بگویند :روزگاری بود که ما بودیم و بعد به این دنیا نقل مکان کردیم .این قبل و
بعد ،قبل و بعد عِلّی و رتبی است ،آنطور که معلول ،مسبوق به علت است و علت مقدم
بر معلول است .رابطه ،رابطهی علّی و معلولی است .این عوالم هم پشت سر همدیگرند،
یعنی قبل از عالم ماده ،عالم دیگری است (قبلیت عِلّی) و خود آن عالم مسبوق به
عالم دیگری است و مافوق همه این عوالم وجود ،ذات پاک پروردگار است که علت
العلل است.
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تمامی کمالات موجود در این عالم ،در عوالم بالا به بهترین شکل و خالی از
نواقص وجود دارد
نتیجه این میشود که تمام کمالاتی که در عالم دنیا هست در عالم ما فوق دنیا هم
هست ،منتها به نحو اعلی و اشرف ،یعنی همانگونه که علت ،همه خصوصیات معلول
را به شکل کمالی دارد ،عوالمی که قبل از این عالم هستند ،تمام خصوصیات عالم
ماده را به نحو کمالی دارند ،یعنی تمام کمالات این عالم به نحو اعلی و اشرف در آن
عوالم موجود است .نواقصی که درعالم ماده هست ،مربوط به ماده و مرتبهی معلولیت
است .اصلاً در عالم مافوق این عالم ،که علت این عالم است ،این نواقص جاری نیست.
یعنی مطلق کمالات را بدون زوال و نقصان و انحراف دارد.
برای شرح کلمهی اعلی و اشرف به مطلبی از شرح رسالة الولایة آیت الله صائنی
زنجانی توجه فرمایید:
اشرف یعنی به طور بساطت .ما در این عالم شنوایی داریم ،اما با گوش .گوش را
بگیرید ،شنوائی نیست .بینایی داریم ،اما با چشم ،چشم را ببندید ،دیگر نمیبینیم .تکلم
داریم ،اما با زبان .در این عالم هر کمالی ،غیرکمال دیگر است .موضع هر کمالی ،غیر
موضع کمال دیگر است .اما در عالم مثال این کمالات به نحو اشرف است .یعنی وجود
بسیطی دارد .با تمام وجود میبیند با تمام وجود میشنود با تمام وجود ملتذّ میشود
و بهاء و بهجت دارد .کلمه اشرف از اختراعات مرحوم صدر المتألهین رحمه الله است.
در کلمات علاّمه رحمه الله هم وجود دارد .ملا صدرا زیاد این کلمه را تکرار میکند علت،
کمالات معلول را به نحو اعلی دارد .یعنی به نحو کاملتر از معلول ،بدون نقصانی که
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در معلول هست .به نحو اشرف ،یعنی به نحو وحدت و بساطت .چون در علت ،این
رقم قوای غیر متمرکز وجود ندارد .آن جا مرکز وحدت است.

0

این اجمال مطلب بود و اگر بخواهیم آنطور که سزاوار مطلب است شرح دهیم یا
خیلی کار مشکلی است و یا محال است و قابل توضیح و شرح نیست .از اینجا سرّ
روابط این عوالم با یکدیگر روشن میشود.
کمالات این عالم را در نظر بگیرید .در اینجا به چه چیزی کمال می گوئیم؟ مثلا
طعام لذیذ یا نوشیدنی گوارا یا صورت زیبا ،و امثال آن .همه چیزهایی که از آن در
این نشئه لذت میبریم و به آن لذایذ می گوئیم را در نظر بگیرید .اولین اشکال لذت
چیست؟ اینکه دائمی نیست؛ و اینکه در تمام قیود زمان ،آن لذت را ندارید و لحظاتی
لذت میبرید .مثلاً در  80ساعت انسان چند ساعت از خوردن لذت میبرد؟ یا بهتر
بگوییم چند دقیقه؟ فقط آن زمانی که غذا در دهان است و آن هم اگر گرسنه باشد و
غذا هم لذیذ باشد ،لذت میبرد .هر لذتی آنقدر آفتهای طبیعی دارد که اگر یکی از
آن آفتها به لذت عارض شود ،زیبایی لذت باطل میشود .به قول معروف میگویند:
هر نوشی با هزاران نیش همراه است .این وضعیت دنیاست .بین لذت برنده و اصل
لذت ،هزاران منافی است که اگر یکی از آنها اتفاق بیفتد به کلی آن لذت را از بین
میبرد .کوچکترین آن آفتها همین دائمی نبودن لذت است .کوچکترین آن همین
یاد مرگ است که دنیا تمام میشود .اگر انسان تأمل کند ،در می یابد که همهی این
منافیات به ماده بر میگردد .منظور از ماده چیست؟
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تمامی نواقص مربوط به مادّه است
«مادّه ،جوهر غیر محسوسی است که آثار جسمی را قبول کرده و حضور و تحقق
آن در اجسام است که باعث انفعال جسم و تغییر آن از صورتی به صورت دیگر است.
مادّه ،به این معنا نه جسم است و نه محسوس .پس منظور از ماده جسمیّت موجود
در جسمانیّات که فقط صورت محض است ،نمیباشد .این ،همان نکتهای است که
گروهی از آن غافل شده و کلام حکمای مُتألّه را به شکلی نادرست ادراک نمودهاند و
گمان کردهاند؛ اینکه میگویند برزخ مادّه ندارد و یا لذتهای آن خیالی است و یا
لذتهای عقلی در آن عالم وجود دارد ،معنای این سخنان آن است که تمامی این
لذایذ وهمی و سرابی است و در خارج موجود نیست و فقط در وهم و خیال و پندار
انسان موجود است .در حالی که این تصوّر ،پنداری باطل و انحراف از مقصود است».
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جسمیّت ،همان دارای ابعاد خاص بودن است و این حقیقت اختصاصی به عالم
مادّه ندارد ،در عالم مثال هم جسمیّت هست .آنچه را اصحاب برهان بیان داشتهاند
نفی ماد ّیت است نه جسمیّت و گروهی از علمای ظاهر از آنجا که مادّیت و جسم ّیت
را متّحد دانستهاند گمان کردهاند که نفی اولی همان نفی دومی است و این غفلت از
مراد حقیقی است.
«از طرف دیگر ،خیالی بودن لذّت یا عقلی بودن آن مساوی با سراب و باطل بودن
آن نیست .عالم خیال و موجودات آن بسیار عظیمتر از موجودات عالم مادّیاند و
تنها آمیختگی شدید انسان با عالم مادّه ،و روی گردانی از غیر مادّه باعث شده که
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موجودات عالم خیال و عالم عقل را موجوداتی ضعیف و بی اثر بداند .اگر حجابها
کنار روند ،عظمت آن عالم و موجودات آن بر انسان آشکار میشود».
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مقصود ما از ماده در مباحث حِکمی و فلسفی ،قوه است .ما به قوه ،ماده می گوئیم.
حال قوه یعنی چه؟ صندلی چوبی بالقوه خاکستر است .اگر آن را آتش بزنید ،تبدیل
به خاکستر میشود .دانه گندم بالقوه خوشه گندم است .در عالم ماده همه چیز ،فعلیتی
دارد .الآن گندم است ولی یک لحظه بعد معلوم نیست چه باشد .یک لحظه بعد ممکن
است گندم آرد شود و آرد هم نان شود و نان خورده شده و تبدیل به سلول چشم یا
گوش یا خون یا ...و یا به نطفه تبدیل بشود و این نطفه به انسان تبدیل گردد .پس
نمیدانیم گندم یک لحظه دیگر چیست؟ مو یا چشم یا پوست یا انسان است.
در نتیجه مقصود از ماده ،قوه ،مقصود از حرکت ،تبدیل شدن قوه به فعلیت ،و مراد
از زمان ،آن مقدار و اندازه از زمانی است که لازم است تا قوه به فعل تبدیل شود.
عالم با تمام موجوداتش در حالِ حرکت است .یعنی جوهر عالم در حال حرکت است.
دائما هر موجودی ،در مراتب وجود به سمت دیگری میرود ،در حال حرکت به سمت
کمال که یا کمال سعادت است یا کمال شقاوت ،میباشد .این حرکت را حرکت جوهری
میگویند .پس جوهر این عالم در حال حرکت است.
باطل شدن لذت ،به دلیل حرکت است .زیرا لذت ،مادی است ،الآن هست و یک
آنِ دیگر نیست .اگر به فعلیت میرسید و فعلیت محض میشد و دیگر بعد از این
فعلیت ،قوهی فعلیت بعدی در کار نبود ،لذت برنده هیچ وقت ناراحت نبود زیرا لذت
به فعلیت رسیده و متوقف میگشت و هیچگاه تمام نمیشد .اما هیچ چیز دارای توقف
نیست ،الان لذت است و یک لحظه بعد بدبختی است .الآن خورده میشود و خیلی
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لذیذ است ،ولی لحظه دیگر وارد معده میشود و معلوم میگردد که فاسد بوده و انسان
را مریض میکند و کار به بیمارستان میکشد .این لذت بالفعل تبدیل به مسمومیت
بالفعل بعدی میشود .اینست که کلّ آن لذت باطل میگردد.
هیچ چیز در این عالم ثابت نیست و معلوم نیست لحظه بعد چه میشود .چون هر
چیزی لحظه بعدی دارد و لحظه بعد هم چیز دیگر است ،پس هیچ چیز ثابت نیست.
این قضیه مربوط به عالم ماده است که هر لحظه ،فعلیت فعلی ،در لحظه بعد به فعلیت
جدیدی تبدیل میشود .اینست که لذتی پدیدار میشود ،ولی باقی نمیماند و در
لحظهی بعد باطل میشود.
با دقت و تأمل روشن میگردد همه نواقص و منافیات ،یا در ابتدا یا به واسطه به
ماده برمی گردد مانند نواقص خلقی و وهمی.
«نواقص خلقیّ مثل چیزی که از اول خلقت ناقص است .از اول چشمش ،گوشش
یا ادراکش ناقص است .این نقصان در خلقت مربوط به ماده است .مصوِر و مسبِب
وقتی به ماده ،صورت اعطا می کرد صورت تام را اعطا کرده است ولی ماده ،صورت
را به طور کامل نپذیرفته است .مثل مُهری که روی یک صفحه کاغذ زده میشود و
بعضی کاغذها تمام نقش مهر را نمیگیرند و ناقص میشوند .نواقص وهمی مع الواسطه
به ماده برمیگردد .فردی مواد اولیه غذای لذیذی را تهیه کرده و به منزل آورده است.
از صبح وقت کد بانوی خانه صرف پخت و آماده سازی آن شده اما به جای نمک
اشتباهاً پودر لباس شویی در غذا ریخته است .پس از آن همه زحمت در اولین لقمه
معلوم میشود ،غذا قابل خوردن نیست .باید دور ریخته شود .این آفت واهمه است.
یعنی خیال کرده نمک است .و در واقع نمک نبوده است .توهم به جای واقعیت نشسته
است .این آفت داخلی است .ما روزانه چقدر از این اشتباهات مرتکب میشویم.
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میخواستیم فلان کلمه را بنویسیم کلمه دیگر نوشتیم .میخواستیم فلان لفظ را بگوئیم،
لفظ دیگر گفتیم .این رقم اشتباهات آفت توهم است .آفت درونی است .پس هزاران
آفت بیرونی و درونی به لذایذ عالم ماده صدمه میزند .لذت بی آفت در این عالم
وجود ندارد .وهم و ادراک ،ماده نیستند مجرد هستند .اما این ادراک از انسان برخواسته
است و انسان مادی است .حواس پرتی و اشتباه او منتسب به عوامل مادی است».
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آنجایی که ماده نباشد ،نقص هم نیست .ماده فقط متعلق به دنیا است .عالمی که
مافوق عالم دنیا است ،ماده ندارد ،لذا نقص ندارد .پای ماده تا لحظه مرگ در کار
است و بعد از مرگ مادهای در کار نیست و فقط فعلیت محض است و از عیوب خالی
است .عالم بعدی فقط صورت است و دیگر ماده نیست .یعنی تا لحظه مرگ هر فعلیتی
میتواند به فعلیت جدید تبدیل شود ،امّا لحظه بعد از مرگ ،حرکت در کار نیست.
حرکت تا وقتی در کار است که ماده در کار است .آنجا لذت بدون منافی است زیرا
مادی بودن ماده ،منافی لذت است ،آنجا فعلیت محض است.
اصلاً نمیتوان تصور کرد که یعنی چه؟ فرض کنید که غذای لذیذی را در دهانتان
گذاشتید و لذتی که از خوردن این غذا میبرید ،تمام نشود و دائما با شما همراه باشد.
اصلاً قابل تصوّر نیست .زیرا لذت همیشه تا زمانی است که غذا را میجویم .فقط
وقتی در دهانمان است لذت میبریم و وقتی از دهانمان پائین میرود ،و مراحل هضم
را طی میکند ،دیگر لذت نمیبریم .وقتی که معده پر میشود ،دچار ناراحتی و اذیت
میشویم و ناراحتیها و اذیتهایی که از این پر خوری کردیم ،شروع میشود.
دقت کنید که مقصود از ماده ،جوهر غیر محسوسی است که انفعال میپذیرد ،یعنی
همان قوهای که به فعلیت تبدیل میشود .مقصود از ماده ،جسمیت نیست.
 )1شرح مرحوم آیت الله صائنی زنجانی بر رسالة الوَلیة
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میز بالفعل چوب است اما بالقوه معلوم نیست ،چون ممکن است لحظهای دیگر
خاکستر باشد .نطفه ،بالفعل نطفه است ،اما بالقوه انسان است .هر چیزی در این عالم
یک فعلیت دارد و یک قوه ،خاک بالفعل خاک است و بالقوه هزاران چیز است .خاک
در ساختمانِ گیاه تبدیل به عطر یا علف میشود .علف بالفعل علف است ،آن را حیوان
میخورد و شیر یا گوشت میشود .همان علف در ساختمان بدن حیوان ،شیر میشود.
همان علفُ ،سمّ میشود ،آن شیر علف بوده و علف هم خاک بوده است ،انسان آن را
میخورد و گوشت ،خون ،پوست و یا نطفهی انسان میشود .همان خاک ،انسان
میشود .پس دائم این عالم در حال حرکت است.
بهترین لحظه برای مواد همان لحظهای است که انسان میشوند .چون تمام این
کارخانه کار میکند که انسان بسازد .همانطور که ما مسیر کمال را طی میکنیم ،همه
موجودات هم مسیر کمال را طی میکنند ،کمالشان این است که قوه ی انسانیتشان،
انسانِ بالفعل بشود ،آنوقت کمال انسان این است که خدا گونه و خلیفة الله بشود.
در این عالم ،دو مشکل وجود دارد ،یکی ماده است که تمام لذتها را باطل میکند،
چون مادی بودن این دنیا باعث میشود که لذت آنی باشد و لذت در درون هزاران
گرفتاری و مشکل باشد.
مشکل دوم این است که همه چیز در دنیا حد و اندازه دارد ،همانطور که مسافت
را میسنجید و می گوئید :سانتی متر ،متر و کیلومتر ،و در ملاکهای مختلف وزن را
میسنجید و می گوئید :گرم و کیلوگرم و ...به همین ملاک و میزان لذت را هم میشود
درجه بندی کرد .ما راجع به لذت ملاک بین المللی نداریم ،ولی میفهمیم که از این
غذا بیشتر از آن غذا و از این میوه بیشتر از آن میوه لذت میبریم .مثلاً بعضی از
خوردن بیشتر لذت میبرند و بعضی از اطعام دیگران و بعضی از خوابیدن و برخی از
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تماشا کردن کوه و دشت و صحرا ،چنان لذتی نصیبشان میشود که با لذت هیچ
خوراکی آن را عوض نمیکنند .همهی لذایذ ،اندازه و حد دارد .لذت بینهایت در این
عالم نداریم و این یعنی حد.
عالم بعدی که مافوق عالم ماده و علت آن میباشد ،عالم مثال است .عالم مثال،
ماده ندارد ،پس مشکل اول را ندارد ،یعنی تمام لذایذ در عالم مثال یا برزخ ،لذت
خالص است .مثل این دنیا نیست که یک نوش آن با هزاران نیش همراه باشد .در آنجا
همه نیشها را میکشند و لذت خالص تحویل انسان میدهند و چون ماده ندارد ،نیش
هم ندارد .اما حد دارد ،یعنی لذت خوردنی با لذت شنیدنی در عالم مثال فرق میکند.
مانند این دنیا است که موسیقی یک جور لذت و خوراکی گونهای دیگر لذت دارد،
ضمناً خود خوراکیها لذایذشان با هم فرق میکند .مشاهدات هم لذایذشان با هم فرق
میکند .عالم برزخ این گونه است ولی خودِ حدِ عالم مثال نیز نقص است .حد یعنی
لذایذ جدا از هم هستند.
از سوی دیگر هر جا مقیدی باشد ،قطعاً مطلقی هم هست .هر جا محدودی باشد،
حتماً نامحدودی هم هست .محدود یعنی چه؟ یعنی حقیقتی را درون ظرف ریختید.
خودِ آن حقیقت بدون ظرفش کجاست؟ وقتی در ظرف میریزید ،محدود میشود .هر
معنای مقید ،مطلقی پشت سر دارد .مطلق و مقید مقابل هم هستند .تا مطلق نباشد مقید
نیست ،تا نامحدود نباشد محدود نیست .وجود محدود ،حاکی از وجود نامحدود است.
نامحدود را حد زدهاید و محدود شده است .اگر نامحدود نبود ،محدود از کجا میآمد؟
پس وجود محدود حاکی از وجود نامحدود است .لذت محدود یعنی ،لذتی که به آن
اندازه و حد زده باشیم .خودِ این مسئله دلالت میکند بر اینکه این لذت مرتبهای دارد
که آن مرتبه حد ندارد «أفرأیتم النشأة الاولی».
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محدود فی نفسه مرتبهای دارد که آن مرتبه حد ندارد .اگر بخواهیم منطقی بگوئیم،
باید اینطور بگوئیم که مثلاً انسان ،حیوانِ ناطقِ است .ناطق و حیوان جزء ذات انسان
است ولی اگر در تعریف انسان بگوییم شاعر ،شاعر خارج از ذات انسان است .0چیزی
که خارج از ذات انسان است ،جزء ذاتش نیست که همیشه با آن باشد ،بلکه در جایی
به آن حمل شده است .حد ،جزء ذات لذت نیست .اگر لذت را تعریف منطقی کنید،
حد جزء ذات آن نیست.
حد خارج از ذات محدود است که در جای خود ،برهان این بحث آمده است .باید
نشئهی دیگری بالاتر از عالم مثال باشد که خودِ لذایذ ،بی حد در آنجا وجود داشته
باشد (البته منظور از بالاتر ،بالاتر مکانی نیست ،بالاتر رتبی است) .لذتِ خالصِ بدون
حد باشد .لذت خوردن و نوشیدن و شنیدن و ازدواج کردن و دیدن و همهی این لذایذ
که در دنیا وجود دارد ،در عالم مثال هم مانند همین لذایذ هست فقط ماده ندارد ،یعنی
لذتِ خالص است .اما در اینجا لذت شنیدنی از خوردنی جداست چون حد دارد .از
خوراکی ،لذت آمیزش را دریافت نمیکنید ،از شنیدنی ،لذت بوی خوش را دریافت
نمیکنید ،از نوشیدنی لذت غذا را دریافت نمیکنید .نمیشود آب بخورید و از آب
لذت غذا را دریافت کنید .در این دنیا کمال خوردنی را از نوشیدنی نمیگیریم .برزخ
هم از این جهت مانند دنیا است ،لذتی که در شیرینی هست ،لذتی نیست که در ترشی
هست .حتی اقسام خوراکیها هم با هم فرق دارند ،لذت خودِ شیرینیها با هم فرق
دارد.

 )1با نگاهی عمیق تر ،ناطق و حیوان نیز حد انسان می باشند و از ذات انسان خارجند .اگر بخواهیم برای
انسان تعریف درستی ارائه کنیم باید بگوییم انسان مساوی است با فقر .یا ایها الناس انتم الفقرا الی الله.
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در نشئهای که بالاتر از نشئه مثال است ،حدود ساقط میشود .همه لذتها در آنجا
یک جا موجود است .این جمله یعنی چه؟ یعنی اگر به فرض در آن عالم طعامی را
بخورید ،لذت تمام خوراکیهای عالم در آن هست .وقتی طعامی را میخورید ،لذت
تمام خوراکیها و نوشیدنیها و موسیقیهای عالم را دارد .اول اینکه لذت تمام لذایذی
که از ناحیه چشم و لمس و گوش و ...هست در آن یک لذت هست و دوم اینکه لذتی
که دریافت میکنید اندازه ندارد و نمیتوان برای آن درجه گذاشت که مثلاً بگوئیم
لذتهای این دنیا  5درجه است و آنجا  5میلیارد درجه است .آنجا اصلاً حد ندارد،
با یک دریافت تمام لذایذ عالم به طور بینهایت به جان انسان سرازیر میشود.
این مسئله را در این عالم نمیتوانیم بفهمیم .از این حقیقت چگونه تعبیر کردهاند؟
شنیدید که میگویند:
چون که با کودک سرو کارت فتاد

پس زبان کودکی باید گشاد

میگویند :همه طعمها دریک میوه بهشت موجود است.
علامهی مجلسی اول میفرمایند:
«در واقعهای در حالت بیماری که تمام اطبّا از معالجهی آن ناامید بودند ،اهل بیت
عصمت و طهارت را دیدم و به برکت آن واقعه شفا یافتم .حضرت سید المرسلین ،چند
چیز عطا فرمودند از طعام و میوهی بهشت ،از آن جمله سه سیخ طلا که ،کباب بود.
هر لذّتی که تصوّرنکرده بودم در آن بود و به هر کس میدادم چیزی کم نمیشد .من
به حاضران مجلس میگفتم :آیا مکرر به شما نمیگفتم که طعام بهشت صدهزار مزه
دارد و هر چه میخورند تمام نمیشود .میوهای کرامت فرمودند شبیه هنداونه و از آن
نیز میخوردم و صدهزار مزه داشت0»...
 )1لوامع صاحبقرانی :ص 1
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همه این مطالب با برهان ثابت شده است و در نزد اهلش مسلم است.

تأثیر ملکات و احوالی که انسان در عالم مادّه کسب میکند در قوص صعود
آنچه گفته شد ،رابطه بین دنیا و قبل از دنیاست .حال ببینیم رابطه بین دنیا و بعد
از دنیا چگونه است؟ قوس نزول از عوالم بالا تا پائین آمده است و دوباره مرحله را
در جهت عکس باید طی کند (که در مرحله صعود بر عکس نزول است) .در مرحله
نزول از ذات اقدس حق تعالی شروع شده و آمده تا عالمی که حد نداشته و سپس
آمده به عالم مثالی که حد داشته و بعد به عالم ماده آمده است ،اما در قوس صعود بر
عکس است .یعنی بعد از عالم ماده ،عالم مثال است و بعد از عالم مثال عالم عقل
است و بعد از عالم عقل ،عالم اسماء الهی و بعد از آن هم ذات مقدس است که به آنجا
احدی راه ندارد.
در قوس صعود ،مسیر برعکس است ،اول مثال است و بعد نشئه بی حد که به آن
نشئهی عقل یا همان عالم عقل میگویند .آنجا اول عالم عقل است و بعد مثال ولی
اینجا اول مثال است و بعد عقل.
یک فرق دیگر هم دارند .صورتهای مثالی ،ماده دارد که آن ماده ،نفس است.
نفس یعنی جان انسان .جان انسان مادهای است که در عالم مثال صورت پیدا میکند.
صورتهای مثالی به اذن پروردگار برای نفس حاصل میشود .یعنی خودِ انسان است،
خودش بر سر سفرهی خودش است .هر لذتی که بخواهد ببرد از جانب خودش و هر
اَلمی هم به او برسد ،از خودش است .خودش ماده است ،به تعبیر دیگر خودش مهمان
خودش است .به تعبیر تخصصی ،خودش ماده آن صوری است که قرار است به او
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نازل شود ،نور اگر بخواهد ،از این است .ظلمتی اگر باشد ،از خودش ،طعامی هم اگر
باشد ،از خودش است .عذابی هم اگر باشد ،از خودش است .چون مادهی صورتهای
عالم مثال ،نفس است ،به اذن پروردگار در آنجا ،این صورتها برای نفس ،شکل پیدا
میکند.
جناب ملا صدرا در کتاب شریف شواهد الربوبیه میفرمایند:
«کلما یراه الإنسان فی هذا العالم أو بعد ارتحاله إلى الآخرة فإنما یراه فی ذاته و
فی عالمه و لا یرى شیئا خارجا عن ذاته و عالمه و عالمه أیضا فی ذاته». 0
هرچه را انسان در این عالم یا در عالم آخرت و بعد از رحلت خود از این دنیا
مشاهده میکندآن را در ذات خود و در علم خویش میبیند و هیچ چیز را در خارج
از عالم خود و ذات خویش مشاهده نمیکند و عالم او نیز در درون ذات اوست.
انصراف از دنیا و انقطاع از عالم ماده و صعود به عوالم مثال ،کلیات عقلی
وعالم اسماء و در نهایت فنای فیالله
نفس مدتی در عالم ماده توقف کرده و به آن عُلقه گرفته است .این عالم هم عالمِ
وهم و اعتبار است ،احوال و ملکاتی را از دنیا کسب کرده که گاهی این ملکات با آن
نشئه سابق (یعنی عالم مثال) هماهنگی داشته و گاهی هم نداشته است .این نشئه،
حجابِ نشئه ی مثال است .نفس دلبسته به عالمی شده که حجاب عالم مثال است و
این حجاب ضخیم شده است« ،کلاٍََّ بَلْ رَانَ عَلیَ قُلُوبهٍِِم مَّا کاَنُواْ یَکْسِبُونَ ،کلاٍََّ

 )1الشواهد الربوبیة فى المناهج السلوكیة :ص245 :
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إِنهٍَُّمْ عَن رَّبهٍِِّمْ یَوْمَئذ لمَّحْجُوبُون ،»0إخلاد در زمین پیدا کرده یعنی به زمین چسبیده
است .گوهر جانش خاکی شده و از حق غافل گشته است.
گاهی هم به عکس این حالت پیش میآید و شخص از زخارف این دنیا انصراف
پیدا میکند ،نفس یک ماده است که فوری رنگ میگیرد ،با هر چیزی که سروکار
داشته باشد ،رنگ آن را پیدا میکند .اگر با دنیا و شاخههای دنیا سروکار داشته باشد،
رنگ خاک دنیا میگیرد ،چون دنیا حجاب است ،خودش حجاب خودش میشود .تو
خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز.
بیرون کند از خود صفت دیو

جانها ازلی گردد اگر این تن خاکی
و ددی را

هـرگز نتـوان دیـد جمـال احـدی

بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را
را

اگر با دنیا سروکار نداشته باشد و از آن انصراف دهد ،ملکات سابقش برمی گردد،
ولی اگر به این عَرَض (عرض چیزی است که عارضی است ،میآید و میرود) پشت
کند و فقط به اندازهای که ضرورت اقتضا میکند ،از این دنیا بهره ببرد (چون دنیا مسیر
است) و چهره جانش را متوجه ماوراء این عالم کند و به آن انس پیدا کند ،بعد از
اینکه از ماده منقطع شد ،با صورتهایی سروکار پیدا میکند که با خودش هماهنگ
است ،با عالم مثال و ارواح ارتباط برقرار میکند .قبلاً هم با همینها اُنس داشت ،ولی
بر اثر اخلاد در این دنیا ،این انس از دستش رفته است .به روح و ریحان و جنت نعیم
اشراف پیدا میکند و صورتهای کمالیاش چند برابر و لذتهای روحیاش زیاد
میشود .قبلاً هم این حالات را در عالم مثال داشت ،اما اینجا شدت پیدا میکند.
 )1سوره مطففین)15-14/83( :
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این حالات را در هنگام قوس نزول داشت ولی در قوس صعود حالاتش اوج
میگیرد چون معلوماتش در نشئه ماده در اثر انقطاع زیاد شده است ،در عالم عقل
یعنی عالم بعد از مثال هم ،بیشتر از قوس نزولش اوج میگیرد و انوار و اسراری را
مشاهده میکند .تمام لذایذ دنیا از طعام و شراب و لباس و نکاح و سمع و بصر را به
گواراترین شکل مشاهده میکند.
نه درد و اَلم مادی دارد و نه درد و اَلم وهمی ،چون ما بخشی از آلام و دردهایمان
وهمی است ،همه ما نگران آینده هستیم که این واهمه است .چون قوه واهمه این
نگرانی را ایجاد میکند ،زیرا تمام زندگی ما ،لحظهای است که در آن زندگی میکنیم.
 .این کارِ قوه واهمه است زیرا قوه واهمه در انسان توهم ایجاد میکند و نگران آینده
میشود .اما او نه اَلم مادی دارد ،چون آنجا مادهای در کار نیست ،و نه الم وهمی ،نه
رنجی و نه خستگی.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  الدُّنْیَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا طَاعَةً وَ بَابُ ذَلِکَ کُلِّهِ مُلَازَمَةُ الْخَلْوَةِ بِمُدَاوَمَةِ
الْفِکْرَةِ وَ سَبَبُ الْخَلْوَةِ الْقَنَاعَةُ وَ تَرْکُ الْفُضُولِ مِنَ الْمَعَاشِ وَ سَبَبُ الْفِکْرَةِ الْفَرَاغُ وَ عِمَادُ
الْفَرَاغِ الزُّهْدُ وَ تَمَامُ الزُّهْدِ التَّقْوَی وَ بَابُ التَّ ْقوَی الْخَشْیَةُ وَ دَلِیلُ الْخَشْیَةِ ال َّتعْظِیمُ لِلَّهِ َو
خلِیصِ طَاعَتِهِ وَ أَوَامِرِهِ وَ الْخَوْفُ وَ الْحَذَرُ وَ الْوُقُوفُ عَنْ مَحَارِ ِمهِ وَ دلیلها
التَّمَسُّکُ بِتَ ْ
نعِبادِهِ الْعُلَماءُ.
الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما یَخْشَی اللَّهَ مِ ْ
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رسول خدا میفرمایند :دنیا لحظهای بیش نیست پس این لحظه را صرف طاعت و
بندگی خدا کن .راه آن هم ملازمت با خلوت به همراه مداومت فکر است .سبب
خلوت ،قناعت و رهاکردن بار اضافی معاش است .سبب فکر فراغت ،و ستون و بر
پادارندهی فراغت زهد و نهایت زهد ،تقوی است .راه ورودی تقوا خشیت و نشانهی
 )1بحاراألنوار  :ج ،67ص 69 :
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خشیت عظیم شمردن حق تعالی با عمل به دستورات و اوامر او و ترس و خود داری
از محارم الهی است و نشانهی آن نیز علم است ،خداوند میفرماید :تنها عالمان هستند
که خشیت الهی را در دل دارند.
ملکاتی که نفس کسب میکند باید ملکاتی باشد که از کلیات مهجورش نکند.
چطور این ملکات انسان را مهجور میکند؟ عمدهی آن توجه نفس است .نفس به هر
چیزی که متوجه شد ،به میزان آن توجه از اطراف خودش منقطع میشود .به عنوان
مثال اگر درد دارد و این درد هم شدید است و مهمانی از راه میرسد و حواس متوجه
پذیرایی از مهمان میشود ،آیا درد از بین رفته و بیماری خوب میشود؟ خیر ولی درد
را احساس نمیکند .درد و بیماری هست ولی چون توجه را از این درد برداشته و
منعطف به سمت دیگر کرده ،توجه از درد منحرف شد و انحراف توجه از درد باعث
شد که آن را حس نکند ،نه اینکه درد نیست ،آن را حس نمیکند .وقتی مهمان میرود،
متوجه میشود که هنوز درد هست .این ،توجه نفس است.
اگر در مکانی صداهای مختلفی باشد ولی کسی بخواهد به صدای گویندهی خاصی
توجه کند ،صداهای دیگر را اصلاً نمیشنود .از بین صداهای متعدد به صدای این
شخص گوش میدهد و فقط حرف این شخص را میفهمد ،ده نفر دیگر هم دارند
حرف میزنند و نه گوش او اشکال دارد و نه صدای آنها ،ولی چون توجه خود را
به این گوینده منعطف کرده است ،فقط صدای گوینده را میشنود ،این را توجه نفس
گویند.
اگر انسان ،متوجه دنیا باشد ،حقایق موجود کنارش را نمیبیند .برزخ همین الآن
موجود است ،اگر ملکاتش از سنخ ملکاتِ حاجب نباشد (در قرآن گفته است که
حاجب کدام است و همه آنهایی که حاجب بوده ،اسمش را معصیت گذاشتهاند) باز
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هم اوج میگیرد .عالم تجرد را مشاهده میکند .آن عالم در نور و سرور و جمال و
کمال دیگر حد ندارد ،حد و حدود و قدر ندارد و بینهایت است .اگر این حالت در
جانش استقرار پیدا کند و ثابت و ملکه شود ،و از حال به مقام تبدیل گردد ،از عالم
عقل هم میگذرد ،به نشئه اسماء الهی راه پیدا میکند .آنجا عالم معانی محض و خالص
است .اینجا عا ِلم را و آنجا خود علم را میبیند .آن عالَم ،عالَم علم خالص قدرت
خالص ،حیات خالص و جلال و کمال و سعادت و عزت و سرور و حبور خالص
است .خودش ملحق به اسماء و صفات میشود .مندمج در اسماء میشود و با إندماج
در أسماء ،در ذات متعالیه مندمج میشود ،چون ذات غایب است ،این هم غیب میشود.
نفس کنار میرود و دیگر از او خبری نیست و بقاء بالله پیدا میکند.
بـا مـن بــودی منت نمــیدانستم
رفتم چو من از میان ترا دانستم

یا من بودی منت نمیدانستم
تا من بودی منت نمیدانستم

دیگر سالکی در کار نیست .سالک و سبیل و مسلک و همه چیز کنار میرود و
جز حق چیزی باقی نمیماند.
این امر ،زمانی است که ملکاتش با عالم قدس تناسب داشته باشد .اگر ملکاتش
با عالم خاک ،ملایمت داشته باشد ،یعنی دنیا پرست شود ،امر برعکس میشود ،دائما
الم و عذاب از انواعش مشاهده میکند ،چون اصل ذاتش میخواهد اوج بگیرد و
میخواهد از این همّ و غم خارج شود ،چون ملکات پست کسب کرده است ،او را به
زمین میکشاند .مانند یک بالن که میخواهد بالا برود ،اما تا جایی که توانستند به آن
وزنه بستهاند که این وزنهها اجازه نمیدهد بالن بالا برود.
ا لا ای طایر قدســـی در این ویرا نه منزل ها

بسی دام است و دیو و دد بسی غول است و رهزنها

در این جای مخوف ای مرغ جان ایمن ک جا

گذر زین جای نا امن و ن ما رو ســـوی مأمن ها
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از یــاد تو آن ریحــان و روح و بــاغ گلشـــنهــا

در این لای و لجنها و در این ویرانه گلخنها شد

به یک دو دا نهی ارزن فرو ما ندی ز خرمن ها

در این کوی و در این برزن چه پیش آ مد تو را

1

تو را با ید که بر کویش بود هر دم نشـــیمن ها

رهزن
ســـحر گاهی که میآ ید نســـیم کوی د لدار

مسأله آنطوری که مردم خیال کردند نیست که بهشت یک باغ بزرگ است و آتش
اشقیاء ،حفرهای از آتش .بلکه نشئه ای است که اصلاً قابل وصف نیست ،همانطور که
لذت ،بینهایت است ،عذاب هم بینهایت است ،چه کسی میتواند بفهمد یعنی چه؟
برای اینکه بفهمیم اینگونه گفتهاند که :آتشِ دنیایِ شما ،از آتش جهنم است ،هفتاد بار
شسته شده است( .8هفتاد بار شسته شده کنایه از کثرت است) .ریاضیاش را میشود
فهمید ولی حقیقتش را نمیشود درک کرد ،اگر حد آتش را برداریم ،میشود حرارت
بینهایت ،که این میشود جهنّم .فقط آنقدر برایمان قابل تصور است که می گوئیم:
آب در دمای  011درجه میجوشد ،یا چند هزار درجه شود ،آهن ذوب میشود.
میگویند هستهی خورشید ،حرارتش  81میلیون درجه است ،چون هستهی خورشید
درجه دارد که  81میلیون درجه است ،اگر عدد آن را برداریم ،آنوقت میشود جهنم.
همانطور که بهشت را نمیشود تصور کرد ،جهنم را هم نمیتوان تصور کرد .امیر
المؤمنین میفرمایند :هر چه گفتهاند و شنیدهاید ،وقتی آنطرف میروید ،میبینید که
مافوق شنیدهی شماست.
 1دیوان آیة الله حسن زاده آملی :ص 1
َار َج َهنَّ َم َو قَ ْد أ ُ ْ
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ت
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َت َ
َار ُك ْم َه ِذ ِه ُج ْز ٌء ِم ْن َ
ع ْب ِداللَّ ِه إِ َّن ن َ
س ْبعِینَ ُج ْزءا ً ِم ْن ن ِ
ْ
ْ
َ
َو لَ ْو ََل ذَلِكَ َما ا ْست َ َ
ص َر َخ
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طا َ
ي أ ْن ی ُِطیقَ َها [یُط ِفئَ َها] َو إِنَّهُ لَیُؤْ تَى بِ َها یَ ْو َم ال ِقیَا َم ِة َحتَّى تُو َ
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ختِ َها بحاراألنوار :ج ، 8ص 288 :
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تفاوت قوس صعود و نزول
از آنچه که گفتیم معلوم شد بین بَدأ و عود از دو جهت تفاوت وجود دارد:
 -0چون نفس در سیرش در این عالم ،معلوماتی را کسب کرده است ،عالم
بعدیاش چه در ناحیه سعادت و چه در ناحیه شقاوت خیلی وسیعتر از عالم قبلی
است.
 -8در قوس نزول ،سعید و شقی یکجا با هم بودند ،شیطان و مَلِک همراه بودند،
اما در قوس صعود از هم جدا میشوند و مسیر به دو مسیر سعادت و شقاوت تقسیم
میشود ،سعید و شقی ،لذت و الم ،جنت و نار ،از هم جدا میشوند.
این مطلب با روایاتی که دلالت بر سبق و حتمی بودن شقاوت اشقیا و خشک شدن
قلم مینمایند منافات ندارد .این دسته از روایات ناظر به قضای حتمی میباشند و
مربوط به مراتب عالیهی این عالمند که آن مراتب از آلوده شدن به احکام قوه و امکان
خالیند .اجمال و قبول تغیّر از خصوصیات مرتبهی قوه و امکان است.

0

از مطالبی که گفته شد ،ارتباط بین دستورات دین و اعمال و مجاهدات شرعیه با
وعده و وعیدهای الهی به زبان انبیای عظام و حقایق این عالم معلوم میشود ،همهی
دستورات دینی برای این آمدهاند که چهرهی جان انسان را از این عالم منقطع کرده و
متوجه ماوراء این طبیعت نمایند .انسان را صحیح و سالم از این راه های پیچ اندر
 )1فی التوحید و تفسیر القمی عن النبی ،قال« :سبق العلم ،و جف القلم ،و مضی القضاء ،و تم القدر بتحقیق
الکتاب و تصدیق الرسل ،و بالسعادة من الله لمن آمن واتقی ،و بالشقاء لمن کذب و کفر» ،الحدیث؛ و َلمنافاة
بین کون هذا النظام فی مرتبة من مراتب وجوده محتوما ً غیر قابل للتغیر ،و فی مرتبة اُخری قابالً له؛ فإن
اإلجمال و قبول التغیر من لوازم مرتبة القوة و اإلمکان من اَلستعدادات المتفرقة؛ و أما المراتب العلیا فمقدسة
عن شوب القوة و اإلمکان ،والی الله الرجعی.
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پیچِ دنیا نجات بدهند و طوری عبورش دهند که آلوده به این دنیا نشود ،تا آن طرف
گرفتار نگردد.
این عالم ،عالم اعتبار است ولی در کنار این اعتبار باطنی وجود دارد و راه دستیابی
به باطن ،گذشتن از اعتبار است .تنها راهی که برای دستیابی به باطن وجود دارد،
انقطاع از عالم ماده است که به ترک دنیا از آن تعبیر کردهاند و غیر از این هیچ راهی
وجود ندارد و محور این رساله تا آخر ،همین مسئله است.
آینه تمام نمای این مسئله هم خود حضرت علامه است ،یعنی زندگی و سیر ایشان،
تماما نشان دهنده این مطلب است.
«در عرفان عملی ،مسیر نیل عارف به توحید اصیل ارائه میشود .در واقع عرفان
همان بیان مسیر سلوک عارف به سوی توحید محض است .چون علاّمه طباطبایی
همانند بعضی از اساتید مخصوص خود ،سالک این طریقت و راهی این راه بود،
توانست برای سلوک خویش سفرنامهای بنویسد که همان رسالة الولایه است .این
رساله نه تنها یک سفرنامه ،بلکه میتوان گفت زندگینامه ایشان است ،چون زندگی
علاّمه تماماً سلوک توحیدی بود».
سفرنامه رسالة الولایه بازگویی سیر یک عارف از «خلق» تا «حق» است که تا
کسی این مسافت را نرفته باشد و از نزدیک با مسائل آن روبهرو نشده باشد ،توان
بیان آن را با چنین قلم و رقم راسخی ندارد .برخی نیز این مسیر را طی کرده بودند؛
امّا توفیق بیان آن را نیافتند و برخی هم نخواستند آن را بیان کنند .علاّمه طباطبایی
از علمایی بود که راهی این راه بود و توانست به مقداری که راه را طی کرده بود ،آن
را برای دیگران بازگو کند و به عبارت بهتر« ،مشهود» را «مبرهن» کند .علاّمه
طباطبایی از این توانایی لازم برخوردار بود که «حضور» را «حصول» و «مشهود» را
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«مفهوم» و «عرفان» را «برهان» کند و به طور کلّی بتواند آنچه را یافته بود ،به قلم
آورد و مستدل سازد.
علاّمه طباطبایی در بعضی از مباحث آن رساله ،یادآور شدهاند که «این سخن در
کتابهای دیگران نیست» .ایشان تعبیری به این بلندی و عزّت و عظمت را در هیچ
جایی بیان نکردهاند ،زیرا در این زمینه میگویند« :و هذا البرهان من مواهب الله
سبحانه المختصّة بهذه الرسالة و الحمد لله»؛ یعنی این برهانی که در زمینه «ولایت»
ذکر کردهایم ،از مواهب الهی است که در این رساله آمده است و در دیگر نوشتارهای
من نیست».

0

جناب ملاصدرا نیز دارای چنین هنری است .جناب ملاصدرا خواسته است شهود
عرفا را به زبان برهان در بیاورد و در این کار نیز با توفیق الهی موفق بوده است.
اوجی که ملاصدرا دارد و فخر بشر است و صدر المتالهین است ،به همین خاطر است،
علامه نیز که شاگرد این مکتب است از آن جایی که خود استادی بی بدیل است به
زیباترین شکل آن سفرنامه را به زبان برهان در آورده است.

 )1شمس الوحی تبریزی :ص 272-271

90

تتمه  :آیات و روایاتی که مطالب قبل را تأیید میکنند
تنها هدف ادیان الهی قطع توجه انسان از طبیعت و روی آوردن او به ماورای
این نشئه است
آنچه که در بخشهای قبل خواندیم قسمت برهانی بحث بود .با توجه به
توضیحاتی که گفته شد ،سرّ دستورات شرعی که به زبان انبیاء آمده ،روشن میشود.
مجموعه دستورات انبیاء ،انقطاع از عالم ماده است تمام دستورات شرعی ،جهتشان
انصراف از دنیاست .هیچ دستور شرعی نیست که جان را به دنیا گره بزند .حتی
دستوراتی که مربوط به زندگی دنیای انسان است.
اگر در شریعت اسلام و در تمامی ملل الهی ،در آن قسم حقیقیشان ،دقت کنیم
در مییابیم تنها همت دستورات دینی این است که چهره جان انسان را از این عالم
طبیعت ،متوجه ماوراء طبیعت کند.
خداوند تعالی از زبان مبارک رسول خدا فرموده« :قُلْ هَذِهِ سَبِیلیِ أَدْعُواْ إِلیَ اللَّهِ
عَلیَ بَصِیرَة أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنی »0من و پیروانم به سوی حق تعالی دعوت میکنیم و با
بصیرت هم به این مسیر دعوت میکنیم ،واین مسیر ،اعراض از دنیاست ،تنها راه
رسیدن به حق تعالی اعراض از دنیاست .سبیل دین الهی این است و تمام دستورات
شرعی این غایت را هدف را گرفتهاند .یعنی هر دستوری که وارد شده ،جهتش انقطاع
و انصراف است .جهتش دل کندن است.
ازهر راهی که شده دور این کعبه طواف میکند ،میگوید :صدقه بده ،روزه بگیر
از خوردن منع میکند دستور به صرف کردن پولی میدهد که به جان بسته است.
 )1سوره یوسف)108/12( :
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میگوید« :وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلٍِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُل رَّبٍِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانیِ
صَغِیرًا» ،0در برابر پدر و مادر تواضع کن و بالهای رحمت را بر ایشان باز کن .چقدر
اینها سخت است .دستور جهاد میدهد .به زبان آسان است اما وقتی دقیق فکر
میکند میبیند که حتی یک شب دوری از خانواده و حضور در میدان سخت جهاد
هم سخت است ،چه رسد به سالها که انسان بخواهد از خانه و زن و فرزند خود
بگذرد.
از هر راهی وارد میشوید ،میبینید که اسلام و دستورات اسلامی ،به سمت انقطاع
سوق میدهد .میگوید :دهانت را ببند ،چشمت را ببند ،گوشَت را ببند و ...همه اینها
دستورات انقطاعی است ،دل مبند ،جایی که دوست داری چشمت را باز کنی میگوید:
ببند و جایی که دوست داری دل ببندی ،میگوید دل مبند .پس محور اسلام و
دستورات اسلام و آن نقطهای که همه دستورات الهی به آن سمت اشاره میکند ،انقطاع
است.
إِلَهِی هَبْ لِی کَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَیْکَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِیَاءِ نَظَرِهَا إِلَیْکَ حَتَّى تَخْرِقَ
أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِیرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِک.

8

مردم از نظر درجات انقطاع سه گروهند
مردم از نظر درجات انقطاع به  9گروه تقسیم میشوند:
گروه اول :کسانی هستند که تام الاستعدادند ،یعنی تمام قابلیتهایشان شکوفا شده
است ،و میتوانند از این نشئه منقطع شوند .از دنیا منقطعند و به هیچ وجه دلبسته هیچ
 )1سوره اسرا)24/17( :
 )2بحاراألنوار :ج ، 91ص  ،98باب  -32أدعیة المناجاة
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چیز نیستند ،حب دنیا و عقبی ،همه از قلبشان بیرون رفته است .موازین و معارف
الهی ،همه در آنها تحقق پیدا کرده است .به کلی خلاص شدهاند .خالص شدهاند یعنی
مخصوص خدا گردیده اند.
این آدم میتواند ماورای نشئهی مادی را هم ببیند ،و برایش اشراف به انوار الهی
ممکن است مانند انبیاء ،اینها مقربین هستند .السابقون السابقون اولئک المقربون،
انبیاء ،اینگونه بودهاند ،آنها ماورای عالم را میدیدند .یک عده از علمای خاص
اسلام هم اینگونه بودهاند.
گروه دوم  :گروهی هستند که تام الایقان هستند یعنی یقینشان کامل شده ولی هنوز
تام الانقطاع نیستند .هنوز هیئات نفسانیه در آنها هست و امکان تخلص به ماورای
این نشئه ،هنوز برایشان ممکن نیست .خدا را میپرستند مانند اینکه خدا را میبینند.
همه حقایق را قبول کردهاند ،ولی شهود نمیکنند .به گونهای رفتار میکنند که انگار
خدا را میبینند ،ولی نمیبینند .اگر خداوند در مقابل اینها ظاهر شود ،یعنی پرده و
حجاب کنار برود و حقیقت را شهود کنند ،رفتارشان همین رفتار فعلی است ،هیچ
خطایی از ایشان سر نمیزند ،چون یقینشان کامل است ،ولی هنوز انقطاع کامل پیدا
نکرده اند .خدا را میپرستند ،انگار خدا را میبینند و فرق ایشان با گروه قبلی فرق
بین أنّ وکأنّ است آنها أنّ هستند یعنی میبینند ولی اینها کأنّ هستند یعنی انگار
میبینند .صادقانه عبادت میکنند ،کارشان بازیچه نیست .از پشت حجاب ،به غیب
ایمان دارند ولی پشت پرده را نمیبینند ،همانهایی هستند که به آنها محسنون
میگویند .از رسول خدا صلی الله و علیهوآله از احسان سوال شد ،حضرت فرمودند :اینکه
خدا را بپرستید ،کأنّ خدا را میبینید.0
سانُ أَ ْن ت َ ْعبُدَ اللَّهَ َكأَنَّكَ ت ََراهُ فَإِ ْن لَ ْم تَ ُك ْن ت ََراهُ فَإِنَّهُ یَ َراك  .بحاراألنوار :ج، 67ص 196؛ باب  -53النیة
اإلحْ َ
ِ ْ )1
و شرائطها و مراتبها
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گروه سوم :طبقه سوم ،عامه مردم هستند .البته با معاند و مکابر و کافر ،با آنهایی
که عناد دارند و کافر هستند کاری نداریم .فقط مردمی که مسلمان هستند ،مسلمانهایی
که عوام هستند .این گروه خصوصیاتشان این است که :اعتقاداتشان درست است ،قبول
دارند قیامت و بهشت و جهنمی هست .مبدا و معادی هست .اما عملشان فی الجمله
است نه بالجمله .یعنی گاهی اعمالشان بر اساس آخرت تنظیم میشود ،مثلا نماز
میخوانند ،زیارت عاشورا میخوانند گاهی مکه هم میروند و گاهی هم آهی از دل
میکشند و روزه هم میگیرند.
حب دنیا ریشهی همهی خطاها
چرا اینها فی الجمله هستند و بالجمله نیستند؟ به خاطر خلود در زندگی دنیا،
چسبیدن به زندگی و تبعیت از هوی و حب دنیا یعنی علاقه به دنیا .حب دنیا و زشت
و زیبای آن یعنی زینتهای دنیا .حب ،باعث میشود برای اینکه آنها را به دست
آورد ،اشتغال پیدا کند .از صبح که بیرون میآید ،تمام حرکات و سکناتش برای رسیدن
به دنیاست ،این موجب میشود که نفس ،یعنی چهره جانش ،به سمت آن شیء دنیایی
و حب دنیا بچرخد ،همتش به دنیا منصرف شود .وقتی او را تماشا میکنید ،میبینید
که صبح تا به شبش به همین دنیا میگذرد ،لذا این آدم که شب و روزش به این کار
میگذرد ،از ماورای این عالم غافل میشود .حالات و اعمالی که اعتقادات درست
تولید میکند را ندارد ،اعتقادش مانند دانه در شیشه است که نه ریشه زده است ،نه
ساقه و میوه دارد ،این باعث میشود که اعتقادات حقه راکد بماند ،اعتقادات ،دیگر
تاثیری نمیگذارد و لوازمش به فعلیت نمیرسد.
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اعمال و مجاهدات ،همه را انجام میدهد ،ولی همین ظاهر است 21 ،سال نماز
میخواند ولی هیچ به هیچ« .إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَ ِر ،»0که روح نماز
است ،آثارش در این شخص پیدا نمیشود .حج میرود ،ولی آثار حج در او پیدا
نمیشود ،زیارت عاشورا میخواند ،ولی آثار زیارت عاشورا در او پیدا نمیشود .جبهه
و جنگ و جهاد میرود ،ولی آثار آنها در او دیده نمیشود .اگر نزدیک پادشاهی
حاضر بشویم ،تغییر حالی در ما ایجاد میشود و این تغییر حالت در اعمال بدنی ما
هم اثر میگذارد .دست و پایمان را گم میکنیم .تغییر حال و حضور قلب و خضوع و
خشوعی در ما پیدا میشود که هرگز این حالت در نماز ،برای ما ایجاد نمیشود ،در
حالیکه اعتقادمان این است که در نزد پروردگارمان هستیم .همه پادشاهان عالم،
سلطنتشان ملک خداست .همه خوبان عالم یک نمی از اقیانوس بی انتهای کمالات
الهیه هستند .اگر پادشاهی ما را تماشا کند ،ما حالتی در خودمان میبینیم که آن حالت
را در نماز نمیبینیم .بدتر اینکه اگر کودک  5ساله اعمال ما را ببیند ،خیلی از کارهای
بد را انجام نمی دهیم ،ولی اگر این کودک نباشد ،این کارها را میکنیم ،درحالیکه
اعتقاد داریم خدا میبیند و میشنود و از رگ گردن به ما نزدیکتر است .به اسباب
عادی که گاهی نتیجه میدهد و گاهی نتیجه نمیدهد ،اعتماد میکنیم اما به وعدههای
الهی هیچ اعتمادی نداریم .نه اینکه در ظاهر اعتقاد نداریم ،بلکه این اعتقاد در عمل
ما ظاهر نمیشود .اعتقادمان به وعدههای الهی در عمل ما ظاهر نمیشود.
به اسباب عادی که گاهی عمل میکند و گاهی هم خطا میکند اعتماد داریم و
تکیه می کنیم ،ولی ذرهای از این اعتماد را نسبت به خدای تعالی در خودمان نمیبینیم،
در حالیکه میگوییم کار در دست خداست ،خدا هر کاری بخواهد میکند .حکم ،آنچه
 )1سوره عنکبوت)45/29(:
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تو فرمایی .به وعده آدمی و یا به عمل سببی از اسباب اعتماد میکنیم ،به ذرهای از
وعده و وعیدهای خدا بعد از مرگ و قیامت و حشر و نشر اعتماد نمیکنیم .امثال این
تناقضهایی که در اعتقاد و عمل ما هست( ،اعتقادمان یک چیز است و عملمان یک
چیز دیگر است) قابل شمارش نیست.
همه اینها به خاطر توجه به دنیا است .این اصلا طبیعت نفس است ،نفس مانند
خمیری است که در هر قالبی آن را بگذاری ،شکل آن قالب را میگیرد ،نفس مانند
فیلم عکاسی است که جلوی هر تصویر آنرا بگیری همان تصویر در آن منعکس
میشود ،اما نفس ،فیلم عکاسی بینهایت مصرف است ،اگر دائما چهره جان به سمت
دنیا باشد ،عکس دنیا در نفس میافتد؛ لذا مانند دنیا میشود و حب دنیا و رنگ و
بوی آن را میگیرد .افتادن نفس روی مقاصد دنیوی باعث میشود که صور دنیایی در
آن شکل بگیرد ،با جان مخلوط شود و رنگ و بوی دنیا را پیدا کند ،جانی که رنگ
و بوی دنیا پیدا کرده ،دوباره با تصویر بعدی مخلوط میشود و اگر آن تصویر دنیایی
باشد ،دوباره روی این خمیر میافتد و با آن مخلوط میشود و برای حرکت بعدی
خمیر میشود ،دوباره آن خمیر بعدی میشود خمیر ،برای حرکت بعدی.
آن چیزهایی که به این خمیر اضافه میکنید ،دنیا است .در ابتدا نفس ،پاک و الهی
است ولی دائما نقش جدید روی آن میافتد .آنچه که به آن اضافه میکنید از جنس
دنیا است و نفس تغییر ماهیت میدهد و منقلب میشود .لحظه به لحظه تمام
ورودیهای انسان از ناحیه چشم ،گوش ،زبان ،قلب و  ...با جانِ جانش یعنی انسانِ
انسانش مخلوط میشود ،یعنی منِ این لحظه ،دیگر منِ لحظه قبلی نیست .منِ این
لحظه ،من این لحظه است ،نه لحظه قبل .با این کلمات مخلوط شده ،اگر نیت سوء
داشته باشد ،هر کلمهای که از دهان بیرون میآید ،از فاضلاب وجود من بیرون میآید.
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این فاضلاب با جان مخلوط میشود .کلمات ظاهراً صوت است و از لحاظ فیزیکی
ارتعاش هوا است ،ولی از لحاظ حقیقی فاضلاب بیرون میآید ،چطور بوی فاضلاب
انسان را متأذی میکند ،بوی این فاضلاب هم جان شنونده را متاذی میکند.
به خاطر همین است که «فلینظر الانسان الی طعامه »0را تفسیر کردهاند به این که
انسان نظر کند که معارف را از چه کسی میگیرد؛ لذا منِ این لحظه با منِ لحظه قبل
یکی نیست و منِ این لحظه ،منِ لحظه بعد نخواهد بود ،تمام ورودیهای من ،با من
مخلوط میشود.
صورت فعلی و حقیقت معارف ،که باید به ثمر برسد ،در جان این آدم ضعیف
میشود .دیگر لوازمش ایجاد نمیشود و اثرات خودش را نمیگذارد ،باید دعای کمیل
را بخواند و از دنیا دل بکند ،ولی میخواند و دل نمیکند ،تازه بدتر هم میشود .ذکر
را میگوید ،اما نورانی که نمیشود هیچ ،تاریک هم میشود .مکه میرود ،با خودش
نورانیت که نمیآورد هیچ ،با خودش تاریکی ،خود خواهی و بزرگ بینی میآورد.
حُبُّ الدُّنْیَا رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَة.8
همه صیدها بکردی هله میر بار دیگر

سگ خویش را رها کن که کند شکار

همه غوطهها بخوردی همه کارها بکردی

دیگر

همه نقدها شمردی ،به وکیل در سپردی

منشین ز پای یک دم که بماند کار دیگر

خنک آن قماربازی که بباخت آن چه

بشنو از این محاسِب عدد و شمار دیگر

بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر
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این گروه سهمشان از انقطاع ،فقط اعتقاد است .یعنی اعتقادشان انقطاعی است.
یکسری گزارههای انقطاعی در سرشان است .باید از دنیا دل کند ،فقط همین ،یعنی
یک جمله فعلیه ،که باید از این دنیا دل کند .اعمالی هم انجام میدهد ،ولی جسد است.
نمازش ،جسد نماز است .روزهاش ،جسد روزه است .گاهی هم ممکن است اندکی،
توجه قلیلی هم ایجاد شود ،یعنی یک لحظه بارقهای ببیند .یک لحظه میآید و لحظه
بعد هم میرود و تمام میشود.
تربیت طبقات سه گانه
این سه گروه اشتراکات و امتیازاتی دارند .همه آنها در اعتقادات حقه مشترکند،
منتهی گروه سوم فقط اعتقادات حقه داشتند و گروه دوم اعتقاداتشان به یقین تبدیل
شده و تمام اعمالشان مطابق اعتقاداتشان شده بود و آن گروه اول تام الیقین و تام
الانقطاع هم بودند ،یعنی به کلی از دنیا منقطع بودند.
وقتی به امور این سه گروه دقت کنید ،میبینید که در اموری مشترکند و در اموری
مختص .هرچه طبقه سوم یعنی گروه آخر دارند ،گروه دوم و گروه اول هم دارند ،اما
آنچه که آنها دارند ،گروه سومیها ندارند .گروه دوم هم نسبت به گروه اول اینگونه
اند .گروه اول جامع جمیع مراتبند .از اینجا معلوم میشود که بخشهایی از تربیت این
سه گروه ،اشتراکی و بخشهایی اختصاصی است.
مانند گروهی که در یک باشگاه ورزشی تمرین میکنند .در این گروه کسی است
که امروز تازه آمده است و کسی هم هست که یکسال است آمده و کسی هم هست
که قهرمان المپیک است .وقتی اینها شروع میکنند ،ابتدا نرمشهایی میکنند که مختص
همه است ،همه نرمش میکنند تا بدنشان ابتدائاً گرم شود ،اما کسی را که امروز آمده
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است ،کنار کسی که قهرمان المپیک است نمیگذارند .او در یک طرف تمرینهای
مختص خود را انجام میدهد و این هم در یک طرف دیگر تمرینهای سبک مخصوص
خود را.
آن گروه اول و دوم احکامی دارند و گروه سوم هم احکام مخصوص خود دارند،
البته اینها احکام مشترکی هم دارند و قواعدی هم مختص خودشان دارند.
اسلام که مجموعهای از دستورات عامه را صادر کرده ،آن دسته از احکامی را که
هر سه گروه باید انجام بدهند ،واجبات و محرمات نامیده است .هیچکدام از سه گروه،
از این دو معاف نیستند .واجبات و محرمات حدِّ انسانیت میباشند و لازم الاجرا هستند
ودر صورت ترک نمودن آنها ،انسان از درجه انسانیت ساقط میشود ،اما برای گروه
اول احکام دیگری هم هست ،زیرا آنها واجب و حرام برایشان کافی نیست ،برای
طبقه سوم ،واجب و حرام است ،ولی سلسله زیادی از امور را هم لازم نیست انجام
دهند برای آنها مستحبات و مکروهات و مباحات میشود .ضمناً طریق هدایت اینها
هم با آنها فرق میکند.
به طبقه اول نمیگویند :بیا خدا بهشت به تو بدهد ،وعدهی بهشت مربوط ما است،
به ما میگویند بهشتی و جهنمی ،و  ...هست .با بهشت و جهنم و وعده و وعید به
آتش و ترساندن و  ...طبقه سوم را نگه میدارند و دائماً هم تکرار میکنند زیرا برای
عوام ،باید دائماً تکرار کنی تا در آنها اثر کند ،قویترین برهان در نزد عامه ،تکرار
است .عامه به برهان کار ندارند ،فقط باید تکرار شود .گروه دوم دستوری دیگر اضافه
بر دستور سوم دارند و گروه اول هم دستوری اضافه بر گروه دوم.
فرق بین این سه گروه در قوت و ضعف و تاثیر علم است .روشی که شریعت برای
گروه اول در پیش میگیرد ،دقیقتر از گروه دوم و سوم است .چه بسیار عملی که
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برای گروه قبلی مباح یا مستحب یا مکروه است و برای گروه اول ،یا واجب است یا
حرام .چیزی که برای گروه سوم مکروه است ،برای گروه اول حرام است و چیزی که
برای گروه سوم مستحب است ،برای گروه اول واجب« ،حسنات الابرار سیئات
المقربین .»0منظور این نیست که اینها بیکار هستند که تمام مستحبات را انجام دهند،
مقصود این نیست که همه مستحبات برای آنها واجب است .معنیاش این است که
این گروه سوم همان اوقات نماز که  02رکعت است و حداکثر  02دقیقه طول میکشد
ذکر الهی داشته باشند ،اما گروه اول هر چیزی که اینها را از یاد خدا غافل کند،
برایشان حرام است و هر چیزی که آنها را به سمت یاد الهی بکشد ،بر آنها واجب
است ،پس منظور عمل جسمانی نیست .مقصود اینست که لحظهای غافل شدن از یاد
خدا بر آنها حرام است ،لذا باید جمیع اعمالشان جنبه الهی داشته باشد.
گروه اول احکامی دارند که گروههای دیگر ندارند .احدی از غیر این گروه
نمیتواند مختصات احکام آنها را بفهمد .اصلا کسی به فهم آن راه ندارد ،همه اینها به
خاطر اینست که تفاوت این دو گروه در محبت الهی است .اصلا نحوه علم و ادراک
اینها با نحوه علم و ادراک آنها فرق میکند.
حال اگر میخواهید بفهمید که منظور از این علم و مقصود از حالات اینها چیست،
فرض کنید که در خیابان به غریبهای رسیدید ،چقدر برای او هزینه میکنید ،آدمهایی
که در خیابان میبینید ،چقدر برای آنها هزینه میکنید ،چقدر خاطرات شما را پر
میکنند؟ هیچ ،اما اگر روزی با کسی همراه شدید ،چقدر برایش هزینه میکنید .اگر
کسی دوست شما شد ،چقدر برایش هزینه میکنید؟ اگر این دوستی به دوستی عمیق
 )1این جمله حدیث نیست .کالم یکی از بزرگان صوفیه به نام ابی سعید خزاز متوفای 280ق است .ر .ک.
به آیت الله مرعشی ،شرح احقاق الحق ،ج ،1ص.335
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تبدیل شد ،چقدر به یادش هستید؟ دوستی عمیق به عشق تبدیل شد ،چقدر به یادش
هستید؟ اگر این عشق شدت گرفت تا جایی که سراپای عاشق را سوزاند و دیگر
چیزی جز معشوق باقی نماند چطور؟
حافظ میگوید:
در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان
باشی

شرط اول قدم آن است که مجنون
1

مجنون همه جا لیلی را میدید .زمین ،آسمان ،کوه ،دشت و دریا و خلاصه هر جا
را که نظر میکرد لیلی را میدید ،در صفحات خاطرش جز لیلی چیزی نبود .این
عشقی بود که مجنون خودش را هم مشاهده نمیکرد.
علم یعنی توجه نفس ،به هر چیز که توجه پیدا میکنید ،علم شماست .صورت
جانتان را به سمت هر چه که میگردانید ،نسبت به آن علم دارید .باطن علم ،توجه
نفس است .او آنچنان آتش عشق جانش را فرا گرفته که سرا پای وجودش را سوزانده
است .جز خدا چیزی را نمیبیند؛ لذا سراسر ذرات وجودش الله است.
اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم

اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر

آن که ز زخم تیر او کوه شکاف

کنم

میکند

پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم

2

معاشرت احکامی دارد ،با کسی که معاشرت دارید ،حقش را رعایت میکنید و از
او پذیرایی میکنید ،اما دیگر خانهتان را برایش نمیفروشید ،اگر او مریض شد ،تمام
داراییتان را برای او نمیفروشید ،به واسطه اینکه معاشرتی با او داشتید .این کار را
نمیکنید ،چون معاشرت احکامی دارد و برای معاشرت هزینه صرف میکنیم ،اما
 )1دیوان حافظ :غزل 458
 )2دیوان شمس :غزل 1403
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معاشرت وقتی شدت پیدا میکند و تبدیل به دوستی میشود ،احکام تازهای دارد .در
فارسی برای صدیق لغت نداریم ،وقتی دوستی عمیق شد خلیل شما میشود ،که آن
احکام دیگری دارد .در بین دوستان انسان فقط بعضی از آنها دوستان صمیمی هستند،
برای دوست صمیمی احکام دیگری هست.
اول حب میآید وسپس عشق میشود و بعد به وجد تبدیل میشود .سر از پا
نمیشناسد .سپس وله میشود ،بعد میشود فنا .محبت و عشق و وجد و وله و فنا که
آخرش فنا است .اول عاشق است و معشوق و عشق .این ،او را دوست دارد ،در
مرحلهی بعد ،خودش را فراموش میکند ،بعد از آن ،عشق را هم فراموش میکند .جز
معشوق هیچ چیزی باقی نمیماند.
جســمم همه اشــک گشــت و چشــمم

در عشـــق تو بیجســـم همی باید

بگریست

زیست

از من اثری ن ما ند این عشـــق ز

چون من همه معشــوق شــدم عاشــق

چیست

کیست

1

احکام این مراحل هرگز به همدیگر تعدی نمیکند .کسی که اهل فنا نیست ،حتما
اهل احکام فنا هم نیست .این را در ظواهر نمیتوان نشان داد .فنا یک حقیقت است
یعنی این رفته و او آمده است.
حاصل اینکه شرایع الهی ،خصوصا اسلام ،در تمامی جزئیات و کلیات امور ،به
سمت آن غرض حرکت میکنند .میخواهند که هرجا چهره ی جان و وجهی دل را
میچرخانید ،خدا را ببینید .از قدمهایی که برمی دارید ،تا نشست و برخاستی که
میکنید ،تماشایی که میکنید و ...برای تماشا کردنتان احکام دارد .میگوید اینجا را
 )1رباعیات ابوسعید ابوالخیر :رباعی شماره 131
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تماشا نکن ،اراده من را به اراده خودت ترجیح بده .این را نگو ،اگر اراده خودت را
میخواهی ترجیح بدهی ،برو که تو خود پرستی .اما اگر میخواهی با من باشی ،اراده
من را بر اراده خود ترجیح بده .این را نگو ،آن را بگو ،این را ببین ،و آن را نبین .این
کار را نکن ،آن کار را بکن و  ...قدم به قدم ،تا آخرش با این قدمها میخواهد ما را
به فنا برساند .اراده را میگیرد و اراده خودش را جایگزین میکند .قدم به قدم وقتی
تابع او شدی ،کم کم او خودش ،شما را از خودتان بیرون میآورد.
دل از من بردی ای دلبر بفن آهسته آهسته

تهی کردی مرا از خویشــتن آهســته

کشــی جان را به نزد خود ز تابی کافکنی

آهسته

در دل

بســان آن که میتابد رســن آهســته

تو را مقصـــود آن باشـــد که قربان رهت

آهسته

گردم

سپاری دل که گیری جان ز من ،آه سته

چو عشــقت در دلم جا کرده شــد و شــهر دل

آهسته

گرفت از من

مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته

ز بس گشتم خیال تو ،تو گشتم پای تا سر

تو آمد ،رفته رفته رفت من آهســـته

من

آهسته

ســـپردم جان و دل نزد تو و خود از میان

کشــیدم پای از کوی تو من آهســته

رفتم

آهسته

بعشـــ قت دل ن هادم زین ج هان آســـوده

گسـسـتم رشـته جان را ز تن آهسـته

گـــــــــــــــــردیـــــــــــــــــدم

آهسته

1

تمام غرض شریعت این است که چهره جان انسان را به سمت خدای سبحان
بکشاند .اول حالت ایجاد میکند ،حالت طاعت و سپس حالت طاعت ،میشود ملکه
 )1دیوان اشعار فیض کاشانی :غزل شماره 824
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طاعت ،در انسان رسوخ میکند و سرانجام میشود انسان مطیع .در منطق میگویند
ناطق فصل انسان است ،اما در اینجا فصل انسان ،عبد است .ملکات و حالات زاکیه
که به واسطه دعوت به اعتقادات حقه ایجاد شده ،و اعمالی که مولد حالات زاکیه و
ملکات مقدسه است.
اگر به کتاب و سنت مراجعه کنیم به روشنی تأیید این مطالب را پیدا میکنیم.
میزان ،در کتاب و سنت ،اطاعت و تمرد است .میزان تبعیت از حق و تمرد از حق
است.
مقامات و کراماتی که خدا وعده داده است ،با این حالات و ملکات نسبت دارد.
وقتی من رفتم و او آمد ،او آمده است .او که بیاید با همه لوازمش آمده است .او که
بیاید ،با چشم و گوش خدا آمده است ،با دست و زبان خدا آمده است ،دست خدا از
آستین او بیرون میآید که اراده میکند و عالم زیر و رو میشود.
شخصی در زمان فتنه روسها پیش پزشکی رفته و گفت یک گلوله در پای من
هست ،آن را در بیاور .پزشک گفت وسیله میخواهد باید آن را بی حس کنم .بیمار
گفت نمیخواهد بی حس کنی ،فقط گلوله را در بیاور ،پزشک هم گلوله را در آورد
و او حتی یک آخ هم نگفت و فهمید که او آدم فوق العاده ای است .پزشک از او
پرسید :تو با امام زمان ارتباط داری؟ بیمار گفت  :خیر ،هفت نفر هستند که با امام
زمان ارتباط دارند و من با آنها ارتباط دارم .پزشک گفت شما که ارتباط داری به
حضرت عرضه بدار که این فتنهی روسها و پیش آمد ها ما را بیچاره کرد ،ایشان
کاری بکنند که آنها بروند .بیمار گفت« :این که گفتن به حضرت نمیخواهد! بروند».
تا بعدازظهر همان روز ارتش روس ،شهر را تخلیه کردند و رفتند .این شخص تازه با
یک واسطه با آقا ارتباط داشت.
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نفس با خودِ منازل و مقامات متحد میشود ،یعنی خودش جزء منازل میشود ،و
آثار این منازل و معارف در او پیدا میشود .این معارف که نفس با آنها متحد میشود،
حقیقت و باطنی دارند که قابل بیان نیست و فهم مردم عادی نمیتواند این معارف را
تحمل کند.
معلوم شد که کیفیت این حقایق چگونه است.
فصل سوم راجع به این مسئله است که آیا انسان عادی میتواند با این حقایق
ارتباط برقرار کند ،یا ارتباط با این حقایق مخصوص انبیاء است؟
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فصل سوم
آیا دستیابی به این حقایق برای همگان ممکن است؟
بحث در این مسئله بود که ظاهر این دنیا و احکام شرع مقدس اسلام باطنی دارد.
در فصل دوم راجع به کیفیت این باطن صحبت کردیم و در این فصل (فصل ) 9
میخواهیم راجع به این صحبت کنیم که آیا میتوانیم به این باطن دست پیدا کنیم یا
نه؟
هیچ شکی بین صاحبان ملل الهی و ارباب دینهای آسمانی نیست ،که انبیاء ،با
ماوراء این نشئه ارتباط دارند .انبیاء بر حسب اختلاف مراتبشان با باطن ارتباط داشته
و از آن خبر دارند ،و البته نسبت به ارتباط با باطن مراتب متعددی دارند.
سئوالی که این فصل میخواهد به آن جواب دهد اینست که آیا این قضیه فقط
محصور در انبیاست و هبهی خداست ،یعنی به کسی دیگر این موهبت نمیرسد؟ یا
این دستیابی به باطن ،در مورد غیر انبیاء هم ممکن است و متوقف به انبیاء نیست .به
عبارت دیگر از اختصاصات انبیاست که در دیگران نیست (در دنیا ،چون بعد از مرگ
همه از باطن اطلاع پیدا میکنند)؟ آیا در دنیا مخصوص آنهاست؟ یا اینکه امری
اکتسابی است ،یعنی غیر انبیاء هم میتوانند با طی کردن مسیری به آن دست پیدا کنند؟
پاسخ این است که این امر مختص انبیاء نیست و غیر انبیاء هم میتوانند از این
باطن اطلاع پیدا کنند.
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اعراض از ظاهر راه دستیابی به باطن
در فصل قبل گفتیم ،رابطهی بین دنیا و عوالم دیگری که ماورای دنیا هستند ،یعنی
عالم برزخ و عالم عقل و عالم اسماء و  ،...رابطهی علت و معلول است .بهترین
مصداقی که در جهان خودمان میتوانیم برای علت و معلول ذکر کنیم ،انسان و تفکرات
و ذهنیات اوست .چیزی را که انسان در ذهن خودش به وجود میآورد ،معلول انسان
است .حال رابطهی علت و معلول چگونه است؟
در تصویر ذهنی که ایجاد میکنیم ،هر کمالی باشد ،آن کمال به نحو اشد و اقوی
در خود ما هست ،اگر او علم دارد ،در ما اقوای آن علم هست ،اگر او حرکت دارد،
در ما اقوای آن حرکت هست .یعنی آن چیزی که ،به تصویر ذهنی میدهیم ،اقوای آن
در خود ما هست .به عبارت دیگر اصلا آن تصویر ذهنی چیزی جز خود ما نیست،
یک مرتبه نازله از مراتب وجود ماست .مرتبهای است از مراتب وشأنی از شؤون
ماست.
این دنیا (عالم ماده) ،معلول عالم دیگر و مثل سایه برزخ است .نسبت ،نسبت کمال
و نقص است .سایه هر چه دارد ،صاحبش اکمل آن را دارد .اگر هم سایه نقصی دارد،
نقصش مربوط به سایه بودن آن و مربوط به مرتبه معلولیتش میباشد ،در علتش این
نقص نیست.
این همان است که در فصل دو به آن ظاهر و باطن گفتیم .عالمِ ماده ظاهر و
باطنش ،برزخ است .خود برزخ نسبت به عالم عقل ،ظاهر ،نسبت به باطن است .یعنی
برزخ هم باطنی عمیقتر از خودش دارد ،که آن باطن ،عالم عقل است که باز رابطه
اینها ،رابطه کمال و نقص است.
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در روایات برای اینکه این حقایق را به ما بفهمانند ،اینگونه گفتند :دنیا نسبت به
سایر عوالم ،مانند حلقهای است در بیابان و آن عوالم نیز نسبت به عوالم بالاتر ،مانند
حلقهای است در بیابان .0مانند سایه و صاحبش ،صاحب سایه چه قابلیتهایی دارد؟
کدامش در سایه هست؟ سایه هر چه دارد از این صاحب است .شما ظاهر را میبینید،
ظاهری را که مشهود است و شهود ظاهر ،خالی از شهود باطن نیست ،یعنی همانطور
که آن تصویر ذهنی ،مرتبهای از مراتب وجود من است ،ظاهر دنیا هم مرتبهای از
مراتب برزخ است و باطنی دارد که باطنش برزخ است .اگر تصویر ذهنی مرا بتوانید
ببینید ،جنبهای از جنبههای مرا دیدهاید (البته اگر بتوانید ،شما اول من را میبینید و
سپس تصویر ذهنی مرا) ولی اگر نسبت بر عکس باشد ،یعنی نسبت اینگونه شود که
اول شما به جای خود من ،تصویر ذهنی مرا ببینید ،مرتبهای از مراتب وجود مرا
دیدهاید ،وجود ضعیف شده مرا دیدهاید .وقتی ظاهر را میبینید ،در واقع باطن را
میبینید ،منتهی از باطن غافلید.
در کارخانه ،نخ میریسند ،صدها هزار متر نخ در این کارخانه تولید میشود .نخ
وارد کارخانه پارچه بافی میشود .در کارخانه پارچه بافی با نخ چه میکنند؟ آیا
تغییری به نخ میدهد؟ فقط نخها را قالب میزنند ،پارچه میشود .کارخانه پارچه
بافی کاری نمیکند ،آن چیزی که شما به آن میگویید پارچه بافی ،فقط نخها را به
هم وصل میکند یعنی قالب میزند و به پارچهای تبدیل میشود که مثلا پیراهن از آن
دوختهاند .اگر سر نخ لباس را بگیرید و بکشید طوری که همه نخها در بیاید ،از لباس
چیزی نمیماند جز نخ .کلاه بافتنی را که در کارخانه میبافند در نظر بگیرید .دستگاه
علَ ْی ِه َما ِع ْندَ الَّ ِتي
َان بِ َم ْن فِی ِه َما َو َم ْن َ
ض بِ َم ْن َ
 )1إِ َّن َه ِذ ِه ْاأل َ ْر َ
علَ ْی َها ِع ْندَ الَّتِي تَحْ تَ َها َك َح ْلقَ ٍة ُم ْلقَاةٍ فِي فَ َالةٍ قِي ٍ َو هَات ِ
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َ
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ْ
ْ
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ِمثْلَ ُهن .الكافي :ج ، 8ص 154 :
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بافتنی که دارد با نخ پشمی کلاه میبافد ،چه میکند؟ فقط نخ را قالب میزند ،که به
آن ،حد میگوییم .نخ را حد میزند ،یک حد میشود کلاه ،یک حد ،دیگر میزند،
میشود دستکش ،ولی همهاش همین نخ است منتهی دستکش کاری میکند و کلاه کار
دیگر میکند .دوباره حد دیگر میزند ،میشود جوراب و حد دیگر میزند میشود
شلوار و  ...همهاش همان ،نخ است .منتهی او دارد نخها را حد میزند و کارش حد
زدن است .در دریا هم همین اتفاق میافتد .بخشی از آب بالا میآید ،میشود موج،
یک دریا بیشتر نیست ،ولی موجهای مختلف بیرون میآید ،این موج همان دریای
قبلی است ،ولی این موج ،یک بخش دیگر از همان آب است.
عالَم ،حد است .پارچه باف عالم ،وجود را که نخ عالم است حد زده ،شده است
آسمان ،دوباره این وجود را حد دیگر زده ،شده زمین ،حد دیگر زده شده است جنگل،
دریا ،حیوانات ،انسان و ...پس همه این چیزهایی که میبینید ،حدود هستند ،شما
حدود را میبینید که در فلسفه به آن ماهیت میگویند .اگر به کلاه اشاره کنند و بپرسند
این چیست؟ میگویید نخ است یا کلاه؟ کلاه چه چیز نخ است؟ حدِّ نخ است.
اگر بگویند این چیست؟ میگویید ،پشتی ،دیوار و  ...هیچ وقت نمیگویید این
وجود است .نمیگویید 5 ،کیلو وجود بده 5 ،کیلو از آن یکی وجود بده و  ،...میگویید
 5کیلو پرتقال بده 5 ،کیلو هم لیمو شیرین ،ولی در واقع  8عدد وجود را میخرید در
 8حد دیگر ،در مغازه لباس فروشی میگویید یک کلاه بده و یک دستکش ،در واقع
میگویید ده متر نخ بده با بیست متر نخ دیگر .آن ده متر نخ ،کلاه و آن بیست متر نخ،
دستکش شده است ،هر دو نخ است و غیر از نخ چیز دیگری نیست.
وقتی تماشا میکنید ،وجود را نمیبینید ،حدود را میبینید .در مغازه لباس فروشی
نخ را نمیبینید ولی جز نخ چیزی نمیبینید چون هر لباسی از نخ است .در فروشگاه
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لباس ،جز نخ چیزی نمیبینید ولی اگر بپرسند چه دیدید؟ آیا میگویید نخ دیدم و
یک نخ دیگر و یک نخ دیگر و ...اصلا اسم نخ را نمیآورید ،اصلا نخ را ندیدهاید .در
جواب میگویید کلاه و شلوار و ...دیدم .اسم حدود را میآورید .اگر بپرسند در این
اتاق چه میبینید؟ میگویید :فرش ،میز ،صندلی و چراغ و ...میبینم .هیچ وقت
نمیگویید :حد میبینم و وجود میبینم ،ولی در واقع وجود میبینید .این وجود است
که در این قالبها ریخته و عالَم را پدیدار کرده است.
اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالبها

نیاز جمله عالم را به پیش ذوالمنن بینی

اینها قالب هستند .شما ظاهر را میبینید ،ولی در دل ظاهر ،باطن را میبینید .در
مغازه لباس فروشی نخ را میبینید ،ولی نخ را نمیبینید ،چون توجه به نخ ندارید.
عادت کردهاید بگویید کلاه و این عادت همینطور مانده است .ظاهر حد باطن است،
تعیّن باطن است ،یعنی به آن عینیت و شکل میدهد .یک گلوله نخ را در نظر بگیرید
که فقط یک گلوله نخ است و هیچ شکلی ندارد ،اما به آن تعیّن میبخشیم و این نخ
را در قالب میریزیم ،دستکش میشود .اگر انسان از حد اعراض کند (یعنی روی
برگرداند) ،یعنی اگر در مغازه لباس فروشی رفت ،به کلاه و به پیراهن نگاه نکند و حد
را فراموش کند ،در مغازه لباس فروشی دیگر حد را نمیبیند ،محدود را میبیند ،آن
حقیقت را میبیند ،نخ را میبیند.
حالا این قضیه راهش چیست؟ «تعمٌّل و مجاهده» ،یکی از معانی باب تفعل اینست
که انسان کاری را به خودش تحمیل کند .یعنی خودش را با سختی و فشار به عمل
بکشاند و مجاهده کند .خیلی سخت است .آیا حفظ کردن چشم ،زبان و دهان از حرام
راحت است؟ تعمّل و مجاهده میخواهد ،اگر تعمّل کرد ،حتما باطن را مشاهده میکند.
این اجمال مطلب بود.
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توضیح مطلب:
بدن از نفس جداست ،نفس و حقیقت انسان یک چیز دیگر است و بدن یک چیز
دیگر ،ولی فعلا در این نشئه ،اینها طوری به هم نزدیک شدهاندکه ما توهم اتحادِ این
دو را داریم ،یعنی فکر میکنیم یک چیز است .علقه و علاقه و ارتباط نفس با بدن و
اتحادش با بدن ،باعث شده است که آدم فکر کند که انسان همین است که هست ،یعنی
فکر کند که انسان ،همین بدن است؛ و آن چیزهایی که از طریق حواس (چشم و گوش
و شنوایی و بینایی و )...حس میکند ،از خودش منفصل میداند ،یعنی من یک چیزم
و این میز یک چیز دیگر .چون میبیند که این از بدنش جداست.
انسان در همین حد متوقف میشود که فکر میکند همین بدن است .چگونه انسان
خیال میکند که همین بدن است؟ اولین تصوری که میآید و خیال میکند همین بدن
است ،در همین خیال باقی میماند ،تا آخر عمرش هر کاری که میکند ،برای همین
بدن میکند .یعنی صبح تا شب کار میکند تا بخورد و میخورد تا کار کند ،تا آخر،
در این چرخه میافتد .اگر درهمین حد بماند ،آن مرتبه علیای خودش را که از آنجا
آمده ودر این بدن خانه گرفته ،فراموش میکند.
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

دو سه روزی قفسی ساختهاند از بدنم

این روح ،دو سه روز در این قفس زندانی است .اما خیال میکند که همین بدن
است ،بنابراین در همین حد میماند و به احکام آن میپردازد ،تمام همّ و غمّ ،لحظات،
ساعات و حرکاتش برای همین بدن است.
در نتیجه هر مرتبهای راکه فراموش کند ،خصوصیات و موجودات آن مرتبه را هم
فراموش میکند و یادش میرود ،اما انسان یک چیز را هیچ وقت فراموش نمیکند و
آن هم خودش است .این یک قضیه ضروریه است .یعنی انسان چیزی دارد که هیچ
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وقت از آن غافل نیست و آنهم خودش است .ممکن است انسان از دست و پای
خودش غافل شود ،اما از خودِ خودش هیچگاه غافل نیست ،حتی در لحظاتی که به
حالت کُما فرو میرود ،از خودش غافل نیست .ممکن است از کُما برگردد و حالاتی
را که در کُما داشته فراموش کند ،ولی قطعا در آن موقع خودش را فراموش نکرده
است.
سؤال :وقتی میگویند نا خود آگاه ،مقصود چیست؟
جواب :ما اصلا ناخودآگاه نداریم .مقصود چیز دیگر است. .وقتی میگویند
ناخودآگاه این کار را کردم ،یعنی اراده نکردم .منظور این نیست که از یاد خودم غافل
شدم ،انسان هیچ وقت از یاد خودش غافل نمیشود.
اگر از بدن منقطع شود ،آن چه که مانع شده بود ،از بین میرود .چرا در خواب
چیزهایی را میبیند؟ چون در خواب انقطاع اجمالی پیدا میکند .البته بعضیها آنچنان
در بیداری ،در دنیا فرو میروند که در خواب هم همین رویه را ادامه میدهند.
ما ادامه کارهای روزانهمان را در خواب میبینیم .اما چون خواب یک انقطاع نسبی
است ،برای همه مردم اتفاق میافتد که در خواب چیزهایی را میبینند .اجمالا گاهی
انسان در خواب ،ارتباط کوچکی با غیب بر قرار میکند .این ثمره انقطاع است.
برای مشاهدهی غیب باید از بدن منقطع شود ،حاجب و مانع این بدن است ،چون
دائماً مشغول این بدن است ،سایر حقایق را فراموش کرده است.
پروفسور سمیعی میگفتند« :من هنگامی که در اتاق عمل میخواهم عمل کنم،
اسم همکارانم یادم میرود ،حتی اسم ابزار جراحی یادم میرود .آنچنان در کار متمرکز
میشوم که اسم ابزار یادم میرود» ،این توجه نفس است .نفس ما چندین جا مشغول
است ،ولی وقتی گویندهای صحبتی کند که خوشمان بیاید ،طوری حواسمان به او
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جلب میشود که صداهایی را که از بیرون میآید را اصلاً نمیشنویم ،با اینکه بین ما
و صدا مانعی نیست و گوش هم سالم است .هر قدر این توجه عمیقتر شود ،از هر
چه که نزد ما حاضر است ،غافل میشویم ،حتی گاهی از بدنمان غافل میشویم .مثل ًا
کسی پای ما را فشار میدهد ،اما اصلاً حواسمان نیست ،یا با ما صحبت میکند ،اصل ًا
نمیشنویم .مثلا در فکر هستیم و صدای تلویزیون هم بلند است و کسی با ما حرف
میزند ،اصلاً متوجه نمیشویم ،گوش ما اشکال ندارد و تلویزیون هم که روشن بود و
مانعی نبود ،ولی نشنیدیم .نفس تمام توجهات انسان را به خودش جلب میکند .چون
تمام توجه به بدن و حالات بدن است ،انسان از چیزی که کنارش نشسته است ،غافل
است.
آقای بهاءالدینی هم مانند ما نشسته بود ،ولی با اولیاء و انبیاء سر و کار داشت.
مگر اولیاء و انبیاء کجا هستند؟ یا مگر جهان دیگر ،جای دیگری است؟ یا همین
جاست .اگر پرده کنار برود ،اولیاء و انبیاء همه اینجا هستند .اگر پرده غفلت کنار برود،
همه انبیاء و اولیاء و ...قابل مشاهده هستند .بهشت و جهنم هم اینگونه است .همه
عوالم وجود ،اینجا ظاهر هستند و همه اموات از اولین تا آخرین اینجا حاضر هستند.
پس چرا من نمیبینم؟ زیرا مشغولیت دیگری دارم که تمام صفحات خاطرم را
گرفته است .راه دستیابی به چیزی که الآن نمی بینم ،ولی در کنارم موجود است ،انقطاع
از بدن است.
در مذاهب دیگر ،این انقطاع را به روشهای مختلفی انجام میدهند (مثلاً
مرتاضهای هندی روشی دارند و  .)...آنها کارهایی میکنند ،ولی وجه اشتراک تمام
مذاهب و روشها انقطاع از بدن است .تمام آنهایی که اهل سحر و جادو و طلسم و
علوم غربیهاند ،با تقویت نفس و انقطاع از بدن این کار را میکنند .اگر دستور
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العملهایشان را ببینید ،همگی دستورالعملهای انقطاعی است .البته آنها مسیرشان،
مسیر ظلمت است ،نه مسیر نور .اما اسلام عزیز مسیرش ،مسیر نور است .انقطاعی که
اسلام با خود میآورد تا آخر عمر است .یکی از بزرگان فرمودهاند که آنها یک دفعه
سر نفس را میبرند ،که هنر نیست ،ولی در شریعت اسلام ،تا آخر عمر سرنفس را
میبرد ،تا آخر عمر میگوید که باید چشمانت و زبانت و دهانت و ...را حفظ کنی،
این ساده نیست ،چون این نفس هر لحظه هوسی دارد و هر لحظه هم باید فرد ،بر سر
این هوسش بزند تا آن را کنترل کند.
دمی دست از علایق باز دار و رو مجرد شو

غبار از چشم خود بر گیر تا راه وطن

بینی

«بعضیها از عمل به شرع از متابعت شرع اعراض میکنند دنبال ریاضتهای
مشکل میروند .دنبال چلهنشینی و اربعینگیری میروند .ترک حیوانی میکنند ،روزه
میگیرند ،افطار به آب میکنند .از اول شب تا صبح اصلاً نمیخوابند در  80ساعت
یک ساعت میخوابند .اربعینهای اهل تصوف و ریاضت در ایران بسیار شاق و
مشکل است و در غیر ایران ریاضات اشق بسیار مشکل غیر قابل تحمل برای مرتاضان
هندی و یونانی و قسمتی از پاکستان و جاهای دیگر وجود دارد .این بزرگوار مطلب
لطیفی فرموده است .فرموده کسانی که از عمل دائمی و مراقبت مستمر و تعبد به شرع
فرار میکنند و به سوی ریاضات شاقه میروند اینها از موت تدریجی به طرف موت
دفعی فرار میکنند .ریاضات شاقه کشتن نفس در یک دفعه است و دیگر راحت
میشود ولی تبعیت از شرع عمل جدی به حقیقت شرع ،یک عمر اجتناب از همه
محرمات ،یک عمر عمل به همه واجبات یک عمر مراقبت و اجتناب از مکروهات و
عمل به مستحبات یک عمر توجه به آیه اذکرونی اذکرکم ،یک عمر توجه به واشکرولی
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و لا تکفرون و امثال این حقایق از اول بلوغ تا مرک توبه کردن .رسول الله فرمودند:
انه لیغان علی قلبی و انی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مرة 0یک عمر عمل به اینها
کشتن تدریجی نفس است».
آیا یک مرتبه خود را و نفس را کشتن مشکل است یا به طور تدریجی و دائمی.
مشقت دفعی مشکل است یا مشقت پنجاه ساله .دائماً با نفس مبارزه کردن و دائماً به
نفس زجر دادن و اذیت کردن؟ معلوم است که تدریجی مشکل است.

 )1محدث نوری ،مستدرک الوسائل :ج ،5ص ،320حدیث  598علیه السالم
 )2شرح مرحوم آیة الله صائنی زنجانی بر رسالة الوَلیة

8

115

راه دستیابی به انقطاع چیست؟
راه دستیابی به انقطاع این است که انسانِ گرفتار بدن با علم نافع و عمل صالح به
حقیقت خویشتن رجوع کند ،و اینکه تا این اندازه به علم توصیه کردهاند به همین
خاطر است و البته علم بدون عمل به درد نمیخورد .اگر این دو را به هم ضمیمه کرد
و به نفس خود رجوع کرد ،معنی این آیه را در یافته است که :یاأیها الذین آمنوا علیکم
انفسکم .0در واقع معنی علیکم انفسکم این است ،نه اینکه یک جملهی ساده است به
این معنا که مواظب خودتان باشید .اگر به مضمون این آیه عمل کرد عا َلم نفس و
مراتبش و موجودات عالمش و اسرار باطن را مشاهده میکند ،و چشمش باز میشود.
پس آشکار شد که اینجا هم امکان دیدن این حقایق مخفی و پنهانی ،که قرار است
بعد از مرگ دیده شود ،هست ،و راهش انقطاع است .تفصیل این بحث که انقطاع
چگونه حاصل میشود ان شاء الله ،در فصل چهارم میآید.
بحث رؤیت و امکان آن
آیات و روایات بسیار مطالبی که بیان شد را تأیید میکند .بحثی وجود دارد به نام
رؤیت ،که در اینجا اجمالاً مطرح شده است.
گفتیم که باطن این عالم ،عالم مثال و باطن عالم مثال ،عالم عقل و باطن عالم
عقل ،عالم اسماء الله است و باطن عالم اسماء الله ،اسم اعظم و باطن اسم اعظم ،ذات
مقدس پروردگار است .پس وقتی همه پردهها شکافته شد ،در آخر کار میخواهید به
آنجا برسید که حجابهای نور را که پاره کنید ،در آخرِ آخر به مسئله رؤیت میرسید.
 )1سوره مائده)105/5 ( :
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حضرت علامه به عنوان تأیید مطالب سابق بحث رؤیت و امکان آن را مطرح
کردهاند .آیا اصلاً رؤیت ممکن است؟ بله ممکن است ،ولو اینکه عدهای این مسئله را
منکر شدهاند .عمده انکار کسانی که این سعادت را منکر شدهاند ،در مورد شهودِ حق
(سبحانه تعالی) است که میگویند نمیشود او را شهود کرد .شهود حق تعالی محال
است .دلیلشان این است که :او ،نه مکان دارد ونه جهت ،و نه اَعراض نهگانه او را
میگیرد .نه زمان دارد ،نه موقعیت و ،...پس چگونه میتوان او را رؤیت کرد؟
همیشه اشیائی را میبینیم که مکان و زمان و جهت و  ...داشته باشد؛ لذا محال
است رؤیت بصری نسبت به ذات حضرت حق صورت گیرد ،چون اگر قرار باشد او
را دید ،باید جسمی موجود باشد ،با کیفیت و وزن و جهت و زمان و  ...که اینها
درباره ذات حضرت حق محال است.
عدهای هم اهل حدیث هستند و روایات نافی رؤیت را ذکرکرده و به این روایات
تمسّک کردهاند .یک دسته روایاتی داریم که رؤیت را نفی کردهاند ،اما آیات و روایات
بسیاری داریم که رؤیت را اثبات کردهاند .این گروه همه آن آیات و روایات مثبِت
رؤیت را تأویل کردهاند ،مثلاً گفتهاند مَجاز است و یا معنایی غیر از این معنی دارد.
علامه میفرمایند :میدانید دلیلی که اینها آوردهاند ،فقط رؤیت بصری را نفی
میکند ،بله ،این درست است و خدا را به چشم سر نمیتوان دید ،اتفاقاً آن روایاتی
هم که رؤیت را نفی کردهاند ،این سنخ رؤیت بصری را نفی کردهاند .احدی هم ادعای
رؤیت بصری نکرده ،فقط یک گروه اندکی از متکلمین عوام این ادعا را دارند .البته
متکلمین شیعه چنین ادعایی ندارند.
کسی که به مناظرات اهلبیت مراجعه کند ،میبیند که این روایات را در آنجا
آوردهاند ،یعنی جاهایی که آنها خواستند با اهلبیت درباره رؤیت مناظره و مجادله

117

کنند ،حضرات اهلبیت برای آنها احتجاج کردهاند بر اینکه نمیشود رؤیت کرد،
یعنی برای کسانی که قائل به رؤیت بصریاند.
مقصود از شهود و رؤیت چیست؟
کسانی که میگویند شهود ممکن است ،منظورشان رؤیت و شهود بصری نیست،
بلکه چیز دیگری را میگویند .مقصود آنها این است که موجود امکانی با وجود فقر
محض و عدم استقلال ذاتی خویش با تمام وجود امکانی خویش نه با چشم سر و نه
با ذهن و فکر ،وجود ایجاد کنندهی غنی محض خویش را مشاهده میکند.
توضیح مطلب :موجود امکانی یعنی چه؟ برای توضیح مثالی میزنیم :در منطق
میگویند که انسان حیوان ناطق است .آیا حیوانیت را میتوانید از انسان جدا کنید؟
خیر ،نمیشود ،چون ذاتی است و قابل انفکاک نیست .آیا ناطقیت را میتوانید جدا
کنید؟ خیر ،چون آن هم ذاتی است .آیا شاعریت را میتوانید از انسان جدا کنید؟ بله،
چون جزء ذاتش نیست و عَرَض است.
ممکن الوجود یعنی چه؟ چه زمانی یک موجود متصّف به صفت امکان میشود؟
امکان یعنی چه؟ امکان یعنی بعد از نبود ،بود است ،یعنی نسبت به وجود و عدم
مساوی است .آن چیزی که از ذات من میجوشد که همیشه با من است و آن چیزی
که از ذاتم نمیجوشد ،نبود ،ولی حالا آمد ،به عنوان عَرَضی آمد و «من» به آن متصف
شد .امکان یعنی نبود و شد.
ما ممکن الوجود هستیم .یعنی وجود ،ذاتی ما نیست .پس ما ممکن است باشیم و
ممکن است نباشیم .وجود را از موجود بگیرید ،جز فقر چیزی باقی نمی ماند ،لذا آن
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چیزی که ذات موجودات عالم را تشکیل میدهد (البته بر خلاف علم منطق) ،فقر
است .یعنی همان مثالی که در مباحث پیشین بیان شد ،کلاه ،دستکش ،پیراهن و
جوراب پشمی و  ،...که اگر نخ آن را بگیریم ،از آنها هیچ نمیماند .در واقع کلاه،
همان هیچ است ،در نگاه اول کلاه ،سر را گرم میکند ،اما آن گرما متعلق به کلاه است
یا مربوط به نخ؟ متعلق به نخ است .پس اگر کلاه ،کلاه شده است ،به واسطه بودن نخ
است و اگر کلاه گرما بخش است ،نخ آن است که گرما بخش است.
تمام عالم ،اصل وجودشان (یعنی کلاه بودنشان) و افعال و صفات و عوارضشان،
از آنِ حق تعالی است و حق تعالی از کجا آورده است؟ از ذات حق تعالی است ،لذا
خدا واجب الوجود است و ما ممکن الوجود هستیم.
امکان یعنی فقر ،وقتی میگوییم وجود امکانی ،منظور فقیر نیست ،وقتی میگوییم
این شخص فقیر است ،دو چیز وجود دارد .مشتق بر دو معنی دلالت دارد .مشتق یعنی
ذات مُتِلٍََبِّس به مبدأ ،یعنی کسی که فقیر است؛ و فقیر یعنی کسی که دارای صفت
فقر است .اما در علوم الهی میگویند :در مشتق ،ذات شرط نیست .فقیر یعنی فقر.
لیوان آب را وقتی خالی میکنید ،لیوان را یک طرف میگذارید و آب را طرف دیگر،
چون لیوان ظرف آب است .ولی وقتی نخِ کلاه را خالی میکنید ،از کلاه هیچ چیز
نمیماند ،این میشود فقیر .یعنی کلاه فقیر است ،نه اینکه بگوئیم کلاه چیزی است که
ندار است بلکه کلاه یک هیچ است .عالم ،یک هیچ است« .یاأیها الناس انتم الفقراء
الی الله ،»0که در واقع معنای حقیقی این آیه است.
جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است
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رؤیتی که میگویند چیست؟ آن رؤیت اینست که کلاه ،نخ را مشاهده کند ،اگر
روزی کلاه توانست نخ را ببیند ،معرفت پیدا کرده است ،در عالم هیچ موجودی این
قابلیت را ندارد ،جز انسان .این شهود فقط مربوط به انسان است .به محض اینکه کلاه
خودش را دید ،نخ را دیده است ،یعنی اول باید نخ را بشناسد و بعد خودش را بشناسد.
موجود امکانی یعنی فقر .عدم ،مستحق هیچ صفتی نیست .چون هر چه دارد ،عارضی
است .شهود یعنی موجود امکانی با همه فقرش با تمام وجودش ،نه با بصر حسی و
نه با ذهنش و نه آن طوری که ما معنی آب را درذهنمان میآوریم ،بلکه با تمام وجود،
مُبدِعش را مشاهده کند ،یعنی موج دریا با همه وجود ،دریا را مشاهده کند.
جایی هست که انسان این حقیقت را مشاهده میکند ،و آن همان لحظهای است که
آقای قاضی فرموده است :چنان لذتی به انسان دست میدهد که این لذت قابل مقایسه
با دنیا و ما فیها نیست .0فکر نکنیم که این قضیه را بحث کردیم ،یعنی فهمیدیم ،خیر،
ما فقط افرادی هستیم که از چیزی که نه دیدهایم و نه شنیدهایم و نه چشیدهایم و،...
بحث میکنیم .درباره مجهولی بحث کرده و فقط کلماتی را بر زبان میآوریم .این
حقیقت ،یک حقیقت دیدنی است که انشاء الله خدا به ما بدهد ،ولی آقای قاضی و
امثال ایشان چون خودشان دیده اند ،میفهمند.
دقت کنید که دو مطلب است ،یکی دیدن و یکی به تصویر کشیدن .بعضیها خیلی
صحنهها را میبینند ولی نمیتوانند به تصویر بکشند ،ولی بعضیها هم به زیبایی آن
دیده را به تصویر میکشند .مرحوم علامه هم دیده است و هم به تصویر کشیده است.

 )1اگر كسى یك مرتبه این معنى را ذوقا ادراك كند خواهد فهمید كه ادراك تمام لذات دنیا و ما فیها برابرى با
این حقیقت نمىكند.
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به قرآن کریم مراجعه کنید و از اول تا آخر با همین نگاه ،قرآن را یک دور بخوانید
وآن وقت ببینید که قرآن ،جز این مطلب ،میگوید یا نه؟ همه جا اعلام میکند که من
همه کاره هستم و تو هیچ کارهای.
«أفرأیتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه و أم نحن الزارعون »0خداوند میفرماید شما
حارث هستید و ما زارعیم .حارث یعنی دانه افشان ،همان کاری که باد میکند ،شما
هم میکنید ،یعنی دانه را در خاک میاندازید ،ولی اتفاقی که در درون دانه میافتد تا
ریشه میزند ،چیست؟ هزاران فعل و انفعال اتفاق میافتد که این دانه ریشه میزند و
هزاران فعل و انفعال اتفاق میافتد که این ریشه درون خاک میرود ،تا ساقه بزند
«کَزَرْع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِه »8و این ساقه ،بند به بند بالا
میآید و اگر بند مستقیم بالا برود ،میافتد ،به همین علت روی ساقه یک بند زده
میشود و مجدداً بالا میرود و دوباره یک بند میزند و ،...که این بندها خودش به
ساقه استحکام میدهد و همین بندهاست که ساقه را نگه میدارد .این بندها را چه
کسی میزند؟ لحظه به لحظه در کارخانه گیاه هزاران اتفاق میافتد .چه کسی این
اتفاقات را اداره میکند؟ برای همین میفرماید ما زارعیم ،یعنی کسی که همه این
کارخانه را از صدر تا ذیل اداره میکند ،او زارع است ،نه ما ،ما حارث و دانه افشانیم.
آیات مشابه در قرآن زیاد داریم که در همه آنها ،بیانات ،بیان حصری است ،فقط
او شنواست و دیگران هیچ هستند ،فقط او قادر است و دیگران هیچ و ،...و سپس اوج
سخنان را میگوید که «ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِل»9
یعنی فقط او حق است و غیر او باطل است .حق و باطل یعنی چه؟ حق یعنی آنچه
 )1سوره واقعه)64/56( :
 )2سوره فتح)29/48( :
 )3سوره حج)62/22( :
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که هست و باطل یعنی آنچه که نیست .مثلاً آسمان ،هست ،پس حق است ،اما سیمرغ
در جهان هستی نیست ،پس نا حق است .وقتی بگوییم  ،8×8 =5این نیست ،پس
ناحق است .هوالحق یعنی خدا حق است و غیر خدا باطل است.
سراغ ادعیه مثل دعای عرفه میرویم ،از اول تا آخر ،با چند بیان مختلف در اوج
توحید است ،بعضی جاها حضرت آرام میشود و بعضی جاها اوج میگیرد و میرسد
به جایی که نقطه اوج دعاست .میفرماید :أ لغیرک من الظهور .اصلاً غیر از تو کسی
هست؟ و دعاهای مشابه که همه جا میگوید فقط تویی ،تو و ،...که این را رؤیت
میگویند.
اگر کسی این معنا را درک کرد ،راحت میشود ،چون تا کنون به صدها سبب دست
و پا شکسته ،دل بسته بود و همان اسباب هم مایه آزارش بود .ما به شغلمان دل
بستهایم و میبینیم که همان چیزی که به آن دل بستهایم ،همان سبب آزار ما است،
چون به شغلمان اطمینان نداریم ،به همین خاطر ،همان چیزی که مایه آرامش ماست،
مایه اضطراب ما هم هست .همان پولی که مایه آرامش است ،همان مایه اضطراب
است ،مثلاً کسانی که میلیاردر هستند ،آیا اضطراب ندارند؟ اگر یک لحظه بورس و
قیمتها بالا و پایین شود ،چه چیزی مایه اضطراب پولدارها میشود؟ همان پولی که
مایه آرامششان است .همان اسبابی که موجب آرامش ماست ،موجب اضطراب ماست.
این نقطه ،نقطهای است که همه اسباب را از انسان میگیرد .این طور میشود که «أَلا
إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون.0

 )1سوره یونس)62/10( :
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رؤیت یعنی مشاهده این حقیقت .آقای قاضی فرمودهاند اگر کسى براى وصول به
مقصود از این طریقه استفاده کند و در این راه مشى نماید راهى را که باید چندین
سال طىّ کند در مدّت قلیلى خواهد پیمود.0
تمام ادعیه ،آیات قرآن و کلمات اهل بیت ،انسان را قدم به قدم به سمت فقر
سوق میدهد .که همه هیچ کاره اند و اسباب موثر نیست .همه چیز به دست خداست.
اِلهی هذا ذُلّی ظاهِرٌ بَیْنَ یَدَیْکَ ،وَ هذا حالی لا یَخْفی عَلَ ْیکَ ،مِنْکَ اَطْ ُلبُ الْوُصُولَ
اِلَیْکَ ،وَ بِکَ اَسْتَدِلُّ عَلَیْکَ فَاهْدِنی بِنُورِکَ اِلَیْکَ ،وَ اَقِمْنی به صدق الْعُبُودِیَّةِ بَیْنَ یَدَیْکَ
ح ِّققْنی به حقائق اَهْلِ
ن عِلْمِکَ ا ْلمَخْزُونِ ،وَصُنّی بِسِتْرِکَ الْمَصُونِ ،اِلهی َ
اِلهی عَلِّمْنی مِ ْ
الْقُرْبِ ،وَاسْلُکْ بی مَسْلَکَ اَهْلِ الْجَذْبِ اِلهی اَغْنِنی بِتَدْبیرِکَ لی عَنْ تَدْبیری ،وَ
بِاخْتِیارِکَ عَنِ اخْتِیاری ،وَ اَوْقِفْنی عَلی مَراکِزِ اضْطِراری ،اِلهی اَخْرِجْنی مِنْ ذُلِّ نَفْسی،
ل
وَطَهِّرْنی مِنْ شَکّی وَ شِرْکی ،قَبْلَ حُلُولِ رَمْسی ،بِکَ اَنْتَصِرُ فَانْصُرْنی ،وَ عَلَیْکَ اَتَوَکَّ ُ
فَلا تَکِلْنی ،وَ اِیَّاکَ اَسْئَلُ فَلا تُخَیِّبْنی ،وَ فی فَضْلِکَ اَرْغَبُ فَلا تَحْرِمْنی ،وَ بِجَنابِکَ
اَنْتَسِبُ فَلا تُبْعِدْنی وَ بِبابِکَ اَقِفُ فَلا تَطْرُدْنی.

8

بازگشت به اصل بحث
نتیجهی بحث این شد که عدهای مسئله رؤیت را انکار کردهاند و روایات قلیلی هم
داریم که آن روایات هم مسئله رؤیت را انکار کردهاند .در قبال این روایات قلیل،
روایات و آیات کثیری داریم که مسئله رؤیت را اثبات کردهاند .کسانی که منکر رویت
شدند ،به آن روایات قلیل تمسک کردهاند و آن روایات کثیر را حمل بر مجاز کردهاند.
 )1رساله لب اللباب در سیر و سلوك اولى األلباب :ص125 :
 )2دعای عرفه
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این طریق استدلال درست نیست و آن روایات قلیل هم مخصوص رؤیت بصری
(حسی) است .مسلما رویت حسی نسبت به پروردگار عالم که لوازم حسی را ندارد،
محال است .استدلالهایی که اینها آوردهاند ،به موارد رؤیت بصری مربوط میشود.
کسانی که رؤیت را اثبات کردهاند ،منظورشان ،رؤیت با چشم نبوده است ،بلکه
منظورشان چیز دیگری است.
گاهی منظور از شهود ،چیزی است که چشم میبیند .ما آسمان و زمین و دریا و
 ...را میبینیم که به آن شهود بصری میگویند .یک شهود هم فکری است .وقتی ما به
یک مسئله ریاضی فکر میکنیم و یا به ترکیب یک جمله فکر میکنیم ،به آن شهود
فکری میگویند .قسم سومی هم داریم که این قسم ،هیچ کدام از این دو که گفتیم،
نیست .این شهود ،از نوع شهود به علم حضوری است .مثلاً وقتی دندان درد میگیرید،
 ....این درد ،خودش پیش شما حاضر است .دندان درد را نه با چشمتان میبینید و نه
به آن فکر میکنید .اگر سالم باشید و به دندان درد سابقتان فکر کنید ،یعنی به قول
منطق ،صورت آن درد نزد شما حاضر باشد ،علم تصوری نسبت به آن دارید ،ولی
وقتی دندان درد گرفتید ،این تصور دندان درد نیست ،بلکه درد نزد شما حاضر است.
به اصطلاح فنی ،معلوم در نزد عالم حاضر است .به این علم ،علم حضوری گویند.
یکی از بالاترین مصادیق علم حضوری ،علم انسان نسبت به خود و صفات و
حالات اوست .انسان خود را با علم حضوری میشناسد و دریافت میکند .من خودم
در نزد خودم حاضرم ،به این علم حضوری میگویند .مقصود از شهود ،قسم اول که
بصری است و قسم دوم که فکری است ،نمیباشد .خداوند نه به بصر میآید و نه به
فکر .تمام روایاتی که نفی رؤیت میکنند ،این دو قسم را نفی میکنند .خطبههای بلند
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نهج البلاغه و عبارات توحیدی و بیانات بلندی که امام رضا علیهالسلام فرمودهاند ،همهی
آن نفی و انکارها ،نفی رویت فکری یا بصری است.
ما آنچه که داریم ،یا از ذاتمان میجوشد ،یا به ما افاضه میشود در منطق ابتدا
میگویند که انسان حیوان ناطق است و حیوانیت و ناطقیت ،ذاتی انسان است ،ولی
شاعریت ،عرضی است .ذاتی ،آن است که قِوام انسان به اوست و چیزی که قِوام انسان
به او نیست ،عرضی میشود .مثلاً قِوام انسان به مفهوم شاعریت نیست .شاعریت برای
انسان ،عرضی میشود .پس حیوان و ناطق ذاتی و شاعر و راه رونده و متحرک بودن،
عرضی میشود .اما یک مرحله که بالاتر میآییم ،یعنی در مباحث الهی که صحبت
میکنیم ،میگوییم تمامی معانی از سنخ نخ و کلاه است .کلاه از نخ ساخته شده است
و ذات و صفات و افعالی دارد ،مثلاً فعل ِکلاه این است که سر را گرم کند ،ساتر است.
از نور و سرما ،ما را حفظ میکند .در حالیکه این کار ،متعلق به نخ است .اگر نخ را
از کلاه جدا کنید ،از کلاه چیزی نمیماند و در اصل کلاه هیچ ندارد یک موجود ممکن
است .این ممکن و هیچ و فقیرِ مطلق ،از نخ پر شده است .اصل وجودش یعنی کلاه
بودنش از نخ و صفات و افعالش هم از همین نخ آمده است .شما اگر نخ را بکشید از
کلاه بودن چیزی باقی نمیماند و به تبع آن هم ،صفاتی که بعداً به دنبال آن آمده است،
از نخ بوده است .کلاه یک موجود امکانی میشود.
اینکه خواجه طوسی میفرماید« :خود ،همه اوست» ،همین مسئله است. .وقتی می
گوئید :آب ساقی است یا خدا؟ جواب میدهید :خدا ساقی است ،آب هیچ .اما نکتهای
اینجاست و آن اینست که وقتی لیوان آبی را سر میکشیم ،میگوییم :آب سیراب کرد،
نه لیوان .میتوانید محتوای لیوان را خالی کنید و همهی آب و خود لیوان را در ظرفی
دیگر قرار دهید .لیوان و آب وجود مستقل از هم دارند به خلاف نخ و کلاه .اینکه
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میگوییم :عالم ظرف وجود است ،به این معنا نیست ،بلکه به معنای کلاه و نخ است.
پس اصل وجود عالم ،متعلق به خداست .این همان است که میگوییم :إنّا للّه .إنّا للّه
یعنی چه؟ إنّا ،انیت است ،اصل وجود ما ،از آن ِ اوست و بالتبع صفات و افعال ِ ما،
متعلق به اوست.
موجود فقیر ،فقر مطلق است .نه اینکه یک موجودِ فقیر است .موجود ممکن ،فقیر
نیست ،بلکه خود فقر است .اگر بخواهیم تعریفی از من داشته باشیم ،من یعنی فقر .در
علوم الهی میگویند :در مشتق ذات معتبر نیست .اما در عرف وقتی میگوییم فقیر،
یعنی کسی که دارای صفت فقر است .مانند همین لیوان آب که اگر آبش را خالی کنیم،
باز هم لیوان ،لیوان است .اما در اینجا وقتی میگوییم فقیر ،یعنی کلاه .یعنی کلاهی که
نخ آن را اگر بکشیم ،از خود ِ کلاه هم اثری نمیماند.
کسانی که میخواهند اثبات رؤیت کنند ،منظورشان از رؤیت ،مشاهدهی فقر است.
زیرا که رؤیت فقر مساوی است با مشاهدهی آن کسی که افاضه وجود کرده است،
چون کلاه که هیچ نیست ،ما داریم کلاه را وجدان میکنیم .چگونه میتوانیم بگوییم
نیست .چیزی را که با تمام وجود دریافت میکنیم که ،نمیتوانیم بگوییم نیست .این
کلاه هست ،منتهی اگر این کلاه معرفت پیدا کند ،میفهمد که کلاهی در کار نیست و
همه ،اثر نخ است.
رؤیت یعنی مشاهدهی این معنا .یک نقطه و مرحلهای است که در آن ،انسان شاهد
آن حقیقت میشود که هر چه دارد ،از آن ِ دیگری است .اول دیگری را با همهی
داراییهایش میبیند سپس خود را یعنی هیچ را مشاهده میکند .اول نخ را میبیند و
سپس میفهمد که خودش کلاه است ،یعنی هیچ .منظور از رؤیت ،مشاهدهی فقر است.
معرفت نفس هم که میگویند ،همین است.
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آنهایی که رؤیت و شهود را اثبات میکنند ،چیز دیگری میگویند .منظورشان
رؤیت با چشم یا رؤیت فکری ،آنطور که ما تصاویر را در ذهن داریم ،نیست.
منظورشان از شهود اینست که این موجود ممکن (ممکن یعنی چیزی که خودیتش و
صفات و افعالش ،متعلق به خودش نیست ،چون اگر متعلق به خودش باشد ،واجب
میشود) ،موجودی که هیچ چیزی متعلق به خودش نیست ،با وجود فقرش و عدم
استحقاق ذاتیاش ،با تمام وجود امکانی ،نه با چشم و نه با فکر ذهنی ،وجود مبدعِ
غنیِ محض خود را احساس کند ،یعنی آن کسی که همهی داراییها را به او افاضه
کرده است ،این میشود معرفت النفس ،به مرحلهای میرسد که میبیند حیات و علم
و قدرت و تمام صفاتِ متفرع بر اینها ،متعلق به خودش نیست .تا حالا میگفت :علم
من ،قدرت ِ من ،حیاتِ من ،بعد رابطه بین علم و من قطع میشود .میفهمد علم ،قدرت
و حیات از آن من نیست ،من ،هیچ است .مانند اینکه کلاه بگوید :رنگ من ،گرمای
من و اندازهی من ،بعد نخ را از درون کلاه بیرون بکشند ،این کلاه ببیند خودش ماند
بدون هیچ کدام از آنهایی که تا حالا میگفت مالِ من  ،...هیچ چیزی متعلق به او
نیست.
این معنایی است که برای آن برهان داریم و ظواهر کتاب و سنت هم به صحت این
معنا شهادت میدهند .بلکه شهادت میدهند که نبود این معنا محال است .بالاتر این
که برهانها دلالت میکنند بر اینکه اصلاً محال است موجود ممکن ،این مسئله را شهود
نکند ،نه تنها شهود میکند ،بلکه شهود نکردنش محال است .نه فقط برای من و شما
محال است ،بلکه برای کل عالم محال است ،حتی برای دیوار هم محال است ،دیوار
هم که یک موجود است ،این معنا را شهود میکند ،همهی عالم این معنا ،شهود میکنند.
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ما نحوهی ادراک دیوار را درک نمیکنیم ،ولی نحوهی ادراک انسان را میفهمیم.
اثباتش در مورد انسان به این صورت است که وقتی وارد اتاقی میشوید و میفهمید
که سرد است ،قبل از اینکه بگویید اتاق سرد است ،چه چیزی را احساس کردید؟
اولین چیزی که احساس کردید ،سرما بود .در مرحلهی دوم ،سرما را به اتاق نسبت
دادید و گفتید اتاق سرد است ،پس اول سرما را احساس کردید و بعداً سرما را به اتاق
نسبت دادید.
انسان در قضایا ،ابتدا محمول را درک میکند ،سپس محمول را به موضوع نسبت
میدهد .یعنی اول سرما را احساس میکند ،سپس آن را به اتاق نسبت میدهد .کودکی
که به دنیا میآید ،اولین چیزی که احساس میکند ،هستی خودش است ،یعنی میفهمد
که هست .یعنی قضیهی «من هستم» را با تمام وجودش شهود میکند .همانطور که ما
هستی خود را با تمام وجود شهود میکنیم .خودمان با خودمان هستیم و هیچگاه از
خودمان جدا نیستیم ،به خودمان علم حضوری داریم .نوزاد وقتی به دنیا آمد« ،من
هستم» را شهود میکند ،قبل از شهود این حقیقت ،هستی و وجود را احساس میکند
و سپس آنرا به خودش نسبت میدهد ،مقیدش میکند و میگوید :من هستم .پس اول
هستی را احساس میکند ،سپس اسنادش میدهد .اولین چیزی را که شهود میکند،
هستی است ،هستی یعنی خدا ،یعنی اول خدا را میبیند و سپس خودش را.
وجود مُساوق با علم است .یعنی صدقاً و مصداقاً یکی است ،به محض اینکه
موجود شد ،عالم شد .قرآن کریم میفرماید« :أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى»0؛ وجود مساوق
با علم است ،یعنی هر جا وجود بود ،عیناً علم آنجاست .به محض اینکه کودک موجود
شد ،به وجود ،عالم شد .پس به محض اینکه موجود شد ،خدا را دید.
 )1سوره اعراف)172/7( :
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یکی از بزرگان در مورد آیهی ألستُ بربّکُم؟ فرمودهاند :جمع بین نظریات موجود
دربارهی عالم ذر این است که :به هر تقدیر ،انسان در موطنی خدا را دیده است و
اختلاف آن نظریات در اینست که آن موطن کجاست؟ حضرت علامه میفرمایند
ملکوت عالم است.
«نظریه علامه دربارهی عالم ذر 3 ،اشکال دارد :این اشکالات در محضر استاد
علامه (رضواناللهتعالیعلیه) به عرض ایشان رسید ولی ایشان این نقدها را وارد
ندانسته و بر همان نظری که در تفسیرشان مرقوم فرمودهاند اصرار میورزیدند .حضرت
استاد ،همراه با اولیای الهی از عالم ملک رهیده و به عالم ملکوت یا بالاتر از آن
رسیدهاند و هر چه که یافتند حق است؛ زیرا حق برایشان روشن شده و ماییم که در
تنگنای جهان طبیعت ماندهایم.0
ألستُ بربّکُم مربوط به ملکوت عالم است .تمام موجودات اگر موجودند ،عالمند.
همه به فقر ِ امکانی شان عالم هستند .در نتیجه همه به مُبدعِشان که به آنها افاضه
وجود کرده است ،عالم هستند .پس همهشان او را میبینند.
مسئله اینست که عِلم به علم داشته باشیم ،زیرا همه علم دارند ،اما از این علم ِ
خودشان غافلند .انبیاء آمدهاند تا به این علم تذکر بدهند .اشیاء ،مثل دیوار نمیتوانند
علم ِ به علم پیدا کنند و این فقط مخصوص انسان است .معرفت به نفس ،یعنی علم به
این علمی که دارد ،نه اینکه فکر کنیم معرفت نفس اینست که علمی میآید ،بلکه علم
هست و انبیا به یاد ما میآورند برای همین از انبیاء به عنوان «مُذَکِّر» نام میبرند.

 )1فطرت در قرآن :ص 137-136
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برهان نه تنها این معنا را اثبات میکند ،بلکه ثابت میکند محال است که ممکن،
این شهود را نداشته باشد .رؤیت ،علم به این شهود است .علم به این شهود را رؤیت،
یعنی رؤیت فقر گویند.
رؤیتی که در موردش بحث میکنیم و دربارهی آن دعوا است و آنها میگویند
ممکن نیست و ما میگوییم ممکن است ،چیست؟ منظور از رؤیت علم به این علم
است ،یعنی علم به شهود .اصل شهود ،ضروری است و همهی موجودات شاهد هستند؛
و آن علم حضوری است که اصلاً قابل انفکاک نیست .مانند اینکه بگویید ،من از خودم
غافلم .مگر چنین چیزی میشود؟ ما در عرف چنین چیزی را میگوییم ،ولی
منظورمان از رفتارهای خودمان است .مثل ًا وقتی میگویند :چرا غذا نمیخوری؟
میگویند من از خودم غافلم .این یعنی از گرسنگیم و  ...غافلم ،انسان هیچگاه خودش
از خودش غافل نیست ،هیچگاه خودش از مرئی و منظر خودش غایب نمیشود.
اصولاً انسان نسبت به یک موضوع دائم الذّکر است و آن هم خودش است.
در پایان بحث حضرت علامه میفرمایند :چون نفی ِ نافین رؤیت به این نقطه بر
گشت میکرد ،ما بعضی ادله را اینجا بیان کردیم.
سپس حضرت علامه آیات و روایات را شرح میفرمایند .خداوند تعالی میفرماید:
«وُجُوهٌ یَوْمَئذ نَّاضِرَةٌ ،إِلیَ ربها نَاظِرَة »0چهرهها ناظر حق تعالی است« .وَ أَنَّ إِلی رَبِّکَ
الْمُنْتَهی »8غایت ،سیر خداست ،مگر میشود انسان به غایت برسد و آن هدف را نبیند،
«إِلَیْهِ تُقْلَبُو َن »9این انقلابی که صورت میگیرد ،غایتش اوست .در هرچه بنگری خدای
تعالی دیده می شود.
 )1سوره قیامت)23-22/75( :
 )2سوره نجم)45/53( :
 )3سوره عنکبوت)21/29( :
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ساحران فرعون گفتند« :إِنَّا إِلى رَبِّنا مُ ْنقَلِبُون .»0حضرت علامه در تفسیر شریف
المیزان 8از این جمله اظهار تعجب فرموده و میگویند :اینها یکباره زیر و رو شدند،
بطوریکه تا لحظهی قبل به عزت فرعون قسم میخوردند ،میگفتند که« :قالُوا بِعِزَّةِ
فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُون »9و سپس یکباره زیر و رو و الهی شدند .به فرعون گفتند:
ت وَ الَّذی فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاض إِنَّما
«قالُوا لَنْ نُؤْثِرَکَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَیِّنا ِ
تَقْضی هذِهِ الْحَیاةَ الدُّنْیا .»0علامه میفرمایند که  :توحید ،از این عبارت ریزش میکند.
یکباره زیر و رو شدند از ساحرانی که فرعون پرست بودند ،تبدیل شدند به موحدینی
که اینگونه حرف میزنند.
«الیه المصیر »5غایت صیرورت و دگرگونی انسان خداست ،این اشاره به حرکت
جوهری عالم است .چون تمام موجودات عالم ،لحظه به لحظه ،هر لحظهی آنها با
آن ِ قبلی فرق میکند .حال نسبت به انسان که موجود خاص در این عالم است ،تمام
وارداتی که انسان از نواحی مختلف دارد ،با جانش ممزوج میشود لذا انسان ِ این
لحظه ،انسان لحظهی قبل نیست.
اگر کسی بگوید ما خطا میکنیم و سپس توبه میکنیم ،باید توجه کند که انسان ِ
قبل از خطا میخواهد توبه کند ،ولی انسان بعد از خطا معلوم نیست توبه کند ،چون
او آدم دیگری میشود و یک ترکیب جدید است .شخصی میگفت  :علامهی طباطبایی
 )1سوره اعراف)125 /7( :
 )2و قد جاءوا بالعجب العجاب في مشافهتهم هذه مع فرعون و هو الجبار العنید الذي ینادي «أنا ربكم األعلى»
و یعبده ملك مصر فلم یذعرهم ما شاهدوا من قدرته و سطوته فأعربوا عن حجتهم بقلوب مطمئنة ،و نفوس
كریمة ،و عزم راسخ ،و إیمان ثابت ،و علم عزیز ،و قول بلیغ ،و إن تدبرت ما حكاه الله سبحانه من مشافهتهم
و محاورتهم فرعون في موقفهم هذا في هذه السورة و في سورتي طه و الشعراء أرشدك ما في خالل كالمهم
من الحجج البالغة إلى علوم جمة ،و حاَلت روحیة شریفة ،و أخالق كریمة ،و لو َل محذور الخروج عن طور
هذا الكتاب ألوردنا شذرة منها في هذا المقام  .المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،8ص218 :
 )3سوره شعرا)44/26( :
 )4سوره طه)72/20( :
 )5سوره غافر)3/40( :
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در عالم رؤیا به من فرمود  :انسان بعد از معصیت انسان دیگری است ،انسان بعد از
طاعت انسان دیگری است.
حرکت موجودات عالم که همه در حال تحول و تَبٍََدُّل هستند را ،صیرورت یا
انقلاب گویند .غایت این صیرورت و انقلاب کجاست؟ این عالم دائم ًا مانند یک
کارخانه مواد را به یکدیگر تبدیل میکند .دائم ًا مواد و صُوَر به یکدیگر تبدیل میشوند.
غایت این حرکت کجاست؟ آیات مختلف میفرمایند« :الیه تقلبون»« ،أنَّ إلی ربُکَ
المنتهی»« ،إنّا إلی رَبّنا لمنقلبون»« ،و الیه المصیر»« ،الا الی اللّه تصیر الأمور»« ،الیه
ترجعون» ،یعنی غایت ِ همه این سیر و صیرورت خداست.
واضحتر از این میفرماید« :وَ َلقَدْ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ فَلا َت ُکنْ فی مِرْیَة ِمنْ لِقائِه.»0
در لقاء حق تعالی شک نکن« .مَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآت ،»8کسی که
امید به لقاء خدا دارد ،اجل خدا نزدیک است .لقاء و رجوع در کتاب و سنت ،فراوان
استعمال شده است .یکی از آیاتی که در این معنا خیلی واضح است ،این آیهی شریفه
است که« :سَنُریهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فی أَنْفُسِهِمْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .»9البته
حضرت علامه در اینجا در صدد شرح این آیه نیستند ،ولی نکتهی جالبی که بعداً هم
در بحثهای آینده میآید اینست که :فرض کنید شما به کسی میگویید که برو جلوی
آینه تا! به نظر شما بعد از این تا چه باید بگویید؟ میگویند تا خودت را ببینی .هر
کسی جلوی آینه میایستد ،خودش را میبیند ،یعنی تصویری را میبیند که جلوی
آینه گرفته است.

 )1سوره سجده)23/32( :
 )2سوره عنکبوت)10/29( :
 )3سوره فصلت)53/41( :
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قرآن کریم میفرماید :ما آیاتمان را در آفاق و انفس به اینها نشان میدهیم ،یعنی
آیات را نشان میدهیم تا بفهمند او حق است .این نفس یک آینه است و مانند این
است که به آینه بگویند :سر را برگردان و تماشا کن .آینه اگر سرش را برگرداند ،باز
هم در درون خودش ،صاحب تصویری را میبیند که جلویش ایستاده است .این آیه
هم میگوید :ما آیاتمان را در آفاق و انفس به شما نشان میدهیم ،تا بفهمید او حق
است .حق یعنی چه؟ حق یعنی آنچه که هست .پس جمله چنین میشود که ما آیاتمان
را در انفس به شما نشان میدهیم تا بفهمید که :اوست آنچه که هست .یعنی خود ،همه
اوست .یعنی همان معرفت فقری که گفتیم .غایت این معرفت اینست که فقط اوست
ولا غیر.
در ادامهی آیه« :أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلی کل شیء شَهیدٌ» .حضرت علامه
میفرمایند :شهید بر وزن فعیل است .ما هم فعیل به معنایِ فاعلی داریم ،مانند علیم
که به معنای عالم است .هم فعیلِ به معنای مفعولی داریم ،مانند جریح که به معنای
مجروح است .در اینجا عدهای شهید را به معنای شاهد معنی کردهاند ،یعنی آیه را
اینگونه معنی کردهاند که :خدا شاهد بر همه است .این معنی درست است ،ولی معنی
آیه چنین نیست .حضرت علامه میفرمایند شهید به معنای مشهود است .یعنی معنی
آیه چنین است که :آیا این کافی نیست که خدا مشهود همه است؟ مشهود همه است،
یعنی حتی دیوار هم او را شهود میکند .وجود مساوق با علم است ،پس خدا ،معلوم
و مشهود همه است.
یء مُحیط،»0
در ادامه آیه میفرماید « :أَلا إِنَّهُمْ فی مِرْیَة مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بکل شَ ْ
یعنی آنها از لقاء خدا در شک هستند و به درستیکه خدا محیط بر همه است .آن
 )1سوره فصلت)54/41( :
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کسی که محیط بر همه است ،مشهودِ همه است .آسمان محیط بر همه است ،پس
مشهود همه است .از هر نقطهای بالا روید به آسمان میرسید .آسمان مانند سطحی از
بالا به ما احاطه دارد و از درون و پایین به ما احاطه ندارد .ولی رابطهی نخ و کلاه
گونهای دیگر است ،زیرا نخ محیط به کلاه است ،ولی از همهی جهات ،چون نخ ،بیرون
و درون و خودِ کلاه است .کلاه بودن کلاه ،و صفات و افعال آن ،به نخ بلکه اصل
وجودش از نخ است که این را احاطه میگویند .پس خداوند تعالی به این معنا محیط
بر همه چیز و مشهود همه است .مگر میشود که من خودم را شهود کنم ،ولی او را
شهود نکنم؟ چون خودیّت من از اوست .تمام صفات و افعال من مِلک اوست .اینها
را میبینم ،پس او را میبینم و او مشهود من است.
سیاق آیهی اول نشان میدهد که مراد از شهید ،مشهود است ،نه شاهد .این اعتراض
است ،که چطور میشود شما نسبت به چنین موجودی شک داشته باشید .مانند کلاه
که از وجود نخ تردید داشته باشد .محیط به آنها اعتراض میکند .چطور میشود
کسی که از همه جوانب به تو احاطه دارد ،تو از او غافلی.
بیان یک اشکال و پاسخ آن
در مورد کلمهی لقاء که در آیه آمده است اشکالی وجود دارد .لقاء یعنی چه؟
حضرت امیر  فرمودند که لقاء یعنی موت .حضرت علامه میفرمایند که :این ذکر
یکی از مصادیق است.
ما روایات بسیاری در تفاسیر آیات مختلف داریم که این روایات تعیین مصداق
میکند ،قرآن از میزان سخن میگوید و روایات حضرت امیر المؤمنین را مصداق آن
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معرفی میکنند .در دعا داریم که «السَّلَامُ عَلَى یَعْسُوبِ الْإِیمَانِ وَ مِیزَانِ الْأَعْمَال ،»0یا
مثلاً در عبارتها داریم ،هر جایی که در قرآن گفته است أیها الذین آمنوا ،منظور امیر
المؤمنین است ،یا وقتی گفته :یا ایتها النفس المطمئنه ،منظور امام حسین است.
حضرت علامه در تفسیر البیان میفرمایند :تمام این سنخ از روایاتی را که در
آیات آمده است ،از باب مصداق است ،نه تفسیر .یعنی عالیترین مصداق مؤمن
امیرالمؤمنین است ،اگر چنین نباشد ،ممکن است بپرسید که آیا یا أیها الذین آمنوا
منظور پیامبر نیست و ...یعنی رسول خدا و امام حسین میزان اعمال نیستند؟ به
عنوان یک مصداق أتَمّ میگوید که امیر المؤمنین مصداق آن است .بسیاری از
روایاتی هم که راجع به غیر اهلبیت و موارد این گونه که موضوع بحث ما است ،از
باب بیان مصداق است .پس یکی از مصادیق لقاء ،موت است ،چون با موت پردهها
کنار میرود تا برای لقاء آماده شویم.
اینکه میگویند لقاء ،مَجاز است ،منظور قیامت است ،منظور مرگ است ،مجازاً
میگویند دیدار ،چون آیات خدا ظاهر میشود ،یعنی آیات خدا را در مرگ و قیامت
میبینند ،به این گفتهاند لقاء ،پس مَجاز است .حضرت علامه میفرمایند که اینجور
نیست .این آیه این قضیه را رد میکند و میگوید که :آیا شما شک دارید در دیدار
خدا ،خدا مرئی است و اصلاً نمیشود شک کرد.
مانند اینست که به مغازهای که لباسهای زمستانی میفروشند بروید و از شما
بپرسند :آیا در آنجا نخ هم دیدید؟ و بگوئید  :نه محال است ،اصلاً نخ ندیدم .فقط کلاه
و شال گردن و ...دیدم ،در حالیکه فقط نخ دیدید ،چون حواستان به نخ نیست و فقط
حواستان به قالب است.
 )1مستدركالوسائل :ج ، 10ص ، 222باب استحباب زیارة أمیر المؤمنین
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خداوند شک در لقاء را رد میکند ،آنهم با استدلال احاطه ،و میگوید چطور
میشود شک کرد به لقاء آنکه محیط بر همه است؟ از درون و بیرون ،آنهم احاطه نه
از سنخ احاطه خانه بر ما ،بلکه از سنخ احاطه نخ بر کلاه یعنی از درون و بیرون و
همهی صفات و افعال .احاطهی خدا در دنیا و قیامت یکی است .اصلاً وجهی ندارد
که بگوییم لقاء یعنی موت.
معنی آیه این است که :در حقیّت و ثبوت خدای تعالی همین کافیست که :مشهود
همه است ،همه خودشان را میبینند پس او را میبینند ،چطور میشود شک کنند به
آن چیزی که بر همه محیط است .اول هر شیء ،آخر هر شیء ،ظاهر هر شیء ،باطن
هر شیء ،اوست .همانگونه که اول و آخر کلاه ،ظاهر و باطن آن و اصل وجود و
صفاتش نخ است .کلاه هر جا را نگاه کند ،نخ را میبیند .موج هر جا را نگاه کند ،دریا
را میبیند ،جز دریا ،چیزی نیست .آیا موج ،چیزی جز دریاست؟ «َ َأیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ
وَجْهُ اللَّه.0
در هر چه بنگرم تو پدیدار بودهای

ای نانموده رخ تو چه بسیار بودهای

2

«ما یَکُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَة إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَة إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ
ذلِکَ وَ لا أَکْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا »9هیچ سه تایی نیستند ،إلا اینکه چهارمی شان
خداست .دقت کنید نمیگوید هیچ سه تایی نیستند مگر اینکه سومی شان خداست.
یعنی خدا کنار یک و دو نیست ،خدا با یک است .مانند اینکه بگوییم در این مغازه
لباس فروشی هیچ لباسی نیست الا اینکه نخ در کنار آن لباس است .بگوییم در مغازه
لباس فروشی کلاه دیدم و دستکش و شال گردن و نخ .نخ ،پنجمی آنها نیست .نصاری
 )1سوره بقره)115/2( :
 )2غزلیات اوحدی ،غزل 749
 )3سوره مجادله)7/58( :
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هم میگفتند که :إنَّ اللّه ثالث ثلاثه ،در واقع این جمله مانند اینست که بگوییم در این
مغازه کلاه دیدیم و دستکش و کت .کت ،کنار ِ دستکش و کلاه است و میشود هم
شأن آنها .اما اگر بگوییم در این مغازه کلاه ،دستکش و پیراهن و نخ دیدیم .اما نخ
یک چیزی جدای آنها نیست ،یعنی جز نخ ندیدیم .در واقع ،آن کلاه ،نخ است ،آن
دستکش و کت ،نخ هستند .این معنای آن آیه است که «ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی ثَلاثَة إِلاَّ
هُوَ رابِعُهُم» یعنی خداست که همراه اولی ،دومی و سومی است ،جان ِ اول و دوم وسوم
خداست ،رابط بین اول و دوم و سوم خداست .اصل ِ جانشان از خداست ،صفاتشان
از خداست .معنای آیه اینست که هیچ سه تایی نجوا نمیکنند مگر آنکه چهارمی شان
خداست .او با شماست ،اما نه آن گونه که ما با هم هستیم .آنگونه که دریا با موج
است .کسی که شأنش اینست ،اصلاً جا ندارد که کسی در شهودش و لقاءش شک کند.
مطالبی که گفتیم ،منافات با جملهی حضرت امیر ندارد که فرمودند :هر جا در
قرآن گفتند لقاء ،از آن ،بعث فهمیده میشود .منظور ما در مفهوم عبارت است نه در
مصداق عبارت .هر جای قرآن که گفتند لقاء ،یکی از مصادیقش بعث است.
در قرآن کریم آیاتی داریم که کنار آن آیه سه نوع روایت آمده است .یک روایت
میگوید این مربوط به زمان ظهور است ،یک روایت میگوید مربوط به زمان رجعت
است ،و یک روایت میگوید مربوط به قیامت است .حال چه باید کرد؟ حضرت علامه
میفرمایند :هر سه اینها درست است .چون هر کدام یک مصداق را بیان میکند.
قیامت و ظهور و رجعت ،همه مصادیق یک حقیقت هستند ،از این عالم پرده برداری
میشود ،یک پرده زمان ظهور برداشته میشود و یک پرده زمان رجعت و یک پرده
هم در قیامت .که دیگر پردهای باقی نمیماند .حق ظهور میکند .این آیه از آن حقیقت
سخن میگوید و سه مصداق دارد .پس هر سه دسته روایت درست است.

137

آنجا که حضرت میفرماید لقاء ،یعنی بعث ،درست است ،ولی ما حقیقتش را بحث
میکنیم ،نه مصادیقش را .بله ،بعث یعنی روز برانگیخته شدن ،که یکی از مصادیق لقاء
خداست .همه به لقاء میرسند .منتهی یکی به لقاء اسماء حسنی میرسد و یکی به
لقاء کریم و غفور و رحیم و ...میرسد و یکی هم به لقاء شدید العقاب و ...میرسد.
«یُنْذِرُونَکُمْ لِقا َء یَوْمِکُمْ هذا »0شما را از لقاء امروز بر حذر داشته بودند .یا این آیه که
میگوید« :أَ إِذا ضَلَلْنا فِی الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفی خَلْق جَدید ،»8یعنی وقتی ما خاک شدیم،
آیا خلقت جدیدی پیدا میکنیم؟ قرآن میفرماید  :آنها به لقاء خدا کافرند.
بیان مصداق در روایات خیلی زیاد است .مانند روایاتی که میفرماید :صراط
علی است ،سبیل الله ،علی است .صادق و مصدَّق ،علی  است .هر جا در قرآن
میگوید مؤمن ،علی ( است .اینها مصداق است .یعنی مصداق أتَمِّ آن علی است.
بحث ما به عالم ذر رسید .عالم ذر را به عنوان یک شاهد ِ مثال ِ بحث لقاء ،که لقاء
اللّه ممکن است ،آورده شده و یکی از مصادیق لقاء اللّه در قرآن ،همین آیات عالم
ذر است)

 )1سوره انعام)130/6( :
 )2سوره سجده)10/32( :
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بحث عالم ّذر
ت
وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی آ َدمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْ ُ
ک
بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا ُک ّنَا عَنْ هذا غافِلینَ أوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْ َر َ
آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ ُک ّنَا ذُرِّیَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِکُنا بما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.

0

در آغاز بحث به بررسی نظر علامه به نقل از کتاب فطرت در قرآن دربارهی عالم
ذر میپردازیم.
مرحوم علامه طباطبایی (قدساللهنفسهالزکیه) میفرمایند :مقصود آیه ،جنبه ملکوتی انسان
هاست .یعنی جای شهود و اشهاد و موطن میثاق ملکوت انسانهاست؛ زیرا با توجه
به ظاهر آیه که فرمود﴿ :وإذ أخذ﴾ یعنی «أُذْکر» به یاد بیاور آن موطنی را که خدای
سبحان از فرزندان بنیآدم میثاق گرفت ،استفاده میشود که اولاً :قبل از این موطنِ
ظاهری محسوس موطنِ دیگری وجود داشت که در آن موطن همگان میثاق سپردند
که خدای سبحان ربّ است و انسانها عبدند.
ثانیاً :صحنه اخذ میثاق مقدم بر نشئه حس و طبیعت است .به عبارت روشنتر:
انسان دارای دو جنبه و دو موطنِ وجودی است و این دو موطن متباین همدیگر
نیستند ،بلکه متحدند ،گرچه واحد نیستند .یعنی آن دو موطن با هم هستند ولی یک
چیز نیستند و این دو موطن ،یکی موطن مُلک است و دیگری موطن ملکوت ،و موطن
ملکوت مقدم بر موطن ملک است و تقدّم آن ،تقدم زمانی نیست؛ زیرا ملکوت از
محور زمان خارج است و انسان در موطن ملکوت ،خدا را به عنوان ربّ و خویشتن

 )1سوره اعراف)173-172/ 7( :
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را به عنوان عبد مشاهده کرده؛ زیرا نشئه ملکوت مصون از حجاب است و لذا حقیقت
در آن موطن روشن است.
این معنا را ،که انسان دارای دو جنبه ملکی و ملکوتی است و جنبه ملکوتی وی
مقدم بر جنبه ملکی اوست ،میتوان از چند آیه استفاده کرد .از جمله آیه سوره «حجر»
است که فرمود﴿ :و إن من شیء إلاّ عندنا خزائنه و ما ننزّله إلاّ بقدر معلوم﴾ همه
موجودات دارای خزائناند و ما آن را با اندازه معیّن نازل میکنیم.
فرق بین وجود مادی اشیا و وجود مجرّد آنها که در خزاین الهی است ،آن استکه
آنچه نزد انسانهاست ،زوالپذیر و تغییرپذیر است و آنچه نزد خدای سبحان است،
مصون از دگرگونی و زوال .چنان که فرمود﴿ :ما عندکم ینفد وما عندالله باق﴾ پس
آنچه که نزد ماست قَدَر است و زوالپذیر و آنچه نزد خداوند است قضا است و ثابت
و باقی ،و چون باقی است از سیلان و حرکت و تغییر و زوال و تدریج منزّه است.
چنان که هر حقیقتی در آن موطن بیش از یک مصداق ندارد .با توجه به این دو مطلب
که موجود عالَمِ ملکوتْ اولاً باقی و ثابت است و ثانیاً واحد است ،جنبه ملکوتی انسان
هم اولاً ثابت است نه سیال و ثانیاً واحد است نه کثیر.
آنچه از آیه استفاده میشود .این است که اولاً انسان چهرهای ملکوتیدارد و
چهرهایملکیکه در چهره ملکوتیخویش ،ربوبیت الله و عبودیت خود را مییابد و
ثانیاً موطن ملکوت مقدّم بر موطن ملکی و دنیایی اوست و ثالثاً چون این دو موطن
با هم متحدند و از هم جدا نیستند ،خداوند به انسان مُلکی امر میکند :به یاد آن موطن
ملکوتی باشید و وقتی به یاد آن موطن بودید آن را حفظ میکنید.

 )1فطرت در قرآن :ص 128-126

0

140

141

شرح مطلب به بیان تفسیر شریف المیزان
معنای اشهدهم علی انفسهم ارائهی حقیقت نفس
جمله «وَ أَشْهَ َدهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ» از یک فعل دیگر خداوند بعد از
جدا ساختن ابناء بشر از پدران خبر میدهد ،و آن فعل خدا این است که هر فردی را
گواه خودش گرفت ،و اشهاد بر هر چیز ،حاضر کردن گواه در نزد آن است و نشان
دادن حقیقت آن است تا شاهد ،حقیقت آن چیز را از نزدیک و به حس خود درک
نموده و به آنچه که دیده شهادت دهد ،و اشهاد کسی بر خودش نشان دادن حقیقت او
است به خود او تا پس از درک حقیقت خود و تحمل آن در موقعی که از او سؤال
میشود شهادت دهد.
و از آنجایی که نفس هر صاحب نفسی از جهاتی به غیر خود ارتباط و تعلق دارد،
و ممکن است از انسان نسبت به بعضی از آنها طلب شهادت شود ،و نسبت به بعض
دیگر نشود ،از این رو اضافه کرد:
«أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ» تا بدین وسیله مورد استشهاد را معلوم کرده باشد ،و بفهماند آن
امری که برای آن ،از ذریهی بشر طلب شهادت کردهایم ربوبیت پروردگار ایشان است
تا در موقع پرسش به ربوبیت خدای سبحان شهادت دهند.

انسان به عدم استقلال خود آگاه است
انسان هر قدر هم دچار کبر و غرور باشد و هر چند رو به راه بودن وضع زندگی
مغرورش کرده باشد نمیتواند این معنا را انکارکند که مالک وجود خود نبوده ،و در
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تدبیر امور خود مستقل و بینیاز نیست ،چون اگر مالک وجود خود بود خویشتن را
از مرگ و سایر آلام و مصائب زندگی نگه میداشت ،و اگر در تدبیر امور خود مستقل
بود ،هرگز ناچار نمیشد که در برابر اسباب طبیعی و وسائلی که او به خیال خود مدبر
آنها و حاکم در آنها است خضوع کند ،آنهم اسباب و وسائلی که خود آنها نیز
مانند انسان به غیر خود محتاجند ،و در برابر حکم حاکمی غیبی هر چند علیهشان
باشد مطیع و منقادند ،و حوائجشان بدست انسان برآورده نمیشود و انسان حاکم و
مدبر آنها نیست.
حکم فقر و نیاز به مالک و مدبر بر پیشانی انسان نوشته شده است
احتیاج آدمی به پروردگاری که مالک و مدبر است جزو حقیقت و ذات انسان
است ،و فقر به چنین پروردگاری در ذات او نوشته شده ،و ضعف بر پیشانیش مکتوب
گردیده است ،و این معنا بر هیچ انسانی که کمترین درک و شعور انسانی را داشته
باشد پوشیده نیست ،عالم و جاهل ،صغیر و کبیر و شریف و وضیع همه در این درک
مساویند.
انسان با مشاهدهی فقر خود مالک و مدبرش را مشاهده میکند
آری ،انسان در هر منزلی از منازل انسانیت قرار داشته باشد از ناحیه ذات خود
این را احساس میکند که برای او پروردگاری است که مالک او و مدبر امور او است،
و چطور ممکن است این احساس را نداشته باشد با اینکه احتیاج ذاتیش را درک
میکند؟ و چگونه تصور دارد که شعور او حاجت را درک بکند و لیکن آن کسی را
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که احتیاجش به او است درک نکند؟ پس اینکه فرمود« :أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ» بیان آن چیزی
است که باید به آن شهادت داد ،و جمله «بَلی شَهِدْنا» اعتراف انسانها است به اینکه
این مطلب را ما شاهد بودیم و چنین شهادتی از ما واقع شد.
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پس از بررسی این دو بخش ،به طرح بحث در رسالة الولایه میپردازیم.
در فصل سوم گفته شد که موهبتِ ارتباط با باطن ،مخصوص انبیاء نیست .در
قسمت بعد ،دربارهی رویت بحث شدکه نتیجه گرفتیم رؤیت در همین دنیا ممکن است
و قسمت بعدی بحث ،در مورد عالم ذر بود.
در مورد عالم ذر نظرات متعددی وجود دارد .عدهای میگویند :عالم ذر ،همان
فطرتی است که خدا به انسان داده است که انسان فطرتاً خدا را میشناسد ،عدهای
میگویند همین ارسال کتب و انزال رسل است .عدهای هم میگویند عالم ذر ،ملکوت
این عالم است.
بیان لطیفی هست که به گونهای جمع این نظریات است .میفرمایند :انسان در
موطنی خدا را مشاهده کرده است که از آن به عالم ذر تعبیر میکنند.
در روایات در محاسن از زراره از ابی عبدالله در ذیل این آیه که« :وَ إِذْ أَخَذَ
رَبُّکَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ ،»8یعنی ای پیامبر آن
زمانی را یاد کن که پروردگارت از فرزندان آدم و از ظهور یعنی از پشت حضرت آدم
و فرزندانش ،ذریه آنها را خارج کرد ،این ذریه بنی آدم است ،نه فقط حضرت آدم
یعنی الی یوم القیامه همه را خارج کرد.

 )1ترجمه المیزان :ج ،8ص401 :
 )2عن زرارة قال سألت أبا عبد الله علیه السالم عن قول الله َو إِ ْذ أَ َخذَ َربُّكَ ِم ْن بَنِي آدَ َم ِم ْن ُ
ور ِه ْم ذُ ِریَّت َ ُه ْم َو
ظ ُه ِ
على أَ ْنفُ ِس ِه ْم أَ لَ ْستُ بِ َربِ ُك ْم قالُوا بَلى قال ثبتت المعرفة في قلوبهم و نسوا الموقف سیذكرونه یوما ما و لو
أَ ْش َهدَ ُه ْم َ
َل ذلك لم یدر أحد من خالقه و َل من رازقه  .المحاسن :ج  ،1ص 24 :
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«وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ» یعنی آنها را شاهد بر خودشان کرد و ادامه آیه
میفرماید:
«أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی».مانند اینست که شما تصویری را جلوی آینه بگذارید و
سپس به آینه بگوئید خودت را نگاه کن ،که اگر نگاه کند ،تصویر را میبیند .بنابراین
خداوند هم اینها را شاهد بر خودشان کرد که انگار اینها آینه بودند .به آنها گفت:
ستُ بِرَبِّکُمْ)؟
خودتان را تماشا کنید و بعد از آن فرمود :آیا من خدای شما نیستم (أَ لَ ْ
گفتند :چرا (قالُوا بَلی) .این آیه معروف به آیه ذر است.
زراره راجع به این آیه از حضرت سوال کرد که :آیا این موطن معاینه بود ،یعنی به
عین خدا را دیدند؟ حضرت در پاسخ فرمودند بله ،موطن را فراموش کردهاند ولی
نتیجهاش که اقرار به ربوبیت باشد در درونشان مانده است و به زودی نیز این مطلب
را یاد آوری خواهند کرد .معاینه را از یادشان برد ولی نتیجه معاینه که اقرار به ربوبیت
باشد (که گفتند بلی) در جانهاشان ماند .اگراین موطن نبود ،احدی خالق و رازقش را
نمیشناخت .یعنی باب معرفت بسته میشد.
این همان آیهای است که میفرماید« :لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله» یعنی اگر
شما از همین مشرکین بپرسید :چه کسی شما را خلق کرد؟ میگویند :الله ،چون
مشرکین الله را قبول داشتند ولی میگفتند که خدای تعالی عالم را خلق کرده و به
دست عدهای سپرده و این بتهایی که ما میپرستیم ،تمثال آنها هستند و آنها عالم
را اداره میکنند.
در ذیل همین آیه کسی دیگر سوال کرد که :آیا آنها خدا را مشاهده کردند؟ بله،
معرفتش ماند ،ولی موقف را فراموش کردند و به زودی آن را یادآوری خواهند کرد.
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اگر این موطن نبود ،کسی نمیفهمید خالق و رازقش کیست؟ یک عده هم بودند که به
زبان اقرار کردند ،ولی قلباً ایمان نیاوردند.
ادامه آیه میفرماید که« :فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بما کَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْل» ،هرگز امکان ایمان
برایشان نخواهد بود به آنچه که تکذیب کردند .چون آیه میفرماید که :یک عده این
صحنه را دیدند و به زبان گفتند :قالوا بلی ،ولی ایمان نیاوردند ،فقط زبانی گفتند و
اینها در آینده هم ایمان نخواهند آورد.
وجود مساوق با علم است یعنی صدقاً و مصداقاً یکی است ،مساوق بالاتر از
مساوی است .یعنی هرجا وجود پیدا شد ،علم هم هست ،اصلا وجود بدون علم امکان
ندارد .به انسان موجود زندهی حی میگویید ،ولی به دیوار جماد میگویید ،یعنی
حیات ندارد ،ولی در نگاه عارفانه میگویید کل عالم دارای شعور است.
جملهی ذرات عالم در نهان

با تو میگویند روزان و شبان

ما سمیعیم و ب صیر و باه شیم

با شما نامحرمان ما خام شیم

از ج مادی ســـوی جان جان

غلغل اجزای عالم بشــنوید

شــــــــــــــویـــــــــــد

وســوســه تأویلها بزدایت

فاش تســبیح جمادات آیدت

بهر بینش کردهای تأو یل ها

چون ندارد جان تو قندیلها

آقای قاضی می فرمودند« :ما شب ها از صدای تسبیح در و دیوار خوابمان نمی
برد» .او این صداها را میشنود ،زیرا در و دیوار موجود است یعنی وجود دارد و
وجود مساوق با علم است .انسان در لحظهای پا به دنیا گذاشته است .این همان
لحظهای است که در آیه کریمه اینگونه تعبیر کرده است« :ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ ْطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
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الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَر ،»0یعنی
به این مرحله که رسید ،خلقت دیگری را انشاء کردیم .این همان لحظهای است که
انسانِ انسان پیدا شد .تا حالا جماد و نطفه بی جان و علقه و مضغه بود و هنوز آماده
نشده بود که فیض انسانیت را درک کند.
خاک ،بالقوه انسان است ،اما خاک کجا و انسان کجا؟ این خاک باید توسط گیاه
کشیده شود و گیاه توسط انسان خورده شود و غذا توسط جهازات بدن به نطفه تبدیل
شود و نطفه در قرارگاه خودش قرار بگیرد و سپس علقه شود ،که در این مراحل دائما
به استعداد انسانیت نزدیک میشود .آن وقت انسان به نقطهای میرسد که این نقطه،
نقطه افاضه است .اگر آیه را هم دقت کنیم ،سیاقش فرق میکند ،زیرا علقه و مضغه و
نطفه را با فاء آورده ولی بعد از آن گفته «ثم أنشأناه خلقا آخر» .این ،یک انشاء دیگر
است .در این لحظه انسان موجود میشود که در همین لحظه با علم موجود شد ،چون
وجود مساوق با علم است .حال این علم کدام علم است؟ این علم ،علمی است که
مساوی با معرفه الله است.
انسان وقتی به دنیا میآید ،آن چیزی را که احساس میکند ،هستی است .ما
نمیدانیم که جنین چه حسی دارد ولی میدانیم نوزاد اولین حسی که دارد و اولین
حقیقتی را که حس میکند ،این است که «من هستم» ،هستی خودش را با تمام وجود
درک میکند ،نسبت به وجود خودش علم حضوری دارد نه علم حصولی.
انسان اول محمول را درک میکند ،سپس آن را به موضوع نسبت میدهد .یعنی
وقتی وارد اتاق میشود و میگوید اتاق گرم است ،گرما را به اتاق نسبت داده ،ولی
قبل از اینکه گرما را به اتاق نسبت دهد ،گرما را احساس میکند .اول محمول قضیه
 )1سوره مومنون)14/23( :
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یعنی گرما را احساس میکند ،بعد محمول را به موضوع نسبت میدهد و میگوید اتاق
گرم است .گرمای اتاق را در مرحله دوم احساس میکند .اول گرما را احساس میکند
و سپس به اتاق نسبت میدهد؛ لذا زمانی که نوزاد به دنیا میآید و احساس میکند که
«من هستم» ،قبل از اینکه هستی ِمن را درک کند ،هستی را درک میکند ،هستی
مطلق ،خداست.
لذا انسان اولین چیزی را که شهود میکند ،هستی است ،سپس این شهود را مقید
میکند و میگوید :هستی ِمن .مقصود از «من هستم» ،جمله «من هستم» نیست ،زیرا
او هنوز ادبیات بلد نیست ،ولی با تمام وجود هستی را میفهمد ،میفهمد که خودش
هست و چیزهای دیگر را هم بعداً میفهمد ،درد و گرسنگی و  ...را با علم حضوری
احساس میکند.
این نکته لطیف اینجاست که «الستُ بربکم» برای هر کسی ،شاید این نقطه است،
یعنی به محض اینکه موجود میشود ،هستی را درک میکند ،زیرا به هستی علم پیدا
میکند و به اولین چیزی هم که علم پیدا میکند ،خود ِهستی است .مصداق این هستی
هم خداست .برای ما الفاظ مهم نیست ،یکی میگوید خدا ،یکی میگوید :هستی .یکی
میگوید :واقعیت .واقعیت عالم ،خداست ،هستی ،خداست .حق ،یعنی آنچه که هست
و به قول حضرت علامه :واقع و ما فی الواقع و موجود و وجود و هستی و هست،
همه یک چیز است و آنهم خداست .یعنی شاید الستُ بربکم هر کسی ،این نقطه باشد،
نه اینکه سوال و جواب بوده است ،بلکه با همه سویدای وجودش ،حق را درک میکند.
در تفسیر عیاشی از زراره است که از ابا جعفر درباره قول خداوند «وَ إِذْ أَخَذَ
رَبُّکَ مِنْ بَنی آدَمَ  » ...پرسیدم .ایشان فرمود :خدا از ظهر آدم و از صلب آدم ،تمام
ذریه آدم را خارج کرد ،اینها مانند ذراتی خارج شدند و حق تعالی خودش را به
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آنان معرفی کرد و خودش را به آنان نشان داد و اگر این موطن نبود ،احدی
پروردگارش را نمیشناخت.
اگر این روایت را فقط بر ظاهرش حمل کنیم ،اشکالات متعددی بر آن وارد
میشود ،باید حمل بر تمثیل کنیم تا با مطلب قبلی مطابقت داشته باشد .شناسایی
تمثیل بسیار مهم است ،داستان چوپان دروغگو را شنیدهاید .آیا چوپان دروغگو واقعاً
بوده است؟ یا مثلی است برای اینکه مطلبی را به کودک بفهمانیم.
اگر به کودک بگوئید :اگر دروغ بگویی ،اعتبارت پیش مردم از بین میرود و ساقط
میشود ،آنوقت او میگوید :اعتبار یعنی چه؟ ساقط میشود یعنی چه؟ اما اگر
دروغگویی را در قالب یک داستان به او بفهمانید کودک خوب میفهمد .این کار را
تمثیل گویند .در بسیاری از موارد قرآن کریم میفرماید« :وَ ضَرَبْنا َلکُمُ الْأَمْثال.»0
یعنی ما مثل میزنیم .یکی از مسائلی که حضرت علامه خیلی به آن تاکید میکند،
مثلهای قرآن است .تمامی معارف قرآن در تمثیلها است .خداوند به سادهترین زبان،
معارف بسیار بلند را بیان کرده است.
روایت عالم ذر نیزحکم تمثیل را دارد ،نه اینکه خداوند واقعا اینها را مانند ذراتی
خارج کرده است ،اصطلاح عالم ذر را هم از این روایت اقتباس کردهاند .در نتیجه اگر
روایت را تمثیل در نظر بگیریم مطلب روایت با مطلب قبلی مانعة الجمع نیست.
عالم ذر را به هر معنی بگیریم ،این مسئله بین تمام اقوال واحد است که خدا در
موطنی مشاهده شده است .موضوع سخن ما هم این است که خداوند را میشود دید،
ولی نه با چشم سر.

 )1سوره ابراهیم)45/14( :
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در توحید 0از ابی بصیر نقل شده است که از ابی عبدالله پرسیدم :از خداوند به
من خبر دهید که آیا مومنین خدا را در قیامت خواهند دید؟ حضرت فرمودند :بله،
قبل از قیامت هم او را دیدهاند .ابی بصیر سوال کرد چه زمانی دیدهاند؟ حضرت
فرمودند :آن زمانی که خدای تعالی فرمود :الست بربکم ،آیا من خدای شما نیستم؟
گفتند :قالوا بلی .سپس حضرت مدتی ساکت شد و فرمود :در دنیا هم باز او را میبینند،
قبل از قیامت .سپس فرمود :ابی بصیر آیا تو الآن خدا را نمیبینی؟ (ابو بصیر نابینا
بوده است و روایتهای بسیار زیاد و بلندی از او نقل شده است) .این تربیتهای
سابق حضرت نسبت به ابو بصیر بوده که او رؤیت میکرده و یا حضرت ابو بصیر را
سیر میدهد.
همانطور که ما طی الارض داریم که در زمین ،مسافتی را سیر میکنند« ،طی»
دیگری هم داریم که طی زمینه است .یعنی حضرات اهل بیت اگر اراده کنند شخصی
را طی الارض میدهند و جابجایی مکانی میدهند ،و اگر اراده کنند ،مکانتش را جابجا
میکنند .اشاره میکنند ،ابو بصیر به مقام رؤیت میرسد .این مقام ،مقام شاگردان ایشان
است ،چه رسد به خودشان .اراده حضرت باعث میشود که ابو بصیر پردههایی برایش
کشف شود و رویت کند و یا تربیت قبلی باعث شده که او به این مقام برسد ،به هر
تقدیر حضرت فرمودند که :آیا تو الآن خدا را نمیبینی؟
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ابو بصیر عرضه داشت :جانم به فدای شما ،آیا اجازه میدهید این روایت را نقل
کنم؟ حضرت فرمودند :خیر ،زیرا اگر این روایت را نقل کنی و فرد جاهلی که شایسته
شنیدن این روایت نیست ،آن را بشنود ،انکار کرده خیال میکند که این تشبیه و کفر
است .رؤیت به قلب مانند رویت به عین نیست ،خدا منزه است از آن چه مُشَبِّهون
میگویند.

روایات دیگری در زمینهی رؤیت
روایت دیگری از هشام در کتاب توحید در مورد امکان پذیری و تائید رؤیت نقل
شده است :زندیقی از نزول خدای تعالی به آسمان دنیا از امام صادق سوال کرد،
چون در بعضی از روایات است که خداوند به آسمان دنیا نازل میشود و «جاء ربّک»،
خدا میآید.
آمدن خدا مثل پائین آمدن از صندلی نیست .صندلی جسم است و من هم جسم
هستم و زمین هم جسم است .پایین آمدن من از صندلی نزول جسم از جسم به سوی
جسم است .ولی در مورد خداوند ،نزول جسم از جسم به سوی جسم نیست.
فرمود :خداوند به آسمان دنیا نازل میشود ،بدون اینکه با عین دیده شود و بدون
اینکه حرکت کند .در این حالت همان حالی را دارد که در آسمان هفتم دارد (یعنی در
عرش).

0

 )1بحاراألنوار :ج  ، 3ص ، 330باب  -14نفي الزمان و المكان و الحركة
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نزول از سنخ جابجایی نیست ،شما عالم هستید و مطلبی در سویدای دل ،یعنی
در فضای علمی شما است و میخواهید این مطلب را برای شاگردتان بیان کنید ،فکر
میکنید و آن را ساده و نازل میکنید .آیا آن مطلب علمی جابجا شده است ،خیر ،آن
را در قالب الفاظ و عبارات ساده ،نازل کردهاید.
حضرت فرمودند :خودش را به اولیائش نشان میدهد ،آن طوری که میخواهد
و آنچه را که از قدرتش میخواهد ،از آن کشف حجاب میکند و منظره و چشم انداز
او ،در قرب و بعد یکی است ،این نزول است نه حرکت .مانند ابر و یا یک جسم نیست
که وقتی نزدیک بشود ،یک شکل و وقتی دور است ،یک شکل دیگر است .این ،مانند
نزول آن مطلب علمی است ،مطلب علمی نازل شده همان مطلب حقیقی است که در
بالا بود و در درون عالِم بود .پس منظرهاش در قرب و بعد مساوی است ،یعنی تغییر
شکل نمیدهد ،چون جابجایی مکانی ندارد.
در کتاب توحید از امیر المومنین است که «موسی گفت :خدایا خودت را به من
نشان بده» ،او با سوالش یک چیز عظیمی را درخواست کرد ،پس عقاب شد ،خدا به
او گفت :در دنیا مرا نخواهی دید ،در آخرت مرا خواهی دید.

0

در روایات بهشت است که «خداوند برای ولیی از اولیای خودش در بهشت تجلی
میکند ،و به او گفته میشود :در هر جمعه برای تو یک دیدار خواهد بود .»8در بهشت
نه خورشید هست و نه زمین و نه حرکت زمین به دور خودش که بخواهد یک روز
را تشکیل دهد و روزهای هفته تا جمعه را ،وقتی زمین و خورشید و حرکتی در کار
 )1بحاراألنوار :ج، 90ص  ،134باب  -129احتجاجات أمیر المؤمنین
ب أ َ ِرنِي أ َ ْن ُ
َت َم ْسأَلَةُ تِ ْلكَ أ َ ْمرا ً
ظ ْر إِلَیْكَ فَكَان ْ
ع َّز َو َج َّل َر ِ
سانِ ِه ِم ْن َح ْم ِد اللَّ ِه َ
سىَ و َج َرى َ
علَى ِل َ
سأ َ َل ُمو َ
ًً َو قَ ْد َ
اركَ َو تَعَالَى لَ ْن ت َرانِي فِي الدُّ ْنیَا َحتَّى تَ ُموتَ فَت ََرانِي فِي ْاآل ِخ َرة
سأ َ َل أ َ ْمرا ً َجسِیما ً فَعُوقِ َ
َ
ع ِظیما ً َو َ
ب فَقَا َل اللَّهُ تَبَ َ
 )2شیخ مفید ،اختصاص ،ص 354فإن لكم كل جمعة زورة ما بین الجمعة إلى الجمعة سبعة آَلف سنة مما
تعدون
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نباشد زمانی در کار نیست ،اینکه میفرماید :در هر جمعه ،بر حسب ملاکهای ما
است .مانند آن است که میفرماید :قیامت ،یک روزش معادل پنجاه هزار سال است،
برحسب محاسبات ما و فهم ما ،بخش زیادی از روایات بنا به الفاظ و اصطلاحات ما
بیان شده است.
البته ممکن است حقیقتی هم در باطن روزها و ایام هفته نهفته باشد و آنجا آشکار
شود که جمعه یک حقیقتی دارد.
در جمع الجوامع حدیثی است که :خدا را میبینید ،همان طور که ماه شب چهارده
را میبینید.

0

در کتاب توحید از محمد ابن فضل است که از ابا الحسن پرسیدم :آیا رسول
خدا پروردگار را دید؟ امام رضا فرمود :بله او با قلبش دید ،مگر تو این آیه را
نخواندی که« :ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأی» ،دل پیامبر آن چیزی را که دیده است کذب
به آن وارد نمیکند .با بصر او را ندید ،بلکه با قلبش او را دید.

8

در کتاب توحید از امام رضا روایتی است که فرمودند :وقتی رسول

الله،

پروردگار را با قلبش رؤیت کرد« ،جَعَلَه فی نور مثل نور الحجب حتی یستبین له ما
فی الحجب».

9

در کامل الزیاره است که ابی عبدالله فرمودند :پیامبر در خانه فاطمه زهرا بود
و امام حسین روی زانوی پیامبر بود ،پیامبر گریه کردند و به سجده افتادند .سپس
فرمودند :ای فاطمه! خداوند در همین لحظه ،در زیباترین صورت و خوش چهره ترین
هیأت ،برای من در خانه تو رؤیت شد و به من فرمود :ای محمد ،آیا تو حسین را
 )1شیخ طبرسی ،تفسیر جوامع الجامع :ج ،1ص 700
 )2شیخ صدوق ،توحید :ص ،116حدیث 17
 )3شیخ صدوق ،توحید :ص ،114حدیث 13
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دوست داری؟ گفتم :بله ،روشنی چشم من است ،او ریحانه من است ،ثمره قلب من
است و مانند پلک چشم من است .خدای تعالی دستش را روی سر حسین قرار داد
و به من فرمود :ای محمد! برکت بگیر از مولودی که برکات و صلوات و رحمت و
رضوان من بر اوست.

0

امیرالمؤمنین نیز فرمودند :خدایی را که ندیدم ،نمیپرستم.

8

این جمله امیرالمؤمنین را آقای بهاءالدینی هم فرمودهاند که «ما اگر خدا را ندیده
بودیم که باور نمیکردیم» .پس معلوم است که این مقام امیرالمؤمنین نیست ،آقای
بهاءالدینی هم اینگونه است .امیرالمؤمنین کجاست! امیرالمؤمنین جایی است که با یک
اشاره میتواند ما را تبدیل به آقای بهاءالدینی کند.
حضرت فرمودند :من چیزی را ندیدم ،مگر آنکه قبل از آن ،الله را دیدم .این
جمله یعنی چه؟ یعنی وقتی میخواهم آب بخورم ،الله را میبینم نه آب را .در لباس
این آب ،الله را میبینم ،وقتی ما تشنه میشویم آب را قصد میکنیم ،اما او الله را قصد
میکند ،چون میداند که همه غیر از خدا فقیرند .الله را قصد میکند ،آب را میخورد.
جریان حضرت یوسف هم همین است ،میگویند :ترک اولی است .آیا این ترک اولی
است؟ اگر یوسف خدا را فراموش کند و به این شخص متوسل شود ،آیا اسمش ترک
اولی است یا شرک است؟ قطعا شرک است .آیا (معاذ الله) انبیاء مشرک هستند؟ قطعا
این کار شرک است که چنین چیزی در مورد پیامبر خدا نداریم .اینها از اسرائیلیات
است .مگر (معاذالله) حضرت یوسف مشرک است؟ این کار حضرت یوسف مانند آب
خوردن امیرالمؤمنین است .مگر وقتی امیرالمؤمنین آب مینوشند ،از سبب استفاده
 )1جعفر بن محمد بن قولویه ،کامل الزیارات :ص ،141حدیث166
 )2شیخ کلینی ،کافی :ج ،1ص ،138حدیث :4ما کنت أعبد ربا ً لم أره
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نمیکنند؟ استفاده از سبب که شرک نیست .مستقل دیدن سبب شرک است .مگر جناب
یوسف این شخص را مستقل دید؟ ایشان در آن شرایط بحرانی که هر شیر نری را به
زمین میزد ،خدا را فراموش نکرد ،آنوقت اینجا خدا را فراموش کند؟
روایات زیادی برای اثبات امکان رؤیت وجود دارد که یا مستفیض است یا متواتر.
متواتر یعنی در حد یقین است ،و مستفیض یک پله پائین تر از متواتر است ،پس یا
باید بگوییم در حد تواتر روایات راجع به رؤیت داریم یا حد اقل در حد استفاضه.
رؤیتی که در اینجا میگوییم ،رؤیت فکری نیست ،یعنی حضور و صورت شیء
عند الذهن نیست (در منطق اینگونه میگویند) .ما نسبت به باران علم داریم ،یعنی
صورتش در نزد ما حاضر است .نسبت به آسمان و زمین و گرما و سرما و غم و
شادی علم داریم ،رؤیتی که اینجا میگوییم ،این رؤیت نیست ،رؤیت از سنخ حضوری
است .آنگونه که به خودمان علم داریم ،ما خودمان پیش خودمان حاضریم .صورت
ما پیش ما حاضر نیست ،بلکه خود ما ،پیش خود ما حاضر است .این را علم حضوری
میگویند.
بسیاری از اخبار ،علم حصولی را معرفت نمیدانند ،چه برسد به اینکه به آن شهود
بگویند .بحمد الله ثابت شد که میتوان حقایق و حقیقت الحقایق را در همین موطن
مشاهده کرد.
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فصل چهارم
راه رسیدن به حقایق موجود در باطن عالم چیست؟
این فصل مهمترین فصل رساله است .در سه فصل گذشته گفتیم :عالم باطنی دارد
و احکام دین هم باطنی دارند و باطنشان برای غیر انبیاء هم دست یافتنی است و در
مورد اینکه این باطن از چه سنخی است ،سخن گفتیم .حال میخواهیم ،مسألهی اصلی
را مطرح کنیم که« :راه رسیدن به این کمال چیست؟».
حضرت علامه این فصل را با برهانی سنگین شروع کردهاند .برخی از بزرگان
فرمودهاند :این قسمت ،آبشار این رساله است.
حضرت علامه میفرمایند :رابطهی بین حقیقت نفس و بدن ،رابطهی ظاهر و باطن
است .این حقیقت ،باطن عالم است و عالم ،ظاهر این حقیقت است .ما هم که جزئی
از اجزای این عالم هستیم ،دارای ظاهر و باطنیم .آنچه الآن هستیم ،ظاهر ماست و
این ظاهر ،دارای باطنی است که ظاهر ،نتیجه و حاصل آن باطن و تنزلات آن باطن
است که به ظاهر میآید.
اگر در درون شما مطلب علمی وجود دارد که میخواهید آن مطلب علمی را برای
مستمع خود بیان کنید .فکر میکنید که چطور این مطلب عمیق علمی را بیان کنم .این
مطلب عمیق علمی در درون شما ،حد و حدود ندارد .به آن حد زده و در قالب یک
چارچوب آن را بیان میکنید .آن مطلب در درون شما چارچوب ندارد .اما وقتی به
زبان در میآید ،چهار چوب پیدا میکند .خودِ آن چارچوب ،تنزل یافته آن چیزی
است که در درون شماست.
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اگر احساس غم یا شادی دارید .آن احساس چارچوب ندارد ،ولی وقتی بخواهید
این غم یا شادی را برای یکی از دوستانتان بیان کنید ،آن حالت را در چارچوب
میریزید و الفاظی برای آن انتخاب میکنید .مثلاً یک بیت شعر انتخاب میکنید که آن
شعر از ما فی الضمیر شما خبر بدهد.
آن کلمات که از زبان شما خارج میشود ،نازل شدهی باطن شما است .این کلمات،
با خودش احساسی را نمایش میدهد که منشأ آن ،باطن شماست .چیزی که ظاهر
شد ،متعلق به باطن است .باطن است که ظاهر را ظهور میدهد.
هر خصوصیت ظاهری که میبینید ،مربوط به باطن است .از باطن است که ظهور
و بروز کرده و در این ظاهر نمایان شده است.
اگر چهرهی از خجالت سرخ یا زرد میشود حقیقتی در درون است از چیزی
خجالت کشیده و در رنگ چهرهی ظهور کرد .رنگ رخساره خبر میدهد از سرّ درون.
خصوصیتی که به ظاهر نسبت میدهید ،عَرَضی است و حقیقتاً متعلق به باطن است،
ولی به تَبَع ،به ظاهر نسبت میدهید و میگویید صورتش سرخ شد .در درون ،حادثهای
اتفاق میافتد که چهره سرخ میشود.
ما ادراک داریم ،پای درس مینشینیم ،مطلب علمی را درک میکنیم و میگوییم
فهمیدم ،غم و شادی را درک کردم ،مطلب علمی را درک کردم .بالاتر از ادراک مسائل
خارجی اینست که خودمان ،خودمان را ادراک میکنیم.
این ادراکی که بالضروره داریم (ما خودمان را ضرورتا ادراک میکنیم) ،این ادراک
نفس ،متعلق به باطن است .چون هر پدیدهای که متعلق به ظاهر است ،در واقع از آنِ
باطن است .پس این ادراک هم متعلق به باطن است .نفس ابتدا آن باطن را ،سپس
خویش را ادراک میکند .آن حقیقتی که در باطن نفس (باطن ما) است ،قبل از خود
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نفس ادراک میشود و بدیهیتر از خود نفس است .آن باطن هم باطنی دارد که آن
باطنِ قبلی ،از باطن بعدی ،بدیهیتر و ظاهرتر است ،تا منتهی میشود به آن حقیقتی
که باطن همهی باطنهاست ،که آن باطنِ همهی باطنها ،بدیهیترینِ همهی حقایق
است .بدیهیترین و اقدم معلومات و اولین حقیقتی که درک شده است ،آن باطن است،
اولین لحظه که وجود پیدا کردیم و اولین حقیقتی که احساس کردیم ،هستی بوده است.
کودک وقتی به دنیا میآید ،از دردی گریه میکند .درد را احساس میکند و اگر
کودک دیگری ،دردش بیاید ،این نوزاد گریه نمیکند .چرا از درد خودش گریه میکند؟
زیرا قبل از اینکه درد را احساس کند ،درد را روی خودش احساس میکند .یعنی
خودش دردش میآید و اگر زبان باز کند ،میگوید :من دردم آمد .یعنی من را احساس
میکند و آن من ،دردش میآید .پس من را احساس میکند که درد را ادراک میکند.
پس نوزاد وقتی به دنیا میآید ،این حقیقت را احساس میکند که «من هستم».
در مورد قضیهی اتاق و سرما هم همین گونه است ،اول سرما را احساس میکنید
و در قدم دوم ،سرما را به اتاق نسبت میدهید.
اولین چیزی که ما ادراک کردیم ،وجود مطلق بود .سپس آن را در خودمان مقیّد
کردیم و گفتیم :من هستم .هستیِ من میشود هستی مقیّد .اولین چیزی که درک کردیم،
هستی بود ،یعنی به محض اینکه موجود شدیم ،عالم به هستی شدیم و این مربوط به
بدنیا آمدن هم نیست ،بلکه مربوط به آن لحظهای است که قرآن کریم میفرماید« :ثُ َّم
خَلَقْنَا النُّ ْطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ
أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَر.0

 )1سوره المؤمنون)14/23( :
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چگونه خاک ،علف میشود و علف ،به گوشتِ حیوان تبدیل میگردد .نطفه است
که علقه میشود و علقه مضغه میشود ،و مضغه به عظام تبدیل میگردد و روی عظام،
گوشت میآید ،اما در اینجا بیان آیه عوض میشود میفرماید« :ثُمَّ انشأناه خلقا آخر»،
یعنی خلقتی دیگر به او دادیم .این همان لحظهای است که «نَفختُ فیه مِن روحی»
میشود .یعنی انسان ،انسان میشود ،که دیگر اینجا استخوان و گوشت نیست و به
تعابیر ما میگویند :روح در او دمیده میشود .این لحظه ،لحظهای است که شما ،شما
میشوید« .الست بربکم» هم همین است .یعنی در این موطن ،وجود او را مشاهده
کردید و شهود هم با چشم نیست .بلکه شهود با قلب است .همان طوری که الان
خودتان را شهود میکنید .پس ما ،قبل از ما ،او را ادراک میکنیم؛ لذا او ،از ما به ما
نزدیکتر است.
یار نزدیکتر از من به من است

وین عجبتر که من از وی دورم

قرآن کریم یکجا میفرماید« :وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ» .من به بندگانم
نزدیکم .در جایی دیگر میفرماید :و «نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِ ْنکُم» یعنی ما از دیگران به
شما نزدیکتریم .بعد میگوید« :نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرید» ،رگ گردن یعنی خود
انسان ،میفرماید ما از رگ گردن ،به شما نزدیکتریم .در نهایت میفرماید« :اعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِه» ،از جان شما به جان شما نزدیکترم.
در ذهنتان تصویر یک آدم ایجاد کنید که او میخواهد درک کند .قبل از اینکه او
درک کند ،چه کسی درک میکند؟ اول شما باید درک کنید و سپس ادراک را به او
سرایت بدهید .یعنی شما از خودش به خودش نزدیکترید .قبل از اینکه او خودش را
درک کند ،شما او را درک میکنید و سپس به او ادراک میدهید .اصلاً او بدون شما
هیچ است.
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آن حقیقت ،مقدمترین معلومات انسان است؛ و بدیهیترین بدیهیات است .قضایای
بدیهیه ،قضایایی است که اثبات نمیخواهد .این بدیهیترین بدیهیات است .چون خود ِ
بدیهیات هم ،در بدیهی بودنشان درجه دارند .این قضیه ،قضیهی وجود است .واقعیت
و حقیقت عالم است؛ لذا همه او را مشاهده کردهاند .الستُ برّبکم ،قالوا بلی.
مرحوم آقا سید احمد کربلایی به یکی از علما نامهای مینویسد که در آنجا
فرموده« :قربان ِ حقیقت وجودت که خودت از آن بی خبری».
یکی دیگر میگوید:
جان ِ عالم خوانمش گر ربط جان دانی به تن
فؤاد هم به امام حسین عرضه میدارد:
جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم

چون تو در قالب امکان مثل روح و

روانی
او مثل نیست .خودِ روح و روان است .روح و جان ِ عالم است .اینکه میگویند:
امام جان ِ جانان است ،یعنی همین .امام جان ِ عالم است .در آن مقام ،حقیقت الحقایق
یکی است و دو نیست .چون وجود بی نهایت است.
فرض کنید که حقیقت الحقایق دو تا است .آن دومی چیست؟ از لحاظ عقلی سه
احتمال وجود دارد :اگر آن دومی ،خودِ اولی و عین آن باشد ،که میشود یکی و حرف
ما ثابت میشود .اما اگر دومی ،نقیض آن باشد ،نقیض وجود ،عدم است و عدم یعنی
نیست پس مقابل و دومی برای حقیقت الحقایق باقی نمیماند.
ممکن است بگویید شیء سومی است ،که نه این حقیقت الحقایق است و نه
نقیضش .پس شیء سومی پیدا شد که نه موجود است نه معدوم .این ارتفاع نقیضین
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میشود؛ و ارتفاع نقیضین هم محال است .پس از لحاظ عقلی ثابت شد که خدا یکی
است و شریک و مثل و مانند ندارد .این را برهان صدیقین میگویند.
وجود ،بی نهایت است .فرضِ دوم در برابر وجودِ بی نهایت محال است .وگرنه
محدود میشود ،زمانی دومی میآید که مرز اولی تمام شده و دومی شروع شود .اگر
اولی مرزی باقی نگذارد ،جایی باقی نمیگذارد که دومی کنارش بیاید .ما خودمان
میگوییم :بی نهایت .بی نهایت یعنی لا نهایة لَهُ .بی نهایت حدی باقی نمیگذارد تا از
آن به بعد غیر خدا شروع بشود ،خدا صمد ،یعنی تو پر است.
وجود بی نهایت مانع و دافع ندارد ،زیرا برای مانع و دافع داشتن ،باید کسی در
کنارش باشد تا مانع و دافع ،معنا پیدا کند .آن حقیقت الحقایق و آن وجود بی حد ،نه
مانع دارد ونه دافع .برای وجود صرف ،دوم فرض ندارد .نه دافعی میشود تصور کرد
و نه مانعی هست .چون خودمان فرض کردیم که دافعی آنجا نیست و گفتیم یکی است
که دو ،کنار آن نیست.
این برهانی تام بود که قابل دفع و رد نیست.

معنای سعادت و کمال
وقتی میگوییم حد این خانه تا اینجاست ،یعنی این خانه تا اینجا است و از اینجا
به بعد ،خانه نیست ،این حد ،حد شرقی و غربی و شمالی و جنوبی است .پس حد
یعنی محدودهای که برای آن تعریف میکنیم .چارچوبی درست میکنیم که درون آن
خانه میشود و بیرون آن ،دیگر خانه نیست.
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حد انسان یعنی چه؟ چارچوبی برای انسان درست کنیم که در آن ،فقط انسانها
قرار بگیرند و شامل حیوانات نشود .در منطق میگویند :انسان ،حیوان ناطق است.
مثلاً گاو ،حیوان است ولی چون ناطق نیست ،از این محدوده خارج میشود .حیوان
ناطق مانند دایرهای است که همه انسانها درون آن قرار میگیرند و غیر انسانها از
این دایره بیرون میروند .در واقع حیوان ناطق مانند چهار طرفی است که برای خانه
درست کردیم که آن را از خانهی مجاور جدا کرد ،همانطور که به چهار طرف خانه،
حد خانه میگوییم ،در منطق هم به تعریف ،حد میگویند.
معانی دیوار و درخت را در ذهن بیاورید و بگویید دیوار با درخت چه فرقی دارد؟
درخت چه فرقی با تخته سیاه دارد؟ و تخته سیاه چه فرقی با کتاب دارد؟ و کتاب چه
فرقی با فرش دارد؟ در هنگام تعریف فرش چارچوبی درست میکنید که هرچه فرش
هست ،درون آن قرار میگیرد ،ولی کتاب در این تعریف قرار نمیگیرد.
در مقام تعریف ،حقایق را حد میزنیم و محدود میکنیم .هر جا که حدی موجود
است ،یعنی نامحدودی را حد زدهایم .پهنای زمین اصلاً حد ندارد و ما یک تکه از آن
را جدا میکنیم و میگوییم این زمین ،خانهی من است .هر محدودی ،خبر از یک نا
محدود میدهد .آن مرتبهی نامحدودِ حدود ،خدای تعالی است ،خدای تعالی ،نامحدودِ
همهی حدود است.
فرق کلاه و دستکش در چیست؟ شباهت آنها در چیست؟ شباهت آنها در اینست
که هر دو از جنس نخ هستند .ولی نخ در این قالب ،کلاه و در آن قالب ،دستکش
میشود و در قالب دیگر ،شال گردن و  ...پس فرق کلاه و دستکش در قالبشان است.
فرق انسان با مورچه در قالب آنهاست .قالبی که برای انسان درست شده ،با قالبی
که برای مورچه تعریف شده ،فرق میکند .فرق انسان با گیاه هم همین است .شباهت
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آنها در چیست؟ انسان موجود است و مورچه هم موجود است .وجود ،نخ عالم
است .همانطور که در کارخانهی نخ سازی ،نخ بیرون میآید ،در آنجا هیچ قالبی ندارد.
در کارخانهی تولید لباس ،نخ در قالبهای مختلف ریخته میشود و لباسهایی با
کاربردهای مختلف دوخته میشود .اثر هر لباس ،مربوط به نخ است .اگر کلاه گرم
میکند ،این نخ است که گرم میکند ،نه کلاه .اصلاً کلاهی در کار نیست .یعنی اگر نخ
را بکشیم ،اصلاً کلاهی در کار نیست.
نخ عالم خداست .اگر آب سقایت میکند ،کار خداست .اگر دارو شفا میدهد،
خداست که شفا میدهد .خداست که شفا را در قالب دارو ریخته است .اگر خدا را
برداریم ،دارویی در کار نیست و باقی نمیماند .رابطهی بین خدا و دارو ،مانند رابطهی
آب و لیوان نیست که اگر لیوان را از آب خالی کنیم ،لیوان باز هم لیوان باشد .رابطهی
بین خدا و دارو ،رابطهی بین نخ و کلاه است که اگر نخ را بکشیم ،کلاهی در کار
نیست .اگر نازی کند ،از هم فرو ریزند قالبها.
همهی عالم قالب است .این دنیا چیزی جز سراب نیست .قرآن میگوید :دنیا
سراب ،بازیچه و لهو و لعب است« .إِنَّمَا ا ْلحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ« ،»0وَ الَّذینَ کَفَرُوا
أَعْمالُهُمْ کَسَراب بِقیعَة ،»8اعمال کفار مانند سراب است؛ و همه دنبال سراب هستند.
آن چیزی که حقیقت است ،باطن همه باطنهاست.
هر چه قید بزنیم ،محدودتر میشود و هر چه قید را بشکنیم ،به آن حقیقت نزدیکتر
میشویم .حقیقت الحقایق ،آن است که قید ندارد ،هر چه بیشتر قید بخورد ،محدودتر
میشود .در منطق میگویند انسان ،و بعد از آن میگویند ،انسانِ مسلمان ،که نسبت به
 )1سوره محمد)26/47( :
 )2سوره نور)39/24( :
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انسان قید زده و محدود شده است .مسلمان شیعه ،قید جدید خورده است و محدودیت
جدید ،و اگر بگویند مسلمان شیعه اثنی عشری ،باز قید جدید و محدودیت جدیدتر
و  ،...تعداد مصداقها کم میشود.
در رابطه با خدای تعالی هم ،هر چه قید بزنیم ،از حقیقت دورتر میشویم .دورترین
عوالمِ وجود و قید خوردهترین آنها ،عالم ماده است.
مثال دیگر موج و دریا است .موج از دریا چه چیزی گرفته است؟ اگر دریا هر
چه به موج داده است ،از آن پس بگیرد ،از موج چه چیزی میماند؟ اگر موجی هست،
دریاست ،نه موج .چشم محدود بین ما ،موج را موج میبیند ،میگوید یک موج ،موج
دیگر ،موج بزرگتر ،اما نمیگوید دریای دیگر ،چون یک دریاست .همه همان دریا
است که مرتب موج میزند .تمام موجهایی که در دریا است ،همان دریاست.
پس از ذکر این مقدمهی طولانی میگوییم :هر حقیقتی ،خودش ،خودش را دارد
(این یک مقدمهی ضروری است) .یعنی یک ،یک است .آیا میشود یک ،دو باشد؟
وقتی میگوییم یک ،یعنی یک است ،دو نیست .نمیشود بگوییم این یک ،از یک،
کمی کمتر است .مثلاً  ،1725وقتی میگوییم  ،1725دیگر یک نیست ،کمی از یک کمتر
است و به آن یک نمیگویند و میگویند ،1725 :در واقع یک ،نه  1725است؛ و نه
 . 0/85یک ،یک است .پس اگر یک را فرض کردیم ،این خودش ،خودش را دارد.
نمیشود حقیقتی را فرض کنیم که خودش ،بخشی از خودش را نداشته باشد ،این یک
مقدمه ضروری است که فقط به تصور احتیاج دارد .قبلاً باید تصورش کنید ،که اگر
تصورش کنید تصدیقش میکنید ،این یک قضیهی بدیهی است.
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حال حقیقتی مثل «الف» را تصور میکنیم ،که عوارضی هم دارد مثل «ب و ج»،
این «الف» ،باید «الف» باشد ،نه از کمتر نه بیشتر ،زیرا اگر از کمتر یا بیشتر باشد،
دیگر «الف» نیست ،چون خودمان در فرض مسئله میگوییم که «الف» است.
هر حقیقتی عوارضی 0هم دارد .مثلاً عدد  ،8این عدد عوارضش چیست؟ زوجیت
از عوارض  8است 8 .ذاتی دارد و عوارضی .هر موجودی ذاتیاتی دارد و عوارضی،
اگر چیزی را فرض کنید که آن عوارض را نداشته باشد ،دیگر آن حقیقت نیست .پس
هر حقیقتی ،باید هم ذات خودش را داشته باشد و هم عوارض آن را .نمیتوان انسانی
را تصور کرد که ناطق نباشد .اگر ناطق نباشد ،دیگر انسان نیست .هر حقیقتی ذات و
عوارض خودش را دارد .این همان است که به آن کمال و سعادت میگویند.
«مرحوم علامه مثال معینی نزدهاند و از چیز مشخصی اسم نبردهاند و این دأب
ایشان است هم در این مسأله هم در مسایل منطقی و این را از شیخ الرئیس ابوعلیسینا
اتخاذ کردهاند .ایشان میفرمایند فرض کنیم یک حقیقت ذاتش «الف» است حال این
حقیقت «الف» قابل انطباق است بر انسان ،گل یا هر چه فرض کردیم .فرض بفرمایید
این ذات ،سه لازم ذاتی دارد «ب ،ج ،ک» و میتوانید به جای این حروف لوازم ذاتی
را بگذارید .فرض کنید این «الف» یک صدم حقیقت خود را از دست بدهد و بگوییم
این «الف» در خارج با اینکه یک صدم ذات را ندارد همان «الف» به همان حقیقت
است .این محال است چون خلف است ما فرضته الفاً الآن عین آن حقیقت نیست و
مقداری عدم در او راه یافته است پس ادعای دوم ما خلاف ادعای اول ماست و هذا
خلف و خلف محال است .پس هر حقیقتی ذاتش باید تمام ذاتش را واجد باشد و به
تعبیر دیگر هیچ عدمی در ذات او نسبت به ذاتش راه نیابد .همین مطلب را در لازم
 )1مقصود از از عوارض در اینجا عوارض ذاتی است.
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ذات هم میگوییم سؤال میکنیم این حقیقت از این جهت که این حقیقت است آیا
ذاتش مقتضی فلان لازم است یا نه؟ جواب میدهیم این ذات من حیث تمام الذات
مقتضی فلان لازم است اگر آن لازم در اینجا نباشد معنایش این است که این ذات
اینجا نیست برای اینکه اگر ذات بود مقتضی بود .رفع مقتضا و لازم از رفع مقتضی و
ذات کشف میکند .اگر «الف» «ب ج ک» را لازم داشت و در جایی مثلاً ب نبود تمام
ذات نیست و این بدان معناست که ذات خودش خودش را واجد نیست باز خلف
است اگر ج نبود باز خلف است اگر ک نبود باز خلف است .اگر دو لازم نباشد باز
خلف لازم میآید اگر هر سه اینها نباشد باز این اشکال خواهد بود .پس برای اینکه
خلف لازم نیاید یک حقیقت باید هم خودش را به تمام ذات واجد باشد و هم لوازمش
را داشته باشد و آنها را اقتضا کند به تمام ذات یعنی بر آن ذات و حقیقت ،عدم از نظر
ذات خودش راه نیابد و این یک نتیجة بسیار متعالی خواهد داد و نباید مطلب را سبک
گرفت.
مرحوم علامه برای این حقیقت مثال خارجی و مصداق معینی به صورت مثال
نفرمودند و فقط حرف «الف» را به کار بردند و ما برای روشن شدن مطلب انسان و
عدد اربعه را بر الف تطبیق کردیم و از لوازم ذاتی آنها مثال زدیم اما علت مثال نزدن
علامه این نبود که مثالی به ذهنشان نیامده باشد یا تفنن در عبارت کرده باشند.
بلکه به این خاطر است که منظور ایشان از این عبارت ارائه و فهماندن معنای
تجلی و ظهور است آن هم از راه تعقل و تأمل و تفکر و دقت و از طرفی تجلی و
ظهور متعلق به وجود است و در غیر وجود تجلّی و ظهور نیست ،زیرا در عالم سه
چیز بیشتر نداریم وجود ،ماهیت ،عدم .حال اینها مستقل از هماند یا مخلوطند
بحثهای بسیار مفصل فلسفی است که مورد نظر ما نیست.
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آنچه مورد نظر است اینکه ماهیت من حیث هی نه حقیقت است نه تجلی و ظهور
در آن معنا و تصور دارد و نه این تحقیقات در ماهیت جایی دارد .عدم هم که اصلاً به
خارج راهی ندارد و اگر در زیرِ پرِ وجود نیاید به ذهن هم راهی ندارد پس آنچه به
عنوان حقیقت از آن بحث میشود تنها وجود خواهد بود .وجودی که نه ماهیت در
آن دخیل است نه عدم .البته ممکن است آنها غیر از وجود باشند ولی آن در بحث بعد
روشن میشود ،اما مثالهایی که زده شد برای تقریب به ذهن بود چنان که در مقدمات
منطق مطالبی مطرح میکنیم بعد که به باب برهان میرسیم آن مسایل را انکار میکنیم
بعد سؤال میشود که چرا این مسایل غلط را گفتید؟ میگوییم این دأب تدریس و
تفهیم است اول برای تقریب به ذهن ،به مبتدی گفته میشود تا بحثها جا بیفتند .وقتی
مبتدی منتهی شد خود به خود برایش روشن میشود که آن مثالها به درد مقدمیّت
میخورد نه حقیقت .مثالهایی هم که گفته شد مثالی نبود که واقعاً مربوط به این
بحثها باشد .ما اربعه را مثال زدیم .اربعه عدد است و از کمّ منفصل ،کمّ از اقسام
عرض است .مثال دیگر انسان بود .انسان از مصادیق جوهر است پس مثالها یکی
جوهر بود و یکی عرض و هر دوی اینها ماهیتند ولی بحث با ماهیت قابل انطباق
نیست اما مرحوم علامه بسیار استادانه با رمز مثال آوردند و فرمودند الف تا اگر
خواستید تمثیل مجازی بیاورید با همان مثالهایی که زدیم منطبق کنید و اگر اهل
ذوق و استعداد بودید با حقیقت وجود ،وجودِ مرسل و مطلق الوجود ،وجود لا یتناهی،
عینیّت وجود ،و به تعبیر دیگر متن واقعیت منطبق کنید .این یک نکته که دقت در آن
لازم بود.
در این جهان فقط یک چیز داریم و آن واقعیت بدون قید و شرط است همان
الوجود است .الوجود و الواقعیه دو لفظند که از یک معنا حکایت میکنند .آیا ممکن
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است الواقعیه لا واقعیه شود؟ یا الوجود اللاوجود گردد؟ محال است چون الف و لام
الواقعیه و الوجود الف و لام جنس است بر گردد اللاواقعیه یا اللاوجود شود تبدّل
نقیض به نقیض و اجتماع نقیضین میشود این هم محال است و این الواقعیه و الوجود
هیچ حد و مرزی ندارد زیرا حدّ این یا ماهیت است یا عدم در الواقعیه ما نه تصور
ماهیت کردیم نه تصور عدم کردیم.
خاطرهای از مرحوم علامه:
دکتر اَرانی معروف ،سر حلقة چپیها و مادّیها آمده بود قم .صاحب مجلة مردم
که خیلی مجلة خطرناک و سنگینی بود با مقدماتی او را خدمت مرحوم علامه آوردند.
دکتر اَرانی پر مدعی و منکر خیلی سرسخت خدا بود از طرفی هم خیلی اهل جدل و
صاحب اطلاعات بسیاری در فیزیک و به قول خودشان منطق متریالیست و در تز و
آنتیتز و سنتز بود .مرحوم علامه با بیانی از راه کوتاه وارد شدند و آنقدر ساده مطلب
را عنوان کردند که او نفهمید آخرش به کجا خواهد رسید .شاید اگر میفهمید به این
راحتی قبول نمیکرد .مرحوم علامه فرمودند شما معنای واقعیت را میفهمید گفت بله،
فرمود واقعیت بدون قید و شرط ،واقعیت بدون حدّ و مرز بدون قدر و اندازه را
میفهمید .گفت میفهمم فرمود چنین واقعیتی را قبول دارید اندکی تأمل کرد ،گفت
قبول دارم .فرمود این واقعیت پندار است یا واقعیت است .آیا خارج از پندار شما هم
واقعیتی دارد گفت چرا واقعیت ،واقعیت است .فرمود واقعیت عینیت است ،خارجیت
است ،عین خارج است ،این مطلب را تکرار کرد او گفت بله عین خارجیت است.
ایشان در آخر یک مرتبه فرمودند ما این را خدا میگوییم این خداست البته مقدمات

168

دیگری را هم توضیح داده بودند که واقعیت لا واقعیت نمیشود .ضد یا نقیض
نمیپذیرد.
از اول تا آخر قضیه شاید ده دقیقه طول نکشید .اَرانی متحیر ماند و هر چه خواست
این طرف آن طرف بزند مقدمات را پذیرفته بود .علامه فرمود این را پذیرفتهای آن را
پذیرفتهای بعد گفت من باید تأمل کنم فرمود هر چقدر مهلت بخواهید دادم تأمل
بفرمایید .رفت و دیگر برنگشت ،جایی هم برای برگشتن نبود.

0

ظهور حقیقت در مظاهر
کمال و سعادت یعنی حقیقت ،ذات و عوارض خودش را داشته باشد .حقیقت هر
کمالی آنست که قید عدمی نداشته باشد .در فصل قبلی گفتیم قیود ،قیود عدمی هستند،
وقتی میگوییم انسان ،حیوان ناطق است ،حیوان ناطق ،ظاهرش قید اثباتی است ،اما
باطنش قید عدمی است .زیرا وقتی میگوییم ناطق ،یعنی خیلی از چیزهای دیگر
نیست ،مثلاً وقتی میگوییم مسلمان ،یعنی مسیحی نیست ،یهودی نیست و ،...ظاهرش
اثبات است ،باطنش نفی است .در منطق میگوییم فصل ،مُقَسِّم است .فصل ،نوع را از
سایر انواع جدا میکند ،کار قیچی را انجام میدهد .قیود عدمی نقص هستند.
هر کمالی ،خودش ،خودش را دارد و از خودش چیزی کم ندارد ،مگر از جهت
قیود عدمی .مثلاً حقیقت یک ،یک است .من یک هستم و شما هم یک هستید ،ما چه
فرقی با هم داریم؟ تفاوت این یک ،با آن یک ،کجاست؟ آیا در اصل یک بودن است
یا در خصوصیت مصداقی است؟ شما وقتی یک را در قالب مصداقها میریزید ،چه
 )1شرح مرحوم آیت الله صائنی زنجانی
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اتفاقی میافتد که این یکِ ریخته شده در قالب مصداق ،کمالات یک را ندارد .من و
شما موجودیم و وجود هم که یکی بیشتر نیست و همهی کمالات خودش را هم دارد.
از آن جهت که کمال مساوق با وجود است و هر صفت کمالی ریشه در وجود دارد و
حکایت از وجدان میکند نه فقدان لذا اگر ما موجودیم باید همهی کمالات را داشته
باشیم .پس چرا ما همهی کمالات را نداریم؟ چون قید عدمی خوردهایم ،یعنی آن
وجود ،قید عدمی خورد .قید عدمی آن چیست؟ من.
دریا را درنظر بگیرید که میتواند بخروشد و یک قاره را از روی زمین محو کند،
موج یک متری چرا نمیتواند این کار را بکند؟ چون موج محدود شده ولی دریا
محدود نشده است .این موج ،دریا است ،به علاوه محدودیت .محدودیت هم قید عدمی
است .اگر بخواهیم موج را تعریف کنیم ،میگوییم :موج مساوی است با دریا به علاوهی
حد .موج چگونه درست میشود؟ بخشی از آب دریا بالا میآید و موج ایجاد میشود.
اگر کلاه را تعریف کنیم ،میگوییم :کلاه ،نخ است به علاوه حد و  ،...در واقع چه
چیزی این نخ را محدود میکند؟ حد .چه چیزی یک را محدود میکند؟ همان حد.
کلاه ،نخ را محدود میکند ،ولی آیا کلاه یک وجود مستقل از نخ است یا یک هیچ
است که قوام و اصل وجودش به نخ وابسته است؟ یک هیچ است که باعث محدودیت
آن نخ شده است .همان حد نخ است که نخ را به صورت کلاه ظاهر کرده است.
تفاوت این فرد با آن فرد ،به خاطر قید عدمی است .قید عدمی یعنی کلاه ،دستکش،
شال ،آسمان ،زمین ،من و ...
وجود ،همهی کمالات را دارد ،پس چرا وقتی در قالب من ریخته شده است ،من
همهی کمالات را ندارم؟ به همان دلیلی که وقتی دریا در قالب موج ریخته میشود،
موج همهی کمالات دریا را ندارد .آیا موج یک چیز است؟ خیر ،موج یک هیچ است
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که این هیچ ،کمالات دریا را محدود کرده است .عالمیان ،هیچهایی هستند که کمالات
آن کمال نامحدود را ،در خودشان محدود کردهاند .پس اگر محدودیتی هست ،مربوط
به هیچها است و به قول حضرت علامه مربوط به این قیود عدمی است.
چرا این یک ،در این فرد ،یک نیست؟ چرا دریا در قالب موج ،دیگر دریا نیست؟
از دریا که نمیتوان دریا را گرفت .آیا میشود دریا« ،لا دریا» شود؟ آیا میشود یک،
 1725شود؟ اگر یک بشود  ،1725یا خُلف است ،یعنی اصلاً یک نبوده است ،یا انقلاب
است ،که هر دو محال است .انقلاب یعنی یک ،نیم بشود و این محال است.
اگر میبینید این فردِ یک که من هستم و کمالات یک را ندارم ،به خاطر یک بودن
نیست .چون خودِ یک نمیتواند از خودش جدا شود .این یا انقلاب است یا خُلف .آن
چیزی که باعث محدودیت شده است ،یک نیست ،شخص است .آن چیزی که باعث
شده دریا ،کار دریا را نکند ،دریا نیست ،موج است .موج نتوانسته است همهی دریا
را در درون خودش بکشد .پس حقیقت یک ،که فرض مسئله ماست ،دو مرتبه دارد.
یک مرتبهی یک ،در ذات خودش که هیچ چیز از ذاتش در آنجا کم نیست و همهی
کمالات یک را دارد .مرتبهی دوم ،مصداقی است که نزد شخص دارد ،که در اینجا،
کمال یک مفقود میشود .نزد موج ،کمال دریا مفقود میشود ،نزد کلاه ،کمال نخ محدود
میشود و کلاه فقط سر را میتواند بپوشاند و نمیتواند کل بدن را بپوشاند ،ولی اگر
نخ را در قالب بریزید ،میشود پارچهی بزرگ و یک ساختمان را میتوانید با آن
بپوشانید .اینکه کلاه نمیتواند ساختمان ده طبقه را بپوشاند ،به خاطر نخ نیست ،بلکه
به خاطر محدودیت خودش است.
برای شرح و توضیح بیشتر ابتدا به توضیحی پیرامون مبنای تشکیک و مبنای
وحدت وجود به نقل از کتاب شریف عین نضاخ میپردازیم :
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«اساس عرفان بر وحدت شخصی وجود و کثرتزدایی از حریم آن است؛ خواه
به نحو تباین و خواه به طور تشکیک و خواه به سبک وحدت وجود و کثرت موجود،
لذا همان نقدی که بر کثرت تباینی وارد است ،بر کثرت تشکیکی نیز وارد خواهد بود،
زیرا در تشکیک وجود ،کثرت آن حقیقی است ،همانطور که وحدت آن واقعی است؛
لیکن در وحدت شخصی وجود ،هیچگونه کثرتی به حریم اَمنِ وجود راه ندارد و
هرگونه کثرتی که تصحیح شود ،ناظر به تعیّنات فیض منبسط است؛ یعنی مظاهر واجب
متعددند؛ ولی هیچ یک از آنها سهمی از «بود» ندارند ،چون همه آنها «نمود»
هستند.
عرفا که بر تشکیک نقدی دارند ،نه برای آن است که به عمق آن پینبردهاند ،بلکه
مصبّ آن را درست یافتند که از حریم وجود خارج و از دریای زلال هستی محض
بیرون است؛ یعنی تشکیک در نمود است نه بود و عرفان طرح تازهای ارائه میکند و
آن اینکه آیا وحدت اصیل است یا کثرت و همانطور که بر اساس اصالت هر یک از
وجود یا ماهیتْ دیگری اعتباری است بر پایه اصالت هر یک از وحدت و کثرت،
دیگری ،اعتباری خواهد بود.
ن محض ،اصالت را از آن کثرت دانسته ،وحدت را اعتباری میدانند
قائلان به تبای ِ
و واجب را نیز موجودی در قبال سایر موجودهای حقیقی میپندارند و قائلان به
وحدت وجود و کثرت موجود ،همانند قائلان به اصالت وجود در واجب ،و اصالت
ماهیت در ممکناند و قائلان به تشکیک به منزله قائل به اصالت هر دواند؛ لیکن به
هم آمیخته ،زیرا هر دو حقیقیاند و هیچ یک اعتباری نخواهد بود و مهمترین خدمت
عرفان اولاً ،طرح اصل مسئله به صورت اصالت وحدت و اصالت کثرت است و ثانیاً
ارائه رهنمود کامل درباره اصالت وحدت و اعتباری بودن کثرت است ،زیرا آنچه
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حکیمِ قائلِ به تشکیک وجود باید بعد از مرگ و هنگام برچیده شدن نظام کیهانی و
طی آسمانها ببیند ،عارف قائلِ به وحدت شخصی وجود و تشکیک مظاهرِ آن
هماکنون مشاهده میکند( :و ُسیِّرَتِ الجِبالُ فَکانَت سَرابا).
براساس تشکیک وجود ،هر موجودی گرچه عین ربط محض به خدایی است که
مستقل صرف است؛ لیکن واقعاً سهمی از هستی دارد؛ گرچه ضعیف باشد و مادامی که
هستیهای محدود رخت برنبندند ،چهره وحدت واقعی ظاهر نمیشود؛ ولی بر اساس
وحدت شخصی وجود ،آنچه هنگام ظهور معاد پدید میآید ،هماکنون مشهود عارف
واصل است و اگر کسی به عرفان ناب باریابد و غایت آمال عارفان را بنگرد مانند
حضرت علی (علیهالسلام) که اولین موحّدی است که در بین امّت اسلامی دَرِ ولایت
را گشود میگوید :اگر کشف غطا شود ،برای من اثری ندارد و چیزی بر یقین من
افزوده نمیگردد و اگر موحّدی به آن مقام منیع بارنیافت؛ ولی در ولاء تابع آن حضرت
(علیهالسلام) بود ،میگوید :اگر کشف غطا گردد« ،گویا» برای من تفاوتی پدید
نمیآید؛ یعنی وی به مقام احسان (کانّ) راه یافت نه به مقام یقینِ صرف (انّ).تشکیک
در حکمت به وجود است و در عرفان به ظهور»0
پس از ذکر این مقدمه به شرح عبارت کتاب میپردازیم:
علامه میفرمایند :
و لیس ذلک من التشکیک فی شیء ،فإنّا إذا فرضنا هذا الشخص مرتبة منها ،فهو
أیضا « »0و عاد المحال ،بل الشخص بحیث إذا فرض معه الحقیقة کان هذا الشخص،
و إذ قطع عنها النظر لم یکن شیئاً إذ لایبقی معه إلاّ قید عدمی ،فهو هو معها و لیس هو

 )1تحریر تمهید القواعد :ج  ،1صفحه 40-42
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دونها ،فلیس فی مورد الشخص إلاّ الحقیقة ،و الشخص أمر عدمی وهمی إعتباری؛ و
هذا المعنی ،هو الذی نصطلح علیه بالظهور ،فافهم!
فلسفه قائل به تشکیک در وجود است .خورشید نور قوی است و لامپ نور ضعیف
و شمع نور ضعیفتر ،که این تشکیک در وجود است .اما این تشکیک نیست که
بگوییم دریا یک مرتبهای از دریا است و موج یک مرتبهی ضعیفتری از دریاست.
این ،نخ و کلاه است .آیا کلاه ،مرتبه ضعیف نخ است؟ اگر شما نخ را بکشید ،اصلا
کلاهی باقی نمیماند .هیچی باقی نمیماند .همه و هیچ است ،نه اینکه کم وکمتر .مسئله
یک و  1725نیست ،بلکه مسئله یک و هیچ است .یعنی صفر و یک .همهی حقایق
یعنی صفر و یک.
این شخص مرتبهای از مراتب یک است ،ولی مانند لیوانی نیست که پر از آب
است ،بلکه موجی است که پر از آب است ،که اگر آب آن را بکشیم ،هیچ نیست.
کلاهی است که پر از نخ است .یعنی اگر نخ را بکشیم ،هیچ نیست .این ،حقیقت است.
اگر حقیقت را با آن فرض کنیم ،شخص هم هست ،و اگر حقیقت را از آن قطع کنیم،
چیزی در کار نیست .نخ و کلاه است .اگر نخ را تصور کنیم ،کلاه هم هست و اگر نخ
را بکشیم ،کلاهی در کار نیست .اگر نخ را بکشیم ،یک قید عدمی میماند به نام کلاه
که هیچ نیست .با آن هست و بدون آن نیست .اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالبها.
اینجا چیزی جز او نیست ،کلاه چیزی نیست جز نخ ،آسمان و زمین و کوه و دشت و
دریا چیزی جز او نیست .به فرمودهی خواجهی طوسی :خود ،همه ،اوست است .یعنی
اگر او نباشد ،هیچ چیز در کار نیست .آن شخص ،امر عدمی ِوهمی ِاعتباری است.
جز افسون و افسانه ،نبود جهان

کـه بستنـد چشـم خشایـارها
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موسی کجاست؟ فرعون کجاست؟ قارون کجاست؟ موسی و فرعون ،مثل ابراهیم
و نمرود ،همه افسانه شدهاند .ابراهیم در کار نیست ،اما حقیقتِ ابراهیم باقی است.
حقیقت ابراهیم خداست .ابراهیم آینهی خداست .آن حقیقت الان هست ،اما ابراهیم در
کار نیست .قالب رفته ،اما حقیقتش باقی مانده است .ابراهیم رفته ،جز نام و افسانهای
از او باقی نمانده است .ولی چون او آینهی خدا بود ،خدا یعنی حقیقتِ ابراهیم مانده
اما خودش نمانده است ،خودش قالب بود .رسول خدا ،داستان شده ،چون پیامبر قالب
است ،پیامبر هیچ است .او آینه است هر چه دارد از آن حق تعالی است و هرچه می
کند به اذن اوست .البته به اذن خدا همه کار میکند ،به تملیک الهی همه چیز دارد،
هرچه خدا دارد از آن اوست .بین او و خدا فرقی نیست جز این که خداوند به استقلال
همه چیز دارد ولی پیامبر به تبع.
در دعای ماه رجب می خوانیم:
ک
«اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَعَانِی جَمِیعِ مَا یَدْعُوکَ بِهِ وُلَاةُ أَمْرِکَ الْمَأْمُونُونَ عَلَى سِرِّ َ
الْمُسْتَسِرُّونَ بِأَ ْمرِکَ الْوَاصِفُونَ لِقُدْرَتِکَ الْمُعْ ِلنُونَ لِعَظَمَتِکَ أَسْأَ ُلکَ بِمَا نَطَقَ فِیهِمْ مِنْ
مَشِیَّتِکَ فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِکَلِمَاتِکَ وَ أَرْکَاناً لِتَوْحِیدِکَ وَ آیَاتِکَ وَ مَقَامَا ِتکَ الَّتِی لَا
تَعْطِیلَ لَهَا فِی ُکلِّ مَکَان یَعْرِفُکَ بِهَا مَنْ عَرَفَکَ لَا فَرْقَ بَیْ َنکَ وَ بَیْنَهَا إِلَّا َأنَّهُمْ عِبَادُکَ َو
خَلْقُکَ فَتْقُهَا وَ رَتْقُهَا بِیَدِکَ بَدْؤُهَا مِنْکَ وَ عَ ْودُهَا إِلَیْکَ َأعْضَادٌ وَ أَشْهَا ٌد وَ ُمنَاةٌ وَ أَزْوَا ٌد
ک حَتَّى ظَهَرَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْت».
وَ حَفَظَةٌ وَ رُوَّادٌ فَبِهِمْ مَلَأْتَ سَمَاءَکَ وَ أَرْضَ َ

0

رسول خدا میفرمایند« :الْفَ ْقرُ فَخْرِی وَ بِهِ أَفْتَخِرُ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِینَ »

8

این کدام فقر است که حضرت سید المرسلین به آن بر سایر انبیا افتخار می کنند
.این همان فقر است که حافظ از آن سخن می گوید:
 )1بحاراألنوار ج  95 :ص 39 :
 )2مستدركالوسائل ج  11 :ص173 :
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چشم دارم که به جاه از همه افزون

در مقامی که صدارت به فقیران بخشند
باشی

1

امام سجاد در صحیفه چنین فرمودهاند« :وَ أَنَا بَعْدُ أَقَلُّ الْأَقَلِّینَ  ،وَ أَذَلُّ الْأَذَ ّلِینَ ،وَ
مِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ دُونَهَ» .8این جمله یعنی چه؟ چطور میتوانید این جمله را توجیه کنید؟
یعنی هیچ ،هیچ ،هیچ .البته او پر از همه است و او بزرگترین هیچی است که از همه
پر است ،چون همهی همه ،در آن هیچ است ،او نزدیکترین پرده است و از همهی
هیچها ،پُرتر از وجود است .همهی وجود ،آنجاست.
اســـدالــلّــه در وجــود آمــد

در پس پرده هر چه بود آ مد

رومی نشــد از ســرّ علی کس

زیرا که نشــد کس آگه از س ـرّ

آگــــــــــــــــــــــــــاه

الــــــــــــــــــــــــــــه

یک ممکن و این ه مه صـــ فات

ل ـا حول و ل ـا قوة الّ ـا بــاللّ ـه

واجــــــــــــــــــــــــــب

پس خود ،همه ،اوست ،علی منهای او ،یعنی هیچ .به این مقامش نگاه میکند و
میگوید :وَ أَنَا بَعْدُ أَقَلُّ الْأَقَلِّینَ  ،وَ أَذَلُّ الْأَذَلِّینَ ،وَ مِثْلُ الذَّرَّ ِة أَوْ دُونَهَ .هر حادثهای که
اتفاق میافتاد ،چه کوچک و چه بزرگ ،که دلالت بر پایان و نفاد و زوال میکرد ،مثل ًا
شمعی خاموش میشد ،پیامبر میفرمودند« :إنا لله و انا الیه راجعون» .در واقع پیامبر
هر حادثهای را که دلالت بر تمام شدن میکرد ،وقتی آن حادثه را میدیدند،
میفرمودند« :إنا لله و إنا الیه راجعون» ،یعنی این چراغ تا حالا نور میداد ،الان
خاموش شد ،پیامبر بلافاصله به این معنا منتقل میشدند که همه عالم این گونه است.
 )1دیوان حافظ :غزل 458
ع َرفَة
علَ ْی ِه الس ََّال ُم فِي یَ ْو ِم َ
عائِ ِه َ
 )2الصحیفةالسجادیة(ع) :ص ِ 220م ْن دُ َ
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یعنی هر قالبی روزی از هم فرو خواهد پاشید .آن چیزی که نور میداد ،چراغ نبود،
خدا بود و این معنای إنا لله و إنا الیه راجعون است .یعنی همهی حقایق از آن توست،
امروز پرده افتاده است و من نمیبینم ،اما به زودی این پرده برداشته میشود ،انا للّه
یعنی همه چیز ،همه حقایق ،از آنِ اوست و انّا الیه راجعون یعنی به زودی پرده برداشته
میشود و این را میبینیم .این همان است که به آن ظهور میگوییم.
عالم ،ظهور خداست ،قرآن به «آیه» تعبیر میکند و میفرماید عالم ،آیه خداست.
آیه یعنی هیچ ،نشانه ،علامت.
حقیقت هر کمال ،مطلق ،مرسل و دائم است .علم نزد ما ،محدود میشود .حقیقت
علم آن است که محدودِ آن را بردارید .علم ما پنجاه سال است و آن را فراموش
میکنیم ،اما حقیقتِ علم آن است که اگر قید زمانش برداشته شود مطلق ،مرسل ،بدون
زمان و نامحدود و از ازل تا به ابد بوده و هست.
تا نقش زمین بود و زمان بود علی

تا صورت و پیوند جهان بود علی بود
بود
این کفر نباشد ،سخن کفر نه این است

تا هست علی باشد و تا بود علی بود

نزدیکی هر کمالی به آن حقیقت ،به اندازه ظهور آن حقیقت است ،هر چه آن
حقیقت بیشتر ظهور کند ،کمال بیشتر است .ظهور اتمّش در اهل بیت است .ما نمی
از آن یم ،قطرهای از آن دریا و سایه ای از آن حقیقتیم .بویی از حقیقت در ما هست،
باید این حباب را بشکنیم و به سمت حقیقت وصل برویم.
حدیث قرب نوافل همین را میگوید :بنده با نوافل به من نزدیک میشود ،تا من
چشم او ،گوش او ،زبان او میشوم حدیث قرب فرائض نیز میگوید با فرائض وقتی
به من نزدیک میشود ،او چشم ،گوش و زبان من میشود .هر چه قیود بیشتر شود،
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ظهور کمتر میگردد و بالعکس ،هر چه قیود کمتر شود ،ظهور زیادتر میشود .آخرین
حقیقت و باطن همهی باطنها خداست« ،هو الاولُ و الآخِر و الظاهر و الباطِن».0
خالص و بدون قیدِ هر کمال و جمالی ،از آن اوست .قرب و بعد هر موجودی به او،
به اندازهی قیودش است ،هر چه بیشتر قید بخورد ،از او دورتر میشود و هر چه قیود
را بشکند ،به او نزدیکتر میشود.
اگر موجودی بخواهد به کمال حقیقی خود برسد ،باید فانی شود .چون قید ،خودِ
من هستم ،من همان قید هستم ،من یعنی قید ،این قید یعنی من باید شکسته شود.
تو خود حجاب خودی حافظ ،از میان برخیز

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

غ بار ره بنشـــان تا نظر توانی کرد

جمال یار ندارد حجاب و پرده ،ولی

2

3

من باید کنار برود.
جدا کردی مرا از خویشتن آهسته آهسته

دل از من بردیای دلبر به فن آهسته ،آهسته

چگونه دل میبرد ،با دستورات شرعی این کار را میکند:
کشی جان را به نزد خود ز تابی کافکنی در دل (یعنی اول یک قطره محبت در دل
میاندازد).
بسان آنکه میتابد رُسن آهسته آهسته؛ چقدر طول میکشد تا طناب درست شود،
رشتههای نخ را بهم میتابند تا طناب درست شود.
چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من

مرا نابود کرد از بودِ من آهسته آهسته

محبت مانند آتشی در دل میافتد و سپس شعلهور میشود ،تا شهر دل بگیرد.
ز بس گشتم خیال تو ،تو گشتم پای تا سر من
آهسته
 )1سوره حدید)3/57( :
 )2غزلیات حافظ :غزل شماره 266
 )3غزلیات حافظ :غزل شماره 144

تو آمد ،رفته رفته رفت من آهسته
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تو میآید ،من میرود.
تو را مقصود آن باشد که قربان رهت گردم
آهسته

سپاری دل که گیری جان ز من آهسته
1

میفرماید باید همهی قیود ،فانی شود ،قیود خود اوست .فنای هر موجودی،
مستلزم بقای حقیقت است .اگر کلاه برود نخ میماند .اگر قیود از عالم بروند ظاهر
میشود جز او کسی در کار نیست .من میروم ،او میماند .تو آمد رفته رفته رفت من
آهسته آهسته؛ من میرود ،تو میماند.
جهُ رَ ِّبکَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرام » .8فانی یعنی
قال تعالی « کُلُّ مَنْ عَلَیْها فان وَ یَبْقى وَ ْ
چه؟ علیٌ عالمٌ ،یعنی علی عالم است یا خواهد شد؟ یعنی عالم است .پس کلُّ من
ل
علیها فان ،یعنی همه ،همین الان فانی هستند .فانی اسم فاعل است ،نگفته است ک ٌ
من علیها سیَفنی .میگوید فان ،یعنی همه فانیاند .اگر به مغازهی لباس فروشی بروید
و بگویید جز نخ اینجا چیزی نیست ،راست یا دروغ گفتهاید ؟ جز نخ چیزی اینجا
نخواهد بود یا همین الان جز نخ اینجا چیزی نیست؟ کلُّ شیء هالِک یعنی چه؟ یعنی
همین الان هالک هستند ،نه اینکه هالک خواهند شد ،غیر خدا در کار نیست ،یعنی
چشم خدا بین میبیند« :کلُّ مَن علیها فان و یبقی وجه ربّک ذوالجلال و الإکرام».
«این مطلب یک واقعیت است و این واقعیت همان وجود است وجود بدون حدّ،
بدون اختلاط با ماهیت ،بدون اختلاط با عدم .این نوع از وجود و واقعیه غیر متناهی
است متن خارج است ولی نامحدود و نامتناهی و هر چه در خارج داریم و اصل ًا
معنای خارج عبارت است از این وجود و ظهورِ این وجود و در عالم خارج غیر این
وجود به این معنا و غیر ظهورِ این وجود چیز دیگری نداریم البته این اصطلاح عرفان
 )1دیوان فیض :غزل شماره 824
 )2سوره الرحمن)27-26/55( :

179

است در فلسفه میگویند ما علت و معلول داریم و معلول از علت صادر میشود اما
فن عرفان میگوید این خارج عبارت است از وجودِ مرسل و ظهورات وجود مرسل.
مرسل یعنی رها شده از قید و حدّ ،کنایه است از عدم تناهی ،واقعیت نامحدود در
نتیجه این کثرات که در خارج میبینیم ظهورات آن واقعیتِ مرسلند و واقعیتِ مرسل
پشتوانة این کثرات است .عمده بحث اینجا است که این مطلب خوب فهمیده شود
طوری که شعر نباشد ،تخیّل یا نقل کور کورانه لفظ نباشد ،معنای ظهور چیست؟
کثرات ،ظهورات آن واقعیتِ مطلق و نامحدودند یعنی چه؟ ایشان میخواهند طوری
معنای ظهور را بیان کنند که فقط اشباع تخیل نباشد چنان که عدهای از عرفا کردهاند.
این بیان منحصر به خود ایشان است که ظهور را در قالب برهان بیان و معنا میفرمایند.
هم ظهور را معنا میکنند و هم بیان ،بیان برهانی است .مرحوم علامه برای بیان این
قسمت نیز از حروف استفاده کردهاند .در اینجا از الوجود و لوازم آن مانند علم و
حیات و قدرت اسمی نمیبرند چون ما در وجود خیلی کار نکردهایم و موجب
سرگیجه و تحیّر ما میشود .جدا کردن وجود از ماهیت و عدم بعد بحث کردن در متن
وجود نه در مفهوم ذهنی وجود برای ما که اُنس با ماهیت داریم و از وقتی که چشم
باز کردهایم ماهیت دیدهایم و باعث شده است عدة کثیری حتی اصالت الماهیهای شوند
کار دشواری است .تمام اسماء (زید ،انگور ،فرش) در مقابل ماهیت وضع شدهاند (إِ ْن
هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیْ ُتمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَن َزلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان) 0این اسماء سلطان
ندارد ،واقعیت ندارد ،ماهیت پوچ است و به قول ایشان اجوف یعنی ماهیت و اسماء
در مقابل اجوفهاست .البته این تعبیراتِ اهل تعبیر است و تعبیراتِ معمول در آیات
نیست.
 )1سوره نجم)23/53( :
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اگر هر آینه وجود بدون عدم و خلیط ،واجد خود و کمالات و لوازم خود باشد
(مرحوم آخوند در اسفار لوازم حقیقت را نشئات حقیقت مینامد و وجود دارای چهار
نشئة علم و حیات و قدرت و حب است) مانند مطلق علم که لازمهی ذات است مطلق
قدرت و حیات و حبّ ،این میشود کمال الوجود سعادت الوجود این وجود ،وجود
کامل است .این حضرت حق است .این را «الف»میگوییم .وجود «الف» امری شخصی
است ولی نامحدود و در مرتبهی کمال .حال اگر در مقابل این «الف» دو شخص دیگر
از وجود فرض کنیم مانند وجود زید و وجود عمرو ،زید و عمرو وجود دارند .عدم
که نیستند ماهیت صرف هم نیستند .ماهیت موجودهاند پس زید وجود دارد و تشخّص
مساوق وجود است پس از وجود ،یک شخص هم هست به نام زید شخص دیگری
هم هست به نام عمرو .این دو شخص دیگر با آن شخص اول ،آن حقیقت مطلقه که
آن هم یک شخص قائم به ذات بود میشوند سه شخص .آیا این سه شخص عین
هماند یا غیر هماند؟ قطعاً عین هم نیستند اگر عین هم بودند سه نمیشدند پس غیر
هماند اما چرا غیر هماند .امتیاز این سه به چیست؟ جهت غیریّت این است که وجود
دوم (وجود زید) درست است که وجود است اما وجودیست که عدم به آن خورده،
قید عدمی دارد .چرا قید عدمی دارد؟ چون این وجود تمام میشود .نامتناهی نیست
یعنی به جایی میرسد که از آن مرز نمیگذرد ماوراء آن مرز ،دیگر وجود زید نیست
لوازم وجودش هم نیست.
علم زید در این حد تمام میشود .علم ،قدرت ،حیات و حبّش محفوف به عدم
است .عمرو هم همین طور یک مرز عدم دارد و مرز عدم عمرو با مرز عدم زید دو
مرز عدم است یعنی عیناً یک عدم نیست هر کدام یک رقمند پس مرز عدم در اینجا
دوییت را آورد .دو شخص شدند آیا این دوگانگی معنایش تشکیک است؟ نمیتواند
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تشکیک باشد چون در تشکیکِ وجود اثبات کردیم ما به الاتفاق و ما به الاشتراک
باید عین ما به الافتراق باشد یعنی سبب اشتراک وجود باشد .مایه امتیاز نیز وجود
باشد .اینجا علت اشتراک وجود است اما سبب امتیاز عدم است پس کثرت در اینجا
به تشکیک بر نمیگردد بلکه به عدم مستند است ولی در اینجا یک نکته هست که
جان کلام در آن است .در اینجا میگویید زید وجود دارد این وجود را که به زید
نسبت میدهید آیا از اول وجود را تقطیع میفرمایید؟ قطعهی محدودی از وجود را به
ظرف زید عطا میکنید؟ یا وجود مطلق را به زید نسبت میدهید؟ منتها وجود مطلق
در زید به مرز میخورد قهراً محدود میشود .آیا در مرکز تولید برق نیروی برق را
قطعه قطعه کنند بعد یک قطعهاش را به این لامپ و یک قسمتش را به آن لامپ میدهند
آیا چنین است؟ یا گونه دیگری است یعنی از آنجا برق به طور مرسل بدون اندازه
فرستاده میشود و همان نیرو وقتی به حدود و مرزها میرسید این مرزها به مقدار
خودشان میگیرند و بقیه را راه نمیدهند و نمیگیرند .مطلب کدام یک از اینهاست؟
مطلب از نوع دومی است برق مطلق میآید ولی وقتی که به مرز عدم رسید این عدم
حدّش میزند در وجود هم مطلب از این قرار است .این اعدام و حدود این ماهیّات،
مرزند و این مرزها به همان الوجود نسبت داده میشوند و از آن واقعیت مطلق به قدر
مرز خود بهره میگیرند .اینها حدّ میزنند .وقتی حد زدند این محدود به عدم ،محدود
به ماهیت میشود یک شخص ،آن دیگری میشود ،یک شخص دیگر .ما این وجود
را یعنی وجود محدود به عدم و مرزبندی شده به عدم را جلوه و ظهور میگوییم .اگر
از این نظر نگاه کردید ظهور است ،از نظر اطلاق بدون مرزبندیها نظر کردید حقیقت،
خودش است پس حقیقتِ وجود و ظهورِ این حقیقت هر دو یک واقعیت است .منتها
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از دو نظر یکی از نظر اطلاق ذات بدون انتساب به مرزها و عدمها که آن خودِ حقیقت
است یکی هم با انتساب به مرزها و عدمها که آن جلوه و ظهور

است0».

«فنا» تنها راه دستیابی به کمال حقیقی
بحث گذشته بحث سنگینی بود ،اما حاصلش بسیار ساده است .در بیان ساده است،
اما در فهم شاید آخرین چیزی باشد که انسان بفهمد و آن اینست که حقیقت الحقایق
خداست.
با توجه به مطالبی که گفتیم تمام موجودات عالم قیود آن حقیقت میشوند .یعنی
آن حقیقت را قید میزنید ،میشود عرش ،کرسی ،فرش ،آسمانها ،زمین ،ملکوت،
ملائکه ،عالم انسانی ،عالم مادی و امثال اینها .هر چه بیشتر قید میخورد ،از آن
حقیقت بیشتر دور میشود .هر چه قیودش کم میشود ،به آن حقیقت نزدیک میشود
و لذا فرمود کمال حقیقی ،فنای قیود است« .کُلُّ مَنْ علیها فان وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو
الْجَلالِ وَ الْإِکْرام».
کمال حقیقی برای هر موجودی ،فنا است .همان جایی که فانی شد و خودش کنار
رفت ،میشود کمال .چون وقتی خودش برود ،فقط کمال میماند .گفتیم قیود میرود،
حقیقت میماند .کمال حقیقی انسان ،در مقام اطلاق است ،جایی که انسان فانی
میشود .این مطلب پیچیده را به زبان ساده به ما گفتهاند:یک گام ترک کام.
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 2
 )1شرح مرحوم آیت الله صائنی زنجانی
 )2غزلیات حافظ:غزل شماره 266
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یک قدم بر خویشتن نه وآن دگر در کوی دوست

هیچ کمال دیگری غیر از این نیست .شهود ،فعلِ انسان و فعلِ انسان هم عین ذاتش
میباشد ،پس شهود انسان نسبت به ذاتش ،عین ذات اوست .شهود انسان یعنی شهود
حقیقت اخیرش .یعنی همه قیود را بردارد و حقیقت را مشاهده کند .معرفت نفس هم
همین است .چون فانی میشود ،در عین اینکه فنا ،شاهد است .به عبارت دیگر ،شاهد
و مشهود و شهود ،همه یکی است.
من شاهد شما هستم و شما مشهودید و فعل من شهود است .اما آنجا شاهد و
مشهود و شهود ،یکی است .انسانی در کار نیست .همان حقیقت است ،که شاهد است
و شاهدِ همان حقیقت است .پس آن حقیقت ،هم شاهد است و هم مشهود ،و انسانی
هم در کار نیست .خود آن حقیقت ،خودش را مشاهده میکند .چون انسان قید عدمی
است ،یا ذاکر و یا مذکور.
ای دع ـا از تو اجــاب ـت هم ز تو

ایمنی از تو مهــاب ـت هم ز تو

هم تو بشنو هم تو بر گو هم تو باش

ما همه لا شـــیم با چندین تلاش

کیمی ـا داری ک ـه تبــدیلش کنی

گر که جوی خون بود نیلش کنی

این چنین میناگریها کار توســـت

وین چنین اکسیرها زاسرار توست

گر خطا گفتیم اصـــلاحش تو کن

1

م صلحی تو ای تو سلطان سخن

کمال حقیقی انسان این است که ذات و عوارضش به آن کمال حقیقی برسد .یعنی
اینکه ذاتاً و وصفاً و فعلاً به آن کمال برسد و ذاتاً و وصفآ و فعلاً فانی بشود .به او
میگویند :التوحید الذاتی و الاسمی و الفعلی .نه این طور که ما بحث میکنیم ،یعنی

 )1دفتر دوم مثنوی معنوی :بخش  / 18تتمهٔ قص ٔه مفلس
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این توان را پیدا کند که حقیقتاً ببیند ذات و وصف و فعلی نیست مگر اینکه برای
خداست .عالم را فعل الله ببیند .بالاتر که رفت ،اوصاف را اوصاف الهی ببیند.
من میگویم علم شما ،قدرت شما ،تاثیر و تأثر را از شما میبینم و شما از من
میبینید .صفت شفا را از دارو میبینیم .معلممان را موثر میبینیم .میگوییم این آقا
کلماتش در ما تاثیر دارد .میگویم او موثر در کمالات ماست ،صفاتی را از او میبینیم،
کمالاتی از او میبینیم ،خودش را میبینیم ،آسمان و زمین میبینیم.اما کسی که مسیر
توحید را طی میکند ،عالم را فعل الله میبیند و از این بالاتر ،عالم و اوصاف عالم را،
اوصاف

الهی

را

میبیند

سخنش

این

است

که

«الَّذی خَلَقَنی فَهُوَ یَهْدینِ وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفین وَ الَّذی یُمیتُنی ثُمَّ یُحْیین»،0او مرا
خلق کرده و هدایت میکند،او بیماری مرا شفا میدهد ،او مرا اطعام میکند ،او مرا
سیراب میکند ،نه اینکه او به من آب میدهد .او گرسنگی مرا رفع میکند .این همان
حالت حقیقی است نه کلمات ،نه بازی با کلمات و الفاظ ،آنگونه که ما میگوییم ،او
به حقیقت ،این معنا را شهود میکند .خدا را میبیند ،عالم را فعل الله میبیند .بالاتر از
آن ،اوصاف را اوصاف الهی میبیند ،بالاتر از آن ،جز خدا کسی را نمیبیند .البته آن
طور که لایق حق تعالی است ،نه از جنس حلول و اتحاد که حق تعالی در این حلول
کرده است ،این خدا نیست ،همه او نیستند ،او همه است.
خواجه میگوید :حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست ،بلکه
خود ،همه اوست .یعنی هرچه هست اوست .جز خدا چیزی در کار نیست.
که یکی هست و هیچ نیست جز او

 )1سوره شعرا)81-78/26( :

وحــده لا الــه الا هـــو
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مرحوم علامه میفرمودند :ما در محضر آقای قاضی بودیم مسأله فنا در افعال
مطرح بود و ایشان برای جمع قلیلی (پنج ،شش نفر) تدریس میفرمودند .البته درس
معمولی نبود در اتاقی که بخاری دیواری داشت نشسته بودیم مرحوم قاضی هم کنار
بخاری به دیوار تکیه داده بودند آقایان هم با یک حالت معنوی ـ عرفانی نشسته
بودند و مسأله توحید در افعال را استماع میفرمودند .در این هنگام مقداری از آن
بخاری خاک ریخت اعتنا نکردیم بعد از کمی مقدار زیادی خاک ریخت باز جوان
بودیم اعتنا نکردیم مدتی بعد خاک فراوانی ریخت .اتاق را غبار گرفت و ما خیال
کردیم دیوار خراب شد همه رنگشان پرید عدهای بلند شده و فرار کردند بعضی اتاق
را وارسی کردند یکی هم پشتبام رفت ببیند چه خبر است .مرحوم قاضی همان طور
نشسته بودند و تکان هم نخوردند بعد معلوم شد گربه در بخاری دیواری بوده و
میخواسته بیرون برود و هر بار که سعی میکرده با ناخنهایش خاک را میریخته و
چون خاک فرسوده بود زیاد ریزش میکرد و غبار فراوانی تولید میکرد وقتی جریان
را برای مرحوم قاضی نقل کردند علامه میفرمود ابداً قیافه یا هیکل و لبخند ایشان
فرق نکرد همان طور متین نشسته بودند و برای تأدیب به صورت استهزاء مانند به ما
نگاه کردند و فرمودند شما هم خوب توحید افعالی را میفهمید و هم معتقد هستید .با
حرکت یک گربه و آمدن مقداری خاکستر هم حرف را گم کردید هم خدا را فراموش
کردید ،شما میخواهید معتقد به توحید افعالی باشید؟

0

این برهان از مواهب خداست و مختص این رساله است و در جای دیگری این
صحبت نیامده است .اگر بخواهیم حاصل این برهان را در یک کلمه این است که :اگر
کسی بخواهد این حقایق را ببیند ،لازمه شهود این حقایق ،شهود نفس است .چون تا
 )1شرح مرحوم آیت الله صائنی زنجانی بر رسالة الوَلیة
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قید را نبیند ،حقیقت را نمی ببیند .باید فقر را ببیند ،تا غنی را ببیند .شهود نفس هم
یعنی شهود فقر ،پس معرفت نفس ،راه رسیدن به این حقایق است .نزدیکترین راه
برای اینکه انسانی این حقیقت را شهود کند که عالم فعل الله است ،عالم وصف الله
است ،و جز خدا کسی در کار نیست.
تنها راه و نزدیکترین راه ،معرفت نفس است ،و راه معرفت نفس ،راه اعراض از
غیر خدا و توجه محض تام به الله است .جز این راهی نیست.
معرفت نفس نیز دوام ذکر میخواهد و تا دوام ذکر نیاید ،معرفت نمیآید ،راه دوام
ذکر هم توجه به فقر است .انسان نسبت به خودش دائم الذکر است و تنها چیزی را
که هیچ وقت از یاد نمیبرد خودش میباشد .خودش نیز یک ضمیمهی جدا نشدنی
دارد که آن ضمیمه ،فقر است .پس انسان نسبت به فقر خود دائم الذکر ولی از آن
غافل است .اگر پرده غفلت را با علم نافع و عمل صالح کنار بزند فقر خود را به علم
حضوری مشاهده میکند و در کنار شهود فقر رافع نیاز را مشاهده میکند .به این
ترتیب انسان نسبت به رافع نیاز خود دائم الذکر میشود.
شرط اول قدم آن است که مجنون

در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان
باشی

1

مگر از نقش پراکنده ورق ساده

خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات
کنی

2

ما اول فقر خود را احساس کرده ،بعد او را میبینیم ،بعد خودمان را میشناسیم.
اولین قدم معرفت آنجایی است که او را دیدیم ،بعد خود را میشناسیم .کسی که خود
 )1دیوان حافظ:غزل شماره 458
 )2دیوان حافظ:غزل شماره 481
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را بشناسد ،قبلاً خدا را شناخته است .برای اینکه کسی فقر حقیقی را احساس کند،
باید غنی را ببیند تا فقر را بشناسد.
معرفت از آن طرف است .معرفت نفس یعنی اول او را میشناسد ،بعد خود را
میشناسد .معرفت نفس ،معرفت به فقر و نیاز به ربّ است .این همان عهدی هست
که خدا با آدم بست و آدم فراموش کرد« .وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ
نَجِدْ لَهُ عَزْماً» .0در مورد انبیاء اولوالعزم میفرماید :برای آدم عزمی نیافتیم اما پیامبران
اولوالعزم عزم داشتند ،آنها فقر را فراموش نکردند .این عدم فراموشی در کلماتشان
پیداست.
سخنان انبیاء و کلماتشان خیلی عجیب است .ملائکه میگویند «سُبْحانَکَ لا عِلْمَ
لَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا» ،8اما انبیاء در قیامت میگویند « یَوْمَ یَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَیَقُولُ ماذا
أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّکَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُیُوبِ» ،9نمیگویند «الّا ما عَلَّمْتَنا» ،به کلی علم
را از خود نفی میکنند .در عبارت و کلمات و اذکار و دعاهایشان هم پیداست.
یکی از راههای معرفت ،بررسی داستانهای انبیاست .قرآن کریم هم این باب را
باز کرده است .در بسیاری از موارد ،قرآن ،داستان انبیاء را بیان میکند ،چون
داستانهای انبیاء راه معرفت است .اینکه این بزرگواران چطور با خدا حرف میزنند،
چگونه سلوک میکنند ،نجوا میکنند ،سرتا پا فقر را ابراز میکنند.

 )1سوره طه)115/20( :
 )2سوره بقره)32/2( :
 )3سوره مائده)32/5( :
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سعادت و شقاوت ،دائر مدار اطاعت از حق و تمرد از آن است
وقتی کتاب و سنت را بررسی کرده و تأمل وافی در آن میکنیم ،میفهمیم که مدار
ثواب و عقاب چیست ،مدار ثواب ،اطاعت و انقیاد و مدار عقاب ،تمرد و عناد است.
این مسلم است که اگر کسی معصیتی را انجام بدهد ،حتی کبائر موبقه که موجب
هلاکت است ،اما نداند که این کار معصیت است ،عقابی ایجاد نمیکند .طاعت هم
وقتی که قصد انقیاد در آن نباشد ثواب ندارد .کل دنیا را آباد و سرسبز کن ،همه جای
دنیا بیمارستان بساز ،همه خیرات را انجام بده ،ولی نیّت این باشد که مردم بگویند
بارک الله! ،ارزش ندارد ،در واقع فعل نه ارزش دارد ،نه ضد ارزش است .آیا
دانشمندی که اختراعات فراوانی کرده است بهشت میرود یا نه؟ فعلش برای خدا
ارزش دارد یا ندارد ،اگر نیتش رضایت حق بوده باشد ،خدای تعالی به میزان همان
خدماتی که کرده ،به او توفیق میدهد و او را در مسیر سعادت میبرد .اما اگر نیتش
را نمیدانیم ،نه به او بهشتی میتوانیم بگوییم ،نه جهنمی .مهم نیت است .فعلش خوب
است ،اما فعل ارزش ندارد ،نیت مهم است .کشتن خوب است یا بد؟ نه میتوانیم
بگوییم خوب است ،نه میتوانیم بگوییم بد است .یک جا کشتن حرام و یک جا واجب
است .یک کشتن ،انسان را به بهشت میبرد و یک کشتن به جهنم .در صف کربلا اگر
امام حسین را بکشی ،اسفل السافلین هستی و اگر برگردی به طرف سپاه یزید،و با
یزیدیان مبارزه کنی و بکشی و کشته شوی ،در اعلاء علیین هستی .فعل هر دو یکی
است ،اما آنجا از امام حسین تبعیت میکنی ،چون ملاک ،حق است ،اما اینجا روی
می گردانی مقابل امام حسین ،چون ملاکت تمرد از حق است.
طاعات ثواب ندارد ،مگر اینکه نیت انقیاد باشد .البته بعضی خُلقهای شریفهی
فاضله ،انقیاد ،جزء آن بوده ،از آن جداشدنی نیست .مثل ًا کشتن این طور نیست،
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میشود خوب باشد و میشود بد باشد .اما مثلا صدق و راستی یا عدالت ،اینها از
خلقهایی هستند که انقیاد از آنها جدا شدنی نیست ،همیشه خوبند ،هیچ وقت بد
نیستند.
«گاهی طبیعت عمل مستلزم انقیاد است ،در چه حالتی ،طبیعت عمل مستلزم انقیاد
است؟ در حالتی که کسی در نتیجة تمرین و تکرار فضایل فضیلت را در خود ملکه
نماید و عمل از آن ملکه سرچشمه بگیرد و صادر شود .در این صورت هر چند قصد
قربت نکرده و متوجه خدا نشده است و در زمان عمل هم از خدا غافل بوده است اما
چون این عمل از دست و پا و جسم این شخص صادر نشده بلکه در حقیقت علت
فاعلی این عمل آن ملکه فاضله است که من حیث لایشعر از آن ملکه این عمل صادر
میشده ،بعید نیست ثواب هم ببرد.
مثلاً کسی که ملکه عدالت دارد عدالتی که قرآن میفرماید﴿ :اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوى﴾ 0و لو هنگام عمل به عدالت قصد قربت نکند ،چون عمل از ملکه فاضله عدل
صادر شده است و مستند به آن ملکه است بعید نیست ثواب ببرد چون مستند به جهت
خدایی است زیرا آن طهارت را جز خدا و فرشتگان خدا نمیتواند در نفس ایجاد کند
و بعد از ایجاد نگهداری نماید.
عکس مطلب هم همین طور است .اگر کسی دارای ملکه شیطانی شد ،عملی که از
آن ملکه صادر میشود باعث دوری از خدا خواهد شد».

8

اگر کسی معصیت کند ،اما نداند معصیت است اشکال ندارد .اگر طاعتی کند به
قصد عناد فایده ندارد .میگویند برو امام حسین را یاری کن ،از باب عناد میگوید
 )1سوره مائده)8 /5( :
 )2شرح مرحوم آیت الله صائنی زنجانی بر رسالة الوَلیة
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نماز شبم قضا میشود .درجات طاعت و معصیت هم بر حسب همین انقیاد و تمرد
فرق میکند .یعنی اگر قصدش زیر پا له کردن ِحق باشد ،هر کاری بکند معصیت است
ولو اگر نماز شب و دعای کمیل بخواند.
ابن ملجم امیر المومنین را شب قدر به چه نیتی به شهادت رساند؟ میخواست
شب قدر باشد که عملش ثواب داشته باشد ،آنهایی که مقابل امیر المومنین بودند
زانوهایشان از طول سجده پینه بسته بود ،اینها در اسلام ملاک نیست  ،ملاک حق
است .تبعیت از حق ،طاعت میشود ،مخالفت با حق تمرد میشود .علیِ حقیقی یعنی
حق .یک گوشه از دنیا ،کسی اصلا اسم امام علی و داستان زندگی و شهادت و
جنگها و رشادتهایش را نشنیده ،ولی دروغ نمیگوید ،چون میداند دروغ ،خلاف
حق است .صدق و راستی در کارش هست ،چون میداند صدق وراستی ،حق است.
در قیامت وقتی پرده کنار رفت ،میبیند آن چیزی که همیشه عاشقش بوده و اسمش
را حق گذاشته بود  ،کسی است به نام علی ،پس عاشق امیر المؤمنین میشود .آن
روایاتی هم که میگویند اگر کسی ولایت نداشته باشد ،وارد بهشت نمیشود ،به این
حقیقت اشاره میکنند ،نه به اسم علی. 
به مأمون میگویند شیعه امام کش .همه علما را جمع کرده و در برابر همه ثابت
کرده که خلیفه بلا فصل بعد از رسول خدا ،امیرالمومنین است .همین مأمون که امام
رضا را به شهادت رساند ،مثل بچه مادر مرده در تشییع جنازه امام جلو میرفت و
گریه میکرد .مگر گریه دلیل است؟ آیا گریه به عنوان امام حسین دلیل است؟ قتله
کربلا بچهها را غارت میکردند و گریه میکردند ،به آنها میگفتند :چرا گریه میکنید؟
میگفتند :کار ما به جایی رسیده که خیمههای فرزند رسول خدا را غارت میکنیم.
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میگفتند :خوب نکنید! میگفتند :اگر ما غارت نکنیم ،یک نفر دیگر میکند .پس گریه
هم دلیل نیست.
گریه کردن نشانه ،علامت و بیان کنندهی رقت و تاثر قلبی است نه خارج شدن
چند قطره اشک از حدقهی چشم.اگر کسی غم و غصه ای داشته باشد و امام حسین
را بهانه کرده برای غم خویش گریه کند این گریه ،برای امام حسین نیست ،آتش
جهنم را خاموش نمیکند و آن ثوابهای ذکر شده در روایات را ندارد .از انسان
حقیقت میخواهند نه ظاهر و پوستهی بی محتوا .آنچه که انسان را نجات میدهد
حقیقت گریه بر امام حسین است به این معنا که در مجلس عذا داری فکر کند که
انسان آزادهای صدها سال قبل برای نجات بشریت همه دارایی خود ،اصحاب و
برادران و فرزندانش و سر و پیکرش را قربانی کرده و به اسارت خاندانش راضی شده
تا بشریت را از اسارت جهالت نجات دهد« .بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ
الضَّلَالَةِ وَ الْجَهَالَةِ وَ الْعَمَى وَ الشَّکِّ وَ الِارْتِیَابِ إِلَى بَابِ الْهُدَى وَ الرَّشَاد ٍَ 0.بَذَلَ مُهْجَتَهُ
فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ ِمنَ الْجَهَالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلَالَة»8.با تفکر در این معانی اشک از
چشمان او جاری میشود و آرزو میکند که از اهالی این قافله بوده و در فکر نجات
خود و بشریت باشد .چنین گریه ای است که قطرهای از آن آتش جهنم را خاموش
میکند.
هارون به واعظ میگفت مرا موعظه کن ،او هم موعظ میکرد .هارون گریه میکرد
و بعد از گریه میگفت بساط شراب را بیاورید .پس گریه ملاک نیست ،حق ملاک
است .دانشمند مخترع هم همینطور ،ملاکش چه بود؟ معروف بشود؟ پول در بیاورد؟
 )1تهذیباألحكام :ج، 6ص  -18 ، 59باب زیارته
 )2تهذیباألحكام :ج  6،ص  ،113زیارة األربعین
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یا به بشر خدمت کند؟ اگر ملاکش این بوده که به بشر خدمت کند ،تا زمانی که این
چراغ روشن هست و نور میدهد و خدمات انجام میشود ،به نام او نوشته میشود.
پس ملاک حق است .ملاک نه دعای کمیل ،نه مکه رفتن ،نه زیارت عاشورا و نه نماز
شب خواندن است ،ملاک حق است .میفرماید :ملاک ،انقیاد (یعنی سرسپردن به حق)
و تمرد (یعنی گردن کشی از حق) است.
در ابواب مختلف روایات ،معاصی و طاعات ،درجاتشان گفته شده ،مثلا معصیتی
بدتر از معصیت دیگر است ،و طاعتی بالاتر از طاعت دیگر است .ملاک ،تبعیت و تمرد
است و عقل سلیم هم این را قبول میکند .آیا عقل سلیم قبول میکند که کسی چون
اسم امیر المؤمنین را نشنیده ،ولی در تمام زندگیاش ،پاک زندگی کرده ،جهنم برود؟
کسی که اسمش شیعه است ،تمام خطاها را انجام دهد ،بهشت برود؟ این را عقل سلیم
قبول میکند ناجوانمردی که اسمش شیعه است بهشت برود و یکی همه خوبیها را
انجام دهد ولی چون اسم امام علی را نشنیده ،جهنم برود؟ میزان ،فقط انقیاد از حق
و عناد در مقابل حق است و لا غیر .گناه هم برحسب مراتب انقیاد و تمرد ،بزرگ و
کوچک میشود .سعادت و شقاوت هم دور همین محور میچرخد ،تبعیت از حق و
مخالفت با غیر حق.
چون انقیاد و تمرد مراتب دارد ،سعادت و شقاوت هم مراتب متعدد دارند .دین
حق ،اسلام است اما سعادت فقط متعلق به اسلام نیست ،آنچه که فقط متعلق به اسلام
است کمال سعادت است نه اصل سعادت .سعادت درجات دارد ،کمال سعادت در هیچ
دینی جز دین حق یعنی اسلام نیست .از اینجا اثبات میشود آن چیزی که مختص به
دین حق است ،کمال سعادت است و مطلق سعادت ،متعلق به کسی که خودش را به
دین حق سپرده ،نیست و در کسی که به دین حق نیامده یعنی به اسلام نگرویده هم
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سعادت پیدا میشود ،اگر در او انقیاد وجود داشته باشد یا عناد نداشته باشد ،یعنی
مسیحی باشد ،چون میداند راستگویی حق است ،به همان مقدار سعادتمند است.
عقل و شرع هم این بیان را تأیید میکنند .شرع حدود عقل است .شرع نه مقابل و
نه ضد عقل است ،حد عقل است.
عقل دلش میخواهد همیشه راست بگوید اما شرع برایش حد میزند ،میگوید
هر راستی را نگو .مثلاً مراکز تجمع مجاهدان اسلام را بپرسند ،تو راست بگویی؟ اینجا
حق اینست که سکوت کنی .عقل سلیم بخشش را تایید میکند ،شرع حد میزند و
میگوید نمیتوانی هر چه داری را ببخشی ،حد دارد .انسان ،کرامت اخلاقیش اقتضای
بخشش دارد ،شرع حد میزند .صدق را تا کجا بگویم؟ تا کجا ببخشم؟ تا کجا از خود
گذشتگی کنم؟ حدش را مشخص میکند .این همان حدیث معروف رسول الله است
که میفرمایند :من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تمام کنم؛ «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِ َم
الْأَخْلَاقِ» .0یعنی مکارم اخلاق هست ،اما من آمدم حدش را معلوم و بیان کنم.
در روایت آمده که انوشیروان (کسری) و حاتم در جهنم عذاب نمیشوند  ،چون
یکی عادل بود ،یکی جواد بود .اگر این روایت درست باشد (مقصود مصداق روایت
یعنی کسری و حاتم است والا اصل مطلب حتی اگر روایت هم نداشته باشد صحیح
است) به خاطر وجود این دو صفت ،اینها با وجود این که اسم رسول خدا را
نشنیدهاند ،همین صفت آنها را اهل بهشت میکند .که اگر انسان یک صفت الهی داشته
باشد ،اهل بهشت است ،چون آن صفت ،مطابق حق است ،به این میزان سعادتمند است
که این صفت را دارد.
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روایات
و فی الخصال ،عن الصادق ،عن أبیه ،عن جدَّه؛ عن علی ،--قال « :إِنَّ لِلْجَنَّةِ
ثَمَانِیَةَ أَبْوَاب بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ النَّبِیُّونَ وَ الصِّدِّیقُونَ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ الشُّهَدَاءُ وَ الصَّالِحُونَ
وَ خَمْسَةُ أَبْوَاب یَدْخُلُ مِنْهَا شِیعَتُنَا وَ مُحِبُّونَا فَلَا أَزَالُ وَاقِفاً عَلَى الصِّرَاطِ أَدْعُو وَ أَقُولُ
رَبِّ سَلِّمْ شِیعَتِی وَ مُحِبِّی وَ أَنْصَارِی وَ مَنْ َتوَالَانِی فِی دَارِ الدُّنْیَا فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ بُطْنَا ِن
الْعَرْشِ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکَ وَ شُفِّعْتَ فِی شِیعَتِکَ وَ یَشْفَعُ کُلُّ رَجُل مِنْ شِیعَتِی وَ مَنْ
تَوَلَّانِی وَ نَصَرَنِی وَ حَارَبَ مَنْ حَارَبَنِی بِفِعْل أَوْ قَوْل فِی سَبْعِینَ أَلْفاً مِنْ جِیرَانِهِ وَ أَقْرِبَائِهِ
وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ سَائِرُ الْمُسْلِمِینَ مِمَّنْ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِی قَلْبِهِ مِقْدَا ُر
ذَرَّة مِنْ بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ .»0
در خصال از امام صادق از پدرانش از امیر المؤمنین که حضرت فرمود :بهشت
هشت در دارد .از یک باب نبیون و صدیقون وارد میشوند ،از یک باب شهدا و
صالحون ،و از پنج درب شیعیان و محبین ما وارد میشوند .دائماً من بر روی صراط
ایستادهام ،دعا میکنم و صدا میزنم :خدایا! شیعیان ،محبان ،یاران ،دوستان و هر کس
در دنیا ولی من بوده و ولایت مرا در این دنیا داشته ،سالم نگه دار و قبول کن .از دل
عرش این صدا میآید که دعای تو را مستجاب کردم .بعد حضرت میفرماید هر یک
از شیعیان من و هر کس ولایت مرا داشته ومرا یاری کرده و با دشمنان من دشمنی
کرده ،با فعل یا قول (شمشیر یا زبان) ،و تا هفتاد نفر نیز از همسایگان و نزدیکانش
را میتواند شفاعت کند (و فقط به خاطر همسایگی با این فرد نجات مییابند) و از
یک باب هم بقیه مسلمانها وارد میشوند که اولاً موحد باشند (لا اله الا الله بگوید) و
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ذرهای بغض ما اهل بیت ،در دلش نباشد .اگر کسی ذرهای بغض ما در دلش باشد ،در
قیامت یک لا اله الا الله نمیتواند بگوید.
و فی تفسیر القمّی ،مسنداً عن ضریس الکنانی ،عن أبی جعفر ،- -قال :قُلْتُ لَهُ
جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَالُ الْمُوَحِّدِینَ الْمُقِرِّینَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّد  مِنَ الْمُسْلِمِینَ الْمُذْنِبِینَ الَّذِینَ
س لَهُمْ إِمَامٌ وَ لَا یَعْرِفُونَ وَلَایَتَکُمْ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ فحُفَرِهِمْ لَا یَخْرُجُو َن
یَمُوتُونَ وَ لَیْ َ
مِنْهَا فَمَنْ کَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ وَ لَمْ یَظْهَرْ مِنْهُ عَدَاوَةٌ فَإِنَّهُ یُخَدُّ لَهُ خَدّاً إِلَى الْجَنَّةِ الَّتِی
خَلَقَهَا اللَّهُ بِا ْل َمغْرِبِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ الرَّوْحُ فِی حُفْرَتِهِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ حَ ّتَى یَلْقَى اللَّهَ
فَیُحَاسِبَهُ بِحَسَنَاتِهِ وَ سَیِّئَا ِتهِ فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ َفهَؤُلَاءِ الْمَوْقُوفُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ
قَالَ وَ کَذَلِکَ یُفْعَلُ بِالْمُسْتَضْعَفِینَ وَ الْبُلْهِ وَ الْأَطْفَالِ وَ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ الَّذِینَ لَمْ یبلغ
[یَبْلُغُوا] الْحُلُمَ وَ أَمَّا النُّصَّابُ ِمنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ یُخَدُّ لَهُمْ خَدّاً إِلَى النَّارِ الَّتِی خَلَقَهَا اللَّ ُه
فِی الْمَشْرِقِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِمُ اللَّهَبُ وَ الشَّرَرُ وَ الدُّخَانُ وَ فَوْرَةُ الْحَمِیمِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ
بَعْدَ ذَلِکَ مَصِیرُهُمْ إِلَى الْجَحِیمِ».0
در تفسیر قمی آمده :از امام باقر سئوال کردند :آنهایی که رسالت رسول خدا
را قبول دارند و موحد هستند ،و مذنب هم هستند ،میمیرند اما امام ندارند و ولایت
شما را نمیشناسند ،حالشان چگونه است؟ حضرت فرمودند :اینها در قبر دو گروه
هستند و از آن خارج نمیشوند ،اگر عمل صالح داشته باشند و دشمنی ما از آنها
ظاهر نشده باشد ،دری از درهای بهشت به روی آنها باز میشود .و تا قیامت در
قبرشان خوش هستند ،تا خدا را ملاقات کنند و اعمالشان بررسی بشود ،یا اهل
بهشتاند یا اهل جهنم .اینها همانهایی هستند که قرآن میگوید :الموقوفون لامر الله،
یک عده هستند که یا خدا آنها را عذاب میکند یا میبخشد .بعد فرمودند :مستضعفین
 )1تفسیرالقمي :ج ، 2ص ،26بحاراألنوار :ج، 6ص ، 286باب  -9آخر في جنة الدنیا و نارها
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یعنی ناتوانهای عقلی ،آنهایی که مجنون و ابلهند و اطفال و اولاد مسلمین که به سن
رشد نرسیدهاند هم اینگونه اند .اما دشمنان اهل بیت ،دری از درهای آتش به رویشان
باز میشود که لهب و شرر و دود و فوران آتش تا قیامت در قبر اینها هست ،بعداً
هم جایگاهشان جهنم است.
برزخ نسبت به قیامت مانند حلقهای است در بیابان ،اگر باران بیاید و هوا لطیف
شود و پنجره را باز کنید ،از این لطافت هوا ،نسیمی به شما میرسد .این نسیم در
مقابل آن هوای خوش بیرون ،یک نسیم است .آن خوشی برزخ به نسیمی از بهشت
تعبیر شده است .تعبیر شده دری از درهای جهنم و دری از درهای بهشت ،نه اینکه
دری باز باشد.
و فی دعاء کمیل المرویّ عن علیّ« :- -فبالیقین أقطع لولا ما حکمت به من
تعذیب جاحدیک ،و قضیت به من إخلاد معاندیک ،لجعلت النار کلها برداً و سلاماً،
و ما کانت لأحد فیها مقرّاً و لامقاماً ،لکنّک تقدَّستْ أسمائک ،أقسمت أن تملأها من
الکافرین من الجنة و الناس أجمعین ،و أن تخلّد فیها المعاندین ،الدعاء».
در دعای کمیل هست که :کسانی که اهل انکارند را عذاب میکنی .اگر قسم نخورده
بودی جاحدان را عذاب کنی و معاندان را در جهنم خالد نگه داری ،کل این آتش برد
و سلام میشد .تو جهنم را پر میکنی ،اما خلود مربوط به معاندین است.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیّ قَالَ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ یَا عَلِیُّ إِنَّهُ لَمَّا أُسْرِیَ
بِی إِلَى السَّمَاءِ تَلَقَّتْنِی الْمَلَائِکَ ُة بِالْبِشَارَاتِ فِی کُلِّ سَمَاء حَتَّى لَقِیَنِی جَبْرَئِیلُ فِی مَحْفِل
ب عَلِیّ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّار0؛ اگر
مِنَ الْمَلَا ِئکَةِ فَقَالَ لَوِ اجْتَمَعَتْ أُمَّتُکَ عَلَى حُ ِّ
همه مردم محبت علی ابن ابیطالب را داشتند ،اصلا جهنم خلق نمیشد.
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اگر کسی همیشه با حق عناد داشته باشد ،دشمن اهل بیت است .اگر پرده کنار
برود ،می ببیند آن حقی که همیشه با آن عناد داشته و دشمنی داشته ،همان علی
هست ،چون با آن حق ،دشمن است ،مثل رژیم غاصب .چون علی ،یعنی حق و حق
یعنی علی .علی ،عین و لام و یاء نیست ،علی حقیقت است ،امام حسین هم حقیقت
است .اکثر آیات قرآن به کسانی نوید آتش میدهند که برایشان بینه آمده و حجت
برایشان تمام شده است .کفرشان را با جحود و عناد قید میزند .خلاصه اینها دشمن
هستند و عناد و جحود دارند.
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میزان سعادت و شقاوت ،سلامت قلب و صفای نفس است
میزان ،سلامت قلب و صفای نفس است و هیچ چیز غیر از این ترازو نیست.
سلامت قلب و صفای نفس است که انسان را به سوی حق میکشاند .قلب سلیم
میخواهد و اینها لازم و ملزوم با یکدیگر و با محبت اهل بیت هستند .شیعهی واقعی
جناب ابراهیم است.
ن یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنَا مِنْ شِیعَ ِتکُمُ الْخُلَّصِ فَقَالَ لَهُ یَا
ی بْنِ الْحُسَیْ ِ
قَالَ رَجُلٌ لِعَلِ ِّ
ل الَّذِی قَالَ اللَّهُ وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ
عَبْدَ اللَّهِ فَإِذَا أَنْتَ کَإِبْرَاهِیمَ الْخَلِی ِ
بِقَلْب سَلِیم فَإِ ْن کَانَ قَلْبُکَ کَقَلْ ِبهِ فَأَنْتَ مِنْ شِیعَتِنَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَلْبُکَ کَقَلْبِهِ وَ هُوَ طَاهِرٌ
مِنَ الْغِشِّ وَ الْغِلِّ فَأَنْتَ مِنْ مُحِبِّینَا وَ إِلَّا فَإِنَّکَ إِنْ عَرَفْتَ أَنَّکَ بِقَوْلِکَ کَا ِذبٌ فِیهِ إِنَّکَ
لَمُبْتَلًى بِفَالِج لَا یُفَارِقُکَ إِلَى ا ْل َموْتِ أَوْ جُذَام لِیَکُونَ کَفَّارَةً لِکَ ِذبِکَ .

0

شخصی به امام سجاد عرض کرد که من از شیعیان خالص شما هستم .پس باید
تو مانند ابراهیم خلیل باشی که خداوند تعالی دربارهی او فرموده« :وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ
لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْب سَلِیم»8؛ اگر قلب تو مانند قلب ابراهیم است از شیعیان ما
هستی و اگر قلب تو مانند قلب او پاکیزه از غل و غشّ نیست از دوستداران مایی.
اهلبیت شخص نیستند .شبهه و سوال ایجاد میکنند که  0011سال پیش یک
نفر کشته شد با هر وضعی ،چرا حالا باید برایش گریه کنیم؟ امام حسین شخص
نیست ،امام حسین شخصیت است ،امام حسین یعنی حق ،ما برای حق گریه
میکنیم ،ما با حق و باطل سر و کار داریم .ما با شخصیت سر و کار داریم .پرسیدند
چرا شما در عاشورا دیوانه میشوید .گفتند :چون غدیر پیش آمد و  081111نفر
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شاهد و ناظر بودند ،زمان مختصری نگذشته بود که ،همه زیر پا را گذاشتند  ،ما هم
سکوت کردیم .اما این یکی را دیوانه میشویم تا نتوانید انکار کنید .نمیتوانند بگویند
کربلا نبوده! ما با این کارهایمان آن را نگه داشتیم ،یعنی گذشتگان ما نگه داشتند و ما
به بعدیها میرسانیم .این یک نهضت است ،شخص نیست .گریه بر شخص نیست.
نه همان گریه بر آن شاه تشنه لب کافی است

اگر چـه گریه بـر آلام قلب تسکین

است
ببین که مقصد عالی وی چه بود ای دوست

که درک آن سبب عز و جاه و تمکین

است

حق در برابر باطل ،یک تابلو است .این تابلوی حق و باطل است و ما با اشک،
این تابلو را نگه داشتیم .با اشک و گریه ،لباس سیاه و پارچه سیاه و زنجیر زدن و
دیوانه شدن روز عاشورا و گل مالیدن بر سر ،اما محور جلسات باید معارف اهلبیت
باشد .اگر جلسات از معارف اهل بیت خالی باشد ،یک پوستِ تو خالی است .البته
اگر پوست میوه را بکنی ،میگندد .اگر این گریه و زنجیرزنی و سینهزنی و تظاهرات
و مجالس اهلبیت نباشد ،این حرفها همه بیثمر است .اینها لازم و ملزوم یکدیگر
هستند ،مغزش معارف اهلبیت است ،اما پوستش ،این گریه و زاریهاست .اگر
پوستش را بکنی ،دیگر مغزی در کار نیست .کار دشمن هم این است که میخواهد
پوست را از مغز جدا کند .این از کارهای دشمن است ،پس پوست و مغز باید با هم
باشد.
خداوند میفرماید « :یَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ» ،0سریره ها در قیامت آشکار میشود.
سریره این است که آن قلب سلیم آشکار میشود .تمام ملل الهی ،یعنی انبیاء الهی ،در
 )1سوره طارق)9/86( :
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این مرام حرکت میکنند .اگر به سلیقه ادیان الهی و آن چیزهایی که به آن تشویق
میکنند ،نگاه کنید ،همین فهمیده میشود .حکمای متاله ،حکمای یونان ،فُرس و ...هم
این را میگفتند.

شریعت مقدس اسلام به تمامی سعادتها دعوت میکند
اما پیام شریعت اسلام ،از همه ادیان در این زمینه واضحتر است .آنها بخشی از
سعادت را دارند ،به تعبیر ما تا دیپلم ولیسانس دارند ،اما اسلام تا دکتری و مافوق
دکتری را دارد« .اسلام تمام سعادت را دارد» ،اما ادیان دیگر بخشی از سعادت را
دارند .البته به شرطی که آنها به مرام دین اصلی موسی و عیسی (نه دین یهود و
مسیحیت امروز) عمل کنند ،اهل سعادتند ،اما نه سعادت کامل! چون کمال سعادت،
مختص دین اسلام است .اما سعادت مختص دین اسلام نیست .اسلام به همه سعادت
ممکنه دعوت میکند ،و چون طریق معرفت نفس ،نزدیکتر و نتیجهی آن کاملتر است،
اسلام بیشتر به این طریق دعوت میکند .کتاب و سنت به هر زبانی به این سمت
حرکت میدهند.
جمع بندی :در بحث قبل ،طبق برهانی فرمود حقیقه الحقایق خداست ،به قول
خواجه طوسی ،خود ،همه اوست« .خود همه اوست» را چگونه میتوان شناخت؟ با
طریق معرفت نفس .معرفت نفس چیست؟ اسلام از همه درها و راهها و جهتها ،به
سمت معرفت نفس دعوت میکند .چگونه و چطور؟
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بحث معرفت نفس
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَد وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ
به ما تَعْمَلُون وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ».0
آیه کریمهی سورهی حشر ،باب معرفت نفس را باز کرده است ،اگر به قسمت دوم
آیه توجه کنید میفرماید :کسانی که خدا را فراموش کردند ،خدا آنها را از یاد
خودشان برد .فراموشی خدا ،فراموشی نفس است .عکس نقیض یعنی جای موضوع
و محمول را عوض کرده و نقیض آن دو را ذکرکنیم .مثلا بگوییم «هر انسانی ،حیوان
است» ،عکس نقیض آن میشود« :هر غیر حیوانی ،غیر انسان است»« .فراموشی خدا،
فراموشی نفس است» ،عکس نقیض آن میشود« :عدم فراموشی نفس ،عدم فراموشی
خداست» (این عکس نقیض است) .عدم فراموشی ،میشود معرفت .پس معرفت نفس،
معرفت خداست .این حدیث معروف که فرموده «من عرف نفسه عرف ربه» ،8شبیه
عکس نقیض این آیه است .چون عکس نقیض منطقیاش ،میشود عدم فراموشی.
عدم فراموشی ،میشود معرفت .پس شبیه عکس نقیض میشود ،یعنی محتوا یکی
میشود.
اهل بیت عصمت و طهارت ،این حدیث نورانی معرفت نفس را از این آیه
استخراج کردهاند .اهل بیت با آیات قرآن اینگونه کار میکنند .شاهد بر این مدعا
روایت شریف است« :و روی عن علی :أنه قیل له .هل عندکم شیء من الوحی؟
قال :لا و الذی فلق الحبة و برأ النسمة -إلا أن یعطی الله عبدا فهما فی کتابه».
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 )1سوره حشر)18/59( :
 )2بحاراألنوار :ج ،92ص ، 456الصحیفة الرابعة صحیفة المعرفة
 )3قلت لعلي بن أبي طالب علیه السالم هل عندكم شيء من الوحي إَل ما في كتاب الله فقال َل و الذي فلق
الحبة و برأ النسمة ما أعلمه إَل فهما یعطیه الله رجال في القرآن و ما في هذه الصحیفة قلت و ما في هذه الصحیفة
قال العقل و فكاك األسیر و أن َل یقتل مسلم بكافر .العمدة :ص 314
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علامهی طباطبایی در ذیل این روایت میفرمایند:
و هو من غرر الأحادیث ،و أقل ما یدل علیه :أن ما نقل من أعاجیب المعارف
الصادرة عن مقامه العلمی الذی یدهش العقول مأخوذ من القرآن الکریم 0.این روایت
از غرر احادیث است و حداقل چیزی که از آن فهمیده میشود این است که معارف
شگفت آوری که از مقام علمی آن حضرت نقل شده است و عقول را حیران میکند
از قرآن کریم بر گرفته شده است.
این آیه شبیه عکس نقیض قول رسول خداست در حدیث مشهور که فریقین نقل
کردهاند « :مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» 8یا در بعضی نقلها هست « :مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ
عَرَفَ رَبَّه» ،9کسی که خودش را بشناسد ،خدا را شناخته است.
آیه «عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ» 0فرمودهاند «عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ»
این یک پیام ساده ندارد که مراقب خودت باش .ابتدائا ،این از ظاهر آیه به نظر
میرسد ،اما وقتی به صدر و ذیل آیه نگاه میکنیم ،روشن میشود که این آیه معنایی
عمیقتر از این چیزی که ظاهرش نمایش میدهد ،دارد.
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باطنش اینست که «عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ» یعنی راه ،خود شما هستید .بعد هم در مورد
اضلال و هدایت صحبت میکند .اضلال و هدایت ،از صفات طریق و جاده است.
میفرماید شما ،خودتان ،مسیر خودتان هستید .این خود انسان است که در حال
دگرگونی از حالی به حالی دیگر است .یعنی آن که در حال حرکت است و به سمت
 )1المیزان :ج  ،3ص 72
 )2بحاراألنوار :ج  ،92ص ، 456الصحیفة الرابعة صحیفة المعرفة
 )3بحاراألنوار :ج  ، 2ص ،32باب  -9استعمال العلم و اإلخالص في طلبه و تشدید األمر على العالم.
 )4سوره مائده)105/5( :
 )5اآلیة تأمر المؤمنین أن یلزموا أنفسهم ،و یالزموا سبیل هدایتهم و َل یوحشهم ضالل من ضل من الناس فإن
الله سبحانه هو المرجع الحاكم على الجمیع حسب أعمالهم ،و الكالم مع ذلك َل یخلو عن غور عمیق .المیزان
في تفسیر القرآن ،ج ،6ص162 :
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جلو میرود ،همین انسان است .یعنی همین انسانی که :اول کودک ،بعد نوجوان ،بعد
جوان ،بعد مسن و بعد پیر ،تا اینکه از دنیا میرود ،این بدن است ،این که انسان نیست.
انسان ،مجموعهای از اعتقادات ،اعمال و اخلاق است .اعتقادی میآید و انسان را
به عمل میکشد ،با آن عمل ،خُلق ایجاد میشود ،خُلق ،اول حال ایجاد میکند ،بعد
ملکه میشود و همین طور انسان تغییر میکند .انسان مجموعهای از این امور است:
اعتقادات و اخلاق و اعمال و رفتار ،و دائما تغییر میکند و قدم به قدم جلو میرود و
آنچه در لحظه مرگ توفّی میشود ،این است .چون توفی یعنی کامل کشیدن ،کامل
گرفتن ،اخذ یک حقیقت از یک چیزی ،مثلا وقتی روغن را کاملا از زیتون میکشند،
زیتون را توفی میکنند ،همه عصاره آن را میکشند؛ و در هنگام مرگ هم ،آنچه توفی
میشود ،همین مجموعه اخلاق و رفتار و اعمال و اعتقادات که میشود انسان ،است.
انسان یعنی این ،این است که به برزخ میرود  ،همین است که از برزخ به قیامت
میرود .این ،همین است که ما با آن سر و کار داریم و تا آخر هم با ماست .با آن
زندگی میکنیم ،بهشت و جهنم را میسازد ،همان است که نورانیت دارد یا ندارد،
میسوزد یا متنعم است ،لذا میفرماید «عَلَ ْیکُمْ أَنْفُسَکُمْ» ،مواظب خودتان باشید که
این خودش راه شماست« .لا َیضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ» شما مسیر هدایت را بروید،
به گمراهی مردم هم کاری نداشته باشید.
روایات وارد در معرفت نفس
در کتاب غرر و درر از کلمات امیرالمؤمنین ،بیست و چند حدیث آمده که همه در
همین زمینه معرفت نفس است و یک معنا را ارائه میکند .روایت« :الکیس من عرف
نفسه و اخلص اعماله»« ،کَیِّس» ،به آدم زرنگ و باهوش گفته میشود .میگویند
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فلانی خیلی زرنگ است ،پولدار است ،از موقعیتها استفاده میکند ،پولش زیاد شده،
در دنیا به این فرد ،کَیِّس میگویند .حضرت میفرماید :کَ ّیِس کسی است که خود را
بشناسد و اعمالش را خالص کند.
قرآن کریم دو راه برای معرفت معرفی میکند ،معرفت آفاقی و معرفت انفسی .با
توجه به این دو سنخ معرفت ،حضرت میفرماید« :المعرفة بالنفس أنفع المعرفتین».
معرفت انفسی نافعتر از معرفت دیگر است (نسبت به معرفت آفاقی) .در بحثهای
عمیق میگویند معرفت آفاقی ،اصلا معرفت نیست ،بلکه مقدمه معرفت است .شما را
ابتدای مسیر میآورد ،چون مردم این را یک سنخ از معرفت میدانند ،حضرات اهل
بیت آن را معرفت نامیدهاند .اگر معرفت باشد یا نه ،أنفع المعرفتین این است.
روایت دیگرمی فرماید« :العارف من عرف نفسه ،فأعتقها ،و نزّهها عن کلّ ما
یبعِّدها» .عارف کسی است که خود را بشناسد و خود را از هر چه او را دور میکند
آزاد و پاک کند.
«أعظم الجهل ،جهل الانسان أمرَ نفسه» .عظیمترین جهل این است که به أمر
خودش ،جاهل باشد.
«أعظم الحکمة ،معرفة الانسان نفسَه» .عظیمترین حکمت ،همین معرفت نفس است.
«أکثر الناس معرفة لنفسه ،أخوفهُم لربِّه».و فرمود آن کسی که از همه بیشتر معرفت
نفس دارد ،از همه نسبت به پروردگارش ،خائف تر است .دلیلش این است که ،آن
کسی که معرفت نفس دارد ،میداند که خودش یک هیچ است که از همه پر شده است.
آن همه ،خداست و این هیچ ،این است .او میداند که هر چه دارد ،از آنِ دیگری است
و آنچه خود و دیگری دارد ،از آن خداست و میداند هر چه دارد ،هر لحظه ممکن
است از او سلب بشود .حتی بزرگترین ها ،ترسان ترین ها بودند .امام حسین
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میفرماید« :و اوقفنی علی مراکز اضطراری» 0مرا به مراکز اضطرارم آگاه کن! این را
در همان عرفهای که در مکه بودند و آخرین عرفه بود و بعد به سمت کربلا حرکت
کردند ،گفتند .امام حسین این را در مراکز اضطرار گفتهاند ،یعنی مضطر بودهاند .چه
کسی مضطر است؟ کسی که آسمان و زمین و ملکوت و جبروت ،همه عالم در پنجه
اوست ،چگونه مضطر است؟ چون میداند لحظه بعدی معلوم نیست .درست است که
همه کارهی خداست ،اما باذن الله همه کاره ی خداست  ،چون اگر یک لحظه دیگر
خدا نخواهد ،چه؟ این است که از همه خائف تر و ترسان تر اوست.
جناب شعیب در پاسخ به کفار که ایشان را در صورت ایمان نیاوردن به بتها
تهدید به اخراج میکنند میفرمایند« :وَ ما یَکُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِیها إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا»
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یعنی ما بت پرست نمیشویم مگر خدا بخواهد .آیا خدا میخواهد پیامبرش بت پرست
شود؟ منظور جناب شعیب چیست؟ او پیامبر عظیم الشأن الهی است و میداند که تا
این لحظه شعیب ،شعیب است و هرگز بت پرست نخواهد بود اما لحظه بعد چه؟ در
برابر قدرت مطلقهی حق تعالی خود را عاجز میبیند و میگوید  «:إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ
رَبُّنا» یعنی شعیب تا این لحظه شعیب است و از لحظهی بعد خود بی خبر است.
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و فرمود که«أفضل العقل ،معرفه الانسان بنفسه» .این عقل است ،نه آن عقلِ حسابگرِ
عبداللهبنعباس ،آنها عاقل بودند .آنها عواقب را میدیدند و به حضرت میگفتند
نرو ،اما امام حسین تا ابدیت را میبیند .یکی از بزرگان میفرمودند :اگر امام
 )1دعای عرفه امام حسین
 )2سوره اعراف)89/7( :
 )3و لما كان قولهَ « :و ما یَ ُكونُ لَنا أَ ْن نَعُودَ فِیها» في معنى أن یقال« :لن نعود إلیها أبدا» و القطع في مثل هذه
العزمات مما هو بعید عن أدب النبوة فإنه في معنى :لن نعود على أي تقدیر فرض حتى لو شاء الله ،و هو من
الجهل بمقامه تعالى ،استثنى مشیة الله سبحانه فقالِ « :إ ََّل أ َ ْن َیشا َء اللَّهُ َربُّنا» فإن اإلنسان كیفما كان جائز الخطإ
فمن الجائز أن یخطئ بذنب فیعاقبه الله بسلب عنایته به فیطرده من دینه فیهلك على الضالل .المیزان في تفسیر
القرآن ،ج ،8ص191 :
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حسین نبود ،اسمی از خدا و دینداری و خداپرستی نبود .امام حسین پهنای تاریخ
را میبیند و هزاران نفر که از قعر ذلت در دستگاه امام حسین به اوج ایمان رسیدند.
آیا آن فرد که میگوید نرو عاقل است ؟ این چه عقلی است؟
بدادم عقل را ره توشه از می

ز شهر هستیاش کردم روانه

1

«أفضل العقل ،معرفه الانسان بنفسه» ،این همان عقلی است که امام صادق
سبَ بِهِ الْجِنَانُ
فرمودند :أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُ ِ
قَالَ قُلْتُ فَالَّذِی کَانَ فِی مُعَاوِیَةَ فَقَالَ تِلْکَ النَّکْرَاءُ تِلْکَ الشَّیْطَنَةُ وَ هِیَ شَبِیهَةٌ بِالْعَقْلِ وَ
ل 8.عقل آن است که انسان را به عبودیت میکشاند .عقل همانی است که
لَیْسَتْ بِالْعَقْ ِ
با آن بهشتها کسب میشود.آن حیله گری و شیطنت معاویه عقل نیست شبیه به عقل
است .کسی که به نفس خودش عارف باشد ،عاقل است و کسی که به نفسش جاهل
باشد ،گمراه است.
«عجبتُ لمَن ینشد ضالتَّه ،و قد أضلّ نفسه ،فلا یطلبها»؛ تعجب میکنم از کسی به
دنبال گمشده اش است ،در حالی که نفسش را گم کرده و آن را طلب نمیکند .کفشش
را گم کرده و به دنبالش میگردد ،اما دنبال خودش نمیگردد .خودش مهمتر است یا
کفشش؟ و فرمودند :تعجب میکنم از کسی که به خود جاهل است ،چطور خدا را
میشناسد!
و فرمودند« :غایة المعرفة أن یعرف المرء نفسه» غایت معرفت ،معرفت نفس است.
کسی که خود را نمیشناسد ،غیر از خود را هم نمیشناسد.

 )1دیوان حافظ :غزل 428
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فرمودند برای معرفت همین بس که خودش را بشناسد .کسی که خود را بشناسد،
مجرد میشود «من عرف نفسه ،تجرّد».چون حقیقت انسان ،یک حقیقت مجرد است،
این ماده و بدن نیست.
«من عرف نفسه جاهدها»؛ کسی که خودش را بشناسد ،با خودش مجاهده میکند.
چون میفهمد که راه تصفیه و خلوص آن گوهر و بیرون آمدنش از دل این صدف،
تصفیه است .میفهمد یک صدف است و درونش گوهر است و سعی میکند که صدف
را باز کند .این هدف آن است که با آن مجادله میکند .آن هواست .با هوی مجاهده
میکند تا آن گوهر بیرون بریزد.
«من جهل نفسه أهملها» کسی که خودش را نشناسد ،خود را رها میکند.
«من عرف نفسه ،جلَّ امره» کسی که خودش را بشناسد ،خیلی مقام دارد.
«من جهل نفسه کان به غیره أجهل» .کسی که خودش را نشناسد ،به غیر خودش
جاهلتر است.
«من عرف نفسه کان به غیره أعرف» .کسی که خودش را بشناسد ،دیگران را از
خودشان بهتر میشناسد .انسان واردات و مطالعات و حالاتی برای خودش دارد.
حالات درون انسان مثل آب و هوا است .ابرها میبینی ولی نمیدانی باد ،باران یا
طوفان میآورد؟ چند ساعت یا یکی دو روز باید بگذرد ،تا معلوم بشود .درون انسان
هم این طور است .گاهی انسان حالاتی برایش پیدا میشود .هنوز برای خودش مسئله
حل نشده ،گاهی هنوز صورت مسئله هم پیدا نشده است .گاهی صورت مسئله پیدا
میشود ،منتها باید جواب پیدا کند ،بعد جواب را پیدا میکند.
تاریخچه علما را که نگاه میکنید ،میبینید استادهای بزرگ از حالات قلبی
شاگردان خود آگاه بودهاند حتی گاهی از خود آنها نیز به حالاتشان آگاهتر بودهاند.
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میگویند وقتی علامه تازه به نجف وارد شده بود ،مدتی در حال فکر کردن بود که
کجا برود ،چه درسی بخواند ،چکار بکند .روزی آقای قاضی به منزل ایشان آمد و
مدتی نشست ،وقتی میخواست برود ،فرمود بهتر است انسان در کنار دروس مرسوم
که میخواند ،به خودش هم کمی بپردازد.حیف است آدم بیاید نجف و معرفت پیدا
نکند .ایشان الان بهتر از خودش میداند که مصلحتش چیست ،مثل پزشک که بهتر از
من میداند که مصلحت من چیست.
«مرحوم آیة الله حاج شیخ محمّد تقىّ آملى رحمة الله علیه ،ایشان از شاگردان
سلسله اوّل مرحوم قاضى در قسمت اخلاق و عرفان بودهاند.
از قول ایشان نقل شد که :من مدّتها میدیدم که مرحوم قاضى دو سه ساعت در
وادى السّلام مىنشینند .با خود مىگفتم :انسان باید زیارت کند و برگردد و به قرائت
فاتحهاى روح مردگان را شاد کند؛ کارهاى لازمتر هم هست که باید به آنها پرداخت.
این إشکال در دل من بود امّا به أحدى ابراز نکردم ،حتّى به صمیمىترین رفیق
خود از شاگردان استاد.
مدّتها گذشت و من هر روز براى استفاده از محضر استاد به خدمتش میرفتم ،تا
آنکه از نجف اشرف عازم بر مراجعت به ایران شدم ولیکن در مصلحت بودن این سفر
تردید داشتم؛ این نیّت هم در ذهن من بود و کسى از آن مطّلع نبود .شبى بود میخواستم
بخوابم؛ در آن اطاقى که بودم در طاقچه پائین پاى من کتاب بود ،کتابهاى علمى و
دینى؛ در وقت خواب طبعاً پاى من بسوى کتابها کشیده میشد .با خود گفتم برخیزم و
جاى خواب خود را تغییر دهم ،یا نه لازم نیست؛ چون کتابها درست مقابل پاى من
نیست و بالاتر قرار گرفته ،این هتک احترام به کتاب نیست .در این تردید و گفتگوى
با خود بالاخره بنا بر آن گذاشتم که هتک نیست و خوابیدم .صبح که به محضر استاد
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مرحوم قاضى رفتم و سلام کردم ،فرمود :علیکم السّلام صلاح نیست شما به ایران
بروید ،و پا دراز کردن بسوى کتابها هم هتک احترام است .بىاختیار هول زده گفتم:
آقا شما از کجا فهمیدهاید ،از کجا فهمیدهاید .فرمود :از وادى السّلام فهمیدهام».

0

«من عرف نفسه ،فقد انتهی إلی غایة کلّ معرفة و علم» .کسی که به معرفت نفس
میرسد ،به غایت علم و معرفت میرسد.
«من لم یعرف نفسه ،بَعُد عن سبیل النجاة ،و خبط فی الضلال و الجهالات» .کسی
که خودش را نشناسد ،از مسیر نجات دور است و در مسیر گمراهی و جهالت سقوط
کرده است.
«معرفة النفس أنفع المعارف» .بهترین معرفتها ،معرفت نفس است.
«نال الفوز الأکبر من ظفر بمعرفة النفس» کسی که موفق باشد در معرفت نفس ،به
فوز اکبر رسیده است« .لاتجهل نفسک؛ فإنّ الجاهل معرفةَ نفسه ،جاهل کلّ شیء» .به
نفست جاهل نباش ،کسی که به نفسش جاهل باشد ،به همه چیز جاهل است.
رد قول کسانی که حدیث معرفت نفس را تعلیق بر محال دانستهاند
بعضی گفتهاند« :من عرف نفسه فقد عرف ربه» ،8دلالت بر محال بودن این امر
میکند .مثل این که میگویند :اگر کوه دماوند را از جا کندی ،این کار را هم میتوانی
بکنی ،یعنی این کار محال است .گفتهاند این حدیث از این سنخ است .چون هر که
خودش را شناخته ،خدا را شناخته است ،شناخت خدا که محال است ،پس معرفت
 )1مكتوبات ،مراسالت ،مقاَلت ،ص27 :
 )2بحاراألنوار :ج  ، 2ص ، 32باب  -9استعمال العلم و اإلخالص في طلبه و تشدید األمر على العالم.
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نفس هم محال است .ممکن است چنین احتمالی از این روایت استشمام بشود ،اما از
کنار هم گذاشتن روایات این احتمال به کلی دفع میشود.
تعابیر انفع المعرفتین ،انفع المعارف ،اگر خودش را نشناسد ،جاهل به همه چیز
است ،دلالت بر محال بودن معرفت ندارد ،پس به وضوح دلالت روایت بر استحاله
معرفت نفس باطل میشود .با این احادیث ،تفسیر بعضی از علما دفع میشود که
گفتهاند چون معرفت نفس را معلق کرده به معرفت رب ،و معرفت خدا هم محال است،
پس معرفت نفس محال است.
ظاهر روایت قبلی هم این را دفع میکند .از حضرت رسول روایت است که:
عارفترین شما به خودش ،عارفترین شما به پروردگارش است .آن معرفتی هم که
گفتند محال است ،معرفت فکری است .فکر چیست؟ فکر منطقی که بر پایه تعریف یا
استدلال است که تعریف ،مبنایش تصور است و استدلال هم مبنایش تصدیق است.
خدا صورت ندارد که تصورش کنید ،جنس و فصل ندارد .هر چه تعریف کردنی است،
باید جنس و فصل داشته باشد .مثلا میگویید انسان چیست؟ حیوان ناطق .در منطق
به تعریف میگویند حد تام ،یعنی حد میزنی ،چهار چوب درست میکنی و در این
چهارچوب میشناسی.
آیا خدا را میشود حد زد؟ بی نهایت را میشود حد زد؟ بینهایت را اصلا نمیشود
تعریف کرد و در ذهن آورد و تصورش کرد .وقتی تصور نشد  ،به طریق اولی نمیتوان
به آن حکم نسبت داد .پس از طریق معرفت فکری ،معرفت محال است.
اما از طریق شهود چه؟ آنچه محال است ،از طریق فکر است نه از طریق شهود.
ولی یک معرفت دیگر هم محال است و آن احاطه تامه است ،معرفت ،آن طوری که
حق معرفت است .چون معرفت شهودی هم این گونه است .آن معرفت فکری ،همان

211

معرفت منطقی است که محال است ،اما معرفت شهودی این است که ،شاهد ،ظرف
مشهود است.
زمانی که دندان درد دارید ،به آن ،معرفت شهودی دارید .وقتی دندانتان درد
نمیکند ،معرفت منطقی دارید .صورتِ دندان درد پیش شماست و تصوری از آن دارید.
اما وقتی واقعا دندانتان درد میگیرد ،خود دندان درد ،پیش شما حاضر است .خودتان،
ظرف درد هستید ،درد را وجدان میکنید ،این معرفت به علم حضوری است.
در علم حضوری و معرفت شهودی ،عارف ،ظرفِ معروف است ،یعنی با معروف
یکی میشود .اتحاد عالم و معلوم است .برای این که خدای تعالی را از سنخ معرفت
شهودی ،به احاطه تامه ،درک کنید ،باید ظرف او بشوید .او بی نهایت است و بینهایت
در هیچ ظرفی جا نمیشود ،پس به احاطه تامه ممکن نیست .اما به قدر ظرفیت چه
؟
هم به قدرت تشنگی باید چشید

آب دریا را اگر نتوان کشید

البته در مباحث عمیقتر میگویند:
کان جا همیشه باد به دست است

عنقا شکار کس نشود دام باز گیر
دام را

1

اگر هم تسلیم شویم و بگوییم محال است ،آن چه محال است ،معرفت به معنی
احاطه تامه است ،اما به قدر طاقت امکانی که محال نیست .چون ما به معرفت دعوت
شدیم  ،اگر محال بود که ما را دعوت نمیکردند.

 )1دیوان حافظ :غزل شماره 7
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خلاصه اینکه ،معرفت نفس ،نزدیکترین و بهترین راه است ،هیچ شکی در آن
نیست .بحث در چگونگی و مسیر معرفت نفس است ،ابتدای این جاده کجاست؟
کیفیت سیرش چگونه است؟
آیا طریق معرفت نفس راهی است که درشرع بیان نشده ،امّا مقبول شرع است؟
بعضی خیال کردهاند که طریق معرفت نفس ،طریق شرعی نیست .مثل رهبانیت
مسیحیت است .چون رهبانیت را خودشان اختیار کردند و بعدا خداوند امضاء کرد.
خیال کردند که معرفت نفس ،طریقی است که عدهای اختیار کردهاند؛ و چون طریق
خوبی است ،خداوند آن را امضاء کرد .بعضی خیال کردند که این طریق شرعی نیست.
حتی عدهای گفتهاند که مثل همان رهبانیت است که نصاری وضع کردند و حکم الهی
نیامده ،اما خدا این طریق را قبول کرده است .مانند این «وَ رَهْبانِیَّةً ابْتَدَعُوها ما کَتَبْناها
عَلَیْهِمْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رعایتها» 0.راهی انتخاب کرده بودند که ما
نگفته بودیم ،اما چون میخواستند به رضای الهی دست پیدا کنند ،امضا کردیم ،اما آن
راهی که خودشان انتخاب کرده بودند و ما امضاء کرده بودیم را ،اجرا و رعایت
نکردند.
کسی که این طور فکر کرده ،گفته است« :معرفت نفس در شرع وارد نشده ،اما
طریقی است به سوی کمال که مقبول است .به همین خاطر مسیر معرفت نفس ،یک
سری ریاضات و مسلک خاصی دارد که در کتاب و سنت و در سیرهی رسول خدا و

 )1سوره حدید)27 /57( :
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اهل بیت نیست .طریق حکمای غیر مسلمان هم همین طور است ،طریق متألهین و
حکما و اهل ریاضت هم همین است که اگر به کتابهایشان مراجعه کنید ،میفهمید».

شریعت اسلام ذرهای از سعادت و شقاوت را رها نکرده و تمامی لوازم آن را
بیان نموده است
آن حقی که اهل حق بر مدار آن حرکت میکنند و از کتاب و سنت هم فهمیده
میشود ،این است که اسلام ،اصلا جایز نمیداند ،انسان به غیر خدا توجه کند .به هیچ
وجهی از وجوه ،اجازه توجه به غیر خدا را نمیدهد .اجازه نمیدهد انسان به دیگری
پناه ببرد ،به ریسمانی ،غیر از ریسمان الهی چنگ بزند ،مگر اینکه خودش دستور داده
باشد .بگوید :سراغ اهل بیت بروید ،چون او اذن داده ،ما میرویم .اگر خود او دستور
داده باشد ،اشکال ندارد .پس اسلام مطلقا اجازهی توجه به غیر خدا را نمیدهد.
میگویند اگر کسی در خانهاش پردهای برای غیر خدا نصب میکرد،یا غذایی برای
غیر خدا تهیه شده بود به حکم آیهی « فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کُنْتُمْ بِآیاتِهِ
مُؤْمِنین» 0سید ابن طاووس به خانهاش نمیرفت.
نکته دیگر اینکه ،سعادت و شقاوت اجزای مختلفی دارند .ادیان قبلی به خاطر
کامل نشدن سیر انسان و عدم آمادگی او تمام سعادت و شقاوت را نگفتند ،اصلیهایش
را گفتهاند .اما در شریعت اسلام ،جمیع وجوه سعادت و شقاوت بیان شده است  ،حتی
اگر چیزی به اندازه سر سوزنی در سعادت یا شقاوت تاثیر داشته باشد ،بیان شده
است.
 )1سوره انعام)118/6( :
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همان طور که قبلا بیان شد ،اسلام راههای کمال سعادت و کمال شقاوت را بیان
کرده است .اما در ادیان دیگر سعادت و شقاوت بیان شده ،اما کمالش در آنها ذکر
نگردیده است .اسلام ذرة المثقالی از مسیر سعادت و شقاوت و ذرهای از آن لوازم سیر
الی الله را مهمل نگذاشته و چه کم ،چه زیاد ،همه را توضیح داده است .مگر نفرموده:
یء» 0چطور میشود که مسیری باشد که انسان را
«نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِ ْبیاناً لِ ُکلِّ شَ ْ
نزدیک بکند و اسلام آن را نگفته باشد! طریق اختراعی حکما باشد؟ مگر قرآن
یء»« ،وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنّاس فی هذَا الْقُرْان مِنْ کُلِّ مَ َثل».8
نمیگوید« :تِبْیاناً لِکُلِّ شَ ْ
انبیاء کاملترین نمونههای انسانی و فانی در حق تعالی هستند .در هیچ کلمهای از
کلمات آنها ،بویی از نفسانیت نیست .قرآن آنها را به عنوان رکن اساسی مسیر
سعادت معرفی کرده و داستانهایشان را جهت تربیت گفته است.قرآن قصد داستان
گویی و افسانه سرایی ندارد  .هدفش تربیت است.

 )1سوره نحل)89/106( :
 )2سوره روم)58/30( :
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حصر اصول معارف در امثال
تمثیل ،کاری است که معلم انجام میدهد برای این که یک مطلب سخت را آسان
کند .در مقام تمثیل ،یک مطلب سخت غیر قابل فهم را برای مستمع نازل میکنید ،نه
اینکه مبتذل کنید ،بلکه نازل میکنید و به زبان شنونده میگویید.
علامه در تفسیر شریف المیزان میفرمایند 0:تمام معارف قرآن ،در تمثیلهاست.
یعنی قرآن ،معارفش را تماما در جاهای مختلف گفته است ،ولی در جاهای مختلف،
تکه تکه است .تمام معارف قرآن ،در انذار و تبشیرها است .بخشی از آن در انذار
است ،بخشی در تبشیر است .بخشی در وعده است ،بخشی در وعید است .اما آن که
همهی معارف را دارد ،تمثیلهاست؛ لذا تمثیلهای قرآن کریم ،حاوی تمام حقایق
قرآن است .اگر کسی با این تمثیلها آشنا باشد ،معارف قرآن را در مییابد.
«قُلْ إِنْ کُنْتُمْ ُتحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی یُحْبِبْکُمُ اللَّه» « ،8لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» ،9رسول خدا ،اسوه شماست.
با توجه به مطالب ذکر شده آیا طریقی وجود دارد که طریقِ اهل بیت

علیهم السلام

نیست و انسان را به خدا میرساند؟ چگونه چنین چیزی ممکن است؟ وظیفهی ما
 )1انزل القرآن علی سبعة احرف
و في الحدیث المروي من طرق الفریقین عن النبي ص :أنزل القرآن على سبعة أحرف.
أقول :و الحدیث و إن كان مرویا باختالف ما في لفظه ،لكن معناها مروي مستفیضا و الروایات متقاربة معنى،
روتها العامة و الخاصة .و قد اختلف في معنى الحدیث اختالفا شدیدا ربما أنهي إلى أربعین قوَل ،و الذي یهون
الخطب أن في نفس األخبار تفسیرا لهذه السبعة األحرف ،و علیه التعویل.
ففي بعض األخبار :نزل القرآن على سبعة أحرف -أمر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و قصص و مثل ،و
في بعضها :زجر و أمر و حالل و حرام و محكم و متشابه و أمثال.
و عن علي :أن الله أنزل القرآن على سبعة أقسام ،كل منها كاف شاف ،و هي أمر و زجر و ترغیب -و ترهیب
و جدل و مثل و قصص.
فالمتعین حمل السبعة األحرف على أقسام الخطاب و أنواع البیان و هي سبعة على وحدتها في الدعوة إلى الله
و إلى صراطه المستقیم ،و یمكن أن یستفاد من هذه الروایة حصر أصول المعارف اإللهیة في األمثال فإن بقیة
السبعة َل تالئمها إَل بنوع من العنایة على ما َل یخفى .المیزان :ج  ، 3ص74
 )2سوره آل عمران)31/3( :
 )3سوره احزاب)21/33( :
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طبق قرآن کریم ،این است که اسوهمان را رسول خدا قرار دهیم .،روایات و اخبار در
این معنا از طریق اهل بیت ،مستفیض ،بلکه متواتر است.
یک تمثیل
هر خوراکی خاصیتی دارد .سیب ،خاصیت پرتقال را ندارد .پرتقال ،خاصیت گلابی
را ندارد .البته میوهها و غذاها و آشامیدنیها ،اشتراکاتی دارند .در بعضی از مواد لازم
بدن مشترکند .ولی هر خوراکی و میوهای برای خودش خاصیت مجزایی دارد .از این
میوه هیچ وقت نمیتوانید خواص میوه دیگری را دریافت کنید .نمیتوانید از این غذا،
خاصیت آن غذا را دریافت کنید .هر غذایی برای خودش خاصیتی دارد .هر نرمشی
یک خاصیتی دارد .ورزشکار ،یک سلسله نرمشهای متعدد را انجام میدهد که هر
کدام برای آماده کردن عضوی از اعضای بدن لازم است .کسانی که با وزنه کار میکنند،
انواع و اقسام حرکات مختلف را انجام میدهند .هر کدام از این وزنهها برای یک
عضله از عضلههای بدن است ،که این ربطی به آن یکی ندارد .مثلا کسی که با دمبل
دست کار میکند ،عضله پایش قوی نمیشود ،دست را قوی میکند.
هر عملی آثاری دارد .هر ذکری آثاری دارد .هر آیهای از آیات قرآن اثری دارد
که آن اثر ،مخصوص خود آن آیه است .هر دعایی آثاری دارد .مفاتیح و کتابهایی
امثال مفاتیح مثل داروخانه است .در داروخانه ،صدها دارو در قفسهها قرار گرفته
است ولی هر دارویی کاری انجام میدهد .مثلا ممکن است پنجاه مدل کرم پوست
باشد .ولی هر کدام از اینها برای کاری است .پزشک است که میفهمد .ما نمیدانیم
چون ما وارد نیستیم .دعاها هم همین طور است .یعنی هر دعایی ،اثری دارد .هر
آیهای ،اثری دارد .هر عمل سعادتمندانه ای ،اثری دارد .انفاق ،اثری دارد ایثار ،اثری
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و جهاد فی سبیل الله ،اثر دیگری دارد .درست مثل بدن ،که باید برای تکاملش همه
اعضا با هم تقویت شوند .اگر بدن را فقط با ویتامین ث تغذیه کنید ،به جز ویتامین
ث ،انواع ویتامینها و غذاهای دیگر را هم میخواهد .نمیشود گفت :من فقط یک
غذا را میخورم .یک غذا کافی نیست ،باید انواع و اقسام غذاهای مختلف خورده
بشود تا سلامت بدن تضمین شود .بدنی که میخواهد رشد عضلانی بکند ،باید حرکات
مختلف ورزشی را انجام دهد تا رشد عضلانی متناسب داشته باشد .جان و روح انسان
هم همین طور است .یعنی هر عملی یک آثاری دارد.
حال اگر تمامی این اعمالی را که در دنیا هست ،دسته بندی کنید ،از سنخ
شنیدنیها ،گفتنیها ،از سنخ خوردنیها ،دیدنیها ،فکر کردنیها و  ،...اینها هر کدام
آثاری دارد.
دین اسلام ،هر عملی را که حتی به اندازه سر سوزن انسان را به سعادت نزدیک
کند ،بیان کرده است .یعنی نمیشود طریقی وجود داشته باشد که به سوی سعادت
رهنمون باشد و دین اسلام آن را بیان نکرده باشد .اگر طریقهای نزد مسیحیها هست
که آثاری با خودش دارد قطعا همان طریق ،یا کامل شده آن ،در اسلام هست .زیرا
این دین خاتم است؛ لذا تمامی راههایی که به نحوی به سوی سعادت ختم میشود،
دراسلام ذکر شده است.
مطلب دوم که از مطلب اول استفاده میشود و در دیدگاه و نگرش ما خیلی اهمیت
دارد و خیلی از اشتباهات اعتقادی ما را بر طرف میکند ،این است که سایر ادیان،
صفر نیستند و اسلام ،صد .خیر این طور نیست .حتی بی دینی صفر نیست .بی دینی
یعنی اینکه ملتزم به دین خاصی نباشد ،ما اصلا بی دین نداریم چون خود بی دینی هم
یک دین است .دینِ بی دینی است.
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پس تفاوت اسلام با سایر ادیان در چیست؟ تفاوت اسلام با سایر ادیان در اصل
سعادت نیست .یعنی پیروان سایر ادیان هم ،اگر به لوازم دین خودشان عمل کنند،
سعادتمندند .یهودی و مسیحی و بودایی هم اگر به دین خودشان عمل کنند ،سعادتمندد.
تفاوت آنها با ما ،در اصل سعادت نیست .تفاوتشان با ما ،در کمالِ سعادت است.
یعنی چی؟ یعنی آخرین نمره ،نمره بیست مربوط به اسلام است .در آن طرق دیگر،
کسی نمیتواند بیست بگیرد .چون آن ادیان ،کمالِ سعادت را بیان نکرده اند .تنها
دینی که کمال سعادت را بیان کرده ،دین اسلام است .البته مضاف بر اینکه آن ادیان،
خطرات دیگری هم دارند؛ و آن این است که آنها اتصالشان به وحی ،قطع شده و
خرافههای زیادی به دینشان وارد شده است؛ و بسیاری از دستور العمل ها معلوم
نیست که واقعا دستور العمل دین باشند؛ لذا قوه تشخیص میخواهد.
میفرماید :ملاک حق است .هرکس که به خاطر متابعت از حق عملی را انجام
دهد ،به اندازهی همان عمل ،سعادتمند است و لو در گوشهای از دنیا باشد و هیچ
اسمی از رسالت و نبوت و کتب آسمانی نشنیده باشد .ولی دروغ نمیگوید .چون
دروغ گفتن را مخالف با انسانیت میداند .این به همین اندازه سعادتمند است .این طور
نیست که ما در را ببندیم و بگوییم ماییم و دیگر هیچ .یکی دو تا روایت ناقص هم از
این طرف و آن طرف پیدا کنیم ،بعد به آنها استشهاد کنیم و همه را جهنمی کنیم و
بگوییم :تنها فرقه حقه اهل بهشت منم ،تازه هم نگوییم ما ،بگوییم من .این طور نیست.
پس ،ملاک حق است .کسی که به خاطر تبعیت از حق عمل میکند ،این فرد به
همین اندازه سعادتمند است .درست برعکس این هم وجود دارد .کسی که حق را زیر
پا گذارد ،گمراه است .زیرا مقدماتی درون انسان است که حق را میشناسد و اگر غیر
از این بود نمیشد .انسان خودش ترازوست .جامعه جهانی ،همیشه تابع حق است.
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نفوس بشری ،نه حکومتها .با حکومتها ،کاری نداریم .حکومتها هر کاری را
انجام میدهند ،به اسم حق تمام میکنند .در کجای دنیا دروغ گفتن خوب است؟ حتی
خود دروغگو ،که دروغ میگوید ،دروغ گفتن را خوب نمیداند .پس در درون انسان
میزانی است که آن فطرت است .مطابق آن فطرت «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» ،فجور
و تقوی را خود انسان میشناسد .اگر مطابق فطرت عمل کند و به میزانی که خدا در
درونش گذاشته عمل کند ،به همان میزان سعادتمند است.
منتهی کسی نمیتواند به کمال سعادت برسد ،مگر اینکه دستش را در دست دین
بگذارد .آن هم این دین ،نه سایر ادیان .پس آن چیزی که کمالِ سعادت است ،دین
اسلام است .اما اصل سعادت در سایر ادیان هم هست.
انسان برای تشخیص حق ،در درون خود میزان دارد .قرآن کریم فرموده« :فَأَلْهَمَها
فُجُورَها وَ تَقْواها» و لو اینکه خودش هم اهل عمل به حق نباشد ،میفهمد این کاری
که میکند خطاست .خود خطا کار متوجه خطای خودش است .دین آمده تا این میزان
را حفظ کند .چون این میزان گاهی به هم میخورد .در اثر تبعیت از هوا ،عقلی که
باید میزان را تشخیص دهد ،زیر خاکستر هوا میرود .هوا امیر میشود و عقل را زیر
پرچم خودش میگیرد .عقل و دین مثل دو خشت هستند که هر دو را روی هم
میگذارند و همدیگر را نگه میدارند.
در قدم اولیه با فطرت ،حق را از ناحق تشخیص میدهیم .بعد دین میگوید ،بیا تا
ص تو را نورانی کنم .بعد که به دین عمل کنیم ،چراغ تشخیص ،نورانی
چراغِ تشخی ِ
میشود .تا حالا جلوی پایش را میدید ،از این به بعد تا آخر طبیعت را مشاهده
میکند ،تا ملکوت را میبیند ،به همه آسمان و زمین تسلط پیدا میکند .پس این دو
به همدیگر حرکت میدهند.

220

متقینی که سوره مبارکهی بقره با عنوان «هُدیً لِلْمُتَّقین» از آنان نام میبرد متقین
فطری هستند« .الَّذینَ یُؤْمِنُو َن بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُون» ،0آنها
مؤمنین فطری هستند .در درون فطرتشان مقدماتی است که حق را از ناحق تشخیص
میدهند ،آن وقت دین چه میکند؟ وقتی که اینها ملتزم به دین میشوند« ،أُولئِکَ
عَلی هُدیً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» ،8هدایتی ثانوی میآید که به آنها نورانیت
میدهد« .أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَ َأحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشی بِهِ فِی ال ّنَاس» ،9مرده بود،
زنده میشود.
با توجه به این مقدمات ،آیا طریق معرفت نفس اختراع حکما است؟ یعنی اسلام
بیان نکرده است؟ میفرماید :اگر آدم منصفی ،انصاف داشته باشد ،و کسی قرآن و
روایات و سیره رسول الله و سیره اهل بیت و خواص اصحاب اهل بیت را دنبال
کند و تفاسیر امور معرفت نفس را هم بررسی کند  -همین مواردی را که شما میگویید
اختراعی هستند  -وقتی این دو تا را بررسی میکند ،میفهمد که دین اسلام یک حرف
بیشتر ندارد .اصلا اجازه نمیدهد که انسان از غیر طریق رسول الله حرکت کند .دین
اسلام این طور میگوید .شما به هر کجا از منابع مراجعه کنید ،به هیچ وجه مجوز طی
طریق ،از غیر مسیر رسول الله را نمیدهد .اجازه نمیدهد انسان غیر طریقی که
رسول الله بیان فرموده ،حرکت کند؛ و مؤدَب به آدابی غیر از آداب این طریق شود.
هرگز راضی به غیر این نمیشود.
اخبار و روایات فراوانی هم هست که این دین ،آخرین سخن است ،کاملترین
بیان است« .الْ َیوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُ ْم دینَکُمْ وَ أَتْ َم ْمتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ َلکُمُ الْإِسْلامَ
 )1سوره بقره)3/2( :
 )2سوره بقره)5/2( :
 )3سوره انعام)122/6( :
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یء» ،8این قرآن ،تبیان همه چیز است .آن
دینا»« ،0وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ َش ْ
وقت چطور میشود که طریقهای وجود داشته باشد ،که انسان را حرکت بدهد و قرآن
و اسلام ،آن را بیان نکرده باشد؟ و اجازه داده باشد از آن طریق برود؟ با قرار دادن
این دو مطلب کنار هم ،معلوم میشود که طریق معرفت نفس ،طریقی اختراعی نیست.
بعد از ذکر این مقدمات ،روشن شد که غایت انسان ،عبادت است .غایت عبادت،
یعنی عمل کردن به حق عبودیت .یعنی عبد ،خودش را در مقام عبودیت نصب کند و
خودش را به هیچ وجه مالک هیچ نداند؛ و بالتبع ،عالم خارج خودش را هم غیر
مستقل ببیند .خداوند ،غایت خلقت را عبادت قرار داد؛ و عبادت هم این است که
خودش را در مقام مملوکیت نصب کند که من مملوکم هیچ کاره ام همه کاره تویی.
دیگر برایش فرقی نمیکند که به او بگویند :زیارت عاشورا بخوان ،دعای کمیل
بخوان برو اسفار درس بده یا برو تو کوچه سوار چوب شو ،بزن به چوبت بگو ،هی
هی اسبم رم کرده! بچهها هم با سنگ تو را بزنند.
میخواستند بهلول را قاضی القضات کنند .نامه نوشت از موسی ابن جعفر استفسار
کرد .حضرت در پاسخ نامه فرمود :جیم .جیم ،یعنی خودت را به جنون بزن .فردا
دیدند در خیابان سوار چوب شده ،میگوید :کنار بروید ،اسبم لگد میزند .ملعبه دست
کودکان کوچه و بازار شد .چه کسی این طور است؟ هیچ کس .فقط سلمان و ابوذر،
و امثال اینها میمانند .آنها مطیع مولا هستند .دیگر معلوم نیست با میزان کسی باقی
بماند که واقعا این حالت را داشته باشد .این همان هارون است که حضرت فرمود :برو
بنشین توی تنور .رفت وسط آتش نشست .چه کسی واقعا این طور است؟

 )1سوره مائده)3/5( :
 )2سوره نحل)89/16( :
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کسی همه آرزویش این بود که کاش در کربلا بود .میگفت :یا لیتنا کنا معک .خیلی
دوست داشت جای سعیدی باشد که روبروی امام حسین ایستاد ،و موقع نماز تیر
خورد .در عالم رویا دید که صحنه عاشوراست و امام حسین نماز میخواند .این
هم قرار شده است که سپرِ حضرت قرار گیرد .دید تیر دارد میآید .خوب تیر وقتی
میآید ،شوخی ندارد که .تیر آمد و خودش را کنار کشید .تیرها به حضرت خورد.
حضرت فرموده که من اصحابی مثل اصحاب خودم نمیبینم .نمیبینم او ،دلالت
بر نبودن میکند .یک موقع من میگویم ابری در آسمان نمیبینم .کسی که در ایستگاه
فضایی نشسته ،اگر بگوید :ابر نمیبینم ،او کل کره زمین را میبیند .من میگویم
نمیبینم ،فقط فضای بالا سر خود را میبینم .ساعتی دیگر ابر میآید .ندیدن من ،بر
نبودن ابر دلالت نمیکند .امام حسین وقتی میفرماید :نمیبینم ،گذشته و آیندهی
همه عوالم وجود را نگاه میکند .فرموده :من اصحابی مثل اصحاب خودم ،نمیبینم.
این شخص با خود میگفت :یعنی چه نمیبینم؟ ما هم اگر بودیم ،همه این کار را
میکردیم .مگر ما غیر از این کار میکردیم؟ بعد از این که نماز تمام شد ،حضرت
لبخندی زدند ،فرمودند که اصحابی مثل اصحاب خودم نمیبینم.
شخصی میگفت من از کنار دانشگاه تهران رد میشدم ،افرادی رد میشدند،
احساس کردم من را میشناسند .بعد با خودم گفتم :اگر دستور داشته باشی خودت را
به دیوانگی بزنی ،حاضری اینجا بیایی ،مثل دیوانهها کاغذها را از روی زمین جمع
کنی؟ بعد نشانت بدهند ،بگویند :این همان استادی است که درس میداد ،تفسیر درس
میداد ،الان دیوانه شده .حاضری این کار را بکنی؟
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ما مشکلی نداریم .نه دردی نه غمی نه بدهکاری داریم .هیچ مشکلی نداریم.
میگوییم بله ،اگر ما هم بودیم ،جلوی تیر میایستادیم .اگر آن صحنه واقعا پیش بیاید،
همین جور است؟
پس غایت خلقت ،عبادت است؛ و عبادت این است که عبد ،مطلقا مالک هیچ چیز
نیست .هر چیزی که از آن اوست ،ملک مولاست .آخرین کمال انسان این است که
این مطلب را مشاهده کند .نه آن طوری که ما میگوییم .مشاهده کند که هیچ کاری
از دستش نمیآید .مثل کسی که در دریا افتاده است .ما از حال کسی که در دریا
افتاده حرف میزنیم ،اما آن فرد در دریا افتاده و در حال فرو رفتن در آب است .در
عمق دریا فرو میرود ،مضطر است .دستش به هیچ جا بند نیست ،وسط اقیانوس
است .چه کسی را صدا میزند؟ نه خودش ،نه دیگری را ،کاره ای نمیداند.
«وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادى فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ
أَنْتَ سُبْحانَکَ ِإنِّی کُنْتُ مِنَ ال ّظَالِمینَ» 0ماهی ،جناب یونس را بلعیده است .انسان در
شکم ماهی چه حالی دارد؟ هم شب بوده ،هم زیر آب دریا بوده ،از دویست متر
پایینتر ،هیچ نوری به آب دریا نمیرسد ،تاریکی مطلق است .تا دویست متر نور
میرسد .از دویست متر به پایین هیچ نوری نیست .در شکم ماهی بوده ،شب ظلمانی
هم بوده ،زیر آب دریا هم بوده است« .فَنادی فِی الظُّلُماتِ» ،ظلمت شب و ظلمت
دریا و ظلمت شکم ماهی لذا ظلمات جمع بسته شده است .او که در شکم ماهی گیر
کرده است ،چه باید بگوید؟ دستش به کجا بند است؟ اگر کسی یک لحظه ،تصور حال
این پیامبر خدا را کند ،که چه حالتی داشته است .بعد با این حالت گفته است «لا إِلهَ
إِلاَّ أَنْتَ» ،جز تو کسی در کار نیست« ،سُبْحا َنکَ إِنِّی کُ ْنتُ ِمنَ الظَّالِمین» .من بدون امر
 )1سوره انبیا)87/21( :
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بیرون آمدم  ،هیچ کاری نکرده است .اصلا خلاف نکرده و گناهی مرتکب نشده است.
تنها کاری که کرده ،قبل از اینکه مولا دستور دهد ،از شهر بیرون آمده است .سالها
مردم را هدایت میکرد ،کسی هم به حرفش گوش نمیداد ،هنوز امر نیامده بود ،از
شهر بیرون آمد« .حسنات الابرار ،سیئات المقربین» ،0این کار برای او مجازات دارد.
به رسولخدا میگوید« فَاصْ ِبرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ لا تَکُنْ کَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَ هُوَ
مَکْظُومٌ» ،8مثل یونس نباش.
این داستان راه نجات را یاد داده است .راه نجات در این ذکر است« ،لا إِلهَ إِل َّا
أَنْتَ» ،منتهی چه کسی و چگونه بگوید؟
در توضیح این مطلب باید گفت :یک موقع انسان در فکر است .مثلا به موضوعی
فکر میکند .با حالتی سر را از سمت مخاطب بر میگرداند و توجه ندارد کسی مقابل
او نشسته ،با ناراحتی صورت را بر میگرداند .در این حال «کانّ» بی احترامی کرده
و در واقع بی احترامی نکرده است .حواس او جای دیگر است .به موضوعی فکر
میکند ،چیزی به یادش آمده ،توجه ندارد که در جمع است ،در این حال «کانّ» بی
احترامی کرده است.
او وقتی از شهر بیرون آمد« ،کانّ» خدای دیگری هم وجود دارد که او دستور
صادر کرده است .با دستور چه کسی بیرون آمد؟ این یک «کانّ» است« .کانّ» پناه به
خدای دیگر برده است .در این کار به خودش هم ظلم کرده .البته «کانّ» ظلم کرده
نه« اَنَّ» ظلم کرده« .کانّ» است نه «أنَّ».

 )1این جمله حدیث نیست .کالم یکی از بزرگان صوفیه به نام ابی سعید خزاز متوفای 280ق است .ر .ک.
به آیت الله مرعشی ،شرح احقاق الحق ،ج ،1ص.335
 )2سوره قلم)48/68( :
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وقتی بدون امر بیرون میآید ،پس حتما خدای دیگری هم است .معاذ الله که نبی
خدا چنین اعتقادی داشته باشد« .کانّ» است .با این دو «کانّ» ظالم شد؛ چون «کانّ»
او با ما خیلی فرق میکند .برای ما این اصلا ظلم نیست .برای او «کانّ» هم ،ظلم
است .مقام با مقام فرق میکند؛ لذا گفتند :برو درون زیر دریایی و سیر کن.
ذکری که جناب یونس گفته ،در قرآن بی نظیر است ،با توحید شروع شده است.
«لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ» ،جز تو کسی در کار نیست .وقتی از همه دنیا بریدیم باید این ذکر را
بگوییم .یا بگوییم ،تا منقطع شویم .اگر بریدیم ،لازم نیست به زبان هم بیاوریم .یا باید
منقطع شویم ،یا باید بگوییم ،تا منقطع شویم .سبحانک ،تو منزهی از اینکه کس دیگری
باشد که او مشکلم را حل کند.
من همهی توجهام به دیگران است« .إِنِّی کُ ْنتُ مِنَ الظَّالِمین» ،من ظالم بودم .چشمم
به مقام و ثروت و و ارتباطات و به نماز شبی که خوانده بودم و به همه آن چیزها بود.
ظالم

من

بودم:

«لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ».
این ذکر ،ذکر یونسیه است .این ذکر را علما در سجده حداقل چهارصد مرتبه
میگفتند ،نقل شده که علامه طباطبایی پنج هزار مرتبه میگفته است .این مطالب از
آنجا آمده است؛ و الا چه کسی میتواند المیزان بنویسد؟
«لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ» ،عبودیت است .عبد هرچه دارد ،متعلق به مولاست .خدا یک تابلو
هم نشان داده است .تابلویش کربلاست؛ بزرگ مردی آمده در کربلا و عبودیت را
نشان داده است .او ،امام حسین است .امام حسین مظهر عبودیت است.
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آدم از جان خودش میگذرد ،ولی از فرزندش هم میگذرد؟ حالا از فرزند جوانش
میگذرد ،از طفل شیرخوارهاش هم میگذرد؟ از آن هم میگذرد ،به اسارت رفتن
خاندانش را هم تحمل میکند؟ حقیقت کربلا این است.
خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

1

عبد آن است که خودش و همه حقیقتش را در مقام عبودیت نصب کند ،یعنی ببیند
که فقیر علی الاطلاق است « .یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْ ُتمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمیدُ».8
شرط این معنا اخلاص است .اخلاص به چه معناست؟ یعنی متعلق به من نیست.
اخلاص یعنی نه تنها متعلق به دیگری نیست ،متعلق به من هم نیست .من سخن گفتم،
اما من سخن نگفتم« .وَ ما َر َمیْتَ إِذْ رَمَ ْیتَ» ،9تو پرتاب کردی ،ولی تو پرتاب نکردی.
همان طور که خداوند در کتابش میفرماید« :فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّین» .0همه
غایاتی که از اخلاص خارج است ،از مقابل چشم این سالک کنار میرود ،مثل طمع
به بهشت  .دیگر با ثواب کاری ندارد .از ترس آتش هم فعلش را انجام نمیدهد ،چون
این هم شرک است.
کسی که برای بهشت عبادت کند ،بهشت را میخواهد .پس خدا را واسطه میکند،
تا به مشتهی نفس خود برسد .اشتهای نفس خود را میخواهد ،خدا واسطه است.
نجات از عذاب را میخواهد ،خدا واسطه است .بالاتر از این؛ بالاتر از این چه؟ بالاتر
از این ،این است که عبادت را به خاطر عشق به عبادت انجام دهد .چه کسی را
میخواهد؟

 )1دیوان شمس :غزل 1085
 )2سوره فاطر)15/35( :
 )3سوره انفال)17/8( :
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آقا شیخ غلامرضا یزدی در راه حرم امام رضا است آن هم با آن وسایل سفر
قدیمی که یک ماه طول میکشید به مشهد برسند .به سمت حرم میرود ،شب  89ذی
القعده هم است ،شب مخصوص زیارتی امام رضا است ،یک نامهی وظیفه آور و
مکتبی در صحن به دستش میرسد .که مثلا باید برگردی یزد و فلان مجلس را اداره
کنی .ایشان برمی گردد .داخل حرم نمیرود.میگویند :آقا شب بیست و سوم است.
حداقل بمان .فردا صبح برو .میگوید امام رضا زائر زیاد دارد ،نوکر میخواهد .من
نوکر امام رضا هستم نه زائرش .نوکرم ،و فعلا وظیفهام این است بروم آنجا روضه
بخوانم.
در روایات آخر الزمان وارد شده است که :در آخر الزمان اغنیاء به خاطر تفریح،
متوسطین ،به خاطر تجارت و فقرا به خاطر فخر فروشی ،حج میروند که از قافله
عقب نیفتند.

0

اگر عبادت میکند به خاطر عشق به عبادت ،این هم شرک است .علامتش چیست؟
علامتش این است که اگر وظیفه آمد ،عبادت را کنار میگذارد .پنجاه سال صبح،
زیارت عاشورا میخواند .الان وظیفه آمده که باید زیارت عاشورا را ترک کند ،ترک
میکند و به هیچ وجه برایش سنگین نیست .ولی برای ما سنگین است .بزرگی
میفرمود :من به نماز یومیهام هم عادت نکرده ام .اگر امام زمان فردا بیایند بگویند که
نماز نخوان ،برای من سخت نیست .البته امام زمان هیچ وقت نمیگویند :نماز نخوان.
ایشان مثل میزد.

سا ُ
ارةِ َو تَ ُح ُّج فُقَ َرا ُؤ ُه ْم ِل ِلریَا  .بحاراألنوار :ج ، 6ص
َ )1و ِع ْندَهَا تَ ُح ُّج أَ ْغنِیَا ُء أ ُ َّمتِي ِللنُّ ْز َه ِة َو ت َ ُح ُّج أَ ْو َ
ط َها ِللتِ َج َ
30
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شکل دیگر ،این است که عبادت کند ،چون عبادت ،حق خداوند است .میخواهد
این حق خدا را از گردن خودش ساقط کند .چون او سزاوار عبادت است ،عبادتش
میکند .پس میخواهد حقی را از گردن ساقط کند ،این هم مشرک است.
داستان عطار و ملیحه
بعضی افراد عشق را دوست دارند و به عشق خوش هستند .میگویند عطار عاشق
کسی شده بود ،شاه آن روزگارکه بسیار اهل سفر بود آن شخص را به همسری خودش
درآورد .پادشاه شهر به شهر سفر میکرد عطار هم به دنبالش میرفت .تا اینکه بلاخره
بعد از مدتها در صحنهای با اذن پادشاه ،به محبوب رسید .در طول این مدت سوز
و گداز و عشقی داشت ،وقتی به محبوب رسید ،دید ،این آن کسی که میخواهد نیست.
فهمید به عشق او ،خوش بوده است ،نه به خودش .این را میگویند :عاشقِ عشق ،نه
عاشقِ معشوق .چون تصوری در ذهنش دارد که این تصور ،برتر از آن فرد خارجی
است .مثل افرادی که صدای خوانندهای را میشنوند ،عاشقش میشوند .آن صدا،
صورتی را ایجاد میکند ،قوه واهمه به کار میافتد وصاحب صدا را در نظر شنونده
جلوه میدهد .قوه واهمه جلوه گری میکند و بیرون را زیبا جلوه داده ،زینت میدهد
که این عمل دقیقا کار شیطان است .عاشق تصور و تشنگیای پیدا میکند که وقتی
به آن شخص میرسد ،میبیند ،آن فردی که میخواسته نیست ،این را با وجودش
ادراک میکند.
عشق به عبادت هم همین است .بعضیها به خاطر حب ،عبادت میکنند .اما حب،
جاده است ،نه غایت .در همین حب گیر میکنند .حب عبادت هم غیر اوست .همه
اینها ،شرک است.
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البته برای امثال ما شرک نیست ،ما هنوز به این جاهایی که گفتیم شرک است،
نرسیدهایم .ما باید به خاطر حب به بهشت و ترس از جهنم بپرستیم.
ما بحث میکنیم ،مراحل را میگوییم .نه اینکه هر مرحلهای را که گفتیم ،خودمان
یک مرحله جلو رفتیم .ما باید بپرستیم ،به خاطر اینکه باید از جهنم بترسیم .نه اینکه
مقبول نیست ،مقبول است ،اما حقِ عبادت نیست.
«سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُون» ،0هر که ،هرچه درباره حق تعالی میگوید ،خدا از آن
منزه است« .إِل َّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصین» ،8به صیغه اسم مفعول ،مخلَص کسی است که از
همه غایات ،حتی از خودش خالی شده است .کسی دیگر در کار نیست تا حبی در
کار باشد ،غایتی در کار باشد .او کنار رفته و خدا به جایش نشسته است.
سیر آفاقی هم از ساحت اخلاص خارج است .همه غایات کنار میرود .چون
صاحب غایت کنار میرود .وقتی من کنار رفتم  ،دیگر غایتی در کار نیست .هر غایتی
را که هدف بگیرد ،دیگر اخلاص نیست .اخلاص یعنی قیچی ،همه چیز را باید قیچی
کند .آخرین چیزی که باید قیچی کند ،خودش است .وقتی اخلاص در کار باشد ،دیگر
او نیست ،خداست .خدا خودش بلد است چه کند .او دیگر ارادهاش ،اراده خداست.
خدا اراده میکند ،نه او؛ لذا جایی را هدف نمیگیرد که به خاطر آن هدف ،کاری انجام
دهد .پس غایتی ندارد .غایتی برای این شخص نیست .چون شخصی در کار نیست.
کسی در کار نیست .در کالبد این شخص ،خداست که اراده میکند ،حرکت میدهد،
به عبادت میکشاند ،او مخلَصاست و از خود هیچ ندارد؛ « سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ
ن».9
عَمَّا یَصِفُون وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلین و الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمی َ
 )1سوره صافات)159/37( :
 )2سوره صافات)160/37( :
 )3سوره صافات)182-180/37( :
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بهرهی هرکس از کمال به میزان متابعت او از شرع میباشد
بهره انسان از کمال ،به اندازه تبعیتش از شرع میباشد .شرع ،مجموعهی کاملی از
دستورات حاوی سعادت انسان است که عمل به آن او را به عالیترین درجات کمال
رهنمون میسازد .به هر مقدار که عمل کند ،به همان مقدار به کمال میرسد.
هر عمل مستحبی آثاری دارد؛ لذا آقای قاضی فرموده اند « :سالک باید هر عمل
مستحبّى را گرچه یک مرتبه باشد به جاى آورد تا اینکه حظّ ایمانى خود را از آن
عمل دریافت دارد» 0،چون هر مستحبی ،یک آثاری دارد ،که دیگری ندارد .علامه
میفرمایند« :بهره انسان از کمال ،به اندازهای است که تابع شرع باشد» منظور این
نیست که به همه مستحبات عمل شود .فرمول مستحبات ،حال انسان است .حال انسان
اگر اقتضا کرد ،انجام دهد ،نه اینکه عمل را به خود تحمیل کند.پیامبر خدا در این
زمینه فرمودهاند ٍَ «:قَالَ النَّبِیُّ إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا وَ إِذَا
أَدْبَرَتْ فَعَلَیْکُمْ بِالْفَرِیضَةِ».8قلب ،اقبال و ادباری دارد .زمانی که اقبال کرد و روی آورد
به نوافل مشغول شوید و اگر قلب پشت کرد فقط فرائض را به جای آورید.
کمال دارای درجه خاص نیست ،یک امر تشکیکی است ،مراتب متعدد دارد؛ لذا
هر کسی ،بهرهای از کمال دارد.
بعضی از اهل کمال چه خوب گفتهاند ،که اگر انسان از شرع ،به سمت ریاضتهای
شاقه برود ،فرار از اشقّ به اسهل است .کسی که دنبال ریاضتهای شاقه میرود ،از
اشقّ به اسهل فرار میکند ،نه از شاق به سهل .از اشقّ یعنی شاقترین ،به سهلترین؛
راحتترین کار ،ریاضتهای شاقه است.
 )1رساله لب اللباب در سیر و سلوك اولى األلباب ،ص95 :
 )2الكافي :ج ، 3ص ،454باب تقدیم النوافل و تأخیرها و قضائها
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غذا نخوردن کاری ندارد ،اگر بگویند :راه کمال در نخوردن است ،شاید راحت
بتواند کنار بگذارد .نخوردن کاری ندارد .یک مدت نمیخوریم و میل از بین میرود.
اما هفتاد سال در این دنیا باید زبانت را حفظ کنی .این سختتر است یا آن؟ کسی که
از شرع دست میکشد و سراغ ریاضت میرود ،از اشق به اسهل فرار میکند ،یعنی
تبعیت از شرع ،اشقّ است و ریاضت کشیدن ،اسهل است .این صفر است و آن صد.
چون کسی که از شرع تبعیت میکند ،دائما خودش را میکشد .تا وقتی این نفس
هست ،او با آن میجنگد .تا آخر عمر باید زبانش را حفظ کند .کاری بس سخت و
گاه نشدنی است .مگر میشود که انسان زبانش را حفظ کند؟ اما ریاضت ،قتل دفعی
است .یک مرتبه گردن نفس را میزند و تمام میشود.
خلاصه ،شریعت اسلام ،طریقه معرفت نفس را مهمل نگذاشته است آقای قاضی
فرمودهاند« :اصلا مگر شریعت ،چیزی غیر از معرفت نفس است؟» نه اینکه معرفت
نفس را گفته ،اصلا جز معرفت نفس چیزی نگفته است .به تعبیر دیگر این که معرفت
نفس ،یعنی انقطاع از غیر خدا ،و تمام دستورات اسلام ،دستور انقطاع از غیر خداست
پس تمام دستورها ،دستور معرفت نفس است .معرفت نفس یعنی ،قطع توجه از غیر
خدا .تمامی دستورات اسلام ،قطع توجه از غیر خدا است .یک دستور را پیدا کنید که
به غیر خدا توجه بدهد! تمام دستورات اسلام ،در طریق معرفت نفس است.
نتیجهی بحث این که ،شریعت مقدس اسلام ،بیان سیر در طریق معرفت نفس را
مهمل نگذاشته است و دعوت به معرفت نفس تعلیق بر محال نیست ،و طریق معرفت
نفس ،طریق اختراعی یک سلسله حکما نیست ،بلکه طریق معرفت نفس در اسلام
بیان شده است و بالاتر از آن اینکه اسلام ،اصلا چیزی جز معرفت نفس را بیان نکرده
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است .حال سوال اصلی که در مباحث آینده باید به پاسخ آن بپردازیم این است که:
راه معرفت نفس چیست؟
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شرح و توضیح طریق معرفت نفس
هر موجودی در عالم خلقت هدف و غایتی دارد و غایت انسان عبودیت است.
برای روشن شدن مطلب به ذکر مقدمهای از تفسیر شریف البیان میپردازیم :
حضرت علامه ،در تفسیر البیان ،0میفرمایند :ما وقتی که به عالم اطراف خودمان
نگاه میکنیم ،میبینیم که هر گروهی از موجودات ،مجموعهای از حقایق مختلف در
کنار همدیگر هستند .مثلاً درختها ،گیاهان ،گلها ،حیوانات مختلف ،حتی خود
انسان ،که هر کدام از اینها یک اجتماع هستند .مثلاً درخت یک اجتماع است.
مجموعهای از ریشه و ساقه و برگ و پوست و شاخه ومیوه و شکوفه وامثال
اینهاست .حیوان هم به همین ترتیب ،خود انسان هم همین طور است ،هر انسان
مجموعهای از حالات و عوارض مختلف است .گوش و چشم و دست و پا و بینایی
و سمع و بصر .ولی همه این مسائل مختلف حول یک محور ،میگردد که به آن «ذات»
یا «من» میگوییم.
«من» محور است .چشم و گوش و دست و پا و بینایی و شنوایی ،اینها دور من
میچرخند ،به آن محور میگویند ذات .ذات یعنی حقیقت وجود شیء .پس این یک
حقیقت میشود.
هر کدام از این اجتماعات ،یک اجتماعی مانند من ،من و عوارض من ،دائماً در
طول زندگی ،در حال تغییر و تحوّل است .از آن لحظه که وارد دنیا میشود ،تا آن
موقع که از دنیا خارج میشود ،تمام حرکاتی که طی میکند ،لحظاتی که بر او میگذرد،
 )1حضرت عالمه دو جای دیگر در مورد مسئله معرفت نفس بحث کردند .یکی در تفسیر المیزان سوره مائده
س ُ
علَ ْی ُ
ک ْم» و مطلب عمیقی هم در تفسیر البیان جلد سوم ،صفحه ،340
ذیل آیه « 105یَأ َیهًَُّ ا الَّ ِذینَ َءا َمنُواْ َ
ک ْم أَنفُ َ
ذیل آیه  105سوره مائده دارند.
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آنچه که میخورد ،آنچه که میشنود ،میگوید ،تحصیل میکند یا از او صادر میشود،
همه اینها حول آن ذات میچرخد .من هستم که رشد میکنم ،من هستم که حرف
میزنم ،من هستم که میبینم ،من هستم که میفهمم.
این مجموعه حالات و عوارض و صفات متعدد ،حول یک محور به نام ذات
میچرخد ،هرکدام از این مجموعهها ،جهاز مشخصی دارند .مثلاً انسان ،آلات و ابزار
متعددی دارد .حاجاتی دارد ،آلات و ابزاری دارد و دقیقاً همان حاجاتش در خارج
موجود است .سایر موجودات نیز همین طور هستند .هر کدام غایتی دارند که فقط به
سمت آن غایت حرکت میکنند .مثلاً غایت گندم ،خوشه شدن است .در طول تاریخ
هیچ وقت گندم ،جو نشده است و گندم تمام لوازم گندم بودن را هم دارد .مثلاً اگر
کفش را در خاک دفن کنید ،هرگز کفش ریشه نمیزند که بشود درخت کفش ،که میوه
کفش بدهد .چون این ،اصلاً غایتش نیست ،پس ابزارش را هم ندارد .اگر سنگ را
زیر خاک قرار دهید ،هیچ وقت ریشه نمیزند ،مگر سنگ با هسته هلو چه فرقی دارد؟
ولی وقتی هسته هلو را زیر خاک قرار دهید  ،بعد از یک مدت پوست سفت آن که
مثل سنگ است ،میشکافد و ریشه میزند .چون این باید درخت بشود و درخت باید
در خاک ریشه بزند .این ابزار آن کار را دارد .هیچ وقت سنگ ریشه نمیزند و ساقه
نمیدهد و درخت نمیشود ،اما گردو که قیافهاش شبیه سنگ است ،بعد از مدتی ریشه
میزند و درخت میشود .انسان جهازی دارد که مواد لازمهی آن جهاز در بیرون
موجود است .مثلا انسان شُش دارد ،در خارج هم اکسیژن هست .یعنی همان چیزی
که بدنش نیاز دارد .در درون شش و ابزار تنفس دارد ،در بیرون هم موادش یعنی
اکسیژن موجود است.
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انسان نیازهایی دارد .ابزار آن نیاز را هم دارد ،لوازم آن هم در خارج موجود
است ،مثلاً انسان نیاز به تغذیه دارد ،دستگاه گوارش دارد و در خارج هم غذای
متناسب با همین دستگاه گوارشش موجود است؛ لذا ایشان میفرمایند :هر موجودی
یک دایره وجودی دارد که از آن دایره وجودی خودش خارج نمیشود .این مطلب،
مطلب عمیقی است .که به آن ،غایت نوعی میگویند.
غایت نوع گندم ،خوشه شدن است .درخت سیب ،نوعا غایت دیگر دارد و انسان
هم غایت دیگری دارد .اگر مانعی بین این موجود و غایتش فاصله نشود ،این موجود
لامحاله ،به آن غایت میرسد .دانه گندم را درون خاک میگذارید  ،پرنده ،این دانه را
بر میدارد و میخورد .این مانع میشود و دیگر گندم ،خوشه گندم نمیشود ،چون
مانع در بین کار آمد .خلاصه ،بین خود این موجود و غایتش فاصله میافتد.
حال این سوال مطرح است که تفاوت انسان و حیوان و گیاه در چیست؟ اینکه
گیاه علم ندارد ،ولی انسان برای رسیدن به آن کمالاتش علم را واسطه میکند ،یک
سلسله علوم و آراء را واسطه میکند .انسان از وقتی که به دنیا میآید ،بین حب و
بغض ،لذائذ ،خوردنیها ،نوشیدنیها ،لباس ،سکنی ،ازدواج و  ،...در تمام این حالات
از سویی به سوی دیگر در حال زیر و رو شدن است ،به لهو ،جاه ،تعین ،ریاست و
قدرت و ...مشغول میشود ،اما آن جهاز طبیعی کار خودش را میکند .این هم بخشی
از حرکت انسان است.
خلاصه هر موجودی کمالی دارد که آن کمال در دایره وجودیاش تعریف شده و
از آن خارج نخواهد شد .تمام هدف این موجود هم ،رسیدن به آن غایت است .فقط
انسان اختیار دارد که در رسیدن به آن غایت ،این اختیار دخیل است .گندم اختیار
ندارد .گندم لامحاله مسیر خودش را طی میکند.
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انسان غایتی دارد ،که کمال و سعادتش در رسیدن به آن غایت است .فقط یک
تفاوت بزرگ هست ،این دانه گندم متعلق به دنیاست ،پس کمالش در همین دنیاست.
اما انسان مرغ باغ ملکوت است یک موجود مجرد است ،پس کمالش در این دنیا
نیست .غایت و کمالش در جای دیگری رقم میخورد .یعنی کالای این دنیا نیست.
گندم در همین دنیا میآید ،در همین جا هم به کمال میرسد و در همین دنیا تمام
میشود و به کمال سعادتش میرسد .ولی انسان دانه این خاک نیست ،خاک فقط
بخشی از محل عبور انسان است .هنوز مسیرهای دیگری برای انسان هست که
کمالاتش در آنجا ظهور میکند .انسان با رفتن بدن باطل نمیشود ،خدا توفیاش
میکند .توفی یعنی آن حقیقت را به طور کامل بیرون میکشد .گرفتن کامل یک حقیقت
را توفی میگویند« .اللَّهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حینَ موتها» ،0آن حقیقتِ انسان را در هنگام
مرگ ،کاملاً از بدن جدا میکند.
حال که انسان چنین موجودی است ،غایت انسان با غایت سایر موجودات فرق
میکند .غایت باید با این معنا ملایمت و هماهنگی داشته باشد .به این چیزی که انسان
مدت کوتاهی در دنیا به آن مشغول است ،و به کلی آن را رها کرده و خواهد رفت،
نمیشود غایت گفت .این مسیر است ،آن را رد میکند و از کنارش خواهد رفت .هیچ
عاقلی هم نگفته که غایت انسان همین لذائذ بدنی است .همه عقلای عالم در هر
مذهبی ،کمالات معنوی را عظیم شمردهاند.
قرآن کریم میفرماید :غایت و غرض انسان ،عبادت است .هر موجودی غایتی
دارد ،غایت انسان عبادت است .این دو جمله ،دو گزاره است .ممکن است بگویید
ن أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ
خیلی از جاها قرآن میگوید« :إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنی َ
 )1سوره زمر)42/39( :
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الْجَنَّةَ» ،0خدا جانهای شما را میخرد ،بهشت به شما میدهد« .یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا
هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی تِجارَة تُنْجیکُمْ مِنْ عَذاب أَلیم» ،8تجارتی به شما نشان دهم که شما را
از عذاب نجات بدهد« .تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الرَّسُولُ»« .اللَّهُ یَدْعُوا إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ».9
آیا این آیات غرض دیگری غیر غرض فوق را بیان میکنند؟ یا این اغراض ،ثانوی
و به خاطر این است که نفوس ،قابلیت ندارند .همه نفوس قابلیت ندارند که تبدیل
بشوند و به آن غایت آخر برسند ؛ لذا غایات متوسطی هم برای بعضیها گذاشتهاند.
همه که فوق دکترا نمیشوند ،لذا غایتهای متوسطی هم گذاشتهاند مثل سیکل و فوق
دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و ،...هرکسی بر اساس استعداد و امکانش ،تا جایی،
جلو میآید .در سایر موجودات هم همین طور است.
دانههای سیاه درون کیوی هر کدام یک درخت میشود .در یک میوه ،چند تا از
این دانههاست؟ چند تای آنها درخت میشود؟ یک دانه بارهنگ را میاندازند درون
خاک .این یک دانه است و این دانه میشود یک ستون و آن ستون شاید هزاران دانه
میتواند داشته باشد .از این چند هزار  ،چند تا دوباره به آن کمال میرسند؟ انسان
هم همین است.
چون انسان این گونه است ،خدای تعالی از آن غایت حقیقی عدول کرده و بهشت
و جهنم را در قرآن آورده است .البته این هم هست که بعضی از نفوس را با تشویق و
ترهیب جذب میکند ،بعد وقتی این افراد کمی بالا آمدند ،قابلیت پیدا میکنند و به آنها
میگوید تا به حال میگفتیم بهشت ،اما بدان چیزهایی بالاتر از بهشت هم هست.
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در قدم اول مثل پدر حکیمی است که در ازای تحصیل به فرزندش ،جایزهای
میدهد که فرزندش تشویق بشود و به مسیر ادامه بدهد .یا مثلاً مدرسه این کار را
میکند یا معلم دانش آموز را تشویق میکند.
با توجه به این قرآن میفرماید :غایت انسان عبادت است .این عبادت چیست؟
میفرماید این عبادت باید حقیقتی داشته باشد که آن حقیقت عبادت ،غایت انسان
است ،نه خم و راست شدن .آیا غایت انسان این است که خم و راست بشود؟ یا این
خم و راست شدن هم باطنی دارد که آن باطن ،غایت انسان است .گاهی ایما و اشاره
میکند ،گاهی تلویح و گاهی تصریح میکند .قرآن چیزهایی نقل میکند که همه اینها
زیر پرچم این عبارت است« :فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ» .0این باطن چیست؟
حال این سوال مطرح است که عبادت یعنی چه؟ عبادت این است که عبد خودش
را در مقام عبودیت نصب کند در مقابل خدا خضوع کند؛ خضوعی که خودش را از
یادش ببرد.
برده ،کارش چیست؟ میگویند :چه میخوری؟ میگوید :هر چه مولا بگوید .چه
چیز میپوشی؟ میگوید :هر چه مولا بگوید .چه میکنی؟ هر چه مولا بگوید .مگر
خودش میل ندارد؟ چرا ،ولی میل خودش را فراموش میکند .چه چیز بپوشد؟ هرچه
مولا بگوید .چه کار کند؟ هرچه مولا بگوید .این عبد ظاهری است.
عبدِ خدا هم همین است .میگویند :چه میخواهی؟ میگوید :هر چه تو بخواهی.
خواست من ،فانی در خواست توست .امام صادق علیه السلام فرمودند :حقیقت
عبودیت این است که عبد در آنچه که خدا به او تملیک کرده ،خودش را مالک نداند
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زیرا برای عبد ملکی وجود ندارد .خودش برای خودش تدبیر نکند و تمامی اشتغالش
در اوامر و نواهی الهی باشد.

0

امام حسین میفرماید« :الهی اغننی بتدبیرک لی عن تدبیری» .8تدبیر نکنی یعنی
چه؟ به گروهی از اولیاء گفته شد :همه مردم علیه شما جمع شدهاند .دور تا دور
مرزهایتان را محاصره کردهاند .تحریم اقتصادیتان کردهاند .آماده حمله هستند بترسید.
نه تنها نترسیدند،بلکه ایمان آنها افزوده شد و گفتند « فَزادَهُمْ إیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
وَ نِعْمَ الْوَکیل» ،9تدبیر را از خودشان سلب کردند و به خدا دادند .گفته شد :همه علیه
حسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیل» .علامه میفرمایند:
شما هستند ،برخیزید کاری بکنید! گفتندَ « :
چون تدبیر خودشان را واگذار کردند ،خدای تعالی در ادامه این طور به ایشان بشارت
میدهد« ،فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَة مِنَ اللَّهِ وَ فَضْل لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوء »0؛ هر جا نعمت مفرد میآید،
منظور نعمت ولایت است .سیاق هم این را ثابت میکند .مگر اینها چه کردند؟ گفتند
«حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیل» ،ما کاره ای نیستیم ،خدا همه کاره ماست .تدبیرخودشان
را رها کردند ،اختیار خودشان را رها کردند ،رفتند زیر پرچم الهی .قرآن کریم میگوید
سهُمْ سُوء» ،هیچ ذرهای از
خدای تعالی فرمود «فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَة مِنَ اللَّهِ وَ فَضْل لَمْ یَمْسَ ْ
سوء ،اینها را لمس نکرد.
اصحاب اخدود ،چالههای آتش درست کرده بودند و مومنین را درون آتش
میانداختند بچهای را درون آتش میانداختند مادرش گریه میکرد ،در حالی که
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نوبت بعدی هم مادر بچه بود .مادر برای فرزندش بیتابی میکرد ،کودک که درون آتش
بهشت را مشاهده میکردبه مادرش گفت :مادر گریه نکن اینجا بهشت است.
علامه طباطبایی میفرمودند :مرگ این چیزی که شما میبینید نیست ،ممکن است
شما ببینید یک شهیدی در معرکه قتال ،تیرخورده و دست و پا میزند .این دست و پا
زدن ،مثل یک کسی است که از هوای گرمی ،در یک استخر آب افتاده است و در آب
دست و پا میزند و در آن استخر لذت میبرد.
در تفسیر شریف تسنیم این مطلب بدین شکل بیان شده است:
حقیقت مرگ از نظر دین« ،انتقال از عالَمی به عالم دیگر» است« :لکنّکم تنتقلون
من دار إلی دار» .0اما مرگ به معنای «قطع َنفَس» و «سرد شدن بدن» ،مرگی است
که در دانش زیستشناسی مطرح است .انتقال از دنیا به برزخ ،برای برخی انسانها
بسیار آسان و برای گروهی بسیار دشوار است.
رزمندهای که صبحگاهان در میدان نبرد هدف تیر دشمن قرار میگیرد و تا شامگاه
در خون خود میغلتد ،گرچه پنداشته میشود که با فشا ِرٍِ مرگ دست به گریبان
است ،اما او دیگر توجّهی به دنیا ندارد و همانند تشنه بیتابی است که در هوای گرم
و سوزان ،چشمهساری از آب خنک و زلال مییابد و تن به آن میسپارد .از این رو
امام باقر علیهالسلام در پاسخ این پرسش که شهیدان کربلا در برابر رگبار تیرها چه
احساسی داشتند؟ فرمودند« :همان احساسی که شما از فشار دادن یکی از انگشتان
خود با دو انگشت دیگر دارید».8
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سرّ زدن چهره و پشت آنان شاید این باشد که فرشتگانِ مأمور دنیا که انسا ِن تبهکار
را تهیدست در حال رفتن میبینند ،با زدن بر پشت او ،وی را از دنیا سوق داده ،بیرون
می رانند؛ مأموران برزخ نیز چون او را تهی دست در حال آمدن مشاهده میکنند بر
صورتش میکوبند و این گونه از او استقبال میکنند و این خود گونهای از عذاب و
فشار قبر است و بر این اساس که عالم قبر همان عالم برزخ است ،انسان تبهکار گرچه
در فضای بازِ آسمان یا دریا بمیرد فشار قبر دارد .کسی که توانست به آسانی از دنیا
به برزخ راه یابد ،راه برزخ به سوی قیامت نیز بر او هموار و آسان است.

0

ممکن است ببینید ربا خواری ،ایست قلبی کرد و مُرد .همه میگویند :چقدر راحت
مرد! خیال میکنند ،راحت مردن همین است که سرش را گذاشت زمین و رفت .این
راحت مردن نیست .هنوز وارد برزخ نشده است.
مرگ ،این ظاهری که ما میبینیم نیست .دالانی است که شاید کسی مدتها بین
دنیا و برزخ دست و پا بزند .در حالی که در خاک هم باشد .این همان است که به آن
سکرات موت میگویند .مرحوم آخوند ملاحسین قلی فرموده بودند :هزار تا غصه
داریم که اولش جان کندن است.
حضرت علامه میفرمایند :عبودیت یعنی عبد ،خودش را در مقام خضوع نصب
کند .به طوری که خودش را فراموش کند .چه میخواهی؟ چه اراده میکنی؟ کجا را
میبینی؟ چه میشنوی؟ چه میخوری؟ کجا میروی؟ عمرت را کجا صرف میکنی؟
اصلاً خودش در کار نیست.کجا را میبینی؟ چه میشنوی؟ تا جایی که خودش را
فراموش کند .جز خدا ،چیزی باقی نمیماند.
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خداوند تعالی غایت خلقت انسان را عبادت به این معنا قرار داده است .این است
که عبد خودش را در مقام مملوکیت نصب کند .همان فرمایش امام صادق که
میفرماید :عبد خودش را در هیچ چیز مالک نداند.
هیچ چیز از آن او نیست .هیچ چیز ،نه اینکه که چشمهایم مال من نیست .چشم
ابزار دیدن است ،رؤیت هم مال من نیست .به کسی که نسبت به عملی عُجب پیدا کرده
بود ،گفته شد فرض کن نماز شب خواندهای و عجب پیدا کردهای .نماز شب را چگونه
خواندهای؟ مثل ًا به مادرت محبت کردهای ،به برکت همان کار خدا توفیق نماز شب به
تو داده است .چه کسی حالِ آن محبت را داده است؟ اصلاً دل دست کیست؟
ما این احساس را تجربه کردهایم .آن لحظه که عصبانی بودیم و از عزیزانمان حالت
تنفر داشتیم  ،اگر از دستمان بر میآمد ،به آنها لطمه میزدیم .ممکن است که ما این
احساس را تجربه کرده باشیم .آن حالت عصبانیت از کجا آمده بود؟ چرا آن لحظه
نمیتوانستیم آن حالت را دفع کنیم؟ و الآن که نسبت به مادرمان محبت داریم ،این
محبت از کجا آمده؟ نسبت به مادرمان انجام وظیفه میکنیم ،حالِ انجام وظیفه را خود
خدا میدهد ،بعد انسان انجام میدهد .بعد خدا میگوید :آفرین بنده من! به مادرت
لطف و محبت کردی ،در عوض توفیق نماز شب به تو میدهم .آن مقدمه را چه کسی
داد؟ نه مقدمهاش متعلق به من بود و نه نتیجهاش .هیچ کدام مال من نبود .مقدمه را
خودش داد ،نتیجه را هم خودش داد .همه متعلق به خود اوست .پس عبد اینجا چه
کاره است؟ عبد هر چه دارد ،متعلق به مولا است .دیگر نمیگوید :من ایثار کردم .اگر
پولی داشته باشد و آن را صدقه بدهد یا ایثار کند آن را از خود نمیداند.ملک کسی
است که پول را روزی او کرد و حال صدقه و ایثار به او داد و نیازمند را سر راه او
قرار داد .پولی آمده بود ،دست به دست شد.
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معرفت نفس این است که عبد ،مشاهده کند که هیچ چیز! هیچ چیز از آن او نیست.
این یک گزاره است و ما میگوییم و شاید احساس خوبی داشته باشیم ،ولی این
حقیقت را مشاهده نمیکنیم که هیچ چیز از آن ما نیست .شرط این حقیقت ،اخلاص
است .همان طور که خداوند سبحان در کتابش میفرماید« :فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَ ُه
الدِّین».0
حال چه چیزهایی مانع اخلاص است؟ همه غایات خارج از اخلاص ،بیرون
میرود .مثلا کسی که برای بهشت عبادت کند ،عبادت نکرده زیرا اخلاص نداشته
است .یا به خاطر خوف از آتش،پرستش کرده که این هم بیرون میرود .خدا را حد
وسط قرار داده ،حد وسط که خودش غایت نیست .حد وسط ،برای نتیجه وسط قرار
میگیرد .وقتی گفته میشود «هر انسانی عالم است و هر عالمی محترم است ،پس هر
انسانی محترم است»؛ حد وسط کنار میرود .حد وسط ،متوسط بود برای اینکه نتیجه
به دست بیاید .آنچه حد وسط است ،غایت نیست .خدا را حد وسط قرار میدهد.
یعنی خدا را میپرستد تا به بهشت برسد .پس خدا مقصود نیست .خدا را حد وسط
قرار داده تا به اشتهای نفسش برسد ،به بهشت و حور و قصور یا به یک مشتهای نفس
دیگر ،از عذاب نجات پیدا کند.
متاسفانه بسیاری از مؤمنین اینجا به دام افتادند .عبادت به خاطر «حب به عبادت»
هم حد وسط است .از زیارت عاشورا خوشم میآید .از نماز اول وقت و نماز شب
و ...خوشم میآید .به نماز شب عشق میورزم .بزرگی میگفت من به هیچ چیز عادت
نکردم ،حتی به نماز هم عادت نکردم .اگر امام زمان بگوید دیگر نماز نخوان ،برایم
سخت نیست ،حرف عجیبی است .واقعاً سخت است .نه اینکه امام زمان بگوید نماز
 )1سوره غافر)14/40( :
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نخوان ،آن مرد بزرگ ،میخواست مثال بزند که مثلا نماز که عبادتی به این عظمت
است اگر حضرت بگوید نماز نخوان ،برایم سخت نیست.
اما مؤمن دوست دار عبادت ،عبادت را دوست دارد نه مولا را .مولا میخواهد او
با عبادت ،حق عبودیت را ادا کند .میخواهد حق مولا را ادا کند .مولا در جای دیگر
میگوید عبادت نکن ،قرآن زنده میگوید قرآن را پاره کن و دور بینداز .این خطوط
که محترم است تا جایی که بدون وضو نمیتوان به آن دست زد ،آمده تا انسان را به
آن حقیقت برساند .حال این حقیقت در کالبد امیرالمؤمنین مجسم شده است .این
حقیقت به زیر پا میرود ،او به این مرکب چسبیده است .به او میگوید « :قرآن را
پاره کن ،دور بریز » ،قرآن سر نیزه که قرآن نیست نیرنگ و فریب است.
این نگرش به عبادت ،شرک است .غایت عبادت این است که ،هدف ،الله وحده
لاشریک له باشد و لاغیر .در جان انسان نوشته شده که از زیبایی خوشش میآید و
جز خدا ،زیبایی در این عالم نیست .پس حقیقت عبادت ،عبادت برای خداست.
جمعبندی :هر موجودی غایتی دارد ،غایت انسان عبادت است و عبادت یعنی
شخص ،مملوک طلق خدا باشد و جز خدا ،چیزی در صفحات خاطرش نباشد.
با ذکر این مقدمه از تفسیر شریف البیان ،به رساله الولایه رجوع میکنیم.
راه معرفت نفس چیست؟ میفرماید :سه جور عبادت داریم -0 :عبادت به خاطر
طمع به بهشت -8 .عبادت به خاطر ترس از آتش -9 .عبادت به خاطر خدا ،نه به
خاطر ترس یا طمع .غیراز قسم سوم ،هدف اصلی گروه اول به راحتی عظیم رسیدن
و گروه دوم نجات از عذاب الیم است .غایت آن دو قسم عبادت این است که مشتهای
نفس فراهم بشود در این دنیا من از خوراکی خوشم میآید ،آن زاهد یک پله بالاتر
از من است ،او از خوراکی آخرت خوشش میآید .چون میداند پایدارتر است .البته
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خداوند این را به او میدهد ،اما در پیشگاه خدا مقامی ندارد .به خدا توجه میکند،
عبادت میکند ،اما برای اینکه اشتهای نفسش را به دست بیاورد .خدا را واسطه میکند
تا آن خواسته حاصل بشود .واسطه ،واسطه است ،مقصود هست ،ولی بالتبع و بالعرض،
غایت نیست .عبادت کرده است ،اما برای رسیدن به یک شهوت.
قسم سوم میماند ،و آن عبادت به حقیقت است و به اشکال مختلف از آن تعبیر
شده است .امام صادق فرموده است :یک عده خداوند را به خاطر ترس ،عبادت
میکنند ،این عبادت بردگان است؛ و عدهای خداوند را به خاطر طلب ثواب عبادت
میکنند ،این عبادت کسی است که برای یک کاری اجیر شده و میخواهد اجرتی
بگیرد ،که خدا را برای نعمت و بهشت عبادت میکند ،عدهای هم هستند که حباً خدا
را میپرستند ،این عبادت آزاد مردان است ،و این افضل عبادتهاست.

0

فهمیدیم غایت انسان عبادت است .اما راهش چیست؟ راهش حب است .تا حب
نیاید ،کار درست نمیشود؛ لذا باید حبی برود ،تا آن حب بیاید« .سیدی اخرج حب
الدنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفی و آله».8
یکی از بزرگان فرموده است :چیزی در دل ما است که از فضله موش نجستر
است ،و آن حب دنیاست .اگر ما را دوست داشته باشند ،به ما چیزی نمیدهند .گاهی
به خدا گله داریم که چرا تغییری در حال ما پیدا نمیشود .حالمان بد نیست ،اما خوب
هم نیست .در جامعه با افراد مختلفی سرو کار داریم .یک عده را میبینیم از گذشته و
آینده خبر دارند ،یک عده خوابهای ملکوتی میبینند ،یک عده داراییهایی دارند.
بعد با خود فکر میکنیم حتما اشکالی در کار ما هست .بررسی میکنیم ،میفهمیم که
عبَدُوا اللَّهَ
ع َّز َو َج َّل خ َْوفا ً فَتِ ْلكَ ِعبَادَة ُ ْالعَبِی ِد َو قَ ْو ٌم َ
عبَدُوا اللَّهَ َ
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خدا را شکر که به ما چیزی ندادند .برای اینکه ما مشکل داریم .مشکل ما حب دنیا
است .وقتی یکی از آن کرامتها و ...را به ما بدهند ،با آن حب دنیا مخلوط و گندیده
میشود .میشود کرامت گندیده و با همان جهنم میرویم .دلمان هم به آن خوش
میشود و فکر میکنیم در مسیر حرکت میکنیم ،بعد با همان مستقیم به جهنم میرویم.
آن آلودگی که حب دنیاست ،در درون ماست.
تا وقتی حب دنیا باشد ،اگر به انسان علم ،پول ،معرفت ،جمعیت ،قدرت ،خواب
خوش ،اخبار گذشته و آینده یا هر چیز دیگر بدهند ،همه اینها برایش مضر است .تا
زمانی که حب دنیا هست ،هر چه بدهند مضر است .پس الحمدالله که به ما نمیدهند.
چرا که این حب دنیا هست .خدا به انسان لطف میکند و انسان میبیند و بعد میفهمد
که دست خودش نیست.
آقای قاضی فرمودهاند :باید مثل فلجها باشید تا دست شما را بگیرند .کسی که
دست و پا و تمام بدنش فلج شده است و در دریا افتاده ،تا چشم کار میکند آب
هست و هیچ تخته پارهای نیست و نفسش هم دارد بند میآید .دست وپا میزند،
دستش به هیچ جا بند نیست .هر چه دست وپا میزند ،زیر آب میرود  ،چون آب
آدم را نگه نمیدارد .به هیچ جا بند نیست ،مضطر است ،فلج است ،میگوید الله! «فَإِذا
رَکِبُوا فِی الْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصین» ،0آن وقت خدا نجاتش میدهد .آقای قاضی
فرموده بودند باید این حال را داشته باشی ،باید مثل فلج باشید .هر وقت این طوری
شدید ،نجاتتان میدهند.
حب دنیا در درون ماست .چون حب دنیا هست ،با حب الله جمع نمیشود .تا
حب نیاید ،انسان حرکاتش ثمره نمیدهد ،درختش میوه نمیدهد .حب دنیا مانع ظهور
 )1سوره عنکبوت)65/29( :
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حب الله است؛ لذا حضرت در دعای ابو حمزه میفرمود« :سیدی اخرج حب الدنیا
من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفی و آله» ،حب دنیا که رفت ،نتیجهاش این است
که با مصطفی و آلش جمع میشود .مانع ،حب دنیا است.
هیچ کتابی مثل نهج البلاغه انسان را از دنیا منزجر نمیکند .قرآن فرموده است:
«فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ لا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُور» .0امیرالمؤمنین این آیه را شرح
داده است .در کلمات ایشان بگردید و ببینید در مورد دنیا چه گفتهاند .لُماظه یعنی
خلال دندان ،انسان وقتی از لای دندانش جرمی را بیرون بیاورد ،خودش رغبت میکند
دوباره آن را بخورد؟ بعضیها میگویند حتی شاید خوردنش هم حرام است چون اکل
خبائث حساب میشود .البته نظر بعضیها این است .خودش رغبت نمیکند این را
بخورد چه رسد به اینکه این لماظهی فرد دیگری باشد ،حضرت به دنیا میگوید
لماظه ،لماظه یعنی خلال دندان ،آنچه که از لای دندان بیرون میآید.
میفرماید« :الا حرٌ یدع هذه اللُماظه» ،8آیا آزاد مردی پیدا نمیشود که این لُماظه
را ترک کند؟ دیگران دنیا را خوردند ،لماظهاش به ما رسیده است .جای دیگری
میفرمایندٍِ «:الدُّنْیَا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُر» ،9دنیا فریب میدهد ،ضرر میزند ،میگذرد.
کجا ،چنین جملهای پیدا میکنید؟ در سه کلمه تمام حقیقت دنیا را فرموده است .این،
حقیقتِ دنیاست .این دنیا میگذرد و دار فناست .در دار فنا برای دار بقاء ،زاد بگیرید.
برای دنیا خلق نشده اید .خانه شما آخرت است .قرآن به آخرت ،خانه میگوید.
پس معرفت نفس ،راهش حب است .باید حب الهی چنان در دل بریزد که محبت
دنیا را بشوید و از دل انسان بیرون ببرد .حب که آمد ،دیگر انسان غایتی جز او ندارد.
 )1سوره لقمان)33/31( :
 )2نهجالبالغة :ص  ،556حکمت 456
 )3نهجالبالغة :ص 548

248

در نهج البلاغه است که « :إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً
عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ».0
یک عده خدا را به خاطر رغبت میپرستند که این عبادت تجار است یک عده برای
ترس از عذاب ،خدا را میپرستند .این عبادت بردگان است .عدهای هم به خاطر شکر
خدا را میپرستند ،این عبادت احرار است .البته شکر و حب یک نتیجه دارند که
جلوتر بیان میشود.
امام صادق میفرمایند « :إِنَّ النَّاسَ یَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُه فَطَبَقَةٌ
یَعْبُدُونَهُ رَغْبَةً فِی ثَوَابِهِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْحُرَصَاءِ وَ هُوَ الطَّمَعُ وَ آخَرُونَ یَعْبُدُونَهُ خَوْفاً مِنَ
النَّارِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ هِیَ رَهْبَةٌ وَ لَکِنِّی أَعْبُدُهُ حُبّاً لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْکِرَامِ
وَ هُوَ الْأَمْنُ لِقَوْ ِلهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمْ مِنْ فَزَع یَوْمَئِذ آمِنُونَ وَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّهُ
اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى کَانَ مِنَ الْآمِنِینَ» ،8و هذا مقام مکنون لایمسُّه إلاّ المطهّرون.
مردم در پرستش خداوند سه گروهند :آنهایی که برای ثواب پرستش میکنند ،
عبادتشان ،عبادت انسانهای حریص است .یک عده از رهبت و ترس خدا را
میپرستند که این عبادت بردههاست .بعد فرمودند :من به خاطر حب او را میپرستم؛
که این عبادت کرام است .زیرا خداوند میفرماید« :وَ هُمْ مِنْ فَزَع یَوْمَئِذ آمِنُون»،9
اینها کسانی هستند که ،از فزع قیامت ایمنند؛ و خداوند میفرماید« :إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ
اللَّهَ فَاتَّبِعُونی یُحْبِبْکُمُ اللَّه» ،0اگر خدا را دوست دارید ،تابع من باشید تا خدا هم شما
 )1نهجالبالغة :ص :510حکمت 23 6
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را دوست داشته باشد .هرکس خدا را دوست داشته باشد خداوند نیز او را دوست دارد
و کسی که خدا او را دوست داشته باشد از جملهی ایمنی یافتهگان است» .این همان
مقام مکنون است که جز مطهرون آن را لمس نمیکنند .مسیر ،مسیر حب است .فقط
با حب میشود جلو رفت.
« کَانَ یَعْنِی النَّبِیَّ یَبْکِی حَتَّى یُغْشَى عَلَیْهِ فَقِیلَ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَفَلَا أَکُونُ عَبْداً شَکُوراً»0؛ پیامبر آنقدر گریه میکرد تا به
حال غش میافتاد .به حضرت عرض شد :خداوند که در قرآن به شما وعده داده که
«لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْ ِبکَ وَ ما تَأَخَّر»8خدا گناه گذشته و آینده تو را آمرزیده
است.
البته پیامبر گناه نداشتهاند .گناه گذشته ،به زعم گناه مشرکین بود ،مانند داستان
جناب موسی که فرمود :اینها خیال میکنند که من گناهی دارم .در چشم آل فرعون،
آن قتل گناه محسوب میشد.
چون پیامبر سران و بزرگان مشرکین را کشته بود ،ایشان را گناهکار ،قلمداد
میکردند .منظور از گناه ،این است .خلاصه ،تقدم و تأخر نسبت به رسول خدا ، رفع
گناه نیست ،دفع است .گاهی رفع است و گاهی دفع است .رفع این است که من
گناهکارم و آلودگی را از من بردارند .این میشود رفع ،دفع این است که اصلاً اجازه
آمدن گناه را نمیدهند .استغفار پیامبر  از باب دفع بوده است ،نه رفع .پیامبر استغفار
میکردند ،نه چون گنه کار بودهاند ،استغفار دفعی و مانع و سپر بوده است .به حضرت

 )1مستدركالوسائل :ج ،11ص 247 :
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عرض کردند مگر خدا به شما وعده نکرده گناه گذشته و آینده شما را آمرزیده است؟
فرمودند :آیا من عبد شکور نباشم.
جمعبندی :راه ،راه معرفت نفس است ،راه معرفت نفس ،عبادت است ،چون عبادت
غایت انسان است .عبادت یعنی عبد ،خودش را در مقام عبودیت نصب کند و این هم
ممکن نیست ،جز با حب .باید محبت بیاید تا این اتفاق بیفتد؛ و محبت هم هیچ
چارهای ندارد ،جز دوام ذکر ،و دوام ذکر هم هیچ راهی ندارد جز اینکه انسان به فقر
خودش پی ببرد .میشود همان فرمایش جناب آقای قاضی که فرموده بودند باید مثل
فلجها بشوی .باید بفهمی فلجی .این میشود فقر .خدا این گونه ،دست انسان را
میگیرد.
حقیقت الحقایق خداست و راه رسیدن به این معرفت فقط و فقط راه معرفت نفس
است و راه معرفت نفس هم عبودیّت است .هر موجودی در این عالم غایتی (هدفی)
دارد ،چون انسان موجودی مجرد از ماده است ،غایتش در این دنیا نیست ،بلکه تحقق
غایتش در سایر عوالم وجود است و آن غایت ،عبادت است« .وَ ما خَلَ ْقتُ الْجِنَّ وَ
الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُون» .0منظور از این عبادت این است که عبد خودش را در جایگاه
تذلل و خضوع قرار بدهد .یا به تعبیر امام صادق :اینکه عبد در آنچه مولایش به او
عطا کرده ،خود را مالک نبیند .آقای قاضی خیلی ساده فرمودند :باید احساس کند
فلج است .فلج یعنی کسی که هیچ کاری از او ساخته نیست ،این عبودیت است .قرآن
کریم میفرماید« :یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللَّهِ».8

 )1سوره ذاریات)56/51( :
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البته این معانی با مباحثه و خواندن و تکرار درست نمیشود ،اینها حقایقی است
که انسان باید شهود کند .پیچ و خمهای زندگی ،داستان حب و بغض زندگی ،اقبال و
ادبارها و فقرها و ثروتها و علمها و زیر و بم شدن روزگار ،انسان را به این سمت
سوق میدهد که میفهمد خودش و همه عالم هیچ کاره است و همه کاره خداست.
مردم در مسیر عبادت ،گروههای مختلف هستند .عدهای کلاس پایینی دارند .البته
قرآن کریم مطابق زبان اینها سخن گفته است .آنها کسانی هستند که به خاطر میل
به بهشت و ترس از عذاب ،خدا را میپرستند .قرآن هم گاهی به بهشت دعوت کرده
و گاهی از عذاب ترسانده است ،اما این به خاطر این است که غالب نفوس با تشویق
و ترهیب راه میافتند؛ یعنی تا با وعده پاداش تشویق نکنی یا از اوضاع خطرناکی
نترسانی ،حرکت نمیکنند ،لذا قرآن هم این گونه سخن گفته است ،ولی وقتی کمی
بالاتر میآید و اوج میگیرد ،آنجا حرف آخر را میزند که نه به خاطرحب بهشت
است و نه به خاطر ترس از عذاب .بعد آن حدیث معروف را مطرح کرد که از طرق
مختلف از لسان مبارک اهل بیت (امام علی ،امام باقر و امام صادق علیهم السلام) نقل
شده است .تا اینکه رسیدیم به این روایت که آخرین روایت بود .رسول خدا آن قدر
گریه میکرد تا حالت غش به وجود مبارکش دست میداد .به پیامبر گفته شد :مگر
نه اینکه خدا به شما وعده غفران داده است؟ شما چرا این طور گریه میکنید؟ حضرت
فرمودند :آیا من بنده شاکر خدا نباشم؟
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مرجع شکر و حب یکی است
حب و شکر از یک حقیقت سر چشمه میگیرند .چون شکر ،ثناء بر جمیل است،
از آن جهت که او جمیل است ،وقتی جمیلی را میبینید و آن را ثنا میگویید ،یعنی
زیبایی را ثنا میگویید؛ چون آن جمیل است و در مقابل جمالش خضوع میکنید .همه
مردم زیبایی گل و لطافت نسیم بهاری را دوست دارند .همه مردم به کمالات علاقهمند
هستند .حب در فطرت انسان است.
حب ،یعنی کشش به سوی کمال .شکر هم همین است .شکر؛ یعنی ثنای جمال از
آن جهت که جمیل است .خدای تعالی مقصود لنفسه است،زیرا ذاتا جمیل است .بهشت
و جهنم مقصود لغیره است؛ یعنی بهشت و جهنم حد وسط است تا انسان راه بیفتد و
بعد حقایق را به او نشان بدهند .اما خداوند مقصود لغیره نیست که ما خدا را بپرستیم
تا به بهشت برسیم لذا غایت خلقت همه موجودات و کمال وجودی همه آنها عبادت
خدای سبحان است است.
عبادت چیست؟
عبادت کثرت صوم و صلاة نیست .عبادت توجه صرف به خدا و انقطاع از غیر
اوست .توجه نیز حد وسط محسوب میشود .مثل عشق ،که خودش حد وسط است.
برخیها عاشق عشقند .از عشق خوششان میآید .در ابتدا وقتی عشق میآید ،سه
چیز هست .عاشق و معشوق و عشق .این عاشق است ،آن معشوق است ،و آنچه بین
این دو است ،عشق است .وقتی در مسیر عشق حرکت ادامه و عشق شدت پیدا میکند،
کم کم خودش را فراموش میکند ،عاشق کنار میرود .تا اینجا فعلا مثلث است ،سه
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تاست ،تثلیث و سه گانه پرستی است .عشق میماند و معشوق .هنوز موحد نیست،
دو گانه پرست است (عشق و معشوق) .در مسیر عشق کمی که جلوتر برود ،عشق هم
کنار میرود  ،جز معشوق چیزی باقی نمیماند.
پرده را از روی ماه خویش بالا میزند

غمزه را ســـر میدهد غم از دل و جان

محفل از نور رخ او نور افشان میشود

میرود

ابر ها از نور خورشـــ ید رخش پن هان

هر چه غیر از ذکر یار از یاد ر ندان

شوند

میرود
پرده از رخســـار آن ســـرو خرا مان
میرود

1

عشق هم از یادش میرود  ،نه مثل عاشقی که اگر به معشوق نرسد ،به او آسیب
میرساند ،این که نشد عشق .زیباترین نمونه عشق ،شاید عشق زلیخا به یوسف باشد
که تا کمی خودش را در خطر دید ،یوسف را به زندان انداخت .عشق یعنی فنا .انسان
وقتی عاشق است ،خواستهاش این است که بین خودش و معشوق ،هیچ حجابی نباشد.
گاهی یک جاده به اندازه وسعت بین دو شهر ،بین این دو فاصله است ،اصلا روی پا
بند نیست ،دلش میخواهد هر لحظه مسافت را طی کند و به شهر و دیار محبوب
برسد .اگر رسید و این حجاب کنار رفت حجاب بعدی ساختمانهاست که بینشان
فاصله شده است .همین طور که جلو میرود ،آخرین حجابی که بین او و محبوبش
مانده ،خودش است؛ چون انسان باید به خودش توجه داشته باشد .او هیچ حجابی را
نمیخواهد .چون حجاب غفلت است ،دیوار حجاب هست ،ولی از دیوار مهمتر،

 )1دیوان اشعار امام خمینی :ص 111
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حجاب غفلت است .هر لحظه که من به خودم مشغول شوم ،از معشوق دورم .وقتی
عشق شدت پیدا میکند ،هر عدم توجهی برای او خیلی سنگین است.
مجنون هر جا رانگاه میکرد لیلی را میدید .اصلا آسمان را نمیدید ،لیلی را
میدید .زمین را تماشا میکرد ،لیلی را میدید.
احبّ بحبّها تلعات نجد

و مـا شغفى بهـا لولا هـواها

أذلّ لآل لیلى فی هواها

و أحتمل الأصاغر و الکبارا

به خاطر دوستى او (لیلى) تپّههاى سرزمین نجد را نیز دوست مىدارم .و اگر میل
و هواى او نبود چه عشقى پرشور بدانها مىتوانم داشت؟ در راه عشق او خود را
خاکسار خاندان وى مىدانم ،و خرد و کلان را در راه او تحمّل مىکنم.
حافظ میگوید:
در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان
مجنون باشی

شرط اول قدم آن است که
1

بزرگان این را تعبیر به مراقبه کردهاند ،از علامهی طباطبایی نقل شده که معنای این
بیت مراقبه است .اینجا خودش بالاترین حجاب است ،چون همه پردهها را میتواند
کنار بزند ،مسافت را میتواند طی کند ،اما خودش را چگونه میتواند کنار بگذارد ؟
هر لحظه که به خودش توجه بکند ،به حوائج خودش ،نیازهای خودش ،حتی به عشق
خودش و سوز و گداز خودش توجه کند ،از معشوق غافل است؛ لذا در آخرین
مرحله ،جز او چیزی باقی نمیماند.
می فرماید توجه هم ،خودش حد وسط است؛ زیرا در توجه به محبوب ،هنوز
توجه به واسطه است .مثل عبادت که خودش واسطه است .اگر کسی عبادت را به

 )1دیوان حافظ :غزل 458
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خاطر عشق به عبادت انجام دهد ،موحد نیست .چون به عبادت عشق دارد .عبادت
خودش حجاب میشود .عبادت وسیله است؛ لذا کسانی که عاشق عبادتند ،هنوز
نرسیدهاند .اینها عاشق دعای کمیل هستند .این واسطه است تا به آن برسد.
میفرماید خود توجه هم غیر مقصود است .غایت ،خداست .به همین دلیل عبادت
را به معرفت تفسیر کردهاند« .وَ قَضی رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاه» ،0خداوند حکم کرده
ب
که غیر او را نپرستید « .هُوَ الْحَیُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ ا ْلحَمْدُ لِلَّهِ رَ ِّ
الْعالَمین» ،8جز او کسی در کار نیست .الف و لام بر سر خبر ،مفید حصر است .یعنی
زنده ،فقط خداست .حیات فقط از آن اوست« .لا إِلهَ إِلاَّ هُو» ،غیر او در کار نیست،
«فَادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ».
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ یَا رَبِّ أَعْطَ ْیتَ أَنْبِیَاءَکَ فَضَائِلَ فَأَعْطِنِی فَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَعْطَیْتُکَ فِیمَا
أَعْطَیْتُکَ کَلِمَتَ ْینِ مِنْ تَحْتِ عَرْشِی لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا مَنْجَى مِنْکَ إِلَّا إِلَیْک.

9

پیامبر عرضه داشت :خدایا به هر کدام از انبیاء فضیلتهایی دادی ،به من هم
فضیلتی بده .جبرئیل از جانب خدای تعالی عرضه داشت به تو بهترین را دادیم و آن
این است که « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا مَنْجَى مِنْکَ إِلَّا إِلَیْک » .یعنی غیر تو کسی
در کار نیست که من از آن غیر به تو پناه ببرم .از تو به تو پناه میبرم ،چون غیری در
ن لَهُ الدِّینَ».
کار نیست« .لا إِلهَ إِلاَّ هُو» ،یعنی غیری در کار نیست« ،فَادْعُوهُ مُخْلِصی َ
پس فقط او را صدا بزنید.

 )1سوره اسراء)23/17( :
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تنها راه ادای حق عبودیت ،محبت است
شکر؛ توجه به کمال و جمال است .حب؛ یعنی جذب نفس به سمت زیبایی.
میگویید گل را دوست دارم ،چرا گل را دوست دارید؟ چون در گل کمالی هست.
چرا انسان لجن را دوست ندارد؟ چون در لجن کمال نیست .حب یعنی جذب نفس به
سوی جمیل ،از آن حیث که جمیل است و جمالِ مطلقِ بی قیدِ نامحدود ،نزد خداست.
پس فقط او ،شایسته حب است .منتها باید پردهها کنار برود تا انسان آن چهره را
ببیند ،آن را که دید ،دیگر به چیزی علاقه پیدا نمیکند.
خداوند میفرماید« :إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی» ،0اگر خدا را دوست دارید ،تابع
ح ّبًا لِلَّهِ»،8
من باشید .مسیر ،مسیر حب است .خداوند میفرماید« :وَ الَّذینَ آمَنُوا أَشَدُّ ُ
مؤمنین حبشان به خدا اشد است.
در دعای کمیل است« :وَ اجْعَلْ  ...قلبی بحبّک مُت َّیماً» قلب مرا مالامال از محبت
خود کن.
امیر المؤمنین در مناجات شعبانیه میفرماید« :الهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام
من رجا الزیاده من محبتک» 9و حدیث حب ،در ادعیه فراوان است.
این مباحث همه به هم مربوط هستند .ممکن است انسان این را بخواند و بگوید
چه ربطی به گزاره قبلی داشت .گزارهها را یک بار از ابتدا پشت سر هم دنبال کنیم.
گزاره اول :حقیقت الحقایق خداست.
گزاره دوم :راه رسیدن به این حقیقت الحقایق ،معرفت نفس است.
 )1سوره آل عمران)31/3( :
 )2سوره بقره)135/2( :
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گزاره سوم :راه معرفت نفس ،عبادت است.
گزاره چهارم :راه عبادت ،حب است.
به حب رسیدیم .یعنی اگر کسی بخواهد به حقیقت الحقایق که کمال وجود انسان
رسیدن به اوست ،برسد ،مسیر ،فقط مسیر محبت است و جز محبت هیچ راهی وجود
ندارد .حب الله است که حب دنیا را بیرون میکند .حب با حب مبارزه میکند.
برخی گفتهاند نمیشود خدا را دوست داشت ،خدا متعلَّق محبت قرار نمیگیرد.
ممکن است تعجب کنید ،بگویید مسیر ،مسیر محبت است! اگر قرار است تعجب کنید،
باید از این قول تعجب کنید که محبت ،حقیقت ًا به خدا تعلق نمیگیرد .اگر هم در قرآن
آمده است که «إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی» ،این مجاز است .منظور از محبت خدا،
امتثال امر اوست.
این مبارزه با یک بدیهی است .علامه میفرماید :به جان خودم قسم چقدر میان
این دو جمله فرق است .آن کسی که میگوید محبت به خدا تعلق نمیگیرد و آن کسی
که میگوید محبت تعلق نمیگیرد مگر به خدا .محبت به چیز دیگری غیر خدا تعلق
نمیگیرد.

عبادت حقیقی به توجه نیاز دارد
بر میگردیم به بحث قبلی .ممکن است بپرسید محبت چطور میآید؟ در داستان
شازده کوچولو ،در صحنهای از این داستان ،شازده کوچولو با روباهی رو به رو میشود
و با هم حرف میزنند .شازده میگوید من میخواهم بروم ،روباه میگوید اگر تو الان
بروی ،هیچ تغییری در حال من پیدا نمیشود ،ولی اگر تو اینجا بمانی و به من نگاه
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کنی و من به تو ،به تو علاقهمند میشوم( .موهای سر او زرد بوده است) و زمانی که
تو از اینجا بروی ،من هر وقت این کشتزارها را تماشا کنم ،یاد موهای تو میافتم و
 ...اینجا ،همین داستان ساده کودکانه ،حدیث حب را بیان میکند .میگوید اگر مدتی
پیش من بمانی ،من به تو علاقه پیدا میکنم ،ثمره علاقه این میشود .دقیقا همان که
این روباه میگوید.
تنها راه ،حب است .حال حب از کجا به دست میآید؟ تنها راه حب ،دوام ذکر
است .خوشا آنان که دائم در نمازند .ممکن است بگویید دوام ذکر از کجاست؟ تنها
راه دوام ذکر این است که انسان به فقر خودش توجه کند .چون فقر دائماً با من است
و من نسبت به خودم دائم الذکر هستم .پس اگر دائما به حقیقت خودم توجه داشته
باشم ،متوجه فقر خودم هستم .کسی که دائما به نیاز متوجه است ،دائم ًا رافع نیاز را
صدا میزند .اگر شدیدا تشنه باشید ،دائم به فکر آب هستید .هر چه بیشتر میگذرد و
تشنگی شدت پیدا میکند ،اصلا به چیزی توجه ندارید .فقط توجهتان به آب است.
هر چه شدت پیدا میکند ،تنها کلمهای که در ذهن شما است ،آب است .دنبال آب
میگردید ،همه چیز را فراموش میکنید .هر چه نیاز شدیدتر بشود ،توجه به رافع نیاز
بیشتر میگردد.
توجه الی الله ،بدون معرفت اتفاق نمیافتد .گر چه خودِ عبادت هم مقدمه معرفت
است .برای اینکه واقعاً عبادت کنیم ،باید معرفت پیدا کنیم .یعنی تا معرفت نیاید،
عبادت ،عبادت نیست .یعنی برای اینکه معرفت پیدا کنی ،باید عبادت کنی .عبادت
هم معرفت میخواهد ،این دور معی است و دور معی یا لُبّی باطل نیست .یک وقت
میگوییم :اگر تو نروی من هم نمیروم و طرف مقابل هم همین را میگوید ،این دور،
دور باطل است .اما یک وقت است که کسی یک خشت را در روی خشت دیگر
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میگذارد ،خشتها به هم تکیه میکنند .دیوار را که میچینیم ،همه به هم تکیه دارند
و یکی یکی به هم تکیه میکنند ،تا دیوار بالا میآید.
در حدیث اسماعیل بن جابر -این حدیث از معجزات اسلام است-امام صادق
میفرمایند « :الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ َمنْ عَمِلَ عَلِمَ َو الْعِلْمُ یَهْتِفُ
بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ» .0علم و عمل با هم قرینند .هرکس علم پیدا کند،
به آن عمل میکند و هر که عمل کند ،علم پیدا میکند .یعنی خواندن فصل دوم کتابهای
مرسوم متوقف بر خواندن فصل اول است .اما کتاب حقیقت و سیر به سوی کمال،
فصل دومش متوقف بر عمل به فصل اول است».
به همین خاطر است که بزرگان با ما حرف نمیزنند .کسی از آیت الله بهجت
نصحیت خواست ،ایشان داستان آقای شربیانی را نقل کرده و فرمودند :مرحوم آقای
شربیانی (از نواحی آذربایجان) از اشخاص بسیار سخی بودند ،حتی لباسشان را
میبخشیدند .کسی که عبایش را خواست ،به او گفت چون خلاف مروت است که
بدون عبا در خیابان راه بروم ،بیا تا منزل یا عبا را بدهم یا پولش را .پیرمردی در یک
شب سرد زمستان با یک پوستین کهنه و رنگ و رو رفته مقابل آقا آمده بود و از
ایشان کمک خواسته بود ،آقا هیچ اعتنایی به این فرد نکرد ،آن فرد تا در خانه ایشان
میرود و در بیرونی و اندرونی خانه با ایشان میآید و ایشان اعتنایی نمیکنند .این
فرد همان جا در خانه آقا میافتد و میمیرد .اهل خانه از این رفتار آقا تعجب میکنند،
چون آقا را میشناختند .گفتند این کار از شما بعید است! آقا دستور میدهد تا
پوستینش را بشکافند .پوستینش را شکافتند ،دیدند که زیر پوستین پر از لیره و اشرفی
است .باز آمده بود گدایی کند!
 )1کافی :ج ،1ص ،44حدیث2
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این داستان یعنی چه؟ چرا آیت الله بهجت در عوض درخواست نصیحت آن فرد،
این داستان را نقل میکنند .یعنی در پوستین خودت پر از لیره و اشرفی است ،برو اول
آنها را خرج کن ،هر وقت اینها را خرج کردی ،بیا تا به تو پول دهم .این ،به این
معنا است ،که در عوض نصیحت ،این موضوع را نقل میکنند.
باز فردی آقای بهجت را در هواپیما میبیند و فرصت را غنیمت می شمارد ،نزد
ایشان میرود و درخواست نصحیت میکند .آقا میفرماید :به دانستههای خودت عمل
کن.
ما مشکل علم نداریم؛ مشکل عمل داریم .همه ما میدانیم چه کارهایی حرام است؟
همه میدانیم حفظ زبان واجب است .همه مردم خیلی خوب سخنرانی میکنند .همه
ما ،سخنران و گوینده حدیث هستیم .ما مشکل علم نداریم؛ مشکل عمل داریم؛ لذا
اگر هر کس به دانستههای خود عمل کند ،این دانسته ،درِ بعدی را به رویش باز
میکند.
عبادت باید بر اساس معرفت باشد تا دوباره نتیجه معرفت بدهد .یک معرفت
اجمالی داریم و طبق آن عبادت میکنیم .این عبادت معرفت تفصیلی به ما میدهد،
یعنی چراغ است .این نمازی را که الان خواندیم ،برای نماز بعدی چراغی میشود.
منتها این یک شمع است .وقتی شمع را روشن میکنیم ،به اندازه یک شمع ،این اتاق
روشن میشود .این اتاقی که یک شمع دارد ،شمع دیگری کنارش بگذار ،به اندازه دو
شمع روشن میشود .نور زیادتر میشود .نور یک شمع ،با دو شمع فرق میکند .قدم
به قدم ،نور به نور اضافه میشود ،تا اینکه ثمر بدهد.
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ن کانَ یُریدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فی حَرْثِهِ وَ مَنْ کانَ یُریدُ حَرْثَ الدُّنْیا
میفرمایدَ « :م ْ
نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما َلهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصیب» ،0هر که ثمره آخرت را بخواهد ،ما نیز دارایی
و ثمرهی اورا توسعه داده میافزاییم و هرکه ثمره دنیا را بخواهد،بخشی از آنچه می-
خواهد را به او میدهیم ،اما دیگر در آخرت نصیبی ندارد.
صعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُه»« ،8الْکَلِمُ
خداوند میفرماید« :إِلَیْهِ یَ ْ
الطَّیِّبُ» را به اعتقاد درست (توحید) تفسیر کردهاند ،عمل صالح هم که عمل صالح
است .آنچه صعود میکند ،اعتقاد است .البته عمل ،موتور آن است .عمل صالح ،موتور
اوج دادن به اعتقاد درست است .باید اعتقاد درست بیاید و عمل هم آن را اوج بدهد.
این زبان روایات بود و اعتبار عقلی هم ،این موضوع را مساعدت میکند .وقتی به
چیزی محبت پیدا میکنید ،محبت توجه میآورد .محبت هم درجه دارد .به همان
اندازه که محبت بیاید ،توجه هم میآید .خود این توجه ،عمل است .مومن ،وقتی
ساکت است ،ملائکه ،برایش استغفار میکنند .این فرد که کاری نمیکند .چرا ملائکه
برایش استغفار میکنند؟ میفرماید چرا! کاری که میکند این است که گوهر ایمان را
حفظ میکند .زیرا لازم نیست حتما کاری انجام دهد .همین جا که نشسته است ،گوهر
ایمان خود را حفظ میکند .این خودش یک کار است .خودِ توجه یک کار است و لو
این که شما سکوت کرده باشید.
خود توجه ،عمل است .محبت که میآید ،توجه میآورد .توجه ،خودش عمل
است .توجه ،محبت را شدید میکند .محبت که شدید میشود ،توجه زیادتر میشود.
دوباره توجه زیادتر ،محبت را شدید میکند ،محبت شدیدتر ،توجه را زیاد میکند.
 )1سوره شوری)20/43( :
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توجه ،خودش عمل است و حب را تثبیت میکند .این میشود علم .دائم این دو
همدیگر را تکمیل میکنند و آثارش ظهور پیدا میکند.
در رساله منامات ،همین مطلب طور دیگری بیان شده است .داستان محبت این
طور است که وقتی میآید ،مانند آتشی است که در خانه میافتد .وقتی آتش در خانه
بیفتد ،یک دفعه همه جا آتش نمیگیرد .بلکه شراره به یک نقطه میافتد و پرده را
آتش میزند ،این پرده ،پرده بعدی را آتش میزند و کم کم این آتش از یک نقطه به
همه جای خانه سرایت میکند ،تا همه خانه را فرا بگیرد .محبت هم این گونه است.
از نقطهای آغاز میشود و آرام آرام شعله ور میشود و تمام وجود را فرا میگیرد .آن
وقت محبت وقتی تمام وجود را فرا گرفت ،میشود وصف غالب .وصف غالب وصفی
است که در همه اوصاف و افعال انسان اثر میگذارد و مجنون میشود.
شرط اول قدم آن است که

در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان
مجنون باشی

مجنون هر جا را که نگاه میکرد ،لیلی را میدید .محبت بوده و شعله زده است.
آهو چه ربطی به لیلی دارد .آهوی صحرا را میدید ،یاد لیلی می کرد و میگفت:
تالله یا ظبیات القاع قلن لنا

لیلای منکن ام لیلا من البشر

ای آهوان صحرا آیا لیلا از شماست است یا بشر است؟ آسمان و زمین را میدید،
یاد لیلی میکرد .این آن حبی میشود که شعله ور شده است.
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معرفت آفاقی و انفسی
برای اینکه این معرفت بیاید ،باید یا سیر آفاقی کرد یا سیر انفسی .سیر آفاقی،
توجه به این عالم است ،اینهایی که بیرون جان انسان است.
کوه و صحرا و درختان ،همه در تسبیحاند

نه همـه مستمعـی فهـم کنـد ایـن آثـار

با تماشای آسمان و زمین و دریا ،توجه پیدا میکند ،یقین پیدا میکند که پشت
پرده کسی است که او عالم را اداره میکند .میفهمد آن شخص چه خصوصیاتی دارد.
میفهمد علیم است .مگر میشود بدون علم این عالم را خلق کرد .اگر کسی بگوید
یک درِ خودکار همین طوری ساخته شده است ،شما میگویید دیوانهای!
شخصی میگفت :این برهان نظم ،دیگر به من نمیچسبد ،که اگر مثلا من این چرخ
را تکان ندهم ،این چرخ از حرکت میافتد  ...کسی جواب داد :اتفاقا به من ،هنوز هم
میچسبد .اگر درِ خودکاری را بیاورم و بگویم :این خود به خود ساخته شده ،همه
مرا مسخره میکنند .آن وقت این عالم چطوری خود به خود درست شده است؟
مگر میشود جوهر را بریزید روی کاغذ ،شعر حافظ بشود؟ مثلا بگوییم :دیشب
بچهای جوهر را ریخت روی کاغذ ،یک غزل عاشقانه شد .به هر که بگوییم ،میگوید:
دیوانه است .آن وقت این عالم خود به خود شده است؟ پس میفهمیم که خود به خود
نیست ،میفهمیم علیم است ،حکیم است .اما این فهم اجمالی است ،معرفت نیست.
احترام کردهاند ،گفتهاند :سیر آفاقی و معرفت آفاقی .چون غالب مردم در همین حد
متوقف هستند .میفهمد که کسی است و آثار و صفاتی دارد ،اما این معرفت نیست.
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راه دیگر این است که به نفس مراجعه کنید .از آن جا که این نفس ،وجودش غیر
مستقل است« .إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ» .0این نفس «إنّیّتش» مربوط به کس دیگری
است و به طریق اولی ،صفات و افعالش از آنِ کسی دیگری است .وقتی این را فهمید،
میفهمد که دیگری دارد حرکتش میدهد .ابتدا خیال میکند خودش است ،بعد میفهمد
دیگری هست که برنامههایش را به هم میزند .اگر سیر ادامه پیدا کند ،میبیند همان
یکی است ،اصلا خودش در کار نیست.
آرام آرام جلو میآید ،قدم به قدم میآید ،صحنه به صحنه ،مملکت وجود انسان
را فتح میکند .معرفت نفس به این معنا است .معرفت نفس میخواهد ،تا انسان بگوید
ما فلجیم .اگر این فقیر ،فقر خودش را بفهمد ،مقوّم خود را هم میشناسد .بالاخره من
سرِ پا هستم ،اما من نیستم ،پس چه کسی است؟ چه کسی مرا سر پا نگه داشته است؟
کیســت این پنهان مرا در جان و

کز زبان من همی گوید سخن

تن

بنگر ید این صــــا حب آواز

آنک ـه گوی ـد از ل ـب من راز

کیست

کیست

ادعــای آشـــنــا یی می کنــد

در من این ســــان خودن مایی

باورم یارب ن یا ید کین منم

میکند
کیست این گویا و شنوا در تنم

خدای تعالی میفرماید« :وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَ ْیتَ»« ،8ای پیامبر تو سنگریزهها را
پرتاب کردی ولی تو پرتاب نکردی» .پیامبر در جنگ بدر از حضرت امیر المؤمنین

 )1سوره بقره)156/2( :
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خواست یک مشت سنگریزه برایشان جمع کنند .حضرت این کار را کردند .پیامبر بر
سنگریزهها فوت کردند و فرمودند «شاهت الوجوه» .روایت شده که هیچ مشرکی در
صف مقابل نبود ،الا اینکه این سنگریزهها در چشم یا حلقش فرو رفت .این همان
جاست که قران کریم میفرماید« :وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ» ،یک نفی است ،یک اثبات
است .میفرماید :تو نینداختی ،وقتی تو انداختی .بالاخره چه کسی انداخت؟ انداخت
یا نیانداخت؟ میگوید :تو نبودی؟ «وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمی» ،در آیه قبل میگوید :خدا به
دست شما آنها را کشت .وقتی به پیامبر میرسد ،نمیگوید :به دست تو .میگوید «وَ
ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَ ْیتَ» چرا که او فانی در حق است .پیامبر نیست که ،خداست.
وقتی علی هم سخن میگوید ،خداست که از لسان علی سخن میگوید .اینها
اصلا خودشان نبودند ،اینها در کار نیستند .کلامشان ،کلام الله است .سخن اینها،
سخن خداست .این افراد ،لسان اللهاند عینالله اند ،اُذُنالله اند.خود آن حضرت فرموده
است ٍُ «:أَنَا عَیْنُ اللَّهِ وَ أَنَا یَدُ اللَّهِ وَ أَنَا جَنْبُ اللَّهِ وَ أَنَا بَابُ اللَّهِ ».0
گفته شده کسی در کنار کعبه چشم چرانی کرد ،و حضرت علی او را زد در پای
دیوار کعبه .نزد خلیفهی دوم رفت و شکایت کرد .خلیفه پرسید که چرا او را زدی؟
حضرت فرمود :چشم چرانی کرده بود ،من او را تنبیه کردم .در منابع اهل سنت است
که خلیفه میگوید« :رأتک عین الله وضربتک یدالله».
البته معرفت نفس معنای عمیقتری دارد که در آخر گفته خواهد شد .این معنای
متوسط آن است .اگر فهمید خودش غیر مستقل است ،لذا مستقل را میشناسد .من
سرپا هستم ،یک باره میفهمم که با نیروی خودم سر پا نیستم ،بعد میبینم کسی مرا
گرفته است .به محض اینکه میفهمم من نیستم ،میفهمم چه کسی است.
 )1الكافي :ج  ،1ص  ،145باب النوادر.
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سیر آفاقی ،علم حصولی میآورد
در مسیر معرفت دو راه وجود دارد :راه آفاقی و راه انفسی .سیر آفاقی ،معرفت
حقیقی و عبادت حقیقی با خودش نمیآورد زیرا از جنس علم حصولی است ،علم
حصولی ،علمی است که ما در مدرسه کسب میکنیم .پدیدهای را میبینیم ،پی به علتش
میبریم .از معلول به علت پی میبریم .حاصل این سنخ از علم ،معرفت نیست ،معرفت،
از سنخ و جنس شهود است .مثل این است که ما دردی را تجربه نکردهایم و میگویند
چنین دردی هست در ذهنمان تصویری ایجاد میشود اما تصویر که معرفت نیست.
این کجا ،تا آن که درد را خودمان بچشیم و آن را با تمام وجود تجربه کنیم.
پزشکی میگفت :چهل سال است که تب نکردهام! نمیدانم تب چگونه است؟ خیلی
از بیمارهایی که تب داشتند را معالجه کردم ،اما خودم تب را درک نکردهام! شیخ
انصاری فرموده بود :ما دو مسئله را نفهمیدیم .یکی از آن دو حج بود .تا رفتیم حج و
این مسئله را فهمیدیم .ما حج را در فقه درس دادیم .احکام حج را توضیح دادیم ،ولی
باز این موضوع را نفهمیدیم .از جایی صحبت کردیم که خود نرفتهایم .این همان علم
حصولی است ،علم حصولی معرفت نیست .اگر از مزه غذایی که نخوردهایم ،صحبت
کنند نمیتوانیم درکی داشته باشیم.
خداوند با علم حصولی قابل شناسایی نیست
هر قضیه ،موضوع و محمولی دارد و از جنس مفهوم است .خدا مفهوم نیست،
جنس و فصل و ماهیت ندارد .وقتی میخواهیم چیزی را بشناسیم ،با جنس و فصل
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آن را میشناسیم .جنس و فصل مربوط به وادی مفاهیم است ،خدا اصلاً مفهوم نیست،
در قالب مفهوم جا نمیگیرد ،او خودِ وجود است ،حقیقت خارجی است .خدا اصلاً
ماهیتی ندارد .پس در ذهن جا نمیگیرد .ماهیت ،غیر از وجود خارجی است .ماهیت،
در بیرون ،وجود خارجی و در ذهن ،وجود ذهنی دارد ،اما خدا اصلا ماهیت ندارد.
ماهیت او ،انّیّتش اوست.
هر چه را ذهن تصور کند و احکامی برایش بار کند ،این خدا نیست ،غیر خداست.
همان است که حضرات اهل بیت فرمودهاند :هر کس تصور کند خدا را با صورت و
حجاب و مثال شناخته ،مشرک است .چون حجاب و صورت و مثال ،غیر اوست .این
روایت خیلی روایت عجیبی است.
باید به شرح و توضیح ماهیت و وجود ،و این که چرا خداوند ماهیت ندارد؟ چرا
در ذهن جا نمیگیرد؟ و چرا علم حصولی کار ما را حل نمیکند؟ بپردازیم.
در بحثهای منطقی ،علم را تعریف کردهاند به حضور صورت شیء در ذهن.
میگویند از هر شیئی ،صورتی در ذهن ما هست ،که آن را علم میگوییم .مثل علمی
که ما به خورشید ،آسمان ،زمین یا همه چیزهایی که از آن به علم تعبیر میکنیم ،داریم.
علوم ما به دو دسته تقسیم میشوند .یک دسته آن علومی که صرف التصویرند.
شاید کلمه تصویر ،کلمه درستی نباشد .تصویر که میگوییم عکس را به ذهن میآورد،
آن وقت خیال میکنیم که عکس موجودات خارجی را در ذهن داریم ،در حالی که
عکسشان نیست ،خودشان هستند نه عکسشان .اگر بگوییم عکس حقایق خارجی در
ذهن ماست ،این کار به سفسطه میکشد .چون عکس شیء ،غیر خود شیء است .آن
چیزی که در ذهن ماست ،عین همان است که در خارج است ،نه عکس آن بلکه
خودش است ،عکسش نیست.
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پس تصوری که در منطق میگوییم ،عکس نیست ،خود شیء یا به تعبیر فنی
ماهیت شیء است است .حال چه اتفاقی میافتد؟ در منطق میگویند علوم بردو دسته
است .یک دسته صرف التصور است .مثل تصوری که ما از آسمان و زمین داریم ،این
را علوم تصوری میگویند .یک دسته از علوم هم هست که همراه با یک اذعان و یک
حکم است .مثلاً میگوییم :آتش گرم است .به این تصدیق میگویند .پس جمیع علوم
ما به دو دسته تصوری و تصدیقی تقسیم میشوند.
در تشریح تصور ،میگوییم :تصور یک شیء ،با جنس و فصل آن است .مثلاً وقتی
میخواهیم انسان را تصور کنیم ،انسان جنس و فصل دارد .جنسش حیوان و فصلش
ناطق است .جنس و فصل و حیوان و ناطق و نامی و همه این عناوینی را که در منطق
میگویند ،اینها همه از سنخ مفاهیم است .آنچه در خارج است ،مفهوم نیست ،وجود
است.
مفاهیم ،مربوط به ماهیات است .ماهیت یعنی حد .وجودِ نامحدود ،حد خورده،
این حد آسمان شده  ،آن حد زمین گشته است .آن بحث نخ و کلاه که گفتیم ،این بود.
آنچه در خارج است ،وجود است .محدودش میکنیم ،آسمان ،زمین و دریا میگوییم.
در کارخانه نخ بافی یک محصول بیشتر نیست ،آن ،نخ است .محصول کارخانه نخ
است ،این کارخانه فقط نخ تولید میکند .وقتی نخ وارد کارخانهای میشود که بافندگی
میکند ،لباس درست میکند آن را در قالب میریزد ،کلاه ،دستکش ،شال ،جوراب
پشمی و شلوار میشود .در واقع یک چیز بیشتر نیست ،آن نخ است .اما قالبها فرق
میکند .آن چیزی که تعیّن و شکل میدهد ،قالب است .از در ورودی کارخانه فقط
نخ داخل میشود  ،ولی از در خروجی ،صدها محصول بیرون میرود ،که هر محصول
با محصول دیگر ،کاربردش فرق میکند.
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از در ورودی این عالم آن چیزی که افاضه میشود ،وجود است .از در خروجیش،
آسمان و زمین و دریا و کوه و دشت و درخت و حیوان و انسان میبینید .پس تمام
این عناوین ،آسمان و زمین و انسان و حیوان ،اینها ،آن کلاه و جوراب و  ...است.
نخ مشترکشان ،وجود است .آن چه در ذهن ما میآید وجود نیست ،آن قالب است.
آنچه در ذهن ماست قالب یعنی کلاه ،دستکش و ...است .عین وجود در ذهن ما
نمیآید .در خارج جز وجود چیزی نیست .ما در ذهن ،وجود را از ماهیت جدا
میکنیم ،ماهیت در ذهن میآید.
البته ذهن چون خلاق است ،به آن وجود میدهد .این وجودی که ذهن به آن
میبخشد ،وجود ذهنی میشود .تصویری که از آسمان دارم ،از لحاظ ماهیت عین
همان آسمان خارجی است از لحاظ وجود فرق میکند .آسمان خارجی ،وجود
خارجی و آسمان ذهنی ،وجود ذهنی دارد .آسمان و زمین و انسان و حیوان ،مفهوم
است و خارج ،وجود است .خدای تعالی حد ندارد ،ماهیت ندارد .چون ماهیت ندارد،
جنس و فصل ندارد .چون جنس و فصل ندارد ،نمیشود تعریفش کرد.
ما چه چیز را تعریف میکنیم؟ میگویند انسان را تعریف کن .میگوییم انسان،
حیوان ناطق است .در ادبیات میگویند فاعل را تعریف کن .میگوییم فاعل اسمی
است مرفوع ،که یک فعل تام ِمعلوم مقدم ،به آن اِسناد دارد .اینها همه مفاهیم است.
جنس و فصلها را کنار هم دیگر میچینیم  ،فاعل میشود.
اما وجود بی نهایت را نمیشود تعریف کرد ،زیرا جنس و فصل ندارد .جنس و
فصل حد و قید هستند و نامحدود ،قید ندارد .پس نه جنس و نه فصل دارد .وقتی
جنس و فصل نداشت ،تعریف ندارد .نه میشود تعریفش کرد ،نه میشود آن را در
ذهن آورد.
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وقتی چیزی در ذهن میآید  ،ذهن ظرفِ آن معلومِ خارجی میشود .معلومِ بی
نهایت ،اصلاً در ذهن جا نمیشود و حد ندارد لذا با مفاهیم ذهنی قابل شناخت نیست.
تمام گزارههایی که در ذهنمان داریم ،غیر از اوست.
لذا علامه میفرماید :او وجود محض است .ماهیت ندارد ،در نتیجه داخل شدن او
در ذهن محال است .وقتی ماهیت نداشت ،جنس و فصل در نتیجه تعریف ندارد ،پس
قابل تصور نیست .چطور میخواهید تصورش کنید؟ تصور یعنی چه؟ تصور یعنی
جنس و فصل .او که جنس و فصل ندارد .چون ماهیت ندارد .اصلاً در ذهن قابل
ت
تصور نیست .محال است که در ذهن بیاید .ماهیتی که در ذهن میآید  ،آن ماهی ِ
وجودِ خارجی است .مفهوم ذهنی ،وجود ذهنی دارد .خدا اصلاً ماهیت ندارد که وجود
پیدا کند .چه به وجود خارجی ،چه به وجود ذهنی .وجود خارجی یا ذهنی وقتی
ماهیت داشت ،محدود میشود.
میفرماید :اصلاً او ماهیت ندارد که یکی از دو تا وجود را بگیرد .تمام ماهیتها
یا در خارجاند ،که وجود خارجی دارند؛ و یا در ذهن هستند که وجود ذهنی دارند.
او اصلاً ماهیت ندارد .ماهیتی در کار نیست ،پس وجود ذهنی ندارد .وجود خارجی
دارد که بی نهایت است .هر چه را ذهن تصور کند و هر حکمی را به آن تصور
ذهنیاش بدهد ،آن غیر خداست.
اسماء خدا نیز بیانگر آن حقیقت لا یتناهی نیستند؟ اسمائی که در ادعیه چون دعای
جوشن کبیر ذکر میشوند ،شرح انسان کامل است ،حضرت علی است .امام حسین
است .حضرت زهرا است .امام صادق فرمودند« :اسْمُ اللَّهِ غَیْرُ اللَّهِ وَ کل شیء وَقَعَ
عَلَیْهِ اسم شیء فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَا اللَّهَ»0؛ هر چه اسم«شیء» بر آن گذاشته شود
 )1بحاراألنوار :ج  4ص 160باب  -1المغایرة بین اَلسم و المعنى
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مخلوق است به جز الله تعالی .اسم آن است که به انسان کامل تعلیم داده شده است.
«عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کلها» ،همه اسماء را به آدم تعلیم داد .اسماء که در دعای جوشن
کبیر میخوانید ،خدا نیستند ،اسماء اهل بیت را صدا میزنید.
برای شرح و توضیح این مطلب به عبارتی از رسالهی شریف لب اللباب توجه
فرمایید:
«واقعیّت و حقیقت امام همان مقام نورانیّت اوست که سلطه بر جهان و جهانیان
دارد و امّا بدن عنصرى او گرچه آن نیز از سایر بدنها امتیاز دارد لکن آن منشأ اثر و
متصرّف در امور کائنات نیست.
و براى توضیح این نکته متذکّر مىگردد که :آنچه در عالم خلقت تحقّق مىیابد
منشأ آن ،صفات و اسماء الهیّه است ،و حقیقت امام همان اسماء و صفات خداست .و
بنا بر این اصل فرمودهاند که :چرخ عالم هستى و افلاک و همه کائنات به دست ما
حرکت مىکند و آنچه واقع مىشود به اذن ما واقع مىشود«:بنا عرف الله ،بنا عبد
الله» .0بنا بر این سالک در حال سیر ،در مراتب نورانیّت امام علیه السّلام سلوک
مىنماید و به هر درجهاى که صعود کند و در هر مرتبهاى که باشد امام علیه السّلام
آن مرتبه را حائز بوده و با سالک در آن درجه و مرتبه معیّت دارد».8
جمع بندی:
از عبادت به معرفت رسیدیم  ،از معرفت به محبت ،و از محبت به دوام ذکر .یعنی:
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-0حقیقت الحقایق ،خداست.
-8راه رسیدن به این حقیقت الحقایق ،معرفت نفس است.
-9راه معرفت نفس ،حب است.
-0راه حب ،دوام ذکر است.
-5راه دوام ذکر ،توجه به فقر است.
حقیقت الحقایق ،خدای تعالی است و راه رسیدن به این حقیقت ،معرفت نفس است.
به قول خواجه طوسی که فرموده :حمد خدای را که آغازِ همه از اوست .انجامِ همه
بدوست .بلکه خود ،همه اوست .خود ،همه اوست یعنی لا اله الا الله .جز خدا کسی
در کار نیست .حال اگر کسی خواست این حقیقت را شهود کند ،راهش چیست؟
فرمود :راهش معرفتِ نفس است .پس راه معرفت نفس ،انسان را به شهود این حقیقت
میرساند .هر موجودی غایتی دارد که در آن غایت به کما ِل خودش میرسد .انسان
هم غایتی دارد که آن غایت ،کمالِ انسان است .چون انسان موجود مجرد از ماده
است ،لذا بار دهی و ثمر دهی این انسان ،در جایی ماورای این عالم است .که میشود
عوالم دیگر .آنجا باید ثمره حرکت انسان ،میوه دهد؛ لذا کمالات انسان در آن عوالم
ظهور و بروز میکند.
منظور از این عالم و آن عالم اصلا مقاطع زمانی نیست .چه اینکه ممکن است
کسی در اثر سیر ،در همین دنیا به آن عوالم دست پیدا کند .حال با حفظ این مقدمه،
ثمره انسان و کمال انسان در جای دیگر است .این کمال چیست؟ میفرماید :این
کمال ،عبادت است« .وَ ما خَ َلقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِ ْنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُون» ،0یعنی غایت انسان که
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آنجا تمام کمالات انسان در آنجا شکوفا میشود ،عبادت است .پس راه انسان ،راه
عبودیت است.
بعد از بیان این مطلب فرمود :آیا طریق معرفت نفس ،ساخته یک عده از مؤمنین
است و اسلام آن را تایید کرده ،مثل رهبانیت مسیح؟ که جواب منفی بود .بعد فرمود:
عبودیت یعنی چه؟ عبودیت ،آن تصوری که ابتدا به ذهن انسان میآید ،نیست .اعمال
خشکی که انسان به اسم عبادت انجام میدهد ،مقصود نیست .گر چه اینها پل هستند
برای رسیدن به همان حقیقت .نه اینکه اینها ارزشی ندارند بلکه وسیلهاند نه هدف و
پوستند نه مغز .راه رسیدن به این معناست ،که او خودش را در مقام عبودیت نصب
کند و به جایی برسد که عبودیت ،او را از یاد خودش ببرد .همان که امام صادق
فرمودند که عبد خودش را در آنچه که خدا به او داده مالک هیچ نداند« ،اغفر لمن لا
یملک الا الدعا» .0تا جایی که خودش از یاد خودش میرود ،هر چه غیر از ذکر یار
از یاد رندان میرود و جز خدا چیزی آنجا باقی نمیماند.
پس غایت حرکت انسان ،رسیدن به این مطلب است .بعد به اینجا رسیدیم که آیا
دست یابی به این حقایق برای همه در این دنیا میسور هست ،یا میسور نیست؟ فرمود
که انسانها در طبایع و قرایح و نفوس مختلفند .اگر کسی مطابق آنچه در فطرتش
ثبت شده ،حرکت بکند و آن تربیت الهیه که تربیت نوعیه است شامل حال او بشود.
یعنی در یک کلام ،به آنچه که به نام دین آمده عمل بکند ،به این غایت دست پیدا
میکند.

 )1دعای کمیل
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حق تعالی میفرماید :عبد من! از من اطاعت کن ،تا تو را مثل خودم قرار دهم.
من آن طور هستم که اگر به یک چیز بگویم باش ،میشود ،تو هم همین طور میشوی.0
آیا هر کس در مسیر تهذیب نفس باشد ،به این هدف میرسد یا نه؟ فرمود :خیر،
نمیرسد .یک چیز دیگر میخواهد .البته وظیفه این است که این امور را انجام دهد و
در معرض باشد ،ولی رسیدن به سر منزل مقصود ،صرفا به این امور نیست.گرچه
گفتهاند:
صمت و جوع و سهر 2و خلوت و ذکر بدوام

ناتمامـان جهـان را کنـد ایـن پنـج

تمـام

ولی عارف بزرگی فرمود :نکند این پنج تمام .چرا؟ زیرا عنایت ربانی میخواهد
رسیدن به سر منزل مقصود ،جذبه میخواهد.
جمله چو شــهد و شــیر شــو وز خود خود

زآنکه ز شـــه فقیر را عشـــر و زکات

فقیر شو

میرسد

رحمت اوســـت کآب و گل طالب دل

جذبه او ست کز ب شر صوم و صلات
3

همیشود

میرسد

که بر گشـــاید درها مفتح الابواب

که نزل و منزل بخشــید نحن نزلنا

که دانه را بشـــکافد ندا کند به

که سر برآر به بالا و می فشان خرما

درخــــــــــــــــــــــــــــــت

که گشت مادر شیرین و خسرو حلوا

که دردم ید در آن نی که بود زیر

که کرد در صـــدفی آب را جواهر ها

زمــــــــــــــــیــــــــــــــــن

4

قاب قوس گذشــتی به جذب او ادنی

ي ََل أَ ُموتُ أَ ِط ْعنِي فِی َما أَ َم ْرتُكَ َحتَّى أَجْ عَلَكَ َحیا ً ََل تَ ُموتُ یَا
 )1أ َ َّن اللَّهَ تَعَالَى یَقُو ُل فِي بَ ْع ِ
ض ُكتُبِ ِه یَا ابْنَ آدَ َم أَنَا َح ٌّ
ش ْيءِ ُك ْن فَیَ ُكونُ أَ ِط ْعنِي فِی َما أَ َم ْرتُكَ أَجْ عَ ْلكَ تَقُو ُل ِلل َّ
ا ْبنَ آدَ َم أَنَا أَقُو ُل ِلل َّ
يءِ ُك ْن فَیَ ُكونُ  .مستدركالوسائل :ج  ،11ص25
ش ْ
 )2سهر :شب زنده داری ،صمت :سکوت ،جوع :گرسنگی
 )3دیوان شمس :غزل شماره 550
 )4دیوان شمس :غزل شماره 217

275

که کرد در کف کان خاک را زر و
نقره
ز جان و تن برهیدی به جذبه جانان

معرفت الله به الله
حضرت امام صادق میفرمایند:
و إلی ذلک یشیر ما فی توحید الصدوق ،مسنداً عن عبد الأعلی ،عن الصادق- -
 ،فی حدیث« :وَ مَنْ َزعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ اللَّهَ به حجاب أَوْ بِصُورَة أَوْ به مثال فَ ُهوَ مُشْرِکٌ
لِأَنَّ الْحِجَابَ وَ الْمِثَالَ وَ الصُّورَةَ غَیْرُهُ وَ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ مُوَحَّدٌ فَکَیْفَ یُوَحِّدُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ
ف
عَرَفَهُ به غیره إِنَّمَا عَرَفَ اللَّهَ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ فَمَنْ لَمْ یَعْرِفْهُ بِهِ فَلَیْسَ یَعْرِفُهُ إِنَّمَا یَعْرِ ُ
غَیْرَهُ لَیْسَ بَیْنَ الْخَالِقِ وَ الْمَخْلُوقِ شَیْءٌ وَ اللَّهُ خَالِقُ الْأَشْیَاءِ لَا من شیء یُسَ َّمی بِأَسْمَائِهِ
فَهُوَ غَیْرُ أَسْمَا ِئهِ وَ الْأَسْمَاءُ غَیْرُهُ وَ الْمَوْصُوفُ غَیْرُ الْوَاصِفِ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُؤْمِنُ بما لَا
یَعْرِفُ فَهُوَ ضَالٌّ عَنِ الْمَعْرِفَةِ لَا یُدْرِکُ مَخْلُوقٌ شَیْئاً إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تُدْرَکُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ إِلَّا
بِاللَّهِ وَ اللَّهُ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقُهُ خِلْوٌ مِ ْنهُ ،الحدیث».

0

مرحوم علامه طباطبایی درحاشیه ای بر بحار در ذیل این روایت شریف فرمودهاند
:
مدلول این اخبار این است که فاعل معرفت خداوند سبحان است .این روایت
شریف به خلاف سایر روایات ،صریح در نفی واسطه در معرفت خداوند سبحان است
و این که خداوند به ذات خود معروف است و هر چه غیر خدا ،به خدا معروف و
 )1بحاراألنوار :ج ،4ص  /16التوحید :ص 143-142
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شناخته شده است به خلاف آنچه که مشهور است که اشیاء به ذات و صفات و افعالشان
شناخته میشوند و الله تعالی به اشیاء شناخته میشود .شرح این روایت به اصول
علمی عالی نیازمند است و با اصول ساده و معمول قابل فهم و بیان نیست.

0

در رسالة الولایة ،مرحوم علامه فقط بخشی از این روایت را بیان کردهاند.
ابتدای روایت میفرماید:
اسم خدا غیر خدا است و هر چه بر آن اسم «شیء» واقع شود مخلوق است به
جز الله تبارک و تعالی .اما هرچه را که زبانها از آن تعبییر کنند یا دستها در آن
اثری بگذارند ،مخلوق میباشد.

8

باز میگردیم به ترجمه و شرح روایت از رسالة الولایه:
«وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ اللَّهَ بحجاب أَوْ بِصُورَة أَوْ بمثال فَهُوَ مُشْرِکٌ لِأَنَّ الْحِجَابَ وَ
الْمِثَالَ وَ الصُّورَةَ غَیْرُهُ» هر که خیال کرد که خدا را با حجاب یا صورت یا مثال
میشناسد ،مشرک است .چون قائل به دوئیّت شده است ،یکی اوست ،دیگری مثالش
اوست .یکی اوست ،یکی هم حجاب است.از پشت حجاب میشناسد .پس دو تا شد.
یکی خداست ،یکی هم مِثلِ خداست .این شد دو تا و قائل به آن مشرک شد .حجاب
و صورت و مثال غیر خداست.
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«وَ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ مُوَحَّدٌ فَکَیْفَ یُوَحِّدُ مَنْ َزعَمَ أَنَّهُ عَرَفَهُ بغیره» خدا واحد مُوَحَّد
است (شرح این عبارت بعدا میآید) .کسی که خیال کرده ،خدا را به غیر خدا شناخته
است ،چطور میگوید :من موحدم؟ چون اول ،اثبات غیر کرده ،بعد از آن غیر ،خدا را
شناخته است .حال میخواهد بگوید :خدا یکی است و شریک و مثل و مانند ندارد.
این که شد دو تا .همین راه شناخت ،خودش یک غیر شد ،پس یک غیر برای خدا
ثابت شد .غیر خدا که در کار نیست« .اِنَّما عَرَف الله مَن عَرَفَهُ بِالله» ،کسی خدا را
شناخته که خدا را به خدا بشناسد.
«إِنَّمَا عَرَفَ اللَّ َه مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ فَمَنْ لَمْ یَعْرِفْهُ بِهِ فَلَیْسَ یَعْرِفُهُ إِنَّمَا یَعْرِفُ غَیْرَهُ» کسی
که خدا را به خدا نشناخته باشد ،خدا را نشناخته است ،غیر خدا را شناخته است.
یءٌ» بین خالق و مخلوق ،چیزی نیست .یعنی چه
«لَیْسَ بَیْنَ الْخَالِقِ وَ الْمَخْلُوقِ شَ ْ
«چیزی نیست»؟ اگر من تصویری ذهنی در ذهن خود درست میکنم ،آیا دو تا شدهام
؟ یک اقیانوس درست میکنم ،سه تا شدهام ؟ هزار تا آدم درست میکنم در ذهنم،
هزار تا شدم ؟ آن تصویر ذهنی ،غیر من نیست خارج از من هم نیست ،مرتبهای از
مراتب وجود من است ،من ،در آن تصویر ظهور کردم.
«وَ اللَّهُ خَالِقُ الْأَشْیَاءِ لَا من شیء» خداوند اشیاء را از «لا من شیء» خلق کرد.
نفرمود« :من لا شیء» .اگر میگفت« :من لا شیء» ،یعنی از عدم خلق کرد .عدم که
وجود پیدا نمیکند ،از «لا من شیء» خلق کرد.
«یُسَمَّی ِبأَسْمَا ِئهِ فَهُوَ غَیْرُ أَسْمَائِهِ وَ الْأَسْمَاءُ غَیْرُهُ وَ الْمَوْصُوفُ غَیْرُ الْوَاصِفِ» خدا
را با اسامیاش صدا میزنند ،اما حقیقت او ،غیر از حقیقت اسماء است .اسماء ،غیر
خداست همان گونه که در ابتدای روایت فرمود :اسْمُ اللَّهِ غَیْرُ اللَّهِ .میگویی فلان
شخص ،فقیه است .فقیه ،غیر از اوست .فقیه ،صفت او است.
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«فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُؤْمِنُ بما لَا یَعْرِفُ فَهُوَ ضَالٌّ َعنِ الْمَعْرِفَةِ» اگر کسی خیال کرده که
به کسی ایمان دارد که نمی شناسدش ،گمراه است.
«لَا یُدْرِکُ مَخْلُوقٌ شَیْئاً إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تُدْرَکُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ إِلَّا بِاللَّهِ» اصلاً اگر بخواهد
درک کند ،باید با خدا درک کند .مثل اینکه تصویر ذهنی من ،یک واسطه برای شناخت
من پیدا کند .در آن فضایی که تصویر ذهنی من زندگی میکند ،جز من چیزی در کار
نیست .کدام واسطه است که میخواهد واسطهاش کند که من را بشناسد؟ اگر بخواهد
مرا بشناسد ،من باید خودم را به او بشناسانم .پس راهی به سوی معرفت حق تعالی
نیست ،مگر با رویت و مشاهدهی خود او.
«وَ اللَّهُ خِلْوٌ ِمنْ خَلْقِهِ وَ خَلْ ُقهُ خِلْوٌ مِنْهُ»؛ خداوند از خلق خالی است و خلق از
خدا خالیند.
شرح روایت :
این روایت شریف ثابت میکند هر مخلوقی که اندک ادراکی دارد و کوچکترین
چیزی را ادراک میکند ،قادر به معرفت حق تعالی است؛ و ثابت میکند که این معرفت
غیر از معرفتی است که از طریق فکر به دست میآید ،فکری که خود ،از طریق ادله
و آیات به دست میآید؛ و پرداختن صرف به معرفت از طریق استدلال ،خالی از جهل
به خداوند و شرک خفی نیست.

0

اما آنکه فرمود «اِنَّما هُوَ واحِدٌ مُوَحَّد ،اَی واحِدٌ مَحضٌ لا کَثرة فیه»؛ من هم واحدم،
من که دو نیستم .شما هر کدام یک هستید .همه ما واحدیم .این که کمال نیست .کدام
آدم در عالم دو تاست؟ هر کسی واحدست .ولی ما واحدهایی هستیم که از اِثنان منع
 )1المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،8ص265 :
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نمیکنیم .من واحدم ،شما هم واحدید ،کنار هم نشستهایم .چرا؟ چون ما واحد
محدودیم .اما اگر یکی بود که نامحدود بود ،دیگر جایی برای ظهور دو باقی نمیگذارد.
خدا ،یکِ نامحدود است؛ لذا هر جا در قرآن میگوید :واحد .میگوید :واحدِ قهّار.
واحدِ قهار یعنی یکی که قهر و غلبه بر دیگران دارد ،اجازه ظهور دو نمیدهد ،چون
جایی برای دو نیست .چون این یک ،نامحدود است .میفرماید :این که گفت واحدٌ
مُوَحَّد .واحد محض است که کثرت ندارد.
این ،برهانی را نشان میدهد که ممتنع است معرفتِ غیر ،موجب معرفت خدای
سبحان شود.
این گزاره را میخواهیم رد کنیم« :معرفتِ غیر ،مستلزم معرفت الله است».
میخواهیم بگوییم که ما از معرفت آفاقی ،به معرفت الله پی میبریم .آسمان و زمین
را تماشا میکنیم ،معرفت پیدا میکنیم .از غیر به خدا پی میبریم .ولی این ،معرفت
نیست .چرا؟
علم ،عین معلوم است .وقتی به چیزی علم پیدا میکنیم ،عالمیم .آن چیزی که به
آن علم پیدا کردیم ،معلوم و رابطهی بین این دو علم است .آیا سه چیز موجود است؟
یا این سه  ،یک چیز است؟ شاید درباره اشیاء خارجی ،درک این مساله مشکل باشد.
اما فرض کنید ،من دندان درد دارم .اگر دندان درد داشته باشم ،دندان درد معلوم است؟
من عالمم؟ علمِ من به دندان درد ،علم است .سه چیز میشود .در تحلیل علمی ،سه
چیز است.
حال در ناحیهی موارد خارجی بحث میکنیم .من به خورشید علم دارم .خورشید
در خارج خورشید است ،علم به خورشید در درون من است و من هم عالمم ،خورشید
(حقیقت خورشید) معلوم است ،و من عالم هستم و چیزی این وسط بین من و آن
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معلوم به وجود آمد ،به نام علم .آیا در حقیقت اینها سه تاست یا یکی است؟ عالِم،
خودش ،ظرفِ علم است .یعنی علم ،مرتبهای از مراتب عالم است.
وقتی به خود مراجعه میکنم ،چند چیز هستم؟ آیا علم من ،این طرف من است و
قدرتم ،آن طرف من است .مثلاً صفت شاعریّتم ،آن طرف من است ،فقهم ،طرف دیگر
من است .یا من ،من هستم و یکی بیشتر نیستم .یک واحدِ بسیط هستم .شأنی از شئون
من ،علم است .پس منِ عالم با علمم متحد هستم .آن معلوم خارجی هم در درون من
است .یعنی خود من است .پس علم و عالم و معلوم ،متحد هستند ،یک چیز هستند.
برهان این مسأله در جای خودش آمده است که علم و عالم و معلوم متحد و
بالذات یک چیز هستند .پس اگر به چیزی علم پیدا کردید ،محال است که به مباینی
علم پیدا کنید .چون خودتان با علم متحدید .جمع متباینان که نمیشود ،وگرنه دو چیز
متباین ،یکی میشوند .عالِم یک چیز است ،علم یک چیز متباین است .جمع متباینین،
که جایز نیست .اگر اینها یک چیز و یک ظرف و یک کاسه شدند ،نمیتوانند متباین
باشند .این خلف است.
اگر بخواهیم علم به موجودات خارجی پیدا کنیم ،و از موجودات خارجی ،به
پروردگار علم پیدا کنیم ،باید این دو در واقع با هم متحد شوند و اتحاد محال است.
یا باید اگر متباینند و دو چیز هستند ،باید بشوند یک چیز ،این هم که محال است زیرا
دو متباین اند .فرض مساله این است که این یک چیز است و آن یک چیز دیگر است.
این هم محال است .گفتیم دو تا هستند ،چه زمانی دو ،پیدا میشود ؟ وقتی دو عدد
یک وجود داشته باشد که با یکدیگر اختلاف داشته باشند.
در موضوع مورد بحث یعنی معرفت پیدا کردن از غیر خدا به خدا بین خدا و غیر
خدا یک جهت اتحاد و یک جهت اختلاف وجود دارد؛ زیرا اگر از همهی جهات متحد
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باشند که دو به وجود نمیآید.پس خداوند حداقل دارای دو عضو است .اگر این طور
باشد ،آن وقت علم به خدا ،لازمه ترکیب است .در ذات او هم ترکیب راه ندارد .در
رساله توحید ثابت شد که خدا واحدِ نامحدود است .اگر خدای تعالی ،جزء داشته
باشد و مرکب باشد ،باید هر جزءاش محدود باشد .چرا؟ چون این جزء باید جایی
تمام شود تا نوبت جزء بعدی برسد .اگر یک جزء نامحدود داشته باشد ،نامحدود هیچ
وقت تمام نمیشود که جا برای جزء بعدی بگذارد .پس هر چیزی که جزء داشته
باشد ،محدود است .داشتن جزء ،دلالت بر محدودیت میکند .چرا؟ مگر نمیگویید
جزء دارد .جزء یعنی چه؟ یعنی حداقل دو جزء دارد .چه زمانی میشود دو؟ وقتی
آن یک تمام شود ،نوبت به این یک برسد .این جا آن یکِ قبلی تمام شد ،نوبتِ یکِ
دومی شد .اگر آن یک قبلی نامحدود باشد ،هیچ وقت تمام نمیشود ،مرز و کرانهای
باقی نمیگذارد تا یکِ بعدی شروع شود .پس آن جزء ندارد ،دو این جا اتفاق نمیافتد،
دومی در کار نیست که از آن اولی به دومی پی ببری ،جا برای غیر نمیگذارد .معنی
اینکه فرمود« :لیس بین الخالق و المخلوق شیءٌ» ،این است .یعنی دو چیز در کار
نیست .دو در کار نیست که یک خالق و یک مخلوق داشته باشی .یکی است.
که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحـده لا الـه الـا هــو

1

اگر من مخلوقم ،او خالق است ،پس او تمام شد ،این جا نوبت من است .این جا
مرز خدا به پایان میرسد .پس خدا محدود شد .از اینجا مرز مخلوق شروع میشود.
چرا ،در یک صورت میشود ،در صورتی که ظهور او باشم .من و آیینه را رو به روی
هم بگذارید هزار تصویر از من در آیینهها میافتد .عالم آیینه اوست .دریاست ،هر
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کاسهای از دریا شده یک موج ،یک دریا بیشتر نیست ،موجها همه نگاههای شما به
دریاست.
این فرع آن عبارت قبلی است که فرمود« :اِنَّما عَرَفَ الله مَن عَرَفَهُ بِالله» و عبارت
«و لا یُدرِکُ مخلوقٌ شَیئاً الا بالله» ،به منزله برهان است .وقتی دویی در کار نبود ،من
دومی نیستم ،آسمان و زمین هم دومی نیستند ،یکی بیشتر نیست .پس هر جا علمی
هست ،اوست .هر جا قدرتی هست ،اوست .هر جا ادراکی هست ،اوست .جایی نیست
که علم و ادراک و قدرتی ظهور پیدا کند ،مگر این که متعلق به اوست .هر جا ادراکی
اتفاق میافتد ،افاضه اوست .هر جا فهمی اتفاق میافتد ،از آن اوست .هر جا معرفتی
اتفاق میافتد ،متعلق به اوست .چون دو در کار نیست .چطور میشود چنین خدایی
را با غیر بشناسید؟ در حالی که اصلا غیری در کار نیست؛ بلکه همه چیز ظهورِ او و
همه هستیاش ،از آن اوست .هر جا معرفتی اتفاق میافتد ،فعل اوست ،کار خود
اوست .کسی او را میشناسد که به او ،او را بشناسد.
در فضای وجودی خودم ،هزاران انسان درست میکنم .من یک واحد بسیطم .آن
انسانها ،هر حرکتی بخواهند بکنند و هر معرفتی پیدا کنند ،به اراده من است .اگر
بخواهند مرا تماشا کنند ،به اراده من است .اگر بخواهند مرا بشناسند ،باید من اراده
کنم .پس شناخت آنها ،متوقف بر اراده من است .هر ذاتی قوامش به اوست .اما قوام
او ،به کسی نیست .شما میخواهید یک غیر مستقل را بشناسید؟ میخواهید کسی را
بشناسید که هیچ چیزش مال خودش نیست .قبل از این که او را بشناسید ،باید چه
کسی را بشناسید؟ باید آن مستقل را که قوام این غیر مستقل به اوست بشناسید ،تا
غیر مستقل را بشناسید .میخواهید موجودات را ببینید ،خدا را از روی اینها
بشناسید؟ علم به غیرِ مستقل ،تابع علم به مستقلی است که همراه اوست .پس مسأله
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بر عکس است یعنی ابتدا باید خدا را شناخت تا آن غیر خدا یی را که قوامش به
اوست قابل شناسایی شود.
چون تا این جای روایت ،ممکن بود شنونده خیال کند حلول و اتحاد است و خدا
در موجودات حلول کرده است ،حضرت در ادامه فرمودند« :و اللهُ خِلوٌ مِن خَلقِه و
الخَلقُه خِلوٌ مِنه» ،خدا داخل در خلق نیست و خلق هم داخل در او نیستند.
این که فرمود :مخلوق با علم خدا به همه چیز علم پیدا میکند ،با صدر روایت که
فرمود :نمیشود با علم به شیء ،علم به غیر پیدا کرد ،منافات ندارد .در صدر روایت،
علم حصولی را نفی کرد ،در ذیل روایت علم حضوری را اثبات کرد .در صدر روایت
فرمود :از علم به غیر نمیتواند به او علم پیدا کند  ،چون علمِ حصولی است .در ذیل
روایت فرمود :با خدا به همه چیز علم پیدا میکند ،این علمِ حضوری است.
روایات بسیاری هم هست که میفرماید :با فکر ،نمیشود خدا را شناخت .خدا
جنس و فصل ،ماهیت و حد ندارد ،قابل شناخت با فکر و صغری و کبری و قیاس و
برهان نیست .جز از طریق معرفت نفس ،معرفت پیدا نمیشود .معرفتِ نفس است که
معرفت ایجاد میکند .حال معرفت نفس یعنی چه؟

معرفت نفس ،انقطاع از غیر خدا
معرفت نفس این است که انسان ،وجه یعنی صورت جان خود را به سوی حق
سبحانه و تعالی متوجه کند .چون انسان با صورت به هر موجودی رو میکند ،قبله
انسان آن جهتی است که به سمتش رو میکند .اگر قبله دنیا باشد ،وجه به سمت
دنیاست .معرفت نفس این است که انسان وجه خود را متوجه حق تعالی کند .هر
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چیزی که باعث مشغول شدنش از نفسش میشود ،از آن منقطع شود ،تا خودش را
آن طوری که هست مشاهده کند و ببیند نه تنها در افعال و صفات ،بلکه در اصل
وجود و ذات  ،محتاج حق تعالی است.
همهی پیچ و خمهای زندگی برای مشاهدهی همین حقیقت است .خدا انسان را
در پیچ و خم زندگی گرفتار میکند ،حال مناجات و دعا به او میدهد یا میگیرد ،تا
بفهمد که کار ،در دست او نیست و کنار بکشد.
سپردم جان و دل نزد تو و خود از میان رفتم
آهسته

کشیدم پای از کوی تو من آهسته
1

حالی میآید و انسان به آن دل میبندد ،مثلاً نماز شب خوانده ،اشکی ریخته ،اما
یک باره میرود .خیلی سخت میشود .بسط و نشاط میآید ،انسان خوشحال میشود
 ،بعد یک باره میرود .عشقی به دعا و عبادت و مناجات میآید .تماشایی به آسمان
میکند ،قطره اشکی از گوشه چشمش سرازیر میشود .گاهی با خودش میگوید:
بالاخره ما را هم از عرش صدا زدند .وقتی که این حالات از دست میرود چون آن
را از خودش میدانسته برای او خیلی سخت است.
کسی حال خیلی خوشی داشت که از دست رفته بود ،خیلی برایش سخت بود.
شخصی به او گفت :من ،بی حالیهایم را از حالاتم بیشتر دوست دارم .چون بی حالی،
مال من است .حال واقعی من آن است .نه آن موقع که حال دارم .آن موقع که حال
دارم ،مال من نیست و اما تو ،ظاهراً دنبال حالی .او میخواهد این را از تو بگیرد تا
دست را ببینی ،نه حال را .تو باید صاحب حال را ببینی ،نه حال را.

 )1دیوان فیض :غزل 824

285

ما نیامدیم که حال را ببینیم .حال معنوی را میدهد ،بعد آن را میگیرد .قبض و
بسط میدهد ،عشق میدهد و میگیرد .به انسان رونق میدهد ،حال مطالعهای میدهد
و میگیرد .تاثیر استماع را میدهد و میگیرد .این قدر این کارها را میکند ،تا انسان
دست او را که خود او را مشاهده کند.
تو را مقصود آن باشدکه قربان رهت گردم
آهسته

سپاری دل که گیری جان ز من آهسته
1

البته جنبههای دیگر هم هست .زندگی هرکس یک طور است .کسی در خیابان
منوچهری که مرکز طلاست طلا فروشی داشت .میگفت :یک سال کسی در مغازه من
پا نگذاشت .آیا چنین چیزی امکان دارد؟ آن هم طلا فروشی در خیابان منوچهری،
مرکز طلا فروشی!
خدا به هر کس با روشی خود را نشان میدهد .به کاسب یک طور و به عالم و
شاعر و  ....طور دیگر نشان میدهد .ما خیال میکنیم شاعر تا قلم را روی کاغذ
میگذارد ،شعر میگوید .بعضی وقتها ممکن است که شاعر مدتها نتواند شعر بگوید.
به او میگوید :تو نیستی .اگر شعر گفتن همین طوری است ،چرا من نمیتوانم یک
بیت شعر بگویم چرا او میتواند شعر بگوید؟ قلم را روی کاغذ میگذارد شعر میآید.
هدف این عطا کردنها و گرفتنها چیست؟
یک موقع همه به آدم اقبال میکنند .وقتی دیگر همه ادبار میکنند .یک موقع دست
آدم را میبوسند .یک موقع روی بر میگردانند و میروند .یک وقت رفیق صمیمی
آدم هستند ،وقت دیگر میخواهند گردن آدم را ببرند.
خلق را با تو بد و بدخو کند
 )1همان

تا که میلت جانب آن سو کند
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در زندگی هر کس نشانهای هست .کسی که در مسیر درس خواندن است ،گاهی
وقتها قبض میشود ،یک خط عبارت نمیتواند بخواند .گاهی هم آن چنان نشاط
دارد که اصلاً از شدت نشاط خوابش نمیبرد.
کسی میگفت ،من در ننوشتن معروف هستم .همه میدانند اصلاً نمیتوانم قلم روی
کاغذ بگذارم ،چیزی را بنویسم .یکی از ماههای مبارک رمضان از من خواسته شد
مطلبی دربارهی قرآن کریم بنویسم ،شوق فراوانی پیدا کردم گویی قلم در دستم وحشی
شده بود .با خودم گفتم هر که مرا بشناسد میفهمد که این کار در دست من نیست.
چون من همان آدم هستم که بیست سال است که یک خط هم ننوشتهام.
آدمی که یک خط نمیتواند بنویسد ،وقتی قلم در دستانش وحشی میشود .دستش
را روی کاغذ میگذارد  ،تا وقتی دستش از مچ نیفتد ،آن را زمین نمیگذارد .این
کیست؟ این همان آدمی است که تا هفته پیش یک خط هم نمیتوانست بنویسد.
انسان باید حواسش جمع باشد .نباید دل خوش کند به حال و بد حالی و قبض
بشود ،بعد با خدا دعوایش شود که ما قبض شدیم .نماز شب از دستمان رفت .مؤمن
باید ببیند کسی که این کار را با او میکند ،کیست؟
حال نوشتن میدهد و میگیرد ،تا بگوید این تو نیستی که مینویسی .حال عبادت
میدهد و میگیرد تا بگوید تو نیستی .انسان هر وقت فهمید که نیست ،آن وقت برایش
میریزند .اگر به ما کرامت بدهند ،سرمست میشویم.
کافی است یک خواب ببینیم ،همه جا اعلام میکنیم بعد صاحب کرامت میشویم
و کرامت از خودمان نقل میکنیم و مردم را جمع میکنیم ،هدایت میکنیم .برای اینکه
ظرفیتمان کم است.
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کسی میگفت  :همیشه از خدا گله داشتم .میگفتم :سالهاست که در این مسیر
هستم .چرا هیچ ندارم .یک خواب درست و حسابی هم نمیبینم .اگر انسان بخواهد
بفهمد در راه خداست ،لااقل باید خواب خوبی ببیند و بشارتی در خواب به او داده
شود .بعدها به این نکته رسیدم که اگر چیزی به تو داده بودند ،چون ظرفیت نداشتی،
با همان ،میرفتی ته جهنم و خدا را شکر میکنم و از ته دلم به این مطلب خوشحالم.
آقای بهجت فرمودهاند« :بعضیها را شیطان با کرامت جهنم میبرد» .خدا را شکر
که به ما کرامت نداده .اگر چیزی به ما داده بود ،چه میکردیم؟ اگر یک مساله حل
بشود ،برای انسان همه چیز میریزند و آن این است که بفهمد هیچ چیز حتی خودش
متعلق به او نیست .هر وقت فهمید بیت المال است ،امضای چک را به او میدهند.
چک بانک را دست چه کسی میدهند؟ دست کسی که به حساب بانک چک بکشد
نه به حساب خودش .کرامت را به کسی میدهند که آن را به حساب خودش نگذارد
نه به کسی که اگر کرامتی به او بدهند راه بیفتد و بازار درست بکند.
البته ممکن است برخیها را بخواهند دور کنند ،به آنها کرامت بدهند .کسی
استخاره داشت و استخارههای عجیب و غریب میکرد ،یکی از بزرگان فرمودند :
شاید این را به خاطر دنیایش به او دادهاند .یعنی استخاره به آدم میدهند ،در دنیا فرو
میرود .استخاره میکند ،همه چیز را هم میگوید با همان دور میشود .غیب میداند،
از حالات مردم با خبر است و با همان غیب فرو میرود.
کسی به در خانهی حاجی سبزواری آمد و گفت یک مقدار گوشت به من بدهید.
گفتند گوشت نداریم .گفت آشپز ،پشت هیزمها ،مقداری گوشت برای خودش نگه
داشته است .رفتند ،دیدند عجب ،از پشت در ،زیر هیزمها را میبیند .به آقا گفتند :بیا
که صاحب کرامتی آمده .آقا فرمودند :کرامتش چیست؟ گفتند :این کرامتش است.
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فرمود :اصلاً نمیخواهم قیافهی او را ببینم .تو رفتی کرامت پیدا کردی که عیوب مردم
را افشا کنی؟ آن آشپز بدبخت یک تکه گوشت برای خودش زیر هیزمها گذاشته .تو
رفتی کرامت پیدا کردی که اسرار مردم را افشا کنی؟ ببینید ما کجاییم حاجی سبزواری
کجا؟
خدا به ما لطف میکند .قبض و بستها و دادن و گرفتن حالات ،لطف خداست.
سکوی پرش اینجاست ،که آدم بفهمد که هیچ چیز متعلق به او نیست .این نقطه پرش
کجا اتفاق میافتد؟ دو میان بُر دارد .یکی تلاوت قرآن و دیگری در مجالس ابا عبدالله
الحسین.
در رساله شریف لب اللباب فرمودهاند:
سالک سعادتمند ،در اثر اهتمام در امر مراقبه به تناسبِ همان عوالم عِلْوى و به
مقتضیات آن منازل و مراحل ،موفق مىگردد که صفات بارىتعالى را مشاهده نماید
و یا اسماى ذات مقدسه او را به نحو کلیت دریابد .چه بسا در این موقع سالک ناگهان
متوجه مىگردد که تمام موجودات جهان یک واحِدِ علم است و یا غیر از یک قدرت
واحده ابداً قدرتى نیست؛ این در مرحله شهود صفات است .و اما در مرحله شهود
اسما که از این نیز برتر است سالک ملاحظه مىکند که در تمام عوالِم ،عالِم یکى است
و قادر یکى است و حىّ یکى است .این مرحله از مرحله ادراک صفات که در مرتبه
قلب پیدا مىشود اشرف و اکمل است:
صبِحُ وَ لَا یرَى قادراً و لا عالِماً و لا حیّاً سِوَى اللَّهِ تَعالَى .زیرا سالک
لَانَّ السّالِکَ یُ ْ
صبح مىکند و جز خداى متعال قادر و عالم و زندهاى نمىبیند.
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و این شهود غالباً در حال تلاوت قرآن پیدا مىشود .چه بسا خواننده قرآن
درمىیابد که خواننده ،او نبوده و کسى دیگر بوده است و گاه مىشود که ادراک مىکند
که مستمع نیز کسى دیگر بوده که استماع مىکند.
باید دانست که تلاوت قرآن را در حصول این امر تأثیر فراوانى است و سزاوار
است که سالک در حین اشتغال به نماز شب ،سُوَرِ عزائم را تلاوت کند ،چه از حال
قیام ناگهان براى خدا به سجدهافتادن خالى از لطف نیست و به تجربه ثابت شده است
که قرائت سوره مبارکه «ص» در نماز وتیره شب جمعه بسیار مؤثر است و خصوصیت
این سوره از روایتى که در ثواب آن وارد شده است معلوم مىگردد.

0

در مجلس امام حسین با شنیدن مصائب ابا عبدالله ،وقتی به نقطه اوج مصیبت
میرسند ،میبینند که کسی به کربلا آمده ،همه چیز خودش را برای هدایت بشر فدا
کرده است.
این :حالت وقتی برای انسان در مجلس ابا عبدالله پیدا میشود ،انسان از خودش
میگذرد و فانی میشود .وقتی روضه میخوانند ،اول برای خودش گریه میکند ،که
ای امام حسین دستم را بگیر و مرا نجات بده .کمی جلوتر ،خودش را فراموش
میکند .اوج که میگیرد ،نمیگوید :امام حسین مرا نجات بده .اصلاً یاد خودش
نیست .آن چنان غرق در مصیبت شده ،پردههای مصیبت در مجالس عزاداری وقتی
کنار میرود ،دیگر برای خودش گریه نمیکند .یک لحظه متوجه میشود ،میبیند دارد
برای امام حسین گریه میکند.یکی از بزرگان میفرمودند« :باید هزاران قطره اشک
بریزیم تا یک قطره برای امام حسین اشک بریزیم».

 )1رساله لب اللباب ،ص46-45 :

290

این از خود گذشتگی ،درس عاشوراست .کلاس درس رسالة الولایة ،وصل به
کلاس درس عاشوراست .هر جا بحث این رساله به اوج میرسد و انسان میخواهد
مثال بزند ،جزء ابا عبدالله کسی را نمیتواند پیدا کند که آمده باشد ،همه چیز خود
را فدا کرده باشد.
خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش

بنماند هیچش الا هـوس قمـار دیگر

1

آن هایی هم که با او همراه بودند ،همین طوری شدند .میگفت :اگر هزار بار دیگر
مرا زنده کنند و بمیرانند ،زنده کنند و بمیرانند ،من باز هم با تو هستم .با مرگ و زندگی
کار ندارد .امام حسین را میخواهد .این با بهشت هم کاری ندارد ،با جهنم هم کاری
ندارد.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی

تو باشم
به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم

بهگفت و گوی تو خیزم به جست و جوی

تو باشم
نظر به سوی تو دارم غلام

به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم
روی تو باشم
به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

ز خواب عاقبت آگه ،به بوی موی

تو باشم
جمال حور نجویم ،دوان به

حدیث روضه نگویم ،گل بهشت نبـویم
سوی تو باشم
می بهشت ننوشم ز دست سـاقی رضـوان
تو باشم
 )1دیوان شمس :غزل 1085

مرا به باده چه حاجت که مست روی
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هزار بادیه سهلست با وجود تو رفتن
سوی تو باشم

و گر خلاف کنم سعدیا ،به
1

این زبان حالِ حبیب بن مظاهر و حر است .ما هم به دروغ میگوییم .ولی
ک
میگوییم ،تا دروغ ما به راست تبدیل بشود .به دروغ میگوییم« :إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّا َ
نَسْتَعینُ» ،تا به حقیقت تبدیل بشود.
آقای بهاءالدینی رفته بودند جمکران ،آقای بهلول به ایشان گفته بودند :نمیروید
داخل ،نماز بخوانید؟ هر رکعت صد تا «إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ» دارد که میشود
دویست تا ،گفته بود :ما برویم داخل ،دویست تا دروغ بگوییم که چه بشود؟ دویست
ن» ،دروغ است دیگر .حالا
تا دروغ .دویست بار بگوییم« :إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعی ُ
ک
ما ،روزی ده بار دروغ میگوییم،در نمازهای واجبمان روزی ده بار میگوییم «إِیَّا َ
نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ» .آنقدر میخواهیم دروغ بگوییم ،تا به حقیقت تبدیل بشود .ما
که میدانیم دروغ است .خدایا دروغ است« .إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ» چه کسی
ک نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ»؟ او امام حسین است.
میگوید «إِیَّا َ
ما میگوییم :گل بهشت نبویم ،جمال حور نجویم ،دروغ میگوییم .یک تار موی
حورالعین در این دنیا بیاورند ،همه غش میکنند .ما همانی هستیم که با یک تار موی
حورالعین غش میکنیم .حالا گل بهشت نبویم ،جمال حور نجویم؟ ابوالفضل میگوید
گل بهشت نبویم ،جمال حور نجویم به گفتگوی تو باشم به جستجوی تو باشم .ما
دروغ میگوییم .این شعر مربوط به ابوالفضل است .مربوط به ما نیست .این زبان
حال حضرت ابا الفضل است که:

 )1دیوان سعدی :غزل 403
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راهم مزن به وصــف زلال خضــر که من

از جام شـــاه جرعهکش حوض کوثرم

من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال

کی ترک آبخورد کنــد طبع خوگرم

شاها من ار به عرش ر سانم سریر ف ضل

مملوک آن جنابم و مســـکین آن درم

عهد ال ست من همه با ع شق شاه بود

و از شــاهراه عمر به دین عهد بگذرم

گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر

این مهر بر که افکنم این دل ک جا برم

ای شــاه شــیرگیر چه کم گردد ار شــود

در ســـایه تو ملک فراغت میســـرم

بر گلشــنی اگر بگذشــتم چو باد صــبح

نی ع شق سرو بود و نه شوق صنوبرم

بوی تو میشـــنیدم و بر یاد روی تو

دادند ســـاقیان طرب یک دو ســـاغرم

شـــکر خدا که باز در این اوب بارگاه

طاووس عرش می شنود صیت شهپرم

نامم ز کار خا نه عشـــاق محو باد

گر جز مح بت تو بود شـــ غل دیگرم

ای عاشـــقان روی تو از ذره بیشـــتر

من کی ر سم به و صل تو کز ذره کمترم

بن ما به من که منکر حســـن رخ تو

1

کیست

 )1دیوان حافظ :غزل 329

تا د یدهاش به گز لک غیرت برآورم
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خلاصه و جمع بندی بحث
پس از ذکر این مقدمات طولانی باز میگردیم به اصل بحث و جمع بندی و توضیح
این برهان که  :ممتنع است معرفت غیر خدا موجب معرفت حق تعالی شود.
علم ذاتا عین معلوم است و در حقیقت علم و معلوم یک چیز هستند؛ و برای این
قضیه در جای خودش برهان اقامه شده است .ممتنع و محال است که علم به یک
شیء علم به شیء دیگری باشد که با آن مباین است چرا که اگر علم به یک مباین
موجب علم به مباین دیگر شود لازم میآید که دو شیء مباین یک شیء شوند و این
خلاف فرض مباین بودن آن دو است .اگر دو چیز باشند که به کلی متباین باشند؛ یعنی
هیچ وجه مشترکی نداشته باشند ،نمیتوانند پل معرفت بشوند .برای اینکه شیئی پل
معرفت به شیء دیگر بشود  ،لازمهاش این است که بین این دو ،یک وجه اتحاد و
اشتراک وجود داشته باشد .فرض مسأله این است که دو تا هستند .چه زمانی دو،
میشوند؟ وقتی که با هم اختلاف داشته باشند .اگر از جمیع جهات مشترک باشند که
دیگر دو تا نمیشوند ،میشوند یکی .پس اگر دو تا هستند ،یک وجه اختلافی دارند؛
لذا باید بین این دو شیئی که یکی میخواهد پل معرفت به آن یکی شود ،یک وجه
اشتراک و یک وجه اختلاف وجود داشته باشد.
فرض میکنیم آیات آفاقی بخواهد نشانه معرفه الله باشد در این حالت سه احتمال
وجود دارد؛ آیات آفاقی با حق تعالی یا مباین اند یا یک وجه اشتراک دارند و یک
وجه افتراق یا عین او هستند .عین او که نیستند ،اگر باشند میشوند خدا .یعنی این
پرده خدا میشود .آن دیوار هم خدا میشود .تباین هم اگر داشته باشند که پل معرفت
نیستند .پس حتماً اگر بخواهند پل معرفت بشوند ،باید یک وجه اشتراک و یک وجه
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اختلاف داشته باشند .پس باید هر کدام دو جزء داشته باشند که در یک جزء مشترک
و در جزء دیگر مختلف باشند .هرچه دارای دو جزء شد ،مرکب میشود؛ و هر مرکبی،
ناقص و محدود است .چرا؟ چون اگر چیزی مرکب باشد و دارای دو جزء باشد آیا
میشود از این دو جزء ،یکی بینهایت باشد؟ اگر یکی از دو جزء بینهایت باشد؛ جایی
برای جزء بعدی نمیگذارد .چه زمانی جزء دوم ظهور پیدا میکند؟ وقتی که جزء اول
به جایی ختم شود ،زمان آن تمام شود ،مقدار آن تمام شود ،حد آن به پایان برسد و
از اینجا بعدی شروع بشود .بینهایت ،نهایت ندارد تا از اینجا به بعد ،بعدی شروع شود.
پس اگر خدای تعالی مرکب و دارای جزء باشد ،محدود میشود.
این برهانی است که در بحث قبلی مطرح شد .بر اساس این برهان از طریق معرفت
آفاقی ،نمیشود او را شناخت .پس به اینجا رسیدیم که نزدیکترین راه بلکه تنها راه
رسیدن به خدا ،معرفت نفس است .تنها راهی که میشود از راه آن ،به معرفت دست
پیدا کرد ،طریق معرفت نفس است .حال معرفت نفس یعنی چه؟
هو أن یوجّه الانسان وجهَه للحقّ سبحانه ،و ینقطع عن کلّ صارف شاغل عن نفسه.
إلی نفسه ،حتّی یشاهد نفسه کما هی ،و هی محتاجة لذاتها إلی الحقّ سبحانه .معرفت
نفس این است که انسان ،چهره جانش را به سمت پروردگار بگرداند .هر چیزی که از
خودش مشغولش میکند ،آن را کنار بزند و از آن منقطع بشود .تا خودش را آن طور
که هست ،مشاهده کند .خودش چطور است؟ خودش این طور است که ذاتا محتاج
حق است.
مرحوم علامهی طباطبایی در کتاب شریف شیعه در اسلام در ذیل این روایت
میفرمایند:
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مراد از بیان (این روایت) ،اثبات نظریّه دقیقتری است در معرفت حق سبحانه ،و
آن این است که :به حسب حقیقت ،حق سبحانه بالذات معلوم است ،و علم به اشیاء،
به واسطه علم به اوست ،نه به آن نحو که به حسب ظاهر نظر به دست میآید ،و آن
این که ما اوّل از راه حس و غیر آن ،به اشیاء علم پیدا میکنیم ،و سپس به واسطه
اشیاء ،به حق سبحانه علم پیدا میکنیم.
بیان این مطلب ،روی پایه وحدانیّت مطلقه ذات حق ،گذاشته شده است؛ توضیح
اینکه :اگر تعلّق معرفت به حق سبحانه ،به واسطه چیزی که غیر اوست ،تحقّق یابد،
مانند حجاب یا صورت یا مثالی ،و بالاخره با یک واسطه فکری ،این واسطه مفروض،
یا مخلوق اوست یا نه؛ اگر مخلوق بوده باشد ،لازمش معرفت به مباین است با مباین،
و آن محال است ،و اگر غیر مخلوق بوده باشد ،لازمش تحقّق واسطه (امر ثالث) بین
خالق و مخلوق است ،و آن نیز محال است ،پس حق سبحانه به واسطه غیر خود
شناخته نمیشود؛ و چون اسماء و اوصاف که به حسب معانیشان بر حق اطلاق می
شوند ،غیر او میباشند ،موجب معرفت حقیقی نخواهند بود ،و در نتیجه ،کسی که
دعوی کند که با اسماء و اوصاف ،به حق ایمان آورده است ،در خصوص معرفت،
گمراه است.
پس حق سبحانه ،خود بلاواسطه خویشتن را میشناساند ،و چون به همه چیز
محیط است ،سایر اشیاء با روشن بودن او روشن و شناخته میشوند ،و البتّه احاطه
وی بر همه اشیاء ،به طور آمیزش و اختلاط با آنها نیست.

0

راجع به روایت معرفت نفس« ،من عرف نفسه فقد عرف ربه» ،8دو دیدگاه داریم.
یک دیدگاه آن دیدگاهی است که دیگران هم گفتهاند .گفتهاند :معرفت نفس ،معرفت
 )1شیعه مصاحبات عالمه طباطبایی با هانری کربن:ص 130-129
 )2بحاراألنوار :ج  ،2ص 32باب  -9استعمال العلم و اإلخالص في طلبه و تشدید األمر على العالم.

296

الله است .به چه معنا؟ به این معنا که وقتی انسان به خودش مراجعه میکند ،خودش
را در جمیع شئون ،فقیر الی الله احساس میکند .پس اگر من فقیرم ،یک غنی باید
باشد که فقر مرا برطرف کند .از مشاهده فقر خودش ،به مشاهده یک غنی پی میبرد.
معرفت نفس این است .وقتی فهمید از جمیع جهات فقیر است و در این مسیر هم
احتیاج به کمک دارد ،دنبال راه ،پیدا کردن درد ،شناسایی دوای درد میرود.
این روایت ،معنی دیگر هم دارد که خیلی دقیقتر از اینها است و از مباحث
حقیقی در علم نفس ،استخراج میشود.
نظر در آیات آفاقی ،علم حصولی است .علم حصولی ،حضور صورت شیء در
ذهن است .اما در علم حضوری ،خودِ حقیقت را مشاهده میکنید .یعنی حقیقت در
نزد شما حاضر است ،نه صورت و تصویری از حقیقت .به خلاف نظری که من به خود
دارم .من به خودم علم دارم .این علم حصولی است یا حضوری؟ خودم ،پیش خودم
حاضرم .قوای من ،پیش من حاضر است .علم من ،قدرت من ،حیات من و همه
کمالات من که از آن به کمال تعبیر میکنند.
اگر راجع به حیات بحث علمی کنیم که حیات چیست؟ جنسش و فصلش چیست؟
آثار حیات چیست؟ این علم حصولی است .اما وقتی که به سرائر خود مراجعه میکنیم،
حیات را احساس میکنیم .من هستم .هستی خودم را احساس میکنم .این احساسِ
هستی ،تصویر و جنس و فصل منطقی نیست .علم حضوری است .خود معلوم در نزد
من حاضر است.
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وقتی در آکادمی نشستهایم و راجع به دندان درد و خصوصیات آن در حال بحث
هستیم  ،این علم حصولی است .اما اگر دندان ،درد گرفت ،خود دندان درد پیش ما
حاضر است .خود دندان درد یعنی خودِ معلوم ،در نزد عالم حاضر است.
معرفت به نفس و قوا و اطوار وجودش ،معرفت شهودی و علم حضوری است.
تصدیق فکری و قیاس و برهان و شکل اول نیست .برهان تا وقتی باقی است که به
مقدماتش توجه داریم .اگر صغری و کبری برداشته شود ،نتیجه هم از بین میرود و
علم هم زائل میشود .مثلاً به چیزی علم دارید ،شبههای بر آن وارد میکنند .شبهه،
علم شما را متذلل میکند .شبهه ،صغری و کبری را باطل میکند ،لذا نتیجه را متذلل
میکند .تا الآن به این مسأله یقین داشتید .شبهه کارش این است که صغری و کبری را
سست کند .صغریِ یقینی و کبریِ یقینی را ظنی میکند ،شما شک میکنید .نتیجهای
که تا حالا به آن یقین داشتید ،نتیجهی مشکوک میشود.
در اینجا خود معلوم ،پیش عالم حاضر است .دیگر نمیشود شبهه وارد کرد.
مشاهدهاش میکنم .مثلاً دندان درد میگیرم شما بگویید دندان درد در عالم وجود
ندارد ،توهمی بیشتر نبوده ،آنهایی هم که گفتهاند ،دروغ گفتهاند .من همین الان دندانم
درد میکند ،شما هر چه قدر هم بگویید ،من باور نمیکنم.
البته باید انسان با دست توفیق الهی ،مشغول به آیات نفس خود بشود و فقر خودش
را نسبت به پروردگارش مشاهده کند .دریافت این حقیقت با بحث ممکن نیست .برای
توضیح صدق این مدعا به داستانی از مرحوم هیدجی اشاره میشود.
داستان حکیم هیدجی و مرگ اختیاری مرد عامی
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میگویند مرحوم هیدجی منکر مرگ اختیاری بوده است و خلع و لبس اختیاری
را محال میدانسته ،و این درجه و کمال را برای مردم ممتنع میپنداشته است ،و در
بحث با شاگردان خود جدّاً انکار مینموده و ردّ میکرده است.
یک شب در حجره خود بعد از بجا آوردن فریضه عشاء رو به قبله مشغول تعقیب
بوده است که ناگهان پیرمردی دهاتی وارد شده ،سلام کرد و عصایش را در گوشهای
نهاد و گفت :جناب آخوند! تو چکار داری به این کارها؟ هیدجی گفت :چه کارها؟
پیرمرد گفت :مرگ اختیاری و انکار آن؛ این حرفها به شما چه مربوط است؟
هیدجی گفت :این وظیفه ماست ،بحث و نقد و تحلیل کار ماست .درس میدهیم،
مطالعات داریم ،روی این کارها زحمت کشیدهایم؛ سر خود نمیگوئیم!
پیرمرد گفت :مرگ اختیاری را قبول نداری!؟ هیدجی گفت :نه.
پیرمرد در مقابل دیدگان او پای خود را به قبله کشیده و به پشت خوابید و گفت:
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّآ إِلَ ْیهِ راجِعُونَ و از دنیا رحلت کرد ،و گوئی هزار سال است که مرده است.
حکیم هیدجی مضطرب شد .خدایا این بلا بود که امشب بر ما وارد شد؟ حکومت
ما را چه میکند؟ میگویند مردی را در حجره بردید ،غریب بود و او را کشتید و س ّم
دادید یا خفه کردید.
بیخود از خود دویدم و طلّاب را خبر کردم ،آنها به حجره آمدند و همه متحیّر و
از این حادثه نگران شدند .بالاخره بنا شد خادم مدرسه تابوتی بیاورد و شبانه او را
به فضای شبستان مدرسه ببرند تا فردا برای تجهیزات او و استشهادات آماده شویم،
که ناگاه پیرمرد از جا برخاست و نشست و گفت :بِسْمِ اللَهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ،و سپس
رو به هیدجی کرده و لبخندی زد و گفت :حالا باور کردی؟ هیدجی گفت :آری باور
کردم ،به خدا باور کردم؛ امّا تو امشب پدر مرا درآوردی ،جان مرا گرفتی!
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پیرمرد گفت :آقاجان! فقط به درس خواندن نیست؛ عبادت نیمه شب هم لازم دارد،
تعبّد هم میخواهد ،چه میخواهد ،چه میخواهد  ...فقط بخوانید و بنویسید و بگوئید
و بس ،مطلب به این تمام میشود!؟
از همان شب حکیم هیدجی رویّه خود را تغییر میدهد ،نیمی از ساعات خود را
برای مطالعه کردن و نوشتن و تدریس کردن قرار میدهد و نیمی را برای تفکّر و ذکر
و عبادت خدای جلّ و عزّ .شبها از بستر خواب پهلو تهی میکند و خلاصه امر به
جائی میرسد که باید برسد .دلش به نور خدا منوّر و سِرّش از غیر او منزّه ،و در هر
حال انس و الفت با خدای خود داشته است؛ و از دیوان شعر فارسی و ترکی او می
توان حالات او را دریافت.
در آخر دیوانش وصیّت نامه او را طبع نمودهاند .بسیار شیرین و جالب است .پس
از حمد خدا و شهادت و تقسیم اثاثیّه و کتابهای خود میگوید« :از رفقا تقاضا دارم
وقتی مُردم عمامه مرا روی عماری نگذارند ،های و هوی لازم نیست ،و برای مجلس
ختم من موی دماغ کسی نشوند زیرا که عمر من ختم شده است و عمل من خاتمه
یافته است .دوستان من خوش باشند زیرا من از زندان طبیعت خلاص و به سوی
مطلوب خود میروم و عمر جاودان مییابم؛ و اگر دوستان از مفارقت ناراحتند إن
شاء الله خواهند آمد و همدیگر را در آنجا زیارت میکنیم .دوست داشتم پولی داشتم
و به رفقا میدادم که در شب رحلت من مجلس سوری تهیّه کرده و سروری فراهم
آورند ،زیرا که آن شب ،شب وصال من است.

 )1معاد شناسی :ج ،1ص107-106 :
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باز میگردیم به شرح مطلب .میفرماید :و ما هذا شأنه ،لاینفکُ مشاهدته عن
مشاهدة مقوّمه ،کما عرفت .فإذا شاهد الحقَّ سبحانه ،عرفه معرفة ضروریة ،ثم عرف
نفسه به حقیقةً ،لکونها قائمة الذات به سبحانه؛ ثم یعرف کلَّ شیء به تعالی.
در مرحله افعال ،هیچ فعلی نیست ،الا اینکه فعل الله است .بعد که بالاتر رفت ،هیچ
وصفی نیست الا اینکه اوصاف الهی است .این عالِم است ولی علم از آن خودش
نیست .حی است ،ولی حیات از آن خودش نیست .قادر است ولی قدرتش متعلق به
او نیست .بالاتر از این میشود« :انا لله و إنا إلیه راجعون» ،میبیند که انّیّتش هم مال
خودش نیست .اطوار وجودی ذات ،وصف و فعل میشود .فعل که فعل الله است.
صفت هم که صفت خداست .ذات هم که مال خودش نیست .إنّیّتش هم مال خودش
نیست ،چه برسد به اینها که توابعش است .اینجا مشاهده میکند که در جمیع اطوار
وجود فقیر است.
در این حال امر عجیبی را پیدا میکند .میبیند که ،حیات ،علم ،قدرت ،شنوایی،
بینایی ،اراده ،حبّ و سایر صفات و افعالش ،به اقیانوسی بی انتها متصل است .خودش
را متصل به اقیانوسی بینهایت میبیند .مشاهده میکند و میفهمد که خودش است و
خودش .هیچ کاری جز خودش ،ندارد .از دست خودش هم خلاصی ندارد .چون
خودش سالک و خودش مَسلک است .جاده خودش است و سالک هم خودش .همه
چیز اینجاست .خودش مسیر است .میبیند که از هر چیزی که فکر میکرده با آن
ارتباط و اتصال دارد ،جداست .آب را ساقی میدید ،وقتی تشنه میشد ،آب
تشنگیاش را برطرف میکرد .آب مثل حباب میشکند ،میبیند خدا ساقی بود .فقیر
چه کسی بود؟ من بودم .ساقی چه کسی بود؟ خدا بود ،آب کاره ای نیست .این حباب
آب ،شکسته میشود .من چه بودم؟ من فقیر بودم .شغل چه بود؟ شغل هیچ بود .رازق

301

خدا بود .من چه چیز بودم؟ من گرسنه بودم ،فقیر بودم .بر طرف کننده گرسنگی چه،
که بود؟ خدا بود ،نه غذا .خودش چیست؟ چه میماند؟ مجموعهای از نیازها .آنکه
رافع نیازها بود ،چه کسی بود؟ رافع نیاز خداست .وقتی حباب شکست ،همه اسباب،
یعنی آن چیزهایی که به آن تکیه میکرد ،در مقابل چشمانش مثل حباب شکسته
میشود.
دائماً شرکی میرود ،توحیدی به جای آن مینشیند .دائماً اضطرابی میرود،
اعتمادی میآید .همان چیزهایی که باعث اعتماد ماست ،موجب اضطرابمان میشوند.
اگر بیکار باشیم مضطربیم ،وقتی شغلی میگیریم ،به آن شغل اعتماد پیدا میکنیم .اما
همین شغل باعث اضطراب هم میشود ،چون هر لحظه ممکن است که بیرونمان کنند.
همان که موجب اعتماد است ،موجب اضطراب است.
شما پول زیادی دارید ،هم خوشحال هستید که پول دارید و هم ناراحتید که
قیمتها بالا میرود ،نگرانید که چکارش کنید .خانه دارید ،خیالتان راحت است ،ولی
قیمتها دارد پایین میآید ،نگرانید .پایین بیاید ،چه میشود؟ بالا برود ،چه میشود؟
خلاصه چه بالا برود ،چه پایین بیاید ،همه نگران هستند .چرا؟ چون اعتماد به شغل و
خانه و پول و  ....است .فرزند ندارید ،نگرانید ،وقتی دارید ،باز هم نگرانید؟ چون
خیال میکنید تربیتش میکنید .مسئول تربیتش شما هستید ،پس نگرانید.
وقتی فهمید که خودش هیچ کاره بوده و هست ،عالَم هم هیچ کاره است ،راحت
میشود .میفهمد از همه چیز منقطع است ،مگر پروردگارش که از درون و بیرون به
او احاطه دارد .خودش میماند و خدا .هرچه غیر خدا ساقط میشود .میفهمد که
دائماً او بوده و خدا .با خدا تنها بوده است .جز خدا نبوده .تمام آثاری که به او
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میرسیده ،از خدا بوده است« .قُلْ لَنْ یُصیبَنا إِلاَّ ما کَتَبَ اللَّهُ لَنا» .0یکی آمده به او
توهین کرده ،یکی به او محبت کرده .این توهین را از او دیده ،محبت را هم از او ،نه
آن بوده ،نه این ،دست خدا بود که از این آستین بیرون آمد .اگر چه در بین مردم است،
اما جز خدا کسی نیست .کسی صاحب اثر نیست .در این هنگام چهره جانش از همه
چیز منصرف میشود.
قرآن کریم داستان عدهای را بیان میکند که به آنها گفتند« :إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا
لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ» ،مردم بر علیه شما همه اجتماع کردهاند ،بترسید« .فَزادَهُمْ إیماناً» ،نه
تنها نترسیدند ،ایمانشان زیادتر شد« .وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ»« ،فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَة
مِنَ اللَّهِ وَ فَضْل لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ» ،8خدا به آنها نعمتی داد .علامه فرمود :این نعمت
ولایت است ،به قرینه دو طرف آیات .چون اینها گفتند« :حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ»،
خدا وکیل ماست .خدا هم گفت من هم به شما این نعمت را میدهم که خودم امورتان
را اداره میکنم« .فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَة»؛ یعنی ولایت «و فَضْل لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُو ٌء» ،به اینها
هیچ ضرری نمیرسد .در این حال این فرد همه چیز را فراموش میکند .همه چیز از
یادش میرود.
الا سری که در قدم یار

هیچم نمـاند در همـه عـالم بـه اتفـاق
میکنم
من هر چه خواندهام همه از یاد من برفت
میکنم

 )1سوره توبه)51/9( :
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بارها از علامه سوالی میکردند :با وجود این که ایشان راجع به این موضوع مفصل
بحث کرده بودند میفرمودند :به خدای احد و واحد نمیدانم .یکی از بزرگان
میفرمودند :این نسیان ممدوح است .یک نسیان مذموم داریم که انسان در پیری همه
اطلاعات را فراموش میکند .اما این نسیان با آن فرق میکند .این نسیان ممدوح است.
اینجا در مقام فناست ،هیچ در صفحات خاطر نیست.
ایشان فرمودند :آقای میلانی در مشهد قبل از درس ،اول به حرم میرفتند که اولا
در حرم با ازدحام مردم رو به رو میشدند و اجازه نمیدادند که آقا حرکت کند .وقتی
به سمت حرم میرفتند کانّ هیچ بلد نبودند .وقتی از حرم بیرون میآمدند ،هیچ کس
اطرافشان نبود ،همان آقایی که صد نفر دورشان بودند ،میخواستند دست ایشان را
ببوسند .وقتی از حرم بیرون میآمدند ،هیچ کس دورشان نبود.
زمانی که اصحاب استفتا در محضر ایشان جمع میشدند و پرسش و پاسخ میشد
ایشان به گونه ای پاسخ میدادند گویا فقه در دست ایشان بود.
فرزند علامه نقل کردند که ایشان وقتی مینوشتند ،پانزده صفحه مینوشتند ،قلم را
زمین میگذاشتند .گفته بودند :آقا چرا نقطه نمیگذارید؟ ایشان گفته بودند :که دو ثانیه
وقت کمتر صرف میشود .در نقل دیگری فرمودند آن چنان مطالب به من هجوم
میآورد که نمیتوانم نقطه بگذارم .همین آقا وقتی به ایشان میگفتند ما را نصحیت
کنید ،میگفت :به خدای احد و واحد نمیدانم .خیلی که سعی میکردند ،میفرمود:
«فَاذْکُرُونی أَذْ ُکرْکُمْ».0
میفرماید :وقتی همه چیز را فراموش کرد ،خودش را هم فراموش کرده .دیگر بین
او و خدا حجابی نیست .دیگر ستری در کار نیست .پردهای در کار نیست ،حقیقت
 )1سوره بقره)152/2( :
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معرفت این است ،که همه چیز کنار برود  ،فقط خدا باقی بماند .این نوع معرفت را
سزاوار است معرفت الله به الله بدانیم؛ یعنی معرفت خدا به خدا .معرفت فکری ،انسان
را به جایی نمیرساند.
به رسالة الولایة بر میگردیم .میفرماید که مراتب فکری ،همان مراتب علم حصولی
است ،فکر کند تا خدا را بشناسد .در ادبیات میگویند مشتق دلالت بر دو معنا میکند.
وقتی میگوییم ضارب ،یعنی کسی که میزند .کسی هست ،زیدی هست و صفتی دارد
که آن زدن است .ضارب دو معنا دارد .ولی میگویند در مشتق ،ذات شرط نیست،
اصل ،آن صفت است .ضارب یعنی ضرب ،یعنی زدن .اصل با این صفت است نه با
ذات.
در آیه میفرماید« :أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللَّهِ»0؛ شما فقیرید .در مشتق ،ذات ،اصل نیست.
شما فقیرید .نه اینکه ،ما فقیریم ،یعنی «ما» یی هست که صفتش فقر است .لازمهاش
این است که یک ذاتی باشد ،متصف به صفت فقر .ما این نیستیم ،ما خود فقر هستیم.
«أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللَّهِ» ،یعنی فقر.
راه فهم مطلب مثال بحث کلاه و دستکش است .وقتی کلاه بافتنی را تماشا میکنید،
ترکیبی است از نخ و قالب .نخ بافتنی را ریختهاند در قالب ،کلاه شده ،در قالب دیگری
ریختهاند ،شال شده است .اگر سر نخ را بگیرید و بکشید ،از کلاه چه میماند؟ هیچ.
کلاه مثل لیوان نیست .لیوان ،یک شیء است که وقتی در آن آب میریزید و بعد که
آن را خالی کنید ،لیوان خالی میشود ،میشود لیوانِ خالی ،ولی خود لیوان شیئیّتی
دارد .اما کلاه بدون نخ چه چیز است؟ کلاه بدون نخ یعنی هیچ .کلاه یعنی یک هیچ که
از نخ پر شده است.
 )1سوره فاطر)15/35( :
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فقیر یعنی هیچی که صفتش فقر است؛ یعنی خود فقر .آن وقت این هیچ ،از همه
چیز پر شده است .این همان فرمایش خواجه است :حمد خدای را که آغاز همه از
اوست و انجام همه بدوست ،بلکه خود ،همه اوست.
کسی که شأنش این است ،یعنی کلاه است ،یعنی فقر یا هیچ است ،اگر این فقر را
مشاهده کرد ،حتماً مقوّم خود را مشاهده میکند .چون بالاخره علم دارد ،قدرت دارد،
حیات دارد ،ولی متعلق به خودش نیست .اگر فهمید خودش فقر محض است ،متوجه
میشود که این حقیقت از جای دیگری است.
معنای روایت «من عرف نفسه فقد عرف ربه» ،0این نیست که هر که خودش را
شناخت ،خدا را خواهد شناخت .میفرماید :معنی این روایت این است که هر کس که
خود را شناخت ،ابتدا خدا را شناخته و بعد از آن خود را به خدا شناخته است.
من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ کسی که خود را شناخت ،اول خدا را شناخته است
و از خدا ،خودش را شناخته است .همان طور که این جا فرمود معرفت الله به الله،
یعنی اول حقیقت را مشاهده کرده ،بعد انعکاس این حقیقت را در صفحه فقر خودش
مشاهده کرده است .وقتی به این معنا ،حق را مشاهده کند ،ضرورتاً معرفت پیدا میکند.
خودش را به او میشناسد .حقیقتاً میفهمد که قِوام ذاتش به اوست .ذاتش فقر است
ولی فقری است که از چیزی پر شده است ،حیات و قدرتی است ،که قوام آن به اوست.
وقتی این معنا را شناخت ،همه را میشناسد .چون همه ،همان فقیراند .میشود همان
روایت که فرمود :کسی که معرفت نفس پیدا کند ،همه اشیاء را میشناسد.

 )1بحاراألنوار :ج  ،2ص ،32باب  -9استعمال العلم و اإلخالص في طلبه و تشدید األمر على العالم.
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روایت یوسف
حضرت علامه روایتی را مطرح میکنند که آن را از غرر روایات میدانند و تمامی
مطالب گفته شده در قبل را تأیید میکند .این روایت شریف که به نام روایت یوسف
از آن نام میبریم از این قرار است:
«قَالَ الصَّادِقُ :مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ اللَّهَ بِتَوَهُّمِ الْقُلُوبِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ
یَعْرِفُ اللَّهَ بِالِاسْمِ دُونَ الْمَعْنَى فَقَدْ أَقَرَّ بِالطَّعْنِ لِأَنَّ الِاسْمَ مُحْدَثٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْبُدُ
ن زَعَمَ أَنَّهُ یَعْبُدُ الْمَعْنَى بِالصِّفَةِ لَا بِالْإِدْرَاکِ
الِاسْمَ وَ الْمَعْنَى فَقَدْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ شَرِیکاً وَ مَ ْ
فَقَدْ أَحَالَ عَلَى غَائِب وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْبُدُ الصِّفَةَ وَ الْمَوْصُوفَ فَقَدْ أَبْطَلَ التَّوْحِیدَ لِأَ َّن
الصِّفَةَ غَیْرُ الْمَوْصُوفِ وَ مَنْ َزعَمَ أَنَّهُ یُضِیفُ الْمَوْصُوفَ إِلَى الصِّفَةِ فَقَدْ صَغَّرَ الْکَبِیرَ وَ ما
قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ».

0

کسی که با توهم قلوب ،خدا را بشناسد ،مشرک است .چون توهم قلوب یک چیز
است ،و خدا چیز دیگری؛ و این دو تا میشود و دو ،شرک است .اگر کسی خدا را
با اسم بشناسد ،این هم ،معرفت ندارد ،چون اسم ،مُحدَث است .اسم بعد از مسمی
است.کسی که خیال کند اسم و معنی را میپرستد با خدا شریک قرار داده است .کسی
که خیال کند معنی را با صفت نه با ادراک میپرستد ،احاله به غائب کرده است.کسی
که خیال کند صفت و موصوف را پرستش کرده ،توحید را باطل نموده است زیرا صفت
غیر از موصوف است.

 )1تحفالعقول :ص 329-325
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چه زمانی صفات مرا میگویند؟ وقتی که خودم نیستم .میگویند کسی هست که
این صفت را دارد .مثلا شاعر یا مترجم است  ،این صفات اوست .چرا صفات مرا
میگویند؟ چون خودم نیستم .وقتی خودم هستم ،دیگر صفاتم را نمیگویند.
اگر فهمید به صفت میشناسد ،به غائب احاله کرده است .اگر صفت را به موصوف
اضافه میکند ،بزرگ را کوچک گردانده است ،چون هر صفتی ،حد موصوف است.
وقتی گفتید شاعر است ،حدش زدید .صفت ،حد است .میگویید این مسلمان ،شیعه
و دوازده امامی است و هر کلمهای که اضافه میکنید ،حد میزنید .این ،مفهوم منطقی
است .مفهوم ،تحدید مصداق است .مصداق را وقتی حد میزنند ،مفهوم میشود .اگر
صفتی را به کسی اسناد دادید ،او را حد زده و در قالب این صفت محدودش کردید.
اگر کسی صفتی را به موصوفی نسبت دهد ،آن را کوچک گردانده است.
شنونده که از طریق اسماء و صفات خدا را شناخته بود ،تعجب کرد و گفت:
«قِیلَ لَهُ فَکَیْفَ سَبِیلُ التَّوْحِیدِ؟ قَالَ بَابُ الْبَحْثِ مُمْکِنٌ وَ طَ َلبُ الْمَخْرَجِ مَ ْوجُودٌ إِنَّ
مَعْرِفَةَ عَیْنِ الشَّاهِدِ قَبْلَ صِفَتِهِ وَ مَعْرِفَةَ صِفَةِ الْغَائِبِ قَبْلَ عَیْنِهِ».0
پس چطور میشود به توحید راه پیدا کرد؟ حضرت فرمود :راهش این است که
اول خودش را ببینی ،بعد صفتش را .وقتی کسی هست ،اول او را میشناسی بعد
صفتش را از خودش میشناسید .میگویند این شخص را میبینید؟ وقتی دیدید،
میگویند فقیه است ،بعدا صفت را میگویند .چه زمانی اول صفت را میگویند ،بعدا
او میبینید؟ وقتی که او نیست .شناختن صفت شخص غائب ،قبل از دیدن اوست .از
صفت موقعی استفاده میکنیم ،که خودش حضور ندارد.

 )1تحفالعقول :ص 329-325
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ن الشَّاهِدِ قَبْلَ صِفَتِهِ قَالَ:
شنونده باز هم نفهمید و گفت « :قِیلَ وَ کَیْفَ تُعْرَفُ عَیْ ُ
تَعْرِفُهُ وَ تَعْلَمُ عَلَمَهُ وَ تَعْرِفُ نَفْسَکَ بِهِ وَ لَا تَعْرِفُ نَفْسَکَ بِنَفْسِکَ مِنْ نَفْسِکَ وَ تَعْلَمُ أَنَّ
مَا فِیهِ لَهُ وَ بِهِ کَمَا قَالُوا لِیُو ُسفَ أإِنَّکَ لَأَنْتَ یُوسُفُ قالَ أَنَا یُوسُفُ وَ هذا أَخِی فَعَرَفُوهُ
بِهِ وَ لَمْ یَعْرِفُوهُ بِغَیْرِهِ وَ لَا أَثْبَتُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِتَوَهُّمِ الْقُلُوبِ».0
چطور میشود که اول خودش را ببیند ،قبل از اینکه صفاتش را بشناسد ،آن وقت
معرفت پیدا کند؟ حضرت فرمود :اول خودش را بشناسی ،بعد نشانههایش را .بعد
خودت را به او بشناسی .اول او را بشناسی .بعد صفاتش را بشناسی .بعد خودت را
بشناسی .خودت را با خودت نشناسی .بدانی که هر چه داری ،مال اوست و قوامش
به او است.
در اینجا به داستان یوسف تمثیل میزند ،اگر دو معرفه داشته باشیم ،کدام را مبتدا
و کدام را خبر قرار میدهیم؟ قبل از ساختن جمله معروف را مبتدا قرار میدهیم .یک
علی داریم ،یک برادرِ تو داریم .کسی را به اسم علی میشناسیم .اما نمیدانیم که علی
 ،برادرِ حسن است .وقتی علی وارد میشود ،میگوییم علی ،برادر حسن است .کدام
را مبتدا قرار میدهیم؟ علی را .برادر حسن را که نمیشناسیم ،مؤخر میکنیم .یک
وقت کسی میداند برادری دارد ،ولی اسمش را نمیداند .میگوییم :شما برادری داری.
برادر شما نامش علی است .معلوم را مبتدا و مجهول را خبر قرار میدهیم.
برادران چند سفر رفتند و آمدند و با یوسف رو به رو شدند .برادران به یوسف
گفتند« :ءَاِنَّکَ َلاَنْتَ یُوسُف» ،تو یوسفی؟ نگفتند :یوسف تویی؟ چه چیز را مبتدا قرار
دادند؟ اَنْتَ را مبتدا قرار دادند ،چون انت را میشناختند .این شخص را به کرامت،
بزرگواری ،درایت و لطف میشناختند .یکباره ،از کجا فهمیدند یوسف است؟ یک بچه
 )1تحفالعقول :ص 329-325
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ده ساله با مرد کامل چهل پنجاه ساله ،اصلاً چهره هاشان به هم شبیه است؟ آن بچه
هفت یا هشت ساله ،خلق و خویی داشته که الان در این مرد کامل آن خلق و خو را
ببینند؟ نه از علائم چهره ،نه قرینه حالیه ،نه قرینه مقالیه داشتند ،نه قیافه نشان دهندهی
چهرهی برادرشان بوده ،هیچ نشانهای و صفتی نداشتند از خود او پی بردند که این
یوسف است .جالب است در جواب هم یوسف گفت« :قالَ أنا یُوسُف» .نگفت یوسف
منم .گفت من یوسفم .اول من را مبتدا قرار داد« .قالوا ءَاِنَّکَ لَاَنْتَ یُوسُف قالَ أنا
یُوسُف وَ هذا أخی» ،حضرت فرمود :یوسف را به یوسف شناختند ،از غیر یوسف یا
صفاتش نشناختند .توهم هم نبود ،که تصویری از یوسف داشته باشند .اصلاً زمینهای
نبود .اصلاً به مخیله آنها خطور نمیکرد که عزیز مصر ،یوسف باشد .فکر میکردند
که یوسف همان سالها از بین رفت.
حضرت علامه در المیزان میفرماید :
انسان وقتی به سیر در نفس خود بپردازد و اغیار را از دل بیرون کند و با دل
خلوت کند از هر چیزی منقطع و به خداوند متعال میپیوندد ،و این خود باعث معرفت
پروردگارش میشود ،البته معرفتی که در حصولش چیزی واسطه نشده است ،و علمی
که هیچ سبب در آن مداخله نداشته است ،چون انقطاع به تنهایی تمامی حجابهایی
را که در بین است کنار میزند ،اینجاست که آدمی با مشاهده ساحت عظمت و کبریای
حق ،خود را از یاد میبرد ،و بنا بر این باید این معرفت را معرفت خدا به خدا نام
نهاد.
اینجاست که باطن نفس به این مطلب تصدیق و اذعان پیدا میشود که انسان فقیر
و محتاج به خدای سبحان و مملوک اوست به ملکی که در قبال آن هیچ استقلالی از
خود ندارد .در اینجا هم مراد امام صادق از اینکه فرمود :و از راه علم به او خودت
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را هم میشناسی ،آری تو خودت را از ناحیه خودت نمیتوانی بشناسی ،و نیز میدانی
و باور خواهی کرد که آنچه در نفس تو است آن نیز ملک خدا و قائم به اوست ،وجود
و بقایش از اوست.

0

همچنین در کتاب شریف شیعه میفرماید:
حدیث شریف ،صریح است در اینکه معرفت حقسبحانه ،از غیر راه حسّ و فکر
که همانا معرفت حقیقی است ،برای غیر ،میسور میباشد ،و در این صورت ،حق
سبحانه با خودش شناخته شده و همه چیز حتّی خود شناسنده با حق سبحانه شناخته
میشود .با این حدیث ،تأیید میشود و همچنین با ضمّ این حدیث به احادیث گذشته
که جامعترین آنها کلام امام هفتم « :لا حجاب بینه و بین خلقه الا خلقه» 8بود ،روشن
میشود که مانع این نوع معرفت حقیقی ،همانا توجّه انسان به جهان و جهانیان است،
چنانچه اگر همه چیز و حتّی خود را فراموش نموده و روی به درگاه خدا آورد ،به
معرفت حقیقی نایل خواهد شد.
همچنین است معنی حدیث معروف که شیعه و سنّی از رسول اکرم نقل کردهاند:
«من عرف نفسه عرف ربّه» 9که نفس را با نیستی و نیازمندی ذاتی وی ،باید شناخت،
نه با دارایی و خصوصیات کمالی ،وگرنه انسان از معرفت حقیقی محروم و با معرفت
غایبانه فکری که از دلایل و آثار بهدست میآید ،سرگرم خواهد بود.

0

 )1ترجمه المیزان ،ج ،6ص258 :
 )2کتاب التوحید شیخ صدوق :ص309؛ این روایت را یونس بن عبد الرحمن از امام صادق از قول
امیرالمؤمنین نقل میکند .تعبیر روایت غیر خلقه است.
 )3بحاراَلنوار :ج ،2ص ،32حدیث22
 )4شیعه مصاحبات عالمه طباطبایی با هانری کربن ،ص162 :
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حضرت علامه در شرح روایت میفرماید :و تَعْلَمُ عَلَمَه ،به فتح عین و لام ،به معنی
علامت .اول او را بشناسید ،بعد علائمش را بشناسید و بعد خودت را ،به او بشناسی،
نه به غیر او .اگر عِلْمَه بخوانی ،توجیه این مسئله کمی سخت میشود.
غرر به آن دسته از آیات و روایات میگویند که حامل اصول اصلی کلمات
اهلبیت است .میفرماید :این روایت از غُرر روایات است .خصوص ًا تمثیلی که
حضرت درباره معرفت برادران یوسف زد .چون با این تمثیل ،حقیقت آن کلام سنگین
را آشکار کرد .میفرماید :اگر به روایت توجه کنید ،فقط از همین یک روایت میتوانید
همه اصولی را که در فصل قبل بیان کردیم ،استخراج کنید.
در پایان به عنوان جمع بندی مطالب ارزشمندی را از کتاب شریف شمس الوحی
تبریزی نقل میکنیم.

شناخت حق ،نتیجه لقای الهی
رؤیت قلبیِ رحمت خدا ،انسان را به شناختی از حق نایل میسازد که تحصیل آن
با برهان ،اندیشه و فکر به دست نمیآید و مختص موحّدان است ،از اینرو وقتی از
امام صادق علیهالسلام درباره توحید پرسیدند ،فرمود :من زعم أنّه یعرف الله بتوهم
القلوب فهو مشرک؛ اگر کسی بپندارد که خدا را با مفهوم ذهنی و فکر شناخته ،مشرک
است ،زیرا شناخت ،وقتی صحیح است که بین صورت ذهنی و شیء خارجی اشتراک
باشد ،چنان که ما در شناخت ،با ماهیات اشیا ارتباط ذهنی داریم و ماهیات ،اموری
ذهنی است و درباره وجودهای خارجی شناختی نداریم ،زیرا کثرات وجودهای
خارجی ،اموری خارج از ذهن ماست ،پس ما به خارج دسترسی نداریم تا آنها را
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بشناسیم و چیزی که بین ذهن و خارج ،مشترک باشد ،در اختیار ما نیست؛ مثلاً یک
مهندس کشاورزی خصوصیت همه درختان و ویژگیهای تمام نهالها را میشناسد،
چون درختان ،همانطور که در خارج موجودند ،ماهیاتشان در ذهن وی وجود دارد،
ت خارجی میوه میدهد؛ اما درخت ذهنی
هرچند نحوه وجودشان فرق میکند .درخ ِ
میوه نمیدهد و تنها بار علمی دارد ،لذا به او مهندس کشاورزی میگویند.
این خاصیت علم حصولی است؛ امّا این سخن را درباره خداوندی که هیچ مشارک،
مماثل و مانند ندارد﴿ :لَیسَ کَمِثلِهِ شیء﴾ 0چگونه بگوییم و او را چگونه بشناسیم؟ آن
مفاهیم و ماهیات ذهنی که نزد ماست ،نمیتواند حقیقت خدا باشد ،بنابراین خدا را با
مفاهیم ذهنی نمیتوان شناخت؛ نه با حدّ تام و ناقص و نه با رسم تامّ و ناقص و نه با
تمثیل؛ نظیر آنچه درباره معرفت تمثیلی نفس ناطقه گفته میشود که وزان روح نسبت
به بدن ،همانند وزان رُبّان (ناخدا) به سفینه و سلطان به مدینه است.
به امام صادق عرض شد که پس چگونه خدا را بشناسیم :فکیف سبیل التوحید؟
فرمود :إنّ معرفة عین الشّاهد قبل صفته و معرفة صفة الغایب قبل عینه ...کما قالوا
لیوسف ﴿اَءِنَّکَ لاَنتَ یوسُفُ قالَ اَنا یوسُفُ وهذا اَخی﴾ 8فعرفوه به و لم یعرفوه بغیره و
لا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب؛ نخست کسی را که نزد شماست و شما در نزد او
حاضرید ،میبینید و سپس اوصاف او را میشناسید؛ کسی که شاهد هر جمع است و
درون شما حاضر و برونتان ناظر است و کسی که بر «کل شیء» شهید است و به قول
علاّمه طباطبایی همان کسی که مشهود فوق همه اشیاست ،پس باید نخست او یعنی
خدا را دید ،آنگاه شناخت ،چنان که برادران یوسف با مشاهده او وی را شناختند و
از کسی نپرسیدند که یوسف کیست و از اوصاف او به او پی نبردند؛ یعنی اول او را
 )1سوره شوری)11/42( :
 )2سوره شوری)11/42( :
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دیدند ،آنگاه گفتند «تو یوسفی» و نگفتند« :یوسف تویی»؛ یعنی از «أنت» پی به
یوسف بردند نه از «یوسف» پی به «أنت» .این همان شناخت خدا از روی محبّت
است.
علاّمه طباطبایی میفرمود این حدیث از غرر احادیث اهلبیت ( )است و در
تفسیر بسیاری از آیات ،از رهنمود آن بهره میبردند.

0

پس از مشاهدهی پروردگار معرفت حقیقی حاصل میشود
اگر پروردگارش را مشاهده کرد ،او را میشناسد و خودش را میشناسد و همه
چیز را به او میشناسد .تازه اینجا ،عبادت در جای حقیقی خود قرار میگیرد و عبد
میشود .بدون آن به هر چه توجه کند ،به الفاظ نماز ،به معانی نماز ،به هرچه توجه
کند ،به معنی عبادت ،به معنی لفظ ،به غیر خدا توجه کرده است .چون خداوند نه لفظ
است و نه معنا .این مفهوم تصوری و صورت ذهنی ،و همچنین مطابق محدود توهمی
آن غیر خداست همان است که میگویند :مورچه هم خیال میکند خدا دو شاخک
دارد؛ «ان لله زبانیتین» .8هرکس خدا را مثل خودش تصور میکند .یک چیزی را
عبادت میکند ،ولی آن حقیقتِ معبود نیست .این حال غیر عارفین است.
این که خدا این عبادت ما را قبول میکند ،فقط از فضل خدا است ،وگرنه اصلا
عبادتی رخ نداده است.

 1شمس الوحی تبریزی :ص 296-294
 )2بحاراَلنوار ،ج ،66ص293
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عبادت مخلصین
این ،برخلاف عبادت عارفین بالله است .آنهایی که در مقام اخلاص و جزء
مُخلَصینند ،نه به مفهوم نه به مُطابَق مفهوم بلکه فقط به پروردگارشان توجه دارند.
اگر بخواهید به زبان انگلیسی صحبت کنید ،به الفاظ فکر میکنید .ولی وقتی
بخواهید فارسی صحبت کنید ،به محض اینکه معانی را درون خودتان حاضر میکنید،
به لفظ در میآید .لفظ در تکلم فارسی ،فانی در معناست .اگر کسی حق را ببیند ،لا
محاله همین الفاظ موجود در آیات و ادعیه را میگوید .الفاظ و معانی و مطابَق ،فانی
در حق تعالی است .عارف جز خدا را مشاهده نمیکند .گرچه در نگاه ما،
امیرالمؤمنینعلیه السلام هم همین کلمات ما را میگوید .میگوید :بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدالله رب العالمین .ولی او نه به لفظ توجه دارد ،نه به معنا.
همان طور که ما فارسی زبانها ،وقتی به فارسی صحبت میکنیم ،به الفاظ توجه
نداریم .به محض اینکه معانی را در خاطراتمان حاضر میکنیم ،به سرعت به لفظ
تبدیل میشود .بدون اینکه فکر کنیم .آیا فکر میکنیم و جمله میسازیم؟ یا الفاظ ،به
خودی خود سرازیر میشود.
چرا بحث معرفت نفس به ذکر حالات مخلصین منتهی میشود؟
خداوند میفرماید« :سُبْحانَ اللهِ عَمّا یَصِفُون إلّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصین» .0بین اینها
و بین خدا هیچ حجابی نیست.

 )1سوره صافات)160-159/37( :
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چرا علامه در انتهای بحث معرفت نفس ،از مُخلَصینسخن به میان آوردهاند .ارتباط
این دو مساله چیست؟
شرح و توضیح مطلب:
از امیرالمؤمنین این عبارت نقل شده است:
فَسُبْحَانَکَ مَلَ ْأتَ کُلَّ شَیْء وَ بَایَنْتَ کُلَّ َشیْء فَأَنْتَ الَّذِی لَا یَفْقِدُکَ شَیْءٌ وَ أَنْتَ
حدُود مِنْ صُنْعِه.
الْفَعَّالُ لِمَا تَشَاءُ تَبَارَکَ یَا مَنْ ُکلُّ مُدْرَک مِنْ خَلْقِهِ وَ کُلُّ مَ ْ
ای خدای پاک و منزه همه چیز را تو پر کردی ولی با هر چیزی مباینی.هیچ چیز از
تو خالی نیست .هرچه بخواهی انجام میدهی.تو مبارکی و هر ادراک کنندهای خلق
توست و هر محدودی صنع توست.
ک أَیُّ عَیْن َتقُومُ نُصْبَ بَهَاءِ نُورِکَ وَ تَرْقَى إِلَى نُورِ ضِیَاءِ
تا اینجا که فرمود« :سُبْحَانَ َ
قُدْرَتِکَ وَ أَیُّ فَهْم یَفْهَمُ مَا دُونَ ذَلِکَ إِلَّا أَبْصَارٌ کَشَفْتَ عَنْهَا الْأَغْطِیَةَ وَ هَتَکْتَ عَنْهَا
الْحُجُبَ الْعَمِیَّةَ فَرَقَتْ أَرْوَاحُهَا إِلَى أَطْرَافِ أَجْنِحَةِ الْأَرْوَاحِ فَنَاجَوْکَ فِی أَرْکَانِکَ وَ أَلَحُّوا
ت
بَیْنَ أَنْوَارِ بَهَائِکَ وَ نَظَرُوا مِنْ مُرْتَقَى التُّرْبَةِ إِلَى مُسْتَوَى کِبْرِیَائِکَ فَسَمَّاهُمْ أَهْلُ الْمَلَکُو ِ
زُوَّاراً وَ دَعَاهُمْ أَهْلُ الْجَبَرُوتِ عُمَّارا».

0

«چه کسی میتواند این معانی را بفهمد؟ مگر آن چشمهایی که تو پردهها را از
مقابل آن چشمها برداشتی .آن حجابهای کوری را ،تو هتک کردی».
در بحار الانوار است که ٍَ « :فَمَنْ عَ ِملَ بِرِضَایَ أُلْزِ ُمهُ ثَلَاثَ خِصَال أُعَرِّفُهُ شُکْراً لَا
یُخَالِطُهُ الْجَهْلُ وَ ذِکْراً لَا یُخَالِطُهُ النِّسْیَانُ وَ مَحَبَّةً لَا یُؤْثِرُ عَلَى مَحَبَّتِی مَحَبَّةَ الْمَخْلُوقِینَ
فَإِذَا أَحَبَّنِی أَحْبَبْتُهُ وَ أَفْتَحُ عَیْنَ قَلْبِهِ إِلَى جَلَالِی وَ لَا أُخْفِی عَلَیْهِ خَاصَّةَ خَلْقِی وَ أُنَاجِیهِ
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خلُوقِینَ وَ مُجَالَسَتُهُ َمعَهُمْ وَ أُسْمِعُهُ
فِی ظُلَمِ اللَّیْلِ وَ نُورِ النَّهَارِ حَتَّى یَنْقَ ِطعَ حَدِی ُثهُ مَعَ الْمَ ْ
کَلَامِی وَ کَلَامَ مَلَائِکَتِی وَ أُعَرِّفُهُ السِّرَّ الَّذِی سَتَرْتُهُ عَنْ خَلْقِی وَ أُلْبِسُهُ الْحَیَاءَ حَتَّى
یَسْتَحْیِیَ مِنْهُ ا ْلخَلْقُ کُلُّهُمْ وَ یَمْشِی عَلَى الْأَ ْرضِ مَغْفُوراً لَهُ وَ أَجْعَلُ قَلْبَهُ وَاعِیاً وَ بَصِیراً وَ
ن
لَا أُخْفِی عَلَیْهِ شَیْئاً مِنْ جَنَّة وَ لَا نَار وَ أُعَرِّفُهُ مَا یَمُرُّ عَلَى النَّاسِ فِی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِ َ
الْهَوْلِ وَ الشِدَّةِ وَ مَا أُحَاسِبُ ا ْلأَغْنِیَاءَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْجُهَّالَ وَ الْعُلَمَاءَ وَ أُنَوِّمُهُ فِی قَبْرِهِ وَ
س َألَاهُ وَ لَا یَرَى غَمْرَةَ الْمَوْتِ وَ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ وَ اللَّحْدِ وَ
ح ّتَى َی ْ
ُأ ْنزِ ُل َع َل ْی ِه ُم ْنکَر ًا َو َنکِیراً َ
هَوْلَ الْمُطَّلَعِ ثُمَّ أَنْصِبُ لَهُ مِیزَانَهُ وَ أَنْشُرُ دِیوَانَهُ ثُمَّ أَضَعُ کِتَابَهُ فِی یَمِینِهِ فَیَقْرَؤُهُ مَنْشُوراً
ثُمَّ لَا أَجْعَلُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ تَرْجُمَاناً فَهَذِهِ صِفَاتُ الْمُحِبِّینَ یَا أَحْمَدُ اجْعَلْ هَمَّکَ هَمّاً وَاحِداً
فَاجْعَلْ لِسَانَکَ لِسَاناً وَاحِداً وَ اجْعَلْ بَدَنَکَ حَیّاً لَا تَغْفَلُ عَنِّی مَنْ یَغْفُلُ عَنِّی لَا أُبَالِی بِأَیِّ
وَاد هَلَکَ».

0

هر کس به رضای من عمل کند ،سه خصلت به او میدهم :شکری به او میدهم که
با جهل مخلوط نمیشود .ذکری که با نسیان مخلوط نمیشود (یعنی دائم الذکر) ،و
محبتی که محبت من را بر محبت سایر مخلوقین ترجیح نمیدهد .وقتی به من محبت
پیدا میکنند ،من آنها را دوست میدارم .چشمش را به جلالم باز میکنم .خواصم را
از او پنهان نمیکنم .در تاریکیهای شب و روز با او مناجات میکنم ،تا جایی که از
مخلوق و مجالست با مخلوق ،منقطع میشود .کلام خودم و ملائکهام را به گوشش می
شنوانم .سرّی را که از خلقم پنهان کردم ،به او معرفی میکنم .لباس حیا به تنش میکنم
که خلق همه از او حیا میکنند .روی زمین راه میرود ،در حالی که زمین برایش
استغفار میکند .قلبش را وعاء و ظرف بصیرت قرار میدهم و بهشت و جنت را بر او
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مخفی نمیکنم .مسائل قیامت را به او نشان میدهم .حساب و کتاب را به او نشان
میدهم .کسی که از من غافل شود ،اهمیت نمیدهم در کدام وادی هلاک بشود».
معرفت نفس یک موهبت الهی و ویژهی اولیاء خداست
مطالبی که در قسمت آخر بیان شد ربطی به بحث معرفت نفس نداشت .این مطالب
گفته شد تا شخص نقّادِ بینا ،در یابد که با فکر نمیشود معرفت پیدا کرد .این روایات
چه ربطی به موضوع داشت؟ سخن تمام آنها از زبان خدای تعالی این بود که «
همهی این کارها را من انجام میدهم» معلوم شد که این مقام ،موهبت است؛ لذا در
انتهای این بحث از مُخلَصین ،به صیغه اسم مفعول سخن گفت .یعنی چه؟ یعنی مقامِ
مشاهده فقر ،کار خود انسان نیست .کار کس دیگری است.
گر میروی بی حاصلی ،گر می برندت واصلی .رفتن کجا؟ بردن کجا؟ میگویند
حب دنیا را که باید بیرون کنی ،حب بهشت و جهنم را هم باید بیرون کنی ،دائما باید
رذائل را بیرون کنی ،کشف و کرامات را هم نباید بخواهی.
از تو به یک جو هزار کشف وکرامات

بر سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز
را

حب جاه و مقام را هم باید بیرون کنی .چرا حبّ دنیا را از دل بیرون میکنی؟
چون میگویند :این دنیا ارزش ندارد ،چیزی هست با ارزشتر از دنیا ،به طمع آن،
حب دنیا را ترک میکنی ،سراغ بهشت و رهایی از جهنم میروی .بعد میگویند :تا
اینجا آمدی .بهشت و جهنم هدف نیست ،حب مولا بالاتر از آن است .کسی که دنیا را
بخواهد ،محنت و بلا است .کسی آخرت را بخواهد ،خدا به او میدهد .اما کسی که
مولا را بخواهد ،دنیا و آخرت و مولا ،همه را به او میدهند.
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بالاتر که میآیی ،میبینی همه اینها را به طمع انجام میدهی .هر مقامی را که طی
میکنی به طمع مقام بالاتر است.
برای شرح و توضیح بیشتر؛ مطلبی را از رسالهی شریف لب اللباب نقل میکنیم:
دوازدهم :نیّت
و آن عبارت است از آنکه سالک منظوری در سلوک نداشته باشد جز نفس سلوک
و فناء در ذات احدیّت؛ و بنا بر این باید سالک سیرش خالص باشد :فَادْعُوا اللَهَ
ن .0در اخبار زیادی وارد شده است که ن ّیت سه مرتبه دارد ،منها ما
مُخْلِصینَ لَهُ ال ِّدی َ
قال الصّادق إِنَّ الْعُبَّادَ ثَلَاثَةٌ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَوْفاً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ قَوْمٌ
عَبَدُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى طَلَبَ الثَّوَابِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأُجَرَاءِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ
حُبّاً لَهُ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ وَ هِیَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ .8عبادت کنندگان سه دستهاند :گروهی
خدا را از روی ترس عبادت میکنند ،و آن عبادت بندگان و غلامان است؛ و گروهی
خدا را از روی طمع و چشم داشت عبادت میکنند ،و آن عبادت مزد بران است؛ و
گروهی خدا را از روی محبّت عبادت میکنند ،و آن عبادت آزادگان است.
در اثر تأمّل و دقّت واضح خواهد شد که عبادت دو دسته اوّل به حقیقت صحیح
نیست زیرا عبادت آنها به خدا و برای خدا نبوده و مرجع عبادت آنها به خودپرستی
است و در واقع آنها خود را پرستیدهاند نه خدای تعالی را ،چون بازگشت عبادت
آنها به همان علائق و مشتهیات نفسانی است ،و چون خودپرستی با خدا پرستی جمع
نمیشود بنا بر این باید بر حسب نظریّه اوّل ،این جماعت به خدا کافر بوده و خدا را
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منکر باشند لیکن چون قرآن کریم به نصّ خود اصل خدا پرستی را فطری هر بشری
بیان فرموده است و هرگونه تغییر و تبدیلی را در خلقت نفی نموده است :فَأقِمْ وَجْهَکَ
لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَهِ ا ّلَتی فَطَرَ النّاسَ علیها لا تَبْدیلَ لَخَلْقِ اللَهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ
لَکِنَّ اکْثَرَ النَّاس لا یَعْ َلمُو َن .0پس روی خود را به سوی دین کن در حالی که میانهرو
و معتدل بوده و به حقّ گرایش داشته باشی ،که آن همان فطرتی است که خداوند مردم
را بر اساس آن آفریده ،تبدیلی در آفرینش خدا نیست ،اینست دین استوار و لیکن
بیشتر مردم نمیدانند.
بنابراین انحراف بشر از جادّه خداپرستی نیست بلکه از جادّه توحید است که خدا
را در فعل و صفت واحد نمیدانند بلکه غیر او را با او سهیم و شریک میکنند ،و لذا
قرآن در همه جا برای اثبات توحید خداوند و نفی شرک از او قیام فرموده است؛ و
بر این اساس دو دسته اوّل خدا را در منظور خود سهیم و شریک میدانند و در عین
خداپرستی نیز از خود پرستی دست باز نمیدارند و فعل خود را در عبادات برای هر
دو منظور بجا میآورند و این همان شرک است ،و در حقیقت این دو گروه ،مشرک
به خدای متعال میباشند که به نصّ قرآن برای آن آمرزشی نیست .انَّ اللَهَ لا یَغْفِرُ انْ
یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ یَشَاءُ8؛ بنابراین عبادت آنها ابدا مثمر ثمر نبوده و
آنها را به خدای متعال نزدیک نخواهد ساخت.
امّا دسته سوّم که خدا را بر اصل محبّت میپرستند که همان عبادت احرار است و
در بعضی از روایات وارد است که :تلک عبادة الکرام؛ این همان عبادت صحیحه
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واقعیّه است و به آن نمیرسند مگر پاکان درگاه الهی .فهَذَا مَقَامٌ مَکْنُونٌ لا یَمَسُّهُ الاَّ
الْمُطَهَّرونَ.
محبّت عبارتست از انجذاب ،یعنی کشیدهشدن چیزی به سوئی و حقیقتی .دسته
سوّم گروهی هستند که پایه عبادت و پرستش خود را بر محبّت و کشش به سوی
خدا قرار داده غیر از کشیده شدن به سوی او و تقرّب به حضرت او هیچ مقصود و
منظوری ندارند و صرفا همان انجذابی که از ناحیه محبوب در خود حسّ میکنند
داعی و محرّک آنها به سوی محبوب و موجب حرکت آنها بدان حریم است.
در بعضی از اخبار وارد شده است که حقّ تعالی را از آن جهت که اهلیّت عبادت
دارد پرستش نمائید؛ و معلوم است که این اهلیّت بازگشتش به صفات الهی نبوده بلکه
راجع به مقام ذات مقدّس اوست جلّ جلاله و عظم شأنه ،و بنا بر این مفادش آن
خواهد بود که خداوند را چون خداوند است عبادت کنید:
ن وَجَدْتُکَ أَهْلًا لِلْعِبَادَ ِة
ک وَ لَا طَمَعاً فِی جَنَّتِکَ لَکِ ْ
خوْفاً مِنْ نَارِ َ
«مَا عَبَدْ ُتکَ َ
فَعَبَدْتُک»« .0بِکَ عَرَفْتُکَ وَ أَنْتَ دَلَلْتَنِی عَلَیْکَ وَ دَعَوْتَنِی إِلَیْکَ وَ لَوْ لَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا
أَنْت» .8خدایا من تو را از روی بیم از آتش و به طمع بهشت نپرستیدهام بلکه تو را
شایسته پرستش یافته و بدینجهت پرستیدهام .تو مرا به خود ره نمودی و به سوی
خویش خواندی ،و اگر تو نبودی من نمیدانستم تو چه هستی.
سالک راه خدا در ابتدای سلوک خود با پای محبّت گام برمیدارد ولی پس از
آنکه منازلی را سیر نمود و کمالی فی الجمله حاصل کرد متوجّه خواهد شد که محبّت
امری است مغایر با محبوب و لهذا سعی میکند که محبّت را که تا به حال وسیله
سلوک و نردبان ترقّی او بوده است رها کند ،و آن وسیله را تا اینجا مؤثّر میداند و از
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اینجا به بعد مضرّ و مانع راه تشخیص میدهد؛ بنابراین از اینجا سالک فقط و فقط
محبوب را در نظر داشته ،و او را عبادت میکند به عنوان محبوبیّت و بس ،ولی چون
قدمی نیز فراتر میگذارد و منازلی را چند سیر میکند درمییابد که این قسم از عبادت
نیز خالی از شائبه شرک نیست زیرا در این عبادت خود را عاشق و محبّ و خدا را
معشوق و محبوب دانسته است و خودیّت با حبّ به محبوب مغایرت دارد ،بنابراین
ب با عبادت ذات مقدّس خداوند متعال
نظر کردن به محبوب با وجود عنوان مح ّ
مغایرت و تنافی دارد ،لهذا از اینجا سعی میکند که حبّ و عشق محبوب را فراموش
کند تا به کلّی از تغایر و کثرت گذشته قدم خود را در عالم وحدت بنهد؛ و در این
موقع نیّت از سالک منتفی میگردد زیرا دیگر شخصیّت و خودیّتی در میان نیست تا
نیّت از او صادر شود.
تا قبل از این مرحله ،سالک طالب شهود و کشف و مکاشفه بود ولی در این مقام
به کلّی تمام آن اغراض را به خاک نسیان میسپارد چون دیگر اراده و نیّتی نیست تا
مراد و منویی را در نظر بگیرد .در این حال چشم و دل سالک از دیدن و ندیدن و
رسیدن و نرسیدن و دانستن و ندانستن و ردّ و قبول پوشیده خواهد شد .از حافظ
شیرازی است:
با خرابات نشینان ز کرامات ملاف

هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد

1

از بایزید بسطامی نقل است که گفت« :روز اوّل ،دنیا را ترک کردم ،و روز دوّم،
عقبی را ترک کردم ،و روز سوّم از ما سوی الله گذشتم ،و روز چهارم پرسیدند :ما
ترید؟ گفتم :ارید ان لا ارید».

 )1دیوان حافظ :غزل 125
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و این اشاره به همان مطلبی است که بعضی در تعیین منازل اربعه گویند :اول ،ترک
دنیا .دوّم :ترک عقبی .سوّم :ترک مولی ،و چهارم :ترک ترک ،فتدبّر؛ و مراد از قطع
طمع در نزد سالکین عبارت از این مرحله است که بسیار عظیم و کریوهای مشکل
است و عبور از آن صعب و دشوار و به این آسانیها دست ندهد ،چه سالک پس از
تأمّل و دقّت فراوان باز مییابد که در تمام مراحل سیر در این مرحله خالی از قصد
و نیّت نبوده است بلکه غایت و مقصودی را در سویدای دل خود منظور داشته است
گرچه آن غایت عبور از مراحل ضعف و نقص و وصول به کمال و کمالات باشد؛ و
اگر سالک با وسیله و آلت تجرید ذهن و خاطر بکوشد و بارها به خود فشار آورد تا
بخواهد از این عقبه عبور کند و خود را از این معانی و مقصودها عاری و مجرّد کند
هیچ نتیجهای عائد او نخواهد شد چه نفس این تجرید مستلزم عدم تجرید است به
علّت آنکه لابد این تجرید را سالک به داعیه غایتی بجا میآورد و خود این داعیه و
نظر به غایت ،نشانه و علامت عدم تجرید است.
روزی با استاد خود مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضی -رضوان الله علیه-
این راز را در میان نهادم و استفسار و التماس چارهای نمودم ،فرمود« :به وسیله اتّخاذ
طریقه احراق میتوان این مسئله را حلّ نموده و این معضله را گشود؛ و آن بدین
طریق است که باید سالک به حقیقت ادراک کند که خداوند متعال وجود او را وجودی
طمّاع قرار داده است و هر چه بخواهد قطع طمع کند چون سرشت او با طمع است لذا
منتج نتیجهای نخواهد شد و قطع طمع از او ناچار مستلزم طمع دیگری است و به
داعیه طمعی بالاتر و عالیتر از آن مرحله دانی قطع طمع نموده است؛ بنابراین چون
عاجز شد از قطع طمع و خود را زبون یافت طبعا امر خود را به خدا سپرده و از نیّت
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قطع طمع دست برمیدارد .این عجز و بیچارگی ریشه طمع را از نهاد او سوزانیده و
او را پاک و پاکیزه میگرداند».
البتّه باید دانست که ادراک این معنی نظری نیست و با نظر هم نتیجه نمیدهد بلکه
ادراک واقعی آن احتیاج به ذوق و پیدایش حال دارد .اگر کسی یک مرتبه این معنی
را ذوقا ادراک کند خواهد فهمید که ادراک تمام لذّات دنیا و ما فیها برابری با این
حقیقت نمیکند؛ و علّت اینکه این طریقه را احراق نامند برای آنست که یکباره خرمن
هستیها و نیتها و غصّهها و مشکلات را میسوزاند و از ریشه و بن قطع میکند و
اثری از آن در وجود سالک باقی نمیگذارد .در قرآن کریم در مواردی از طریقه
احراقیّه استفاده شده است.
اگر کسی برای وصول به مقصود از این طریقه استفاده کند و در این راه مشی نماید
راهی را که باید چندین سال طیّ کند در مدّت قلیلی خواهد پیمود .یکی از مواردی
که در قرآن مجید از آن استفاده شده است عبارت است از کلمه استرجاع« :انّا لِلّهِ َو
انّا الَیْهِ رَاجِعُونَ».0
چون در هنگام شدائد و مصائب و نزول بلایا و فتن ،انسان میتواند به طرق
مختلفی خود را تسکین دهد مثل اینکه متذکّر گردد که مرگ برای همه است و مصیبت
به همه اشخاص وارد میشود و بدین وسیله کمکم خود را آرام میکند ،ولی خداوند
به وسیله طریقه احراقیّه و تلقین کلمه استرجاع راه را کوتاه و مشکل را یکباره از
میان برمیدارد زیرا اگر انسان متذکّر شود که خود او و هر چه از متعلّقات و ما یملک
اوست ملک طلق خداست ،یک روز به او داده و یک روز میگیرد و کسی را در آن
حقّ دخالتی نیست ،وقتی که انسان به خوبی ادراک کرد که از اوّل مالک نبوده است
 )1سوره بقره)156/2( :

324

و عنوان ملک ّیت برای او مجازی بوده و بدون جهت خود را مالک تخ ّیل مینموده
است البتّه در صورت فقدان متأثّر نخواهد شد ،و توجّه به این نکته ناگهان راه را بر او
هموار خواهد نمود .ادراک اینکه خداوند انسان را از اوّل طمّاع قرار داده است مثل
ادراک این میماند که غنیّ علی الاطلاق بنده را از اوّل فقیر آفریده و سرشت او را با
فقر خمیر کرده است ،لهذا اثبات فقر و اثبات سؤال که لازمه فقر است احتیاج به دلیل
ندارد ،کسی به فقیر نمیتواند ایراد کند که چرا سؤال میکنی؟ زیرا فرض فقر فرض
سؤال و گدائی است ،بنابراین سالک راه خدا نیز اگر در حین سیر و حرکت طمع ورزد
باید متوجّه باشد که خداوند خمیره هستی او را از اوّل با طمع سرشته است و به هیچ
عنوان نمیتواند دندان طمع را بکشد و دست از طمع خود بشوید ،و از طرف دیگر
چون فناء در ذات احدیّت که بر اساس عبادت احرار پایهگذاری شده با طمع و نیّت
سازگار نیست ،بنابراین بیچاره شده و حال اضطرار و بیچارگی عجیبی پیدا میکند که
همان حال ،او را از خودی او که مستلزم طمع است عبور میدهد و پس از عبور از
این مرحله دیگر انّیّت و خودیّتی نیست که مستلزم طمع باشد .فافهم و تأمّل جیّدا.

0

ملاحظه میکنید که سالک وقتی که به این نقطه میرسد ،میفهمد این یکی کار
خودش نیست .خدا خمیرش را با طمع سرشته است .مگر میتواند آن را که خدا
سرشته است ،از خود جدا کند ،خمیر مایه وجود او ،با طمع سرشته شده است .این
ف
جا سالک بیچاره میشود .وقتی بیچاره شد« ،أَمَّنْ یُجیبُ الْ ُمضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِ ُ
السُّوءَ» 8دست عنایت خدا ،دستش را میگیرد .حالی به سالک دست میدهد که با
دنیا و ما فیها قابل مقایسه نیست .بعد فرمود که البته این حالت ،با بحث و گفتگو به
 )1رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی األلباب :ص118 -126 :
 )2سوره نمل)62/27( :
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دست نمیآید .چیزی است که باید چشید .خلاصه آن نکتهای که به اشاره گفت و
اینجا تصریح فرمود ،این است که مقام فقر ،بدون عنایت حق تعالی برای احدی قابل
دست یابی نیست.
در نتیجه عالم در باطن خودش حقیقتی دارد و راه دستیابی به این حقیقت ،معرفت
نفس است و معرفت نفس راهش عبادت است؛ یعنی اصلا هدف خلقت انسان ،عبادت
است و عبادت حقیقی یعنی انقطاع ،واین مقام نیز بدون عنایت حق تعال برای احدی
قابل دستیابی نیست.
در تفسیر عسگری از امام باقر است که «لَا یَکُونُ الْعَبْدُ عَابِداً لِلَّهِ حَقَّ عِبَادَتِهِ حَتَّى
یَنْقَ ِطعَ عَنِ الْخَلْقِ کُلِّهِمْ إِلَیْهِ فَحِینَئِذ یَقُولُ هَذَا خَالِصٌ لِی فَیَقْبَلُهُ بِکَرَمِهِ»0؛ حق عبادت
واقع نمیشود مگر اینکه عابد از همه خلق منقطع شود؛ این جا خداوند میفرماید
«هذا خالص لی» و به کرمش قبولش میکند.
و قال جعفر بن محمّد« :--مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْد أَجَلَّ ِمنْ أَنْ یَکُونَ فِی قَلْبِهِ مَ َع
اللَّهِ غَیْرُهُ» .8امام جعفر صادق میفرماید :خدا به هیچ بندهای بالاتر از این نعمتی
نداده که در قلبش ،با خدا ،هیچ چیز دیگری نباشد.
و قال محمّدبنعلی یعنی الجواد « :- -أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْإِخْلَاص» .9حضرت امام
جواد فرمود :برترین عبادت ،اخلاص است.
اگر اهل بیت عصمت و طهارت چند عدد نان را انفاق کردند و سوره هل اَتی نازل
شد .علتش ،اخلاص در کار است.

 )1تفسیراإلمامالعسكري :ص 328 :
 )2بحاراألنوار :ج  ،66ص 343 :
 )3بحاراألنوار :ج  ،67 :ص 245 :
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با توجه به این توضیحات معلوم میشود که چرا ابلیس گفته« ،فَبِعزتکَ لَاُغْوِیَنَّهم
أجمعین إلاّ عبادَک ِمنْهمُ المُخلَصین»0؛ او قسم خورده به عزت تو همه به جز عباد
مخلَص را گمراه میکنم .چون به آنها دسترسی ندارد .اینکه استثناء میکند ،نشان
میدهد که سراغشان میرود ،اگر سراغشان نمیرفت  ،استثناء نمیکرد ،سراغشان
میرود ،اما راه نفوذ پیدا نمیکند .البته دلش برای آنها نسوخته ،ابلیس موجودی است
که خدا ذرهای رحم در دلش قرار نداده .نمیتواند به آنها دسترسی پیدا کند.
لازمهی ورود ابلیس این است که باید نفس وجود داشته باشد .اینها ،هیچ چیزی
از خودشان باقی نمانده است ،چون مخلَصند؛ به صیغه اسم مفعول .درباره خصوصیات
آنها در فصل پنج مفصل صحبت میشود.
خصوصیت دیگرشان این است که همه در قیامت حاضر میشوند ،به جز عباد
مخلَص .چون غیر خدا را نمیبینند ،نه خودشان را میبینند که خودشان حجاب اکبرند
 ،نه غیر خدا را میبینند .به طریق اولی ،وقتی خودشان را ندیدند ،دیگری را نمیبینند؛
لذا مستغرق در خدایند؛ و به همین دلیل ،نه ابلیس و نه وسوسهاش را میبینند .نه
متوجه احضار قیامت میشوند و نه حساب و کتابی برای اینها هست .حساب و کتاب
برای کسی است که فعلی داشته باشد؛ آنها فعلشان ،فعل الله است ،خدا که از فعل
خودش حساب نمیکشد .پس حساب و کتاب هم ندارند ،نه حساب نه احضار و نه
سوال و جواب قبر دارند ،هیچ کدام از اینها برای این گروه نیست .نفخ صور شامل
حال آنها نمیشود ،نفخه صور که دمیده میشود؛ «فَصَعِقَ َمنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ ِفی
الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّه» ،8استثناء دارد .عدهای که صعقه شامل حالشان نمیشود،

 )1سوره ص)83-82/38( :
 )2سوره زمر)68/39( :
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خلَصینَ» ،0همه در قیامت
اینها هستند .میفرماید« :فَإِنَّ ُهمْ لَمُحْضَرُون إِلاَّ عِبادَ اللَّهِ الْمُ ْ
حاضرند الا عباد الله المخلَصین .حدیث قدسی میفرماید که «اولیایی تحت ردایی
(قبائی)» .آن حدیث قبلی هم که نقل شد ،به همین نکته اشاره میکند.
مخلَصین ،غایتِ طریقِ معرفتِ نفس هستند ،که جز خدا چیزی در سرائرشان نیست
و راه رسیدن به این مقام طریقهی معرفت نفس است .معرفت نفس اقرب طرق است
و بس .این طریق هم یعنی انقطاع از غیر خدا و توجه صرف و اشتغال به معرفت نفس،
و در نهایت معرفت نفس هم یعنی معرفت به فقر.
جناب موسی بن جعفر فرمودند « : :لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَیْرُ خَلْقِهِ
احْتَجَبَ بِغَیْرِ حِجَاب مَحْجُوب وَ اسْتَتَرَ بِغَیْرِ سِتْر مَسْتُور» .8بین او و خلقش ،جز خود
خلق حجابی نیست ،یعنی خودم هستم که به خودم مشغولم ،لذا از او غافل هستم .نه
آن مشغولیتی که باید باشد؛ آخر دو نوع مشغولیت داریم :یک مشغولیت به خود است
که اگر این باشد ،خوب است« ،یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ» .9اما یک مشغولیت
دیگر است که میگوید «أَهَمَّ ْتهُمْ أَنْفُسُهُم» ،0آن مشغولیت ،مشغولیت به حواشی نفس
است؛ من و خانه من و مقام من و پست من و فرزند من و زندگی من ،اینها ،آن منِ
مذموم است .این من است که حجاب است .کوتاهترین بیان ،برای بهترین طریق همین
عبارت است که امام کاظم فرمودند.
 )1سوره صافات)128-127/37( :
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انقطاع تنها راه دستیابی به معرفت
معرفت نفس از کجا شروع میشود؟ نقطه شروع کجاست؟ کار از همان اسبابی که
در شرع برای انقطاع آمده ،شروع میشود .تمام اسباب شرعی مانند توبه و انابه ،برای
انقطاع است.
توبه یعنی بازگشت به سوی خدا ،از خودتان و اعمال خودتان و غیر خودتان
منقطع میشوید؛ به سوی پروردگار باز میگردید.
انابه یعنی دائما نوبت گرفتن .قرآن دو صفت منیب و اوّاب را مکرر برای انبیا ذکر
میکند .انابه یعنی دائما نوبت گرفتن .کسی که به فقر توجه میکند ،لا محاله به رافع
نیاز توجه میکند .پس توجه به فقر ،توجه به رافع نیاز است؛ این یک سیر دائمی
است ،توجه به فقر ،توجه به رافع نیاز؛ لذا به توبه ،انابه ،محاسبه ،مراقبه ،صمت (یعنی
سکوت) ،جوع ،خلوت و سهر توصیه میکند.
صمت و جوع و سهر و خلوت و ذکر به دوام

ناتمامـان جهـان را کنـد ایـن پنج

تمـام

همه این مجاهدات عملی در یک طرف و تفکر و عبرت گرفتن در طرف دیگر
قرار دارد .تفکر و عبرت گرفتن ،مجاهدات عملی را تایید میکند.
هنگامی که والد مرحوم قاضی خواستند از سامراء به تبریز حرکت کنند هنگام
تودیع استاد ایشان مرحوم حاج میرزا محمد حسن شیرازی اعلی الله مقامه بایشان
فرمودند :در بیست و چهار ساعت تمام ساعات را که برای مردم کار میکنی یک
ساعت را برای خود باقی گذار و در آن ساعت به کارهای محاسبه با نفس پرداز .پس
از چند سال که یکی از اهالی تبریز به سامراء آمدند مرحوم میرزا از حالات مرحوم
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والد قاضی سئوال کردند در جواب گفته بود ،آن ساعت را که شما فرمودید فعلًا تمام
ساعات ایشان را گرفته و ایشان انزوا اختیار کرده شبانه روز به کار خود مشغولند.

0

از همه خلق منقطع شده ،نه اینکه با خلق نیست ،با خلق است ولی با خلق نیست.
میفرماید که با فکر و اعتبار ،یعنی با فکر و عبرت گرفتن ،آن عبادات تایید میشود.
وقتی تکرار میشود ، ،مورث انقطاع به سوی نفس و توجه به حق میگردد.
طالعی از غیب طلوع میکند ،به دنبال خورشیدی که از غیب طلوع میکند ،نفخهها
و جذبههای ربانی فرا میرسد و با خودش حب ،اشراق و نورانیت میآورد .به این،
ذکر میگویند ،چون ذکر ،مربوط به دل است ،دل نورانی میشود ،تمام توجه ،متوجه
به آن طرف میشود .دائما بارقهای از نور لَمَعان (درخشش) میکند .دائما جذبهای او
را به سمت خودش میکشد .تا این سلطان حب ،به قلب سلطه پیدا میکند .فیجمع الله
الشمل ،و یختم الأمر و أنّ إلی ربِّک المُنْتَهی؛ خداوند پراکندگیها را جمع میکند و
کار به پایان میرسد و خاتمهی کار به حق تعالی منتهی میشود.
در آغاز راه آتش به یک گوشه میافتد ،بعد سر تا پای خانه را آتش میزند .ذکر
بر نفس مستولی میشود ،دیگر نمیتواند از یاد محبوب غافل شود ،آتش عشق تمام
وجودش را گرفته .خدا پراکندگیها را جمع میکند و کار به پایان میرسد« ،وَ أَنَّ إِلی
رَبِّکَ الْمُنْتَهی».
بعد میفرماید :بدان :سالکی که این مسیر را طی میکند ،مَثلش ،مَثل کسی است
که میخواهد جایی برود ،هدفی دارد ،برای او واجب این است که مقصد را فراموش
نکند و راه را به اندازهای بشناسد که برایش لازم است ،توشه به اندازهای حمل کند که
نیاز دارد و از دنیا به قدر اضطرار استفاده کند .اگر به اندازه یک لحظه مقصدش را
 )1مکتوبات ،مراسالت ،مقاَلت :ص 104

331

فراموش کند ،حیرت زده و گمراه میشود .اگر راه و مشاهدهی آن مشغولش کرد
سیرش باطل شده متوقف میشود .اگر توشه اضافه حمل کرد؛ مسیرش به عقب میافتد
و به مقصد نمیرسد .والله المستعان.
آیا در شریعت اسلام بیانی دربارهی معرفت نفس وارد شده است؟
ممکن است بگویید با وجود این بحث طولانی ،فرض میکنیم نزدیکترین راه ،راه
معرفت نفس است .ولی چرا شریعت اسلام آن را بیان نکرده است؟ این راه که این قدر
دقیق و خطرناک است و احوال و مخاطرات دارد و اگر کسی به هلاکت بیفتد ،هلاکتش
عظیم است ،بیان وافی کجاست؟ راه ورود و خروج و سلوک کجاست؟ کجای شرع
راههای نجات و مهلکههای این راه را بیان کرده است؟

تفاوت بیانات وارده در شرع در اختلاف ادراک مخاطبان است
میفرماید جواب را در فصل دوم دادیم که بیانات شرع ،یک بیان بیشتر نیست.
شرع دیگر طریق را بیان نمیکند ،فقط حکم را بیان میکند .اختلاف در ناحیه ادارک
شنوندههاست .سیر به سمت خدا هم ،نتیجه فهم و علم است.
از یک آیه قرآن ،چندین برداشت هست ،مردم چند گروهند :هر کدام مطابق
فهمشان عمل میکنند .یک کلام از جانب حق تعالی میآید ،اما چند نوع ادراک و در
نتیجه چندین عمل داریم.
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طبقات سه گانهی مردم
طبقهی اول :عوام
یکی از عوام را فرض کنید که آرزویش ،دنیاست .شب که میخواهد بخوابد ،به
فکر تدبیر معاش است .چه طوری بفروشد؟ چه طوری بخرد؟ فردا کجاها باید برود؟
چه کسی را باید ملاقات کند؟ صبح که بیدار میشود ،همه همتش تدبیر امور معاش و
تمام همّ و غمّش اصلاح امور دنیای است .این شخص وقتی داعی الله را میشنود که
بشارت میدهد و می ترساند ،بشارت به مغفرت و رضوان و زندگی دائم میدهد و
از آتشی میترساند که آتش زنهی آن سنگها و انسانها هستند و بقیه آن چیزهایی
که خداوند برای ظالمین آماده کرده ،از آنها خبر میدهد؛ به خاطر اینکه همتش پایین
است؛ فقط فکر خوردن و نوشیدن و گذران زندگی است ،اصلا فرصت ندارد در آیات
الهی تامل کند .اجمالا به اینهایی که شنیده ایمان دارد ،اجمالا اعمال صالح هم دارد،
ولی تا حدی که با دنیایش مزاحمت نداشته باشد.
ابا عبدالله فرمودهاند« :النَّاسُ عَبِیدُ الدُّنْیَا وَ الدِّینُ لَعِقٌ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ یَحُوطُونَهُ مَا
دَرَّتْ مَعَایِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّیَّانُون» ،0مردم بنده و بردهی دنیایند و تا وقتی
دین دارند که با منافع آنان منافاتی نداشته باشد و زمانی که با امتحان و ابتلا آزمایش
میشوند معلوم میشود که دیندار کم است.
وقتی کار گره میخورد ،معلوم میشود چه کسی دین دارد .وقتی کار گره میخورد،
دیندار کم میشود .فقط تا جایی که با دنیا مزاحمت نداشته باشد ،دین دارد .اصل
دنیاست ،دین تابع است؛ لذا گفتارش و رفتارش با هم مزاحمت دارد .به همین خاطر
 )1بحاراألنوار :ج  ،44ص 383 :
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فعل و قولش ،دو تاست .عمل و علمش ،دوتاست .میگوید خدا سمیع و بصیر است،
و هر منکری را انجام میدهد .هر واجبی را ترک میکند .میگوید خدا ولی است ،اما
در مقابل هر ولیِ غیر خدا ،خضوع میکند .به هر شیطانی که او را به سمت عذاب
هدایت میکند ،دست دوستی میدهد .اگر بداند سود دنیایی در این کار است ،با شیطان
دست میدهد .هر چقدر هم بخواهی به او بفهمانی ،نمیفهمد .غیر از جسمانیت و جسم
چیزی را نمیبیند .ما فوق این اوهامی که از دنیا دارد ،چیزی را نمیشناسد.
اعتقاد دارد که خداوند عرشی دارد و احکام خدا از عرش صادر میشود ،قبول
دارد ،ملائکه امر خدا را در آسمان و زمین جاری میکنند .آسمان و زمین ملک
خداست .همه رعیت خدا هستند .قبول دارد که خدا همه را مکلف کرده ،خدا جانها
را میگیرد ،زنده میکند؛ قبول دارد روزی میآید که دنیا زیر و رو میشود ،خدا خلق
را زنده و جمع میکند ،صالحین را به بهشتی جزا میدهد که هر چه را انسان بخواهد
و آرزو کند در آن یافت میشود و ظالمان را با آتشی سوزان و شعله ور جزا خواهد
داد ،میداند بهشتی و جهنمی هست ،اما حق تعالی را مانند پادشاهی از پادشاهان
روی زمین حساب میکند .بالاتر از این نمیفهمد.
این ها یک گروه هستند ،مقامشان هم در علم و عمل همین است.
طبقهی دوم :زاهدین
این گروه واقعا با عبرت به دنیا نگاه میکنند ،میدانند که دنیا فانی است و زر و
سیم آن مایه غرور و پایان پذیر است و آنچه که نزد خداست باقی است .برای زهد
آماده شدهاند  ،چون میدانند دنیا بی ارزش است .آن را رها و خودشان را برای زهد
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و عبادت آماده میکنند .میشنوند که خدا از پرداختن به دنیا نهی میکند ،و آنها نیز
نهی میشوند .دعوت به اقبال به عبادت برای تحصیل نجات از عذاب دردناک و
دستیابی به نعمتی جاودانه و سلطنتی پایان ناپذیر میکند .خشیت الهی در قلبشان جا
گرفته ،مرگ در مقابل چشم آنهاست ،دائما به مرگ توجه دارند .یاد مرگ ،حبّ دنیا
را از دلشان بیرون برده و همت معاش را از قلبشان خارج کرده .تمام همتشان این
است که از دنیا دست بکشند ،همه کارشان این است که عمل صالح داشته باشند ،چرا؟
طمع دارند به آنچه که در نزد خداست .خودشان را تهذیب میکنند و اعمالشان را
اصلاح میکنند ،هر چه که خدا را به خشم میآورد ،از آن پرهیز میکنند .همه اینها
به خاطر طمع به آن نعمتهای جاودانه و حفظ از آن عذاب سنگین است.
اگر به این آدم و مجاهدهاش نگاه کنید ،میبینید که این هم دنبال اشتهای نفس
خودش میگردد ،چون خودش را دوست دارد .دوست ندارد آتش به جانش بیفتد و
دلش آن نعمتهای جاودانه را میخواهد .شنیده که حقیقتِ جان ،برای بقا و دوام
است ،نه برای فنا ،لذا خودش و مشتهای نفسش را دوست دارد .از دنیا بدش میآید،
چون دنیا را فانی میبیند ،ارزشی برایش ندارد اگر زندگی جاودانه شود ،باز هم از
دنیا خوشش نمیآید ،میبیند که دنیا بی ارزش است ،لذا علاقهای ندارد ،اگر
سختیهای دنیا برداشته و عمر دنیا جاودانه شود و نعمتهای دنیا به او روی بیاورد،
هرگز از کار و مجاهدهی خودش دست نمیکشد ،چون دنیا را بی ارزش میبیند.
کمال در نزد این شخص باز هم مشتهای نفس و نعمتهای دنیای مادی است ولی
این دنیا را ناقص و سرشار از موانع میبیند پس مشتهیاتی از جنس دنیا را میخواهد
که کدورتهای آن را نداشته باشد.در نتیجه آخرت را عرصه ای از عرصههای دنیا و
خاتمهی دنیا میداند و خیال میکند که قیامت نیز روزی از روزهای دنیا است.جانش
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در همین مرتبه جسمی مانده ،بالاتر از این نرفته ،چون امیدی به بالاتر از این ندارد.
چیزی بالاتر از این نمیخواهد .چون نه آن کمال را میشناسد ،نه اعتقادی به آن دارد.
از مرتبه علم بالله نازل شده ،در مرتبه عمل متوقف شده .دائما مشغول کار است ،عمل
میکند ،قول حسن دارد ،عمل حسن دارد ،کارش این است .کانّه پردههای غیب پاره
شده و خدا را میبیند .ولی نمیبیند .اگر عملش را مقایسه کنی ،عملش شبیه عمل
یکی از انبیاست ،ولی دلش را نگاه کنی ،دلی که آن بزرگواران دارند را ندارد .کانَّ
است ،اَنَّ نیست .کانَّه حجاب کنار رفته ،اما این طور نیست .پس حجاب کانَّ است،
اَنَّ نیست .از مشاهدهی ماوراء حجاب مأیوس است .خود را برای زندگی بعد از مرگ
آماده کرده .فقط عمل صالح و ثواب فراوان دارد و بس و از این بیشتر نصیب او
نخواهد شد« .وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَ َغوْا فِی الْأَرْضِ وَ لکِنْ یُنَزِّلُ بقدر ما یَشاءُ
إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبیرٌ بَصیرٌ» .0این ها هم یک گروه هستند ،این هم مقامشان است .با آن
طبقه قبلی اشتراک علمی دارند ،اما تفاوتشان فقط در عمل است.

گروه سوم :محبین
وقتی یکی از محبین مشتاق را فرض کنیم ،او ،فردی است که بارقه حبّ ،او را فرا
گرفته و جذبه شوق دیدار پروردگار او را جذب کرده.
یکی از بزرگان میفرمودند  :در مشهد خدمت آقای میلانی رفتیم ،تا وارد شدیم
گفتیم آقا ما هر چه خواندیم ،برف انبار بوده ،برف انبار یعنی در زمستان برف را انبار
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میکنی ،تابستان که در را باز میکنی چیزی در انبار نیست .آقای میلانی فرمودند:
برف انبار هم خوب است .برفها آب میشود به زمین فرو میرود ،چشمهها بیرون
میآید ،زمینها سبز میشود .گفتیم آقا ما به هیج جا نرسیدیم ،آقای میلانی فرمودند:
اهلش میگویند جذبه میخواهد.
کشش اوست که ما را برد از خویش حزین

شبنم از جذبه خورشید به بالا رفته

جذبه شوق ،او را سوی لقاء الله جذب کرده ،تمام ارکانش زیر و رو شده ،امعاء و
احشائش مضطرب شده ،قلبش آتش گرفته و عقلش از سرش پرواز کرده است.
بدادم عقل را ره توشه از می

ز شهر هستیاش کردم روانه

مقصود ،عقلِ حسابگر جزئی نگر است ،ورنه نبود عقل کامل غیر عشق ،عقل
میگوید تشنه باید آب بخورد یا نخورد؟
عقل گفتا بخـور کـه تشنـه لبـی عشق گفتا مـگر تـو بـی ادبـی
عقل گفتا که جان به تاب و تب است عشق گفتا حسین تشنه لب است

از دنیا انصراف و استعفا داده ،عقبی را هم نمیخواهد .دینی جز محبوب ندارد.
خواستهای جز او ندارد .وقتی میشنود که خدای تعالی میفرماید« :فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاةُ
الدُّنْیا وَ لا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُور ،»0دنیا فریبتان ندهد« ،إِنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْو،»8
دنیا بازیچه است ،دنیا را مذمت میکند و از آن دست میکشد .نه چون دنیا فانی است،
چون حق تعالی دنیا را مذمت کرده  ،او هم مذمت میکند .اگر خدا دنیا را مدح میکرد،
او هم همین دنیای فانی و بی ارزش را مدح میکرد .او اصلا با دنیا و فانی و باقی
بودن آن کاری ندارد ،وقتی میشنود خداوند میگوید «إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوان،»9
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حیات حقیقی آخرت است ،او آخرت را مدح میکند چون خدای تعالی آن را مدح
میکند .اگر خدای تعالی آخرت را ذم میکرد ،او با وجود بقا و شرف آخرت آن را
ذم میکرد .اگر خداوند تعالی دربارهی همین آخرت باقی و شریف ،میفرمود چیز
خوبی نیست ،او هم میگفت چیز خوبی نیست.
وقتی کلام خداوند را میشنود که میفرماید« :أوَلم یَکْفِ بربِّک أنّه علی کلٍٍِّّ
شیء شَهید ،»0و «إنّه بکل شَیء مُحیط ،»8و «هو معکم أینما کنتم ،»9و «هُوَ قائِم عَلی
کل نفس بما َکسَبَت ،»0آیا این کافی نیست که خدا مشهود 5همه است ،خدا به همه
محیط است ،هرکجا باشید خدا با شماست ،هرکه هر چه کسب میکند قوام خود او و
قوام عمل و کسب او به خداست .هیچ چیز باقی نمیماند الا اینکه به آن علاقه پیدا
میکند .یعنی عاشقِ عالَم میشود.
به ج هان خرم از آنم که ج هان خرم از

عاشـــقم بر ه مه عالم که ه مه عالم

اوست

ازاوســـــــــــــــــــــــــــــــت

به غنیمت شمر ای دو ست دم عی سی

تا دل مرده مگر ز نده کنی کاین دم

صـــــــــــــــــبـــــــــــــــح

ازوســــــــــــــــــــــــــــــت

نه فلک راســت مســلم نه ملک را

آنچه در ســر ســویدای بنــــــیآدم

حــــــــــــــاصـــــــــــــــــل

ازوســــــــــــــــــــــــــــــت

به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست

بــه ارادت ببرم درد کــه درمــان هم

خم خونینم اگر به نشـــود به باشـــد

ازوســــــــــــــــــــــــــــــت

غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

خنــک آن زخم کــه هر لحظــه مرا مرهم
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پاد شاهی و گدایی بر ما یک سان ست

ازوســــــــــــــــــــــــــــــــــت

ســعدیا گر بکند ســیل فنا خانهٔ عمر

ســـاقیا باده بده شـــادی آن کاین غم
ازوســــــــــــــــــــــــــــــت
که برین در همه را پشـــت عبادت خم
ازوســـــــــــــــــــــــــــــــت
دل قوی دار که بن یاد ب قا محکم
ازوســــــــــــــــ

ت

1

به همه جهان عشق میورزد و علقه پیدا میکند ،اما نه برای بازی و سرگرمی،
محب حیران را با بازی چه کار ؟ چون با همه عالم و در این آستین  ،خدا را نزدیک،
همراه،شاهد و محیط بر همگان میبیند پس به سوی او میشتابد و او را قصد میکند
ولی در دل اشیا نه به تنهایی.
البته در مقام بالاتر میگوید «إِ َلهِی أَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْآثَارِ فَارْجِعْنِی إِلَیْکَ بِکِسْوَةِ
الْأَنْوَارِ وَ هِدَایَةِ الِاسْتِبْصَارِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَیْکَ مِ ْنهَا کَمَا دَخَ ْلتُ إِ َلیْکَ مِنْهَا مَصُونَ السِّرِّ عَنِ
النَّظَرِ إِلَیْهَا وَ مَرْفُوعَ الْهِمَّةِ عَنِ الِاعْتِمَادِ َعلَیْهَا»8؛ دستور دادی تو را در آثار ببینم ،اینها
آینههای تیرهاند مرا به سوی خودت باز گردان .این کجا ،انسان در آینه شمر خدا را
ببیند ،این کجا که بدون آینه ببیند!
وقتی میشنود خداوند میفرماید« :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لا یَضُرُّکُمْ مَنْ
ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُم» ،9میفهمد علقهای که باید به خودش داشته باشد ،غیر علقهای است
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که باید به اشیا داشته باشد .توجه به خودش ،او را به هدف میرساند .خداوند ،محب
را هم سالک و هم مسلک قرار داده است .راه خود اوست و راهرو هم خود اوست.
به غیر از خویشتن رهبر نداری

به غیر از خویشتن رهزن نداری

وقتی میشنود «یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلی رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاقیه» ،0تو در آخر
خدا را ملاقات میکنی ،و وقتی میشنود قول خداوند را که «مَنْ یُعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّهِ
صعَداً» ،8هر کس از یاد خدا اعراض کند ،ما به او عذاب صعودی میدهیم.
یَسْلُکْهُ عَذاباً َ
پس دائما عذاب اعراض کننده از یاد خدا زیاد میشود «فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا».9
علی الظاهر ما میبینیم که زندگی کاملی دارد ،ولی در باطن چه؟ میفرماید که «وَ مَنْ
یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرین» ،0آن عذاب افزایشی و صعودی،
یعنی کسی که از یاد خدا اعراض کند ،ما شیطانی را قرینش میکنیم« .وَ إِنَّ ُهمْ لَیَصُدُّونَهُمْ
سَبیلِ وَ َیحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُون»5؛ این شیاطین آنان را از راه باز میدارند ولی
عَنِ ال ّ
آنان خیال میکنند که در مسیر هدایتند .میشنود که خداوند میفرماید« :وَ لا تَکُونُوا
کَالَّذینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ» ،3مثل آنهایی نباشید که خدا را از یاد بردند،
خداوند خودشان را از یاد خودشان برد و در نتیجه خود را فراموش کردند .نسیان
یعنی اعراض از ذکر الله .وقتی اینها را میشنود ،میفهمد فراموشی خودش و تعلق
به غیر خودش ،علامت نسیان پرودگار است .اگر به اینها علقه پیدا بکند ،آنها ،او
را به سمت عذاب صعودی میکشاند ،هیچ عذابی در نزد محب جز حجاب بُعد نیست.
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یعنی عاشق تنها خواستهاش دیدار معشوق است .بدترین عذاب برایش این است که
بین او و معشوقش فاصله باشد.
میفهمد که خودش ،سبیل است و راه رسیدن به پروردگار این است که به خود
توجه داشته باشد .چون خدا با اوست ،قائم بر اوست و به او احاطه دارد .در این حال
از همه منقطع میشود ،به خودش علقه پیدا کرده ،خودش را تصفیه و تهذیب میکند.
از مهلکات احتراز میکند ،چون خدا دستور داده ،نه به خاطر ترس از آتش ،چون
خدا این کار را دوست دارد ،نه به خاطر این که به بهشت برود ،نه به خاطر ترس از
آتش .حدقه چشمش ،به سوی خداست ،یعنی فقط به آن سمت نگاه میکند .شب و
روز قلبش ،آن طرف است .هیچ گاه اعلام استقلال نمیکند ،خودش را فقیرِ مطلق
میبیند.
همه این حرفها مصداقش امام حسین است .یکی از بزرگان میفرمود یک بار
این شعر را برای یکی از علما خواندم که:
قال و مقال عالمی میکشم از برای

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
تو

1

رفت مشهد ،بعد زنگ زد گریه فراوانی کرد و گفت تازه فهمیدم چه گفتی! مصداق
این شعر اباعبدالله الحسین است.
این شعر تقریبا بین سالهای  82و  82توسط علامه سروده شده ،ایشان آن را طی
نامهای به برادر عارف خود مرحوم آیت الله حاج سید محمد حسن الهی ارسال داشته
تا در مجلس عزایی که در منزل حاج سید احمد قاضی طباطبایی برادر مکرم آیت
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الله سید علی قاضی طباطبایی منعقد میشده خوانده شود ،این تضمینِ یکی از شعرهای
حافظ است:
گفت آن شــاه شــهیدان که بلا شــد

با همین قاف لهام راه ف نا می پویم

ســــــــــــــــویــــــــــــــم

شـــور یعقوب ک نان یوســـف خود

دســت همت ز ســراب دو جهان می

مـــــــــیجـــــــــویـــــــــم

شــــــــــــــــویــــــــــــــم
که کمان شد زغمش قامت چون شمشادم
گفت هر چند عطش کنده بن و بنیادم

زیر شـــمشـــیرم و در دام بلا افتادم

هدف تیرم و چون فاخته پر بگشــادم

فــاش می گو یم و از گ فتــه خود
دلشـــــــــــــــــــــــــــــادم

نده عشقم و از هر دو جهان آزادم
من دل رفته کجا و کجا د شت عراق

کشــته یارم و با هســتی او بســته

من به میدان بلا روز ازل بودم طاق

وثــــــــــــــــــــــــــــــاق
طایر گلشــن قدســم چه دهم شــرح
فراق

که در این دامگه حادثه چون افتادم
تا در این بزم بتابید مه طلعت یار

میکنم خون دل و یار ک ند تیر ن ثار

پرده بدریده و سرگرم به دیدارِ نگار

نیست در لوح دلم جز الف قامت یار

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
تشـــنه وصـــل ویم آتش دل کارم

شـــربــت مرگ همی خواهم و جــانم

ســــــــــــــــاخـــــــــــــت

بــــــــــگــــــــــداخــــــــــت
کوکب بخت مرا هیچ منجم ن شناخت
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از چه از کوی توام دســت قضــا دور
انداخت
یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم
لوحه ی سینه ی من گر شکند سمّ

و سرم سیر کند شهر به شهر از ره

ســــــــــــــــتــــــــــــــور

دور

باک نبود که مرا نیســـت بجز عشـــق

ســایه طوبی وغلمان و قصــور و قد

حضور

حور
به هوای سر کوی تو برفت از یادم

رسیدیم به این مطلب که تفاوت این سه گروه ،تفاوت در نحوهی ادراک است؛ و
الا خطابات الهی واحد است .این بحث از این جا شروع شد که چطور قرآن کریم
طریقه معرفت نفس را بیان نکرده است .با وجود دقتش و خطرناک بودن مسیر و
مهالک راه و اینکه اگر تنها راه واقعاً این است ،پس چرا شریعت آن را بیان نکرده
است؟
حضرت علامه میفرماید :شریعت این راه را بیان کرده است ،منتها خطابات شریعت
واحد است و افراد بر حسب نحوه ادراکشان ،دریافتشان فرق میکند .کسی میشنود:
«فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا» ،0فقط از این گوشش وارد میشود و از آن گوش خارج
میگردد و زندگیش را هم به همان ترتیب سابق ادامه میدهد .کسی هم که عابد و
زاهد است« ،فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا» را میشنود ،دنیا را رها میکند و طلاق میدهد،
ولی هدفش کسب بهشت و ثواب یا نجات از آتش و اینهاست .این گروه به نحوی
دیگر خود پرستند .خدا را واسطه میکنند برای این که به آن چه میل دارند ،برسند.
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اما گروه سوم گروهی بودند که هدفشان از عبادت ،خود عبادت نیست .اینها
کسانی بودند که جز محبوب چیزی در مرئی و منظر آنها نبود .از عبادتشان ،نه جنت
و نه فرار از آتش را طلب میکنند ،فقط تنها چیزی که طلب میکنند وجه الله است.
چنین شخصی شب و روز دلش پیش پروردگار است .از آنجا که محبوب ،محبوب
لِذاته است .این فقط خود محبوب را میخواهد ،نه اینکه محبوب را بخواهد به خاطر
اینکه آن را پل کند تا به محبوب دیگری دست پیدا کند .اصلاً محبوبی نمیشناسد.
زاهد محبوبش بهشت یا محبوبش نجات از آتش بود .در واقع محبوبش خودش بود،
چون میخواست خودش را نجات دهد .اما او در میان محبوبان عالم ،محبوبی ندارد
جز آن محبوب واقعی؛ و از آن محبوب واقعی ،خودش را میخواهد .نه اینکه او را
میخواهد تا از طریق او به چیزی دست پیدا بکند .او ذاتاً محبوب است نه واسطه
برای رسیدن به دیگری .همه را به خاطر او دوست دارد .همواره مترنم است:
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
اوست

عاشقم بر همه عالم که همه علم از

1

همه عالم را دوست دارد ،منتها از آن جهت که مربوط به اوست ،آیینه اوست،
مخلوق اوست .هر چیزی را که دوست دارد ،به خاطر او دوست دارد .پس او را
دوست دارد ،در چهره دیگران هم ،او را میبیند .اگر دیگران را دوست دارد ،در چهره
آنها محبوبش را مشاهده میکند .محبّ ،جز محبوب هیچ چیز را اراده نمیکند .تنها
خواستهاش این است که موانع بین خودش و محبوب را بر طرف کند و از هر چیزی
که شاغل و مانع رسیدن به محبوب است ،روی برمی گرداند .هیچ همتی و هیچ
خواستهای ندارد جز خلوت کردن با محبوبش و این که هر حجابی را که بین او و
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محبوب است ،کنار بزند .هر چه این صفت زیادتر میشود ،آن حالت وجد به محبوب
شدت پیدا میکند .آتش شوق مشتعل میشود .گاهی آن چنان شوق زیاد میشود ،که
از خودش غایب میگردد ،و کنار میرود.
زنان مصر وقتی یوسف را دیدند ،دستشان را بریدند و نفهیدند« .فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَکْبَرْنَهُ
وَ قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ» .0اگر سوزنی را در بدن فرو کنی ،درد میگیرد .آنها آن چنان غرقِ
جمال یوسف شدند که دست خودشان را بریدند و متوجه نشدند.
گرش ببینی و د ست از ترنج ب شنا سی

روا بود که م لا مت کنی زلی خا را

چنین جوان که تویی برقعی فرو آویز

وگرنــه دل برود پیر پــای برجــا را

تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو

ب برد قیمــت ســـرو ب لنــد بــالــا را

دگر به هر چه تو گویی مخالفت نکنم

که بیتو عیش میســر نمیشــود ما را

تو همچنان دل شهری به غمزهای ببری

که ب ند گان بنیســـ عد خوان یغ ما را

دراین روش که تویی بر هزار چون سعدی

2

جفــا و جور توانی ولی مکن یــارا

خودش از دید خودش فانی میشود .آن چنان آتش شوق شدت پیدا میکند که
از خودش غایب میشود ،فانی میشود و جز پروردگارش چیزی باقی نمیماند .این
هم یک طبقه در مقابل آن طبقه قبلی.
تفاوت این سه گروه ،تفاوت در نحوهی ادراک است؛ یعنی بیانات شرع واحد است.
قرآن همین قرآن است ،منتها هرکدام از طبقات سه گانه ،یک جور از قرآن بهره برداری
میکنند .کلام ،واحد است ،مدلول سه تاست .یک کلام است ولی سه تا دلالت دارد.
عوام ،دلالتی از آن را میفهمند و زاهدان ،دلالتی و محبین ،دلالت دیگری از آن
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میفهمند .شرع کارش بیان طریق نیست .طریق در تفاوت فهمهاست .شرع یک حرف
بیشتر نمیزند ،آن نحوهی ادراک ماست که تفاوت میکند.
بعد میفرماید :از بعضی استادانم شنیدم که از ایشان سوال شد ،اگر طریق معرفت
نفس اقرب طُرُق است چرا در شریعت بیان نشده؟ ایشان فرمودند :کدام بیان در شرع
است که هدفش همین معرفت نفس نباشد آن را شرح ندهد؟
تمام بیانات وارد در شرع ،همین مطالب را شرح میدهد .جهتش هم این است که،
معرفت نفس؛ یعنی انقطاع از غیر خدا؛ و جمیع بیانات شرع به سمت انقطاع از غیر
خدا سوق میدهد .به همین خاطر است که گاهی برخی از افراد این طبقه ،معانیی را
بیان میکنند که اصلاً قابل فهم ما نیست ،نه اینکه نمیفهمیم ،اصلاً این معنا به ذهن ما
نمیرسد.
در «حقائق الاصول» مرحوم آیة الله سیّد محسن حکیم طباطبائی آورده است که:
استاد ما مرحوم میرزا محمّد حسین نائینی (ره) نقل کرد که :ما به درس مرحوم
آیة الحق آخوند مولی فتحعلی سلطان آبادی میرفتیم؛ یک روز آیهای را برای ما
تفسیر کرد ،آنقدر تفسیرش برای ما بدیع و جالب بود که ما با خود گفتیم که تا به حال
کسی اینگونه این آیه را تفسیر ننموده ،و آنچه حقیقت و بطن این آیه بود امروز استاد
بیان کرد! فردا که به درس او رفتیم همان آیه را به سبک دیگر تفسیر نمود که ابداً با
تفسیر دیروز ربطی نداشت؛ و این برای ما بسیار موجب شگفت شد ،که ما دیروز
خیال کردیم آنچه حقّ تفسیر این آیه بود استاد گفت و ابداً چیزی باقی نگذاشت،
امروز معلوم شد که مطالبی در نهان این آیه بود که ابداً ما پی نبرده بودیم ،و اگر استاد
نمیگفت پی نمیتوانستیم ببریم .باز روز بعد که به درس رفتیم همان آیه را به سبک
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دیگری تفسیر کرد و یکی از معانی باطنی او را بیان نمود؛ خلاصه مطلب تا سی روز
هر روز همان آیه را از جهتی خاصّ تفسیر مینمود که حقّاً جای تعجّب بود.

0

مرحوم آیةالله حاج میرزا فتحعلی سلطان آبادی بود یکی از بزرگان و صلحاء و
معاریف نجف .مردی بود فقیه ،مجتهد ،اهل معرفت و باطن و صاحب علوم و اسرار
غریبه .همان کسی که مرحوم آیةالله حاج میرزا حسین نائینی به اتّفاق بعضی از
همطرازان خود یک ماه رمضان شبها به منزل ایشان میرفت و از درس تفسیر او در
حیرت واقع میشد .ایشان در شب اوّل ماه رمضان یک آیه از قرآن را انتخاب و
درست یک ساعت در اطراف او بحث کردند؛ به نحوی که بزرگان حاضر در جلسه
میگفتند :تا به حال در عمرشان یک همچو تفسیری به این مرتبه از درجه و شأن و
رُقاء نشنیده بودند؛ و در شب دوّم نیز ایشان همان آیه را به نحو دیگری تفسیر نمود
و یک ساعت طول کشید ،و همینطور تا سی شب؛ و هر شب تفسیر به طور کلّی با
شبهای قبل تفاوت داشت .پس از انقضای ماه فرمود :قرآن هفتاد بطن و تفسیر دارد
و من فقط بر سی بطن و تفسیر آن وقوف دارم و از چهل تفسیر و بطن آن خبری
ندارم ،و هستند افرادی که از چهل تای آن اطّلاع دارند؛ و ایشان دارای حالات و
مکاشفات و مشاهدات برزخیّه و ملکوتیّه بوده است .ایشان سالی به قصد حجّ بیت
الله الحرام از کوفه حرکت میکند به سمت مکّه ،درحالیکه سالها بود که به بیماری
اگزما که یک بیماری پوستی و بسیار پرزحمتی است مبتلا بوده است؛ و دائماً ایّام
زمستان از دستها و بدن او خون و جراحت خارج میشده است و ایشان را واقعاً به
اذیّت و زحمت میانداخته است.
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هنگام خروج از کوفه میایستد و عرض میکند :خدایا! من دارم به سمت خانه تو
حرکت میکنم و دوست ندارم در حرم تو و در مشاهد تو با این وضع و موقعیّت قرار
بگیرم! در این هنگام یک مرتبه مشاهده میکند هیچ اثری از قروح و جراحتها بر
بدن او وجود ندارد .حرکت میکند به سمت مکّه و به انجام اعمال و فرائض میپردازد
و پس از اتیان اعمال صحیحاً و سالماً بدون هیچ اثری از آن مسائل به کوفه برمی
گردد .همینکه به همان مکانی که ابتداءً از خدا خواسته بود تا او را شفاء دهد میرسد،
یک مرتبه تمام آن مسائل دوباره به حال اوّل خود برمیگردد!

0

نمونهی دیگری از این بیانات باطنی این فرمایش علامه طباطبایی است  :در روایت
وارد شده که کودک چهار ماه اول که گریه میکند ،میگوید لا اله الا الله .چهار ماه
دوم ،که گریه میکند ،شهادت به رسالت رسول خدا میدهد.
کودک وقتی به دنیا میآید ،تنها چیزی را که میشناسد ،نیاز است .مثلاً دلش درد
میگیرد ،سرش درد میگیرد ،گرسنه میشود ،تشنه میشود ،احتیاج به تعویض لباس
پیدا میکند .پس نیاز را میشناسد و بعد میفهمد که خودش نمیتواند نیازش را
برآورده کند .اگر نیاز نباشد ،کودک گریه نمیکند .وقتی سیر است و جایش هم خشک
است و مشکلی هم ندارد و خوابش نمیآید و دردی هم ندارد ،گریه نمیکند .همیشه
وقتی نیازی میآید ،گریه میکند ،چون احساس نیاز میکند و رافع نیاز را هم
میشناسد .وقتی گریه میکند؛ با تمام وجود ،رافع نیاز را صدا میزند .این یعنی لا اله
الا الله.
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یک مدت که میگذرد ،متوجه میشود که کسی این میان ،نیازش را برآورده میکند.
واسطه را میشناسد .واسطه کیست؟ واسطه نبی است .پس واسطه را میشناسد،
شهادت به رسالت میدهد.
یا مثلاً روایت میفرماید است خانه شیطان ،در خانههای شما ،بیت عنکبوت است.
چه شباهتی میان عنکبوت و شیطان است؟ شیطان چه کار میکند؟ شیطان کارش
غرور است .غرور به زبان ساده یعنی گنجشک را رنگ کند و به جای قناری بفروشد.
این کار شیطان است .شیطان ،به باطل ،رنگِ حق میزند .محتوای حق را میکشد و
پوستی را نشان میدهد که آن ،پوست است ،باطن ندارد .پوستی است که مغز ندارد،
این کار شیطان است .حال عنکبوت چه میکند؟ عنکبوت هم همین کار را میکند.
وقتی مگس را به دام میاندازد ،داخلش را خالی میکند .پوست تو خالی مگس
میماند،در ظاهر مگس است ولی باطن و حقیقت ندارد  .معنای « خانه شیاطین در
خانههای شما ،خانه عنکبوت است» 0این است.
این نحوهی فهم تفاوت دارد؛ لذا میبینید این طبقه که اهل معرفت نفس هستند ،در
تفسیر آیات و روایات ،معانیی را میگویند که بعید از ذهن است.

تنها راه ،ترک غیر خدا و توجه تام به حق تعالی
سزاوار است دانسته شود که طریق معرفت نفس ،مرکب از یک فعل و یک ترک
است ،ترک غیر خدا و توجه تام به حق تعالی .این دو یا شبیه یا ملازم همدیگر هستند.

سو ُل اللَّ ِهَ «بیْتُ ال َّ
ین ِم ْن بُیُوتِ ُك ْم َبیْتُ ْال َع ْن َكبُوت».
ش َی ِ
یر ْال ُمؤْ ِمنِینَ  قَا َل َر ُ
 )1قَا َل أَ ِم ُ
اط ِ
النوادر
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یعنی نمیشود توجه به غیر خدا داشته باشید و خدا را هم داشته باشید « .ما جَعَلَ اللَّهُ
لِرَجُل مِنْ قَلْبَ ْینِ فی جَوْفِه »

0

بدیهی ترین بدیهیات ،علم به خداست .اوّلین حقیقتی را که انسان درک میکند،
خداست .در بدو تولد ،اولین چیزی را که کودک احساس میکند ،خداست .چون
کودک وقتی به دنیا میآید ،میفهمد که هست .قبل از اینکه بفهمد هست ،هستی را
احساس میکند .قبل از اینکه هستی خودش را درک کند ،خدا را درک میکند .پس
بدیهیترین بدیهیات ،علم به خداست .آن هم نه علم حصولی بلکه علم حضوری.
بدیهی است و اثبات نمیخواهد .بدیهیترین بدیهیات ،علم به خداست و حاجب از
این علم بدیهی ،غفلت است ،نه جهل .نه اینکه نمیداند ،میداند ،غافل است .مثل
خیلی از چیزهایی که میدانیم و به دانسته خودمان توجه نداریم .حال منشأ غفلت از
کجاست؟ غفلت ،نتیجهی اشتغال به دنیاست؛ لذا اشتغال به دنیا ،غفلت میآورد و
غفلت هم انسان را از ذکر ،باز میدارد« .ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُل مِنْ قَلْبَیْنِ فی جَوْفِه» ،خدا
در درون انسان دو تا دل قرار نداده است .نمیشود هم حبّ دنیا در دل باشد و هم
حبّ خدا .به هر چیزی که اشتغال پیدا کنید محبت پیدا میکنید.
اشتغال به دنیا ذکر و یاد دنیا و ذکر دنیا ،حب دنیا میآورد .حب ،اشتغال بیشتر و
اشتغال بیشتر ،حب بیشتر میآورد ،تا اینکه حب دنیا تمام سرائر انسان و تمام صفحات
دل را فرامیگیرد .دیگر ،آیینه قلب صفایی ندارد تا جمال خدا را در دل منعکس کند
و معرفت ایجاد شود.
داستان ،داستان قلب است .قرآن کریم هم میفرماید« :یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بنون
الا مَنْ أَتَی اللَّهَ بقلب سَلیم»؛ هرکه قلب سلیم با خود ببرد ،اهل نجات است
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همه موجودات همان میشوند که هستند ،اما انسان ،همان میشود که میخواهد.
حرکت انسان ،دست خود اوست .گندم ،همان میشود که هست ،گندم ،جو نمیشود،
همانی که هست ،میشود .اما انسان ،آن میشود که میکند .هر کاری میکند ،همان
میشود ،دست خودش است .این جور نیست که انسان ،جو یا گندم بشود ،معلوم
نیست چه بشود .به اعمالش بستگی دارد .زمین را میدهند ،ساختنش با خودش است.
خودش میسازد« .لا یَرَوْنَ فیها شَمْساً وَ لا زَ ْمهَریراً» ،0آنجا نه آفتابی هست ،نه سرمایی
هست ،نه درختی هست ،نه نهری هست و نه باغی هست ،هیچ چیزی نیست .هرچه
هست ،ساخته خود انسان است .بهترینش ،قلب است .قلب سلیم ،که رفت ،همه آنها
را در خودش دارد .چون که صد آمد ،نود هم پیش ماست.
میفرمایند که :اگر خواستید صدق این مطالبی را که گفتیم به دست بیاورید (یعنی
این بخش آخر را ،که صفحات خاطر انسان پر از حب دنیاست و اصلاً جایی برای
غیر ندارد) ،مکانی خالی را انتخاب کن که در آن نور و صوت و اثاثیه و هیچ چیز که
توجهت را جلب کند ،نباشد .بنشین ،هیچ کاری نکن و چشمهایت را هم ببند .در
جایی که نه نوری هست و نه صدایی هست .به مطلبی توجه کن .فقط به همان مطلب.
مثلاً به عدد یک .هر خاطره دیگری که آمد ،آن را قیچی کن .اول کار میبینی که
خیالات هجوم میآورد .افکار شبانه روز همین طور ازدحام میکند ،تاریک و مشوش
میکند .مقاصد و خواستههایت هجوم میآورند .گاهی آن چنان در این افکار فرو
میروی که بعد از یک مدتی به خودت میآیی و میفهمی که تو این جا بودی.
مهم این بود که تو فقط میخواستی به همین واحد توجه کنی ،اما آن چنان خیالات
هجوم میآورد که ذهن جای دیگر میرود .این تشویش ،مدتی ادامه پیدا میکند .اگر
 )1سوره انسان)13/76( :
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مدتی این کار را ادامه بدهی ،میفهمی که این خاطرات شروع میکند به کم شدن،
خیال نورانی میشود ،تا جایی که آن خیالات درونی را به چشم حست ،خیال میکنی
داری میبینی ،شاید مثل خواب ،چطور در خواب شما میبینید؟ این خیال درونی آن
چنان نورانی میشود که خیال میکنی با چشم سر میبینی .همین طور کاهش مییابد،
تا با آن واحد ،هیچ باقی نمیماند.
ذکر هم ،کارش همین است .ذکر ،کار قیچی را انجام میدهد .ذکر میآید خیالات
را قیچی میکند ،تا جایی که صفحه خاطر ،به کلی از خیالات پاک میشود و انسان
بدون خیال میشود ،نه بی خیال میشود .ذهن صاف میشود.
مرحوم علامه در رساله شریفه لب اللباب میفرمایند:
رویّه مرحوم استاد ،آقاى قاضى نیز طبق رویّه استاد بزرگ آخوند ملاّ حسین قلى
همان طریق معرفت نفس بوده است و براى نفى خواطر در وهله اول توجّه به نفس
را دستور مىدادهاند ،بدین طریق که سالک براى نفى خواطر باید مقدار نیم ساعت یا
بیشتر را در هر شبانه روز معیّن نموده و در آن وقت توجّه به نفس خود بنماید .در
اثر این توجّه رفته رفته تقویت پیدا نموده و خواطر از او نفى خواهد شد ،و رفته رفته
معرفت نفس براى او حاصل شده و به وطن مقصود خواهد رسید ،ان شاء اللّه.
اکثر افرادى که موفّق به نفى خواطر شده و توانستهاند ذهن خود را پاک و صاف
نموده و از خواطر مصفّا کنند و بالأخره سلطان معرفت براى آنان طلوع نموده است
در یکى از این دو حال بوده است :اوّل در حین تلاوت قرآن مجید و التفات به خواننده
آن ،که چه کسى در حقیقت قارى قرآن است و در آن وقت بر آنان منکشف مىشده
است که قارى قرآن خداست جلّ جلاله.
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دوّم از راه توسّل به حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السّلام زیرا آن حضرت را
براى رفع حجاب و موانع طریق نسبت به سالکین راه خدا عنایتى عظیم است.
و بنابر آنچه ذکر شد دو امر مهمّ در تجلّى سلطان معرفت دخالتى عظیم دارد :اوّل
مراقبه به انحاء مراتبها ،دوّم ،توجّه به نفس .چون سالک به این دو امر اهتمام نماید
کم کم متوجّه مىشود که کثرات این جهان از یک چشمه سیراب مىشوند و هر چه
در عالم صورت تحقّق به خود بگیرد همه آنها از یک مصدر است ،و در هر موجودى
هر مقدار نور و جمال و بهاء و کمال باشد از آن سرچشمه افاضه شده است ،و به هر
موجودى آن مصدر عظیم به قدر سعه وجودى او که همان قوابل ماهوى اوست نور
وجود و جمال و عظمت افاضه نموده است ،و به عبارت دیگر از جانب فیّاض مطلق
فیض به طور اطلاق بدون قید و شرط و حدّ افاضه مىشود و هر موجودى به قدر
ماهیّت خود از آن اخذ مىکند.

0

اگر این تمرین را انجام بدهی ،صحت آن چیزی که گفتیم را میفهمی( .اگر آن
نورانیت هم نیابد ،اقلش این است که میفهمیم که صفحات خاطر ما چه وضعیتی دارد)
اشتغال به دنیا باعث میشود که انسان خودش را فراموش کند و از ماورای این نشئه
غافل بشود .اگر انسان بخواهد به سمت باطن تخلص پیدا بکند و خالص بشود ،فقط
به طریق اعراض از ظاهر است .اگر این تمرین را انجام دهد ،میبیند که چه خبر
است؟ چقدر خاطرات هست که در شبانه روز ،مانع این کار است .که اینها همان
صورت خواستهها و مقصدهای دنیاست.
خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات

مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی

 )1رساله لب اللباب در سیر و سلوك اولى األلباب :ص 151
 )2دیوان حافظ :غزل 481
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تنها راه این است که قلب را از دنیا خالی شود .همه حجابها غیر خدا کنار برود.
همه آن اسبابی که  ،مثل مراقبه و خلوت و امثال اینها گفتند  ،همه این اسباب ،برای
تحصیل این حالت قلبی است.
صمت و جوع و سهر و خلوت و ذکر بدوام

ناتمامـان جهـان را کنـد ایـن پنـج

تمـام

البته میگویند :نکند این پنج تمام .آن که تمام میکند ،عنایت خداست .جز اراده
خدا ،هیچ چیز علت تامه نیست .اینها همه برای تحصیل این حالت قلبی است و این
که ،آینه قلب به سمت حق تعالی بچرخد ،این حالت را ذکر میگویند .تا رسیدن به
این حالت همه ذکرها بی نتیجه است ،اصلاً ذکر نیست .این حالت ذکر است ،ذکر یعنی
یاد؛ و مربوط به دل است.یا من اسمه دواء و ذکره شفاء.
آدمی که تشنه است ،هر چه تشنگیش شدت پیدا میکند ،بیشتر یاد آب میافتد ،تا
جایی که وقتی خیلی شدید شد و دیگر نمیتواند تحمل کند ،جز آب ،چیزی نمیبیند
و با همه وجودش میگوید :آب .لازم نیست به زبان بگوید .تمام وجود میگوید آب.
این ذکر است ،و این شخص ذاکر و به یاد آب است .گاهی وقتها آن قدر شدید
میشود که به زبان میگوید :آب .ما در هنگام ذکر به زبان میگوییم :الله الله الله ،تا
دلمان بگوید .اما او دلش الله میگوید ،تا به زبانش میآید .او برعکس است ،از دل
به زبان میآید .زبان میگوید :الله .این اشراف به حق تعالی است و آخر مفاتیح
اینجاست .والله الهادی.
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میفرماید :بدان که ذکر به این معنا که گفتیم ،در کتاب و سنت زیاد آمده است.
مثلا آمده «وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا» ،0کسی که قلبش از یاد ما غافل است،
تابعش نباش .قلبش ،نه زبانش!
«فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً» ،8ذکر شدید ،میگوید خدا را شدیدتر
یاد کنید ،البته نه به صورت لفظی .شدید و قوی اصلا مربوط به زبان نیست .ذکر لفظی
شدت و ضعف ندارد .ذکر لفظی میگوید :الله ،این که شدید و قوی ندارد.
«وَ ما یَتَذَکَّرُ إِل َّا مَنْ یُنیب» ،9اهل تذکر نیست ،الا کسی که انابه کند .انابه یعنی دائماً
نوبت گرفتن .میگوید ،چه کسی متذکر است؟ کسی که انابه دارد ،یعنی دائما نوبت
دارد .این یعنی ذکر قلبی .دائم در خانه خدا را میزند .هر وقت توجهی میشود،
میبینند این پشت در نشسته.
خداوند میفرماید «وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ» ،0ذکر مال صاحبان لب (مغز) است.
لب یعنی مغز.
در دعای کمیل امام فرمود «أسئلُک بحقِّک و قدسک و أعظم صفاتک و أسمائک،
أن تجعل أوقاتی من اللیل و النهار بذکرک معمورة ،و بخدمتک موصولة ،و أعمالی
عندک مقبولة ،حتّی تکون أعمالی و أورادی کلها ورداً واحداً ،و حالی فی خدمتک
سرمداً الدعاء».

 )1سوره کهف)28/18( :
 )2سوره بقره)200/2( :
 )3سوره غافر)13/40( :
 )4سوره بقره)269/2( :
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شب و روز مرا با یاد خودت آباد کن .مرا دائما در خدمت خودت قرار بده ،تا
اعمال و اوراد من ،همه یک ورد واحد بشود و من دائماً در خدمت تو قرار بگیرم.
همه مطالب گذشته در این عبارت هست.

356

فصل پنجم
مقاماتی که انسان با طی مراتب کمال به آن میرسد
کسی که این مراتب را طی میکند ،چه مقاماتی دارد؟ این فصل دربارهی مقاماتی
است که انسان با طی مراتب کمال به آن میرسد .این فصل در حکم شرح و توضیح
فصل دوم است.
قبلا فهمیدیم که کمال انسان به فناست ،یعنی حقیقت بماند و ظرف که یک قید
عدمی است،از میان برود .کمال هر مصداقی ،آن است که آن مصداق کنار برود و
حقیقتِ مصداق باقی بماند ،این یعنی فنا.
فنا بر سه قسم است :فنای فعلی ،فنای وصفی و فنای ذاتی .فنای فعلی این است
که انسان بفهمد :ثروت و غنا ،موت و حیات و صحت و مرض به دست خداست ،نه
آن طور که ما میگوییم ،ما هم میگوییم به دست خداست ،ولی او واقعا شهود میکند،
با تمام وجود میفهمد که موت و حیات ،به دست خداست .با تمام وجود میفهمد که
صحت و مرض به دست خداست .با تمام وجود میفهمد که فقر و غنا به دست
خداست ،نه به دست شغل و کار.
اگر استمرار پیدا کند ،فنای وصفی پیدا میکند که معروفش  5تا است :میفهمد که
علم و قدرت و حیات و سمع و بصر به دست خداست ،بعد اگر ادامه پیدا کند ،فانی
در ذات میشود که «لا اسمَ و لا رسمَ لَه» .کمال به فنا در اقسام سه گانه بود ،و به
عبارت دیگر توحید فعلی و اسمی و ذاتی .هر موجودی فاصلهاش با خدا ،به قدر
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حدود ذاتیاش است .هر چه این حدود شکسته شود ،او نزدیکتر میشود و هر چه
بیشتر قید بخورد ،او دورتر میشود.
نشئاتی که بین انسان و الله است ،به حسب مراتب این حدود است .جایی میفرماید
که ملائکه جانها را میگیرند ،جایی میگوید ملک الموت جانها را میگیرد و جایی
دیگر میگوید خداوند توفی میکند .به حسب مراتب متوفی است ،جان افراد عادی
را ملائکه میگیرند ،اگر عروج کند و بالاتر از این حد برود ،ملک الموت جانش را
میگیرد .یک زمانی از ملک الموت هم میگذرد و خدا جان را میگیرد .در حالی که
ممکن است اگر کسی مشاهده کند ،ملک الموت واسطه است ،اما او ملک الموت را
نمیبیند ،فقط خدا را مشاهده میکند.
انسان در سیرش باید از این سه مرتبه بگذرد ،یعنی باید از مرتبه افعال بگذرد،
باید به جایی برسد که عالم را فعل الله ببیند ،به حقیقت بگوید لاحول و لا قوة الا بالله،
به حقیقت بگوید ،نه به مجاز .بالاتر از آن  ،حیات و علم و سمع و بصر را جز برای
خدا ،برای احدی نبیند و بالاتر از آن برود ،جز خدا کسی را نبیند.
که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحـده لا الـه الا هـو

0

به هیچ کدام از این مراتب نمیرسد ،مگر به فانی شدن در آن مرتبه .یعنی اگر در
مرتبه افعال فانی شد  ،عالم را فعل الله میبیند و خودش هم میشود دست خدا .یعنی
اگر دید که عالم ،فعل الله است ،خودش هم میشود ابزار الهی ،دیگر او نیست .اگر
دید عالَمی در کار نیست و آدمی در کار نیست و سمع و بصر ،ملک یکی دیگر است،
حیات و قدرت ،ملک یکی دیگر است ،خودش مظهر حیات و قدرت میشود ،یعنی
به این نقطه که برسد و این حقیقت را شهود کند ،خودش مظهر این حقیقت میشود.
 )1دیوان هاتف اصفهانی:ترجیع بند که یکی هست و هیچ نیست جز او
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با فنای در هر مرتبه ،آن کمال باقی میماند .یعنی ،فانی در علم و حیات و قدرت
میشود ،ولی این دیگر نیست ،اوست ،آن علم و حیات و قدرت هست ،این همان
معانی حدیث قرب فرائض و قرب نوافل است که میگوید «بنده به من نزدیک میشود،
من چشم او میشوم ،من دست او میشوم ،بعد او چشم من میشود ،او دست من
میشود ،0» .این میشود مجرای فیوضات در آن مرتبهای که هست ،لذا فیوضات از
کانال او صادر میشود ،تا به توحید ذات برسد .آنجا نه اسمی از او باقی میماند ،نه
رسم« .الْمُ ْلکُ یَوْمَئِذ لِلَّه».8
در قرآن اصلا اثری از پیامبر نمیبینید ،آن چند جایی هم که اسم مبارکشان آمده،
آن را هم خداوند فرموده است .او آینه تمام نما است ،هیچ چیزی از خودشان نمایش
نداده ،خودشان و فرزندانشان ،از ایشان هیچ خودی و خودپرستی سر نزده است.
این برهان با اینکه خیلی کوتاه بود ،مشتمل بر جمیع مقامات اولیاء الله است و از
تمام شئونشان خبر میدهد ،اگر کسی بفهمد ،همین کافیست .حال مقامات اولیاء الله
چیست؟ اولیاء الله مقامشان این است که خدا چه کار میتواند بکند ،آنها هم همان
کار را میکنند .پس هر چه خدا بتواند بکند ،آنها هم همان کار را میکنند.
بی پرده بگو علی خدا نیست

لیکن ز خدای هم جدا نیست

اما خصوصیات و مقاماتشان چگونه است؟ جز خدا کسی از مقامات اینها اطلاع
و خبری ندارد.
به عنوان خاتمهی این فصل به مطلبی از رسالهی شریف لب اللباب توجه فرمایید:
ع َّز َو َج َّل َم ْن أَهَانَ ِلي
 1الكافي:ج  2ص 352باب من آذى المسلمین و احتقرهم  ....قَا َل َر ُ
سو ُل اللَّ ِه قَا َل اللَّهُ َ
ي بِالنَّافِلَ ِة َحتَّى
ع ْبدٌ بِ َ
ي ِم َّما ا ْفت ََرضْتُ َ
ي َ
اربَتِي َو َما تَقَ َّر َ
َو ِلیا ً فَقَ ْد أ َ ْر َ
صدَ ِل ُم َح َ
علَ ْی ِه َو إِنَّهُ لَیَتَقَ َّربُ ِإلَ َّ
ش ْيءٍ أَ َحبَّ إِلَ َّ
ب ِإلَ َّ
ش بِ َها
سانَهُ الَّذِي یَ ْن ِطقُ بِ ِه َو یَدَهُ الَّتِي یَب ِْط ُ
ص َرهُ الَّذِي یُب ِ
ْص ُر بِ ِه َو ِل َ
أ ُ ِحبَّهُ فَإِذَا أَحْ بَ ْبتُهُ ُك ْنتُ َ
س ْمعَهُ الَّذِي یَ ْس َم ُع بِ ِه َو بَ َ
سأَلَنِي أَ ْع َ
ت ْال ُمؤْ ِم ِن یَ ْك َرهُ ْال َم ْوتَ َو
ع ْن َ
ع ْن َم ْو ِ
ش ْيءٍ أَنَا فَا ِعلُهُ َكت ََردُّدِي َ
ط ْیتُهُ َو َما ت ََردَّدْتُ َ
إِ ْن دَ َ
عانِي أَ َج ْبتُهُ َو إِ ْن َ
سا َءتَهُ
أَ ْك َرهُ َم َ
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سالک در اثر مراقبه تامّ و اهتمام شدید به آن و در اثر توجّه به نفس ،به تدریج
چهار عالم بر او منکشف خواهد شد:
عالم اوّل :توحید افعال است.
یعنى در وهله اوّل ادراک مىکند که آنچه چشم مىبیند و زبان مىگوید و گوش
مىشنود و دست و پا و سایر اعضاء و جوارح عمل مىکنند همه و همه مستند به نفس
خود اوست و نفس فاعل ما یشاء است ،و سپس ادراک مىکند که آنچه از افعال در
جهان خارج تحقّق مىیابد مستند به خود اوست و نفس او مصدر تمام افعال است در
خارج ،و سپس مىیابد که نفس او قائم به ذات حقّ بوده و دریچهاى از فیوضات و
رحمت خدا بوده است ،پس تمام افعال در جهان خارج استناد به ذات مقدّس او دارد.
عالم دوّم :توحید صفات است
و آن بعد از عالم اوّل ظهور مىکند ،و آن عبارت است از آنکه :سالک آنچه را که
مىشنود حقیقت سمع را از خود نمىبیند بلکه از خدا مىبیند ،و همچنین هر چه را با
چشم مىبیند حقیقت ابصار را از خدا ادراک مىکند و بعدا هر گونه علم و قدرت و
حیات و سمع و بصر و غیر ذلک که درموجودات خارجیّه مشاهده مىکند همه را
مستند به خداى تعالى مىیابد.
عالم سوّم :توحید در اسماء است
و آن بعد از عالم دوّم طلوع مىنماید ،و آن عبارت است از آنکه :صفات را قائم
به ذات ادراک مىکند .مثلا مىیابد که عالم و قادر و حىّ خداوند متعال است یعنى
عالمیّت خود را عالمیّت خدا ادراک مىکند و قادریّت و سمیعیّت و بصیریّت خود را
همه در خدا مىداند و بس .و به طور کلّى مىیابد که در تمام عوالم قادر و عالم و
سمیع و بصیر و حىّ یکى است و بس و آن خداوند جلّ جلاله است و هر موجودى
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از موجودات به قدر سعه وجودى خویش از آن عالم و قادر و سمیع و بصیر و حىّ
حکایت مىکند و او را نشان مىدهد.
عالم چهارم :توحید در ذات است
که از عالم سوّم بالاتر است و این به واسطه تجلّیات ذاتیّه بر سالک مکشوف
مىگردد .یعنى سالک ادراک مىکند که آن ذاتى که تمام افعال و صفات و اسماء بدان
مستند است ،آن ذات واحد است ،یک حقیقت است که تمام اینها قائم به اوست .در
اینجا دیگر سالک توجّهى به صفت و اسم ندارد بلکه مشهودش فقط ذات است و بس.
و این در وقتى است که از وجود عاریه خود خدا حافظى نموده ،یکسره خود و
هستى خود را گم کند و در ذات مقدّس حضرت حقّ فانى نماید ،در آن هنگام تجلّى
ذاتى خواهد شد .و البتّه این مرحله را مقام ذات نامیدن و یا حقیقت ذات یا احدیّت،
اسم گذاردن ضیق خناق است چون هر چه به زبان آید و به تحریر نوشته شود از اسم
خارج نیست و ذات مقدّس الهى ما فوق اینها است و براى آن اسم و نامى نمىتوان
قائل شد و نمىتوان مرحله و مقامى تصوّر نمود ،و حتّى از این نتوانستن هم بالاتر
است زیرا نتوانستن در عین سلب و نفى ،اثبات حدّى است براى او و حق تعالى از
حدّ بالاتر است.
چون سالک بدین منزل وارد شود اسم و رسم خود را گم کرده و دیگر خود را
نخواهد شناخت و کسى دیگر را نخواهد شناخت و جز خدا نخواهد شناخت ،بلکه
خدا خود را مىشناسد و بس.
سالک در هر یک از عوالم چهارگانه فوق مقدارى از اثر وجودى خود را از دست
مىدهد و گم مىکند تا بالأخره اصل وجود و هستى خود را گم مىکند.
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در عالم اوّل که به مقام فناى در فعل مىرسد مىفهمد که فعل از او سر نمىزند
بلکه از خداست در اینجا تمام آثار فعلى خود را از دست مىدهد.
و در عالم دوّم چون به تجلّى صفاتى مىفهمد که علم و قدرت و سایر صفات
انحصارا اختصاص به ذات حقّ سبحانه و تعالى دارد در اینجا صفات خود را از دست
مىدهد و آنها را گم مىکند و دیگر در خود نمىیابد.
و در عالم سوّم چون تجلّى اسمائى مىشود ادراک مىکند که عالم و قادر اوست
جلّ جلاله ،در اینجا اسماء خود را گم مىکند و دیگر در خود نمىیابد.
و در عالم چهارم که تجلّى ذاتى است وجود خود را گم مىکند و ذات خود را از
دست مىدهد و دیگر ابدا خود را نمىیابد و ذات ،ذات مقدّس حضرت خداوند است.
این مرحله از شهود یعنى تجلّى ذاتى را عرفاء تعبیر به «عنقا» و «سیمرغ»
مىنمایند چه او موجودى است که هرگز صید احدى نخواهد شد .سیمرغ ،آن ذات
بحت و وجود صرف است که از آن به «عالم عمى» و «کنز مخفى» و «غیب الغیوب»
و «ذات ما لا -اسم له و لا رسم له» تعبیر کنند.
برو این دام بر مرغ دگر نه

که عنقا را بلند است آشیانه

1

حافظ علیه الرّحمة چه خوب در مثنویّات خود سروده و با استعارات لطیف خود
این مهمّ را بیان فرموده است.
ا لا اى آهوى وحشـــى ک جایى

مرا با توســـت چندین آشـــنایى

دو تنهــا و دو ســـرگردان ،دو

دد و دا مت کمین از پیش و از

کـــــــــس

پــــــــــــــــــــــــــــس

بیا تــــا حــــال یکدیگر بدانیم

مراد هم ب جو ی یم ار توا ن یم

بـــــــــى

 )1دیوان حافظ :غزل 428
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چنینم هســــت یاد از پیر دا نا

فراموشـــم نشـــد هرگز همانا

که روزى رهروى در ســرزمینى

به لطفش گفت رندى ره نشـــینى

که اى سالک چه در انبانه دارى

بیــا دامى بنــه گر دانــه دارى

جوا بش داد کــآرى دام دارم

ولى ســـیمرغ مى باید شـــکارم

بگفتا چون به دست آرى نشانش

که او خود بى نشانست آشیانش

بگف تا گر چه این امرى م حال

و لیکن نا امیدى هم وبال اســت

اســـــــــــــــــــــــــــت

مســلمانان مســلمانان خدا را

ن کرد آن همــدم د یر ین مــدارا

1

که این تنها بدان تنها رســاند

مگر خضـــر م بارک پى توا ند

معلوم است جائى که آشیانه سیمرغ نشانى ندارد کجا توان صید او نمود ،مگر
لطفش رهنمون گردد و گمگشتگان وادى محبّت و عاشقان جمال لایزالى خود را به
وادى توحید و فناء رهبرى کند .به حقّ پیشتازان وادى محبّت ،و لواداران حمد و
معرفت:
محمّد مصطفى و علىّ مرتضى و یازده فرزند امجدش از نسل بتول عذراء فاطمه
زهرا الله الملک المتعال وفّق اللّهمّ جمیع المحبّین و ایّانا لکلّ ما یرضیک و ألحقنا
بالصّالحین.

8

تتمه در مقامات اولیاء

 )1دیوان حافظ :مثنوی اَل اى آهوى وحشى كجایى
 )2رساله لب اللباب در سیر و سلوك اولى األلباب ،ص152 :

363

اولیاء خدا ،ولایت امرشان به دست خدا است و در خدای تعالی فانی شدهاند ،یعنی
اسماء و صفات و افعال ،همه فانی شده است .یعنی کنار رفته ،خدا به جایشان نشسته
است.
قال الصادق العبودیة جوهر کنهها الربوبیة فما فقد من العبودیة وجد فی الربوبیة
و ما خفی عن الربوبیة أصیب فی العبودیة .قال الله تعالى« :سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ
فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلى کُلِّ شَیْء شَهِیدٌ» .0أی
موجود فی غیبتک و فی حضرتک و تفسیر العبودیة بذل الکل و سبب ذلک منع النفس
عما تهوى و حملها على ما تکره و مفتاح ذلک ترک الراحة و حب العزلة و طریقة
الافتقار إلى الله تعالی 8.عبودیت جوهرهای است که کنهاش ،ربوبیت است.آنچه در اثر
عبودیت از دست میرود در ربوبیت به دست میآید آنچه در ربوبیت مخفی می-
شود(مقصود فقر است)در عبودیت به دست میآید.عبودیت همان ذلت است و سبب
آن منع کردن نفس از هوای اوست و وادار کردن به آنچه از آن کراهت دارد .و کلید
این کار نیز ترک راحت و حب عُزلت و گوشه نشینیو طی کردن مسیر فقر الی الله
است.
بـا مـن بـودی مـنت نمــیدانستم تا من بودی منت نمیدانستم
رفتم چو من از میان تورا دانستم

با من بودی منت نمیدانستم

دیگر این شخص نیست ،دست ،دستِ خدا ،چشم ،چشمِ خدا و زبان ،زبانِ خداست،
شخص نیست ،خدا است .فقط خدا است که سخن میگوید ،کلام ،کلام الله است ،اُذُن،

 )1سوره فصلت)53/41( :
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اذن الله است ،لسان ،لسان الله است .چون اینها این طور هستند ،پس نمیتوان به
مقاماتشان احاطه پیدا کرد ،خدا در کالبد او نشسته است.
یکی از بزرگان میفرمودند :از علامه طباطبایی پرسیدم چه طور به حرم برویم؟
ایشان فرمود :مگر جز خدا در حرم چیزی دیده میشود؟ در آن مقام ،جز خدا چیزی
دیده نمیشود؛ لذا این فرد دیگر نیست ،خدا در کالبد این فرد است .حدیث قرب نوافل
و فرائض هم این مطلب را تائید میکند .روایات بسیاری این را تایید میکند.
از لحاظ شرف ،همین بس که ولایت این بزرگواران در دست خداست ،یعنی خدا
سرپرست آنها است .هیچ کارهاند ،همه کاره خداست.
شخصی خواسته بود از آقای بهجت وقت بگیرد ،ایشان فرموده بود :وقت مرا خدا
تعیین میکند .دیگر خودشان تعیین کننده نیستند .مربیشان خداست .بشارت دهنده
به آنها خداست.
حقیقت ایمان ،حاصل تقوای استمراری
میفرماید «اَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون»0؛ خوف مربوط به
آینده است ،حزن مربوط به گذشته است ،نه از غمی گذشته و نه ترسی از آینده دارند.
کسی که قدرت بی نهایت ،ولیّ امور اوست ،چه غمی از آینده دارد .کسی از آینده
غمگین است که نگران اسباب و علل است که اگر اسباب از بین برود ،چه کند؟ اما
کسی که مسبب الاسباب ،ادارهی امورش را به عهده دارد ،غصهای ندارد .آیه ،یک
دنبالهای دارد که سرّ ولی خدا شدن را در خودش دارد.
 )1سوره یونس)62/10( :
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در آیه  38سورهی یونس میفرماید «اَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ
یَحْزَنُون» ،اولیای خدا نه خوف دارند نه حزن ،در آیه  39میفرماید «الَّذینَ آمَنُوا وَ
کانُوا یَتَّقُون» ،خداوند آنها را معرفی میکند به «الَّذینَ آ َمنُوا» ،کسانی که ایمان آوردند،
و وصف آنها این است که «وَ کانُوا یَتَّقُون» ،که این فعل ماضی استمراری است« .وَ
کانُوا یَتَّقُون» یعنی چه؟ یعنی «کانُوا یَتَّقُون» سببِ «الَّذینَ آمَنُوا» بود .آنها کارشان
تقوای استمراری بوده است .دائما کارشان تقوا بوده است .مراقبت و مواظبت ،همان
که علامه فرموده ،مراقبه مراقبه مراقبه .در اثر این تقوای استمراری ،مؤمن شدند.
مؤمن ،اسم یک درجهی مشخص نیست ،سال چهارم دبیرستان ،اسم پایهی
مشخصی در دبیرستان است .اما محصل ،کلاس چندم است؟ دانش آموز اول ابتدایی
تا چهارم دبیرستان را محصل میگویند ،محصل ،اسم یک درجهی خاص نیست.
مؤمن یا ایمان ،اسم درجهی خاص نیست .ایمان مثل محصل است ،از لحظهی اول
که شهادتین را جاری میکند تا آن لحظهی آخر که به پیامبر خدا وصل و فانی در
ذات حق میشود ،مؤمن به حساب میآید .منتها این ایمان ،که با شهادتین به دست
میآید ،دانهی ایمان و آن ایمان نهایی ،دانهی تبدیل شده به درخت است ،این دانهی
سیب است ،آن درخت سیب است؛ لذا به تمام درجات ایمان میگویند.
آیه میفرماید :اول متلبس به تقوا و بعداً مومن شدند .تقوا یعنی چه؟ تقوا یعنی
پرهیز از آن چه که خدا را خشمگین میکند .اول ایمان میآورد ،بعد واجبات و ترک
محرمات را انجام میدهد یا اول واجبات را انجام میدهد و محرمات را ترک میکند؟
اول به خدا و رسول ایمان میآورد ،بعد آنها میگویند این کارها را انجام بده ،عمل
به آن کارها ،تقوا میشود.
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پس چرا این آیه ،این طور است؟ طبق تعریف طبیعی ،اول باید ایمان را بیاورد.
میگوید به رسول خدا و به خدا ایمان آوردم  ،بعد تقوا شروع بشود .اما این آیه
مسئله را جا به جا کرده است ،میفرماید :از این جا میفهمیم ایمانی که آیه بیان
میکند ،غیر از ایمانی است که بر تقوا مقدم میشود .پس ایمانی قبل از تقوا داریم،
ایمانی بعد از تقوا ،و این هم اشکالی ندارد ،چون به همهی مراتب ایمان میگویند.
ایمان تام نتیجهی تسلیم در برابر رسول خدا
این ایمان ،ایمانِ تاکید شدهای است که از مقتضای خودش تخلف نمیکند .ایمان
دارد خدا رازق است ،اما جیب مردم را خالی میکند .این ایمان از مقتضای خودش
تخلف کرده است .اما او میگوید خدا رازق است و به این مقتضا عمل میکند ،اگر
میلیاردها هم بیاید ،او رد میکند ،تریلیاردها هم بیاید ،رد میکند ،میگوید اگر
خورشید را بگذارید در دست راستم و ماه را بگذارید در دست چپم ،کنایه از اینکه
اگر اختیار کائنات را به من بدهید ،من دست از دعوتم بر نمیدارم .برای اینکه او اصلا
اینها را نمیبیند .این آن ایمان ِبه ثمر رسیده است.
اصل ایمان همان اذعان فی الجمله است که :بگوید «اشهد ان لا اله الا الله» ،ایمانی
که با شرک جمع میشود« .ایمان اعلامی» ،است .با سایر معاصی هم جمع میشود.
قرآن میفرماید «وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِکُون» ،0اکثر مؤمنین مشرکند.
این کدام ایمان است؟ ایمانی است که به ثمر نرسیده است .ایمان ماست .همهی ما
ایمان داریم ،مگر به ما نمیگویند مؤمن ،ولی ایمان ما با شرک مخلوط است .در همهی
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زمینههای زندگی مشرکیم .ایمان ٍِتامِ کامل ،آن است که به اصول و فروع دین جاری
بشود  ،یعنی تمام دستورات دینی را اجرا کند .اگر اجرا کرد ،مؤمن کامل میشود.
این ایمان ،تسلیم در مقابل پیغمبر ،در تمام دستوراتش میباشد .میفرماید «فَلا وَ
رَبِّکَ لا یُؤْمِنُون» ،قسم به پروردگار تو پیامبر ،اینها ایمان نیاوردند« ،حَتَّی یُحَکِّمُوکَ
ضیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلیم ًا» .0تا وقتی
فیما شَجَرَ بَیْنَهُ ْم ثُمَّ لا یَجِدُوا فی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَ َ
تو را در مشاجراتشان حاکم کنند ،اگر بر علیه آنها حکم کردی ،ناراحت نشده ،تسلیم
محض تو بشوند.
تسلیم شدن در مقابل کسی ،یعنی ارادهات را در ارادهی او فانی کنی .یعنی ارادهی
خودت را کنار بگذاری ،ارادهی او باشد .من تسلیمم ،چه بخوریم؟ من تسلیم شما
هستم ،هر چه شما بخورید ،کجا برویم؟ من تسلیمم ،هر جا بگویید ،کجا را نگاه کنیم؟
هر جا که بگویید ،ما تعیین نمیکنیم و تسلیمیم .این معنای تسلیم است .نخواهیم ،مگر
آنچه که او میخواهد .اراده نکنیم مگر آنچه او اراده کند .به این میگویند :التبعیت
التامه.
تبعیت تامه این بوده است که بعضیها الفاظ ادعیه را تکرار یا کم و زیاد نمیکردند.
همان را میخواندند که رسول خدا و امیرالمؤمنین وسایر ائمه میخواندند ،کم و
زیاد نمیکردند .بعضیها هم در تمام مقاطعش ،چیزهایی اضافه میکنند .به زیارت
عاشورا اضافه میکنند ،در حالی که امام باقر در زیارت عاشورا ،این را نیاوردهاند.
البته بعضی از عبارتهای دعا را ممکن است انسان تکرار بکند ،آن چیز دیگری است،
یک جای دعا آدم را جلب میکند ،آدم ممکن است آن عبارت را تکرار کند.
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یونس بن عبد الرحمن از عبد اللَّه بن سنان روایت کرده که حضرت صادق
فرمود :به زودى براى شما شبههاى پیش خواهد آمد که نه علم خروج از آن را دارید
و نه امامى هست که شبهه را براى شما حل کند ،و در سرگردانى خواهید ماند افرادى
که بخواهند از این گونه شبهات رهائى پیدا کنند باید دعاى غریق را بخوانند گوید:
عرض کردم دعاى غریق کدام است؟ فرمود :میگوئى:
ب ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَى دِینِکَ » گفتم« :یا
« یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُو ِ
مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبى على دینک» فرمود :خداوند مقلب قلوب و ابصار
هست و لیکن همان طور که من دستور دادم قرائت کن و بگو« :یا مقلب القلوب ثبّت
قلبى على دینک» .0
یکی از دانشمندان میفرمود :میگویند چرا  90تکبیر 99 ،الحمدلله؟ وقتی نقشهی
گنج میدهند ،میگویند  99قدم به طرف شمال 98 ،قدم به طرف شرق ،آیا  90قدم
برمی داری!؟ کسی که شماره میدهد ،آدرس گنج را میدهد .گفته  99قدم به سمت
شمال ،شما  95تا که برنمی دارید 90 ،تا هم برنمی داری 99/5 ،هم برنمی دارید،
چون اگر بردارید ،به گنج نمیرسید .او میگوید 90 :تا ،میگویی چشم .میگوید90 :
تا الله اکبر بگو! میگویید چشم .میگوید :علی جانشین من است ،باید بگویی چشم!
نه اینکه بگوید درایت ،درایت یعنی چه؟
میفرماید که تسلیم یعنی تبعیت تامه« .قُلْ ِإنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی ُیحْبِبْکُمُ
اللَّه» ،8اگر خدا را دوست دارید ،تابع من بشوید ،یعنی تابع پیامبر .تابع من بشوید تا
صیبُ ُك ْم ُ
ش ْب َهةٌ فَت َ ْبقَ ْونَ ِب َال
ست ُ ِ
 )1بحاراألنوار :ج ،52ص  ،148باب  -22فضل انتظار الفرج .قَا َل أَبُو َ
ع ْب ِد اللَّ ِهَ 
ق قَا َل تَقُو ُل یَا اللَّهُ یَا
ْف دُ َ
عا بِدُ َ
علَ ٍم ی َُرى َو ََل إِ َم ٍام ُهدًى ََل یَ ْن ُجو ِم ْن َها إِ ََّل َم ْن دَ َ
َ
ق قُ ْلتُ َو َكی َ
عا ُء ْالغ َِری ِ
عاءِ ْالغ َِری ِ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ار ثَبِ ْ
ب ثَبِ ْ
علَى دِینِكَ فَقَا َل
ب القُلو ِ
ب ْالقُلُو ِ
ت قَلبِي َ
علَى دِینِكَ فَقُ ْلتُ یَا ُمقَ ِل َ
ت قَ ْلبِي َ
َرحْ َمانُ یَا َر ِحی ُم یَا ُمقَ ِل َ
ب َو األ ْب َ
ص ِ
ب ثَبِ ْ
علَى دِینِكَ .
ب ْالقُلُو ِ
ع َّز َو َج َّل ُمقَلِبُ ْالقُلُو ِ
ت قَ ْلبِي َ
ار َو لَ ِك ْن قُ ْل َك َما أَقُو ُل یَا ُمقَ ِل َ
إِ َّن اللَّهَ َ
ب َو ْاأل َ ْب َ
ص ِ
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خدا هم شما را دوست داشته باشد .آن وقت اگر خدا کسی را دوست داشته باشد ،به
ن مِنْ رَحْمَتِهِ
ن آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمْ کِفْلَ ْی ِ
او رشد میدهد« .یا أَیُّهَا الَّذی َ
وَ یَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیم» .0آیه با چه کسی صحبت
میکند؟ آیه با مؤمنین است .میفرماید «اتَّقُوا اللَّهَ» ،بعد میفرماید «وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ».
مگر مؤمنین به رسول خدا ایمان ندارند که آیه میگوید «وَ آمِنُوا بِرَسُولِ ِه»؟ حضرت
علامه میفرماید :معلوم میشود این ایمان ،یک ایمان دیگر است .این که میگوید ای
مؤمنین ،به رسول خدا ایمان بیاورید ،یعنی تسلیم پیامبر بشوید ،آن وقت ثمرش این
است« .یُؤْ ِتکُمْ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْ َمتِهِ»« ،وَ یَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ» ،به شما نورانیت
میدهد.
آقای بهجت فرموده بودند که «سلمان مناطات احکام را میداند» .سلمان نه رسائل
و نه مکاسب و نه شرح لمعه خوانده ،نه درس خارج رفته! سلمان که اینها را نخوانده،
لازم نیست رسائل و مکاسب خوانده باشد .مناط احکام را میداند .مناط احکام یعنی
چه؟ یعنی او میداند که چرا گفتند باید وضو بگیرید! پشت پردهاش را میداند .چرا
باید این عمل را انجام بدهید .او مناط احکام را میداند ،نه این علل الاحکامی که ما
مینویسیم مثلا میگوید چرا گوشت خوک حرام است؟ چون میکروبی دارد! فردا علم
میآید میگوید :ما آن میکروب را کشتیم ،آیا حلال میشود؟ میگویند در درجه
حرارت بالا بخار میدهیم ،آن میکروب کشته میشود .از نظر فقهی باز هم حلال
نمیشود .این است که مناطات احکام معلوم نیست.
ایمان بیاورید ،ما به شما نورانیت میدهیم .با مؤمن حرف میزند ،ولی میگوید:
به رسول ایمان بیاور .این کدام ایمان است؟ میگوید حالا آمدی ،باید بالا بیایی .باید
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ایمان بیاوری به اسماء و صفات خدا و به هر چه پیامبر آورده است .باید تبعیت و
تسلیم تام از رسول خدا بکنی! باید افعال کسی که میخواهد این دستور را اجرا کند،
طبق افعال رسول خدا باشد« .لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة» .0رسول خدا
هیچ وقت جامعه را به سمت خواب دیدن سوق نمیدهد که بخواهد با خواب و خواب
دیدن ،جامعه را اداره کند .گر چه خواب هم آیتی است .رسول خدا هیچ وقت با
علوم غریبه جامعه را اداره نمیکند ،گر چه علوم غریبه درست است .رسول خدا
هیچ وقت با کمک قدرتهای ماورائی نمیجنگید ،گر چه قدرتهای ماورائی درست-
اند .البته در مواردی نشان میدادند ،آن هم دست خدای تعالی بود .همان امامی را که
سر برهنه و پابرهنه میانداختند جلوی اسب و با شمشیر برهنه می بردندشان ،همان
امام یا فرزند همان امام ،به شیر پرده دستور میداد که بیرون بیاید .این داستان هم
برای امام رضا هست ،هم برای امام هادی هست ،که میگوید آن جادوگر شروع
کرد به مسخره بازی و میخواست حضرت را تمسخر کند .نانها از جلوی حضرت
میپرید ،حضرت به شیر درون پرده دستور داد« :بیا بیرون ،این دشمن خدا را پاره
کن! » .آمد بیرون و او را پاره کرد و خورد و تعظیمی کرد و گفت قربان امر دیگری
ندارید؟ دوباره داخل پرده رفت .این برای امام رضا هم هست.
شخصی که به مامون وعده داده بود امام رضا  را در مباحثه محکوم کند با بی
ادبی به حضرت گفت :اى فرزند موسى تو از حد خود تجاوز کردهاى و از مقامت بالا
رفتهاى ،اینک بارانى که در فصل خود باریده وسیله قرار دادهاى و او را براى خود
معجزه فرض کرده و با آن قدرت و شوکتى براى خود فراهم ساختهاى ،گویا مانند
ابراهیم خلیل معجزه کرده و پرندگان را زنده ساختهاى و آنها را پس از کشتن بار
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دیگر به پرواز درآوردهاى.اکنون اگر در ادعاى خود راستگو هستى این دو شیر پرده
را زنده کن و بر من مسلط گردان ،در این صورت معجزه تو ثابت خواهد شد ،و در
مورد باران که در فصل خود باریده ادعاى تو قابل قبول نیست ،و این کاملا یک امر
طبیعى و معمولى بوده است.
حاجب اشاره کرد به صورت دو شیر که در متکاى مأمون نقش شده بودند ،و
مامون به آنها تکیه داده بود و حضرت رضا و حاجب هر دو مقابل او بودند .در این
هنگام حضرت رضا در غضب شد و آثار خشم و ناراحتى در چهرهاش نمایان
گردیده و به دو شیر پرده اشاره فرمودند :این فاجر را دریابید.
آن دو شیر ناگهان بر آن مرد حمله آوردند و او را پاره پاره کردند ،و گوشت و
استخوان او را چنان خوردند که اثرى از او در زمین دیده نشد.
مردم حاضر در جلسه از این موضوع حیران و متعجب شدند ،پس از اینکه شیرها
آن مرد را خوردند نزد حضرت رضا آمدند و گفتند :اجازه دهید این مرد (مأمون)
را نیز از هم پاره کنیم .مامون در این هنگام از حال رفته بود.
حضرت رضا فرمود :در جاى خود توقف کنید ،آن دو شیر در جاى خود
ایستادند ،حضرت رضا فرمود :گلاب بر مامون بریزند.
پس از این بار دیگر آن دو شیر گفتند :اجازه دهید این را هم به رفیقش ملحق
کنیم .فرمود :خداوند در باره او نظرهائى دارد که بعد از این عمل خواهد کرد ،گفتند:
پس ما چه کنیم؟ فرمود :بار دیگر به جاى خود برگردید همان طور که قبلا بودید.
مامون گفت :ستایش میکنم خداوندى را که شر حمید بن مهران همان مردى که
شیرها او را خوردند از من دفع کرد ،بعد از این متوجه حضرت رضا شد و گفت:
خلافت حق جد شما رسول خدا میباشد و اگر چنانچه میل داشته باشى خود را از
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آن خلع کرده و به شما تسلیم میکنم .حضرت رضا فرمود :اگر بخواهم با تو مناظره
میکنم ،و از تو چیزى نمیپرسم ،خداوند متعال به من نیروئى داده که بدان وسیله
مخلوقات خود را مطیع ما ساخته است.
اکنون به چشم خود دیدى که شیرهاى پرده چه کارى انجام دادند ،فقط مردم جاهل
هستند که به این گونه امور توجهى ندارند ،مردم در این مورد زیان کردهاند و حقوق
ما را نشناختهاند و خود را از این فیض بىبهره کردهاند.

0

على بن یقطین گوید رشید از مردى خواست که امر امامت ابى الحسن موسى بن
جعفر را بوسیله او باطل کند و او را خاموش سازد و در مجلس شرمنده کند یک مرد
افسونگرى را براى او آوردند و چون سفره گستردند نیرنگى باخت با قرصههاى نان
که خادم ابى الحسن هر وقت میخواست گرده نانى بردارد از جلو دستش میپرید هرون
از خنده و شادى از جا پریده بود براى این موضوع درنگى نشد که امام هفتم سربلند
کرد و بصورت شیرى که بر یکى از پردهها بود فرمود اى شیر خدا بگیر دشمن خدا
را گوید آن صورت جست و چون بزرگترین درنده آن جادوگر را بلعید هرون و
همدستانش غش کردند و به رو افتادند و از ترس و هراس خرد آنها پرید و چون
بهوش آمدند پس از مدتى هرون بامام گفت بحق خودم بر تو خواهش دارم که از این
صورت بخواهى آن مرد را برگرداند فرمود اگر عصاى موسى آنچه را بلعید رد کرد از
رشتهها و چوب دستىهاى جادوگران این صورت هم آنچه بلعیده رد میکند و این
معجزه مؤثرترین وسیله کشتن آن حضرت گردید.

 )1اخبار و آثار حضرت امام رضا :ص ()149 -151
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این مقام اهل بیت نیست بلکه مقام شاگردان آنهاست .به ابن فهد حلی گفتند:
آخر چطور میشود عصا اژدها بشود! داشت در مزرعه کار میکرد ،بیلش را انداخت،
اژدها شد« .علماءُ اُمَّتی کَأنبیاء بنی اسرائیل» ،0امام میفرمود :اقلّش این است که
«مانند» انبیاء بنی اسرائیل ،اگر نگوییم افضل ،این قسمتش که دیگر قطعی است .علما
وارث انبیا هستند ،یعنی چه؟ یعنی عصای موسی در دست علمای ربّانی است .گفتند:
چه جوری شد اژدها ،بیلش را انداخت شد اژدها .گفت :این طوری .این که میگویند
«وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدید» ،جناب داوود با آهن زره آهنی میبافته ،آهن در دستش مثل موم
بوده است.
در مجلسی یک نفر میخواست معجزات انبیا را توجیه کند ،گفت «وَ أَلَنَّا لَهُ
الْحَدید» ،یعنی به او کوره یاد دادیم .یک حجت الاسلام که در مجلس بوده ،عصبانی
شد .سینیهای بزرگ مسی که قدیمها بود کنگره دار بود .خیلی سنگین بود .میگویند:
این حجت الاسلام سینی را مثل کاغذ پاره کرد ،گفت :معجزات انبیای خدا را مسخره
میکنید؟ این را میگویند :حجت الاسلام .یک عالمی بوده به هیچ کسی «حجت
الاسلام» نمینوشت .آیت الله به همه مینوشته ،میگفته :همهی موجودات آیت خدا
هستند .اما حجت اسلام یعنی این ،یعنی اینکه اگر یک کسی آمد گفت :کی گفته عصای
موسی اژدها شده؟ (مثل ابن فهد حلی) عصایش را بیندازد! به این میگویند حجت
الاسلام! ثقه الاسلام ،کلینی است ،ثقه اسلام است .یعنی شما میدانید هر چه او گفته،
اسلام گفته .چه کسی میتواند جرأت کند این طور بگوید؟ این میشود ثقه اسلام،
حجت اسلام.

 )1مستدركالوسائل:ج  17،ص  -11 ، 320باب وجوب الرجوع في القضا
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بعد از شیخ انصارى عدهای از علماءنشستند که چه کسی را انتخاب کنند؟ میرزا
حبیب الله رشتى ،حاج میرزا حسن نجمالدّین طهرانى ،میرزاى شیرازى ،میرزا حسن
شیرازى و میرزا حسن آشتیانى و چند تا از آن بزرگان و فحولِ درس شیخ نشستند،
چکار کنند؟ این مىانداخت به گردن آن ،آن مىانداخت به گردن آن .در این موقع
نظرشان به یک نفر نرسید .رفتند براى فردا ،جلسه را برقرار کنند .شب بدون نظر میرزا
حسن شیرازى ،آمدند بقیّه با هم مجلس تشکیل دادند ،گفتند که :رفقا! ما خودمان را
گول نمىتوانیم بزنیم .قضیّه مرجعیّت ،قضیّه آب و آتش است .باید ببینیم عُرضه بدست
گرفتن این کار را داریم یا نداریم؟ چه کسى مىتواند کلید بهشت و جهنّم را توى
جیبش بگذارد ؟ این گفت :من نمىتوانم ،آن گفت... :؛ گفتند :فقط تنها کسى که
مىتواند ،همین میرزاى شیرازى است .نظرشان تقریباً بر این مساعد بود لذا دعوتش
هم نکردندکه در یک امر واقع شده بگذارندش .گفتند :پس اینطور که هست ،فردا
هنگام تشکیل جلسه  ،مجتمعاً حکم مىکنیم :مرجعیّت متعلق به میرزا است .این
مىشود اخلاص و مجلس تعیین مرجعیّت .فردا که مجلس دوباره مجتمع شد ،میرزا
حکَمنا به این که تو
نشست که کسى شروع کند به حرف .یک دفعه همه با هم گفتندَ :
مرجعى .حکم مجتهد را هم که نمىشود رد کرد .مىگویند میرزا مانند مادر بچه مرده،
نیم ساعت شروع کرد به گریه کردن .دروغ گریه نمىکرد ،چه حالى داشت که از این
مصیبتى که به سرش آمده بود ،این حال را پیدا کرد.
این مرجعیّت ،مرجعیّتى مىشود که مورد نظر خداست .چون اینها اخلاص داشتند،
خدا هم میرزا را انداخت وسط .میرزا آدم اهل دلى بود ،اهل باطن بود ،اهل مشاهده
بود ،کیاست خاصّى داشت ،فطانت خاصى داشت.
 )1متن سخنرانیهاى عالمه طهرانى :ص 945
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میفرماید افعالشان طبق افعال رسول خدا باشد ،و هدفشان ،هدف رسول خدا
باشد .رسول خدا چه اهدافی داشت؟ این هم باید هدفش ،همان باشد هیچ غایتی
نداشت جز «وجه الله» و روی گرداندن تام از دنیا ،این دو غایت تام رسول خدا بود.
سر سفره ،مانند نشستن عبد ،مینشست .0چون عبد وقتی میخواست غذا بخورد،
ممکن بود هر لحظه مولا صدایش کند .حاضر به خدمت مینشسته سر سفره غذا
میخورد که تا مولا صدایش زد ،بلند شود .مثل عبد ذلیلی در پیشگاه خدای تعالی،
آماده است که هر لحظه دستور رسید ،بلند شود.
امیرالمؤمنین  مکرر میفرمود « :یَا دُنْیَا غُرِّی غَیْرِی» .8برو غیر مرا فریب بده!
برای این بزرگواران هدفی نبود جز طلب وجه پروردگار و اعراض تام از دنیا.
ن
در اینجا چند قیاس پشت سر هم میآید .میفرماید که « َو اصْبِرْ نَفْسَکَ َمعَ الَّذی َ
یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِا ْلغَداةِ وَ الْعَشِیِّ یُریدُونَ وَجْهَهُ» ،ای پیامبر با کسانی باش که شب و روز،
خدا را طلب میکنند« .وَ لا َتعْدُ عَیْناکَ عَنْ ُهمْ» ،هرگز چشمت را برنگردان به سمت
زینت دنیا .چون خدا این جا دستور میدهد ،رسول خدا مطلقا از دنیا اعراض میکند.
برایش دستور آمده ،او هم تابع است« ،وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا» ،کسی که
غافل از یاد ماست ،تابع او نشو! «وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ کانَ أَمْرُهُ فُرُطا» .9پس روشن شد که
اولیای خدا کسانی هستند که کارشان تقوای استمراری است .در افعال و غایات ،تابع
مطلق رسول خدا هستند .این دو مطلب روشن شد.

سو ُل اللَّ ِه  یَأ ْ ُك ُل أ َ ْك َل ْالعَ ْب ِد َو
 )1بحاراألنوار :ج  ،16ص  ،225باب  -9مكارم أخالقه و سیره و سننهَ َ .كانَ َر ُ
ع ْبد
یَجْ ِل ُ
وس ْالعَ ْب ِد َو یَ ْعلَ ُم أَنَّهُ َ
س ُجلُ َ
 )2وسائلالشیعة :ج  ،15ص 11
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نتیجهی این ایمان بر خوردار شدن از مقام عنداللهی و باقی شدن به بقاء الله
حال میفرماید که خدا به آنها وعده داده« :وَ بَشِّرِ الَّذینَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق
عِنْدَ رَبِّهِمْ» ،بشارت برای این مؤمنین است که ایمانشان به فعلیّت رسیده است« ،أَنَّ
لَهُمْ قَدَمَ صِدْق عِنْدَ رَبِّهِمْ» ،آنها جایگاهشان «عِنْدَ رَبِّهِمْ» است،

عنداللهاند،

جایگاهشان آن جاست« .عندیّت» آثاری دارد .مثل این نیست که بگویی شما پیش
منی ،من پیش شما هستم« .عند اللهی» بودن ،آثاری دارد .اولا ،قدم صدق یعنی جایگاه
ثابت و مکان مکین ،یعنی جایگاه محکم ،این یک گزاره است ،به عنوان صغری« .ما
عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باق » ،این کبری قیاس است؛ پس قیاس به این شکل است:
صغری :اولیاء خدا عندالله اند،کبری:آنچه که عند الله است ،باقی است.نتیجه :اولیاء خدا باقیند.خود این نتیجه ،صغرای قیاس بعد است.
« :اولیاء خدا باقیند » را از این دو آیه نتیجه گرفتیم ،صغری و کبرای آیهی
قرآن است .صورت استدلال هم قیاس است.

آنچه در نزد خداست ،وجه خداست و وجه خدا ،صاحب تمامی صفات جلال و
جمالخداست
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«کل شیء هالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ» ،0همه چیز هالک است ،جز وجه خدا .به عبارت
دیگر «فقط وجه خدا باقی است».حال این جمله را به عنوان کبری در کنار نتیجهی
قیاس قبلی قرار می دهیم« :اولیای خدا باقیاند ،فقط وجه خدا باقی است» در نتیجه
« اولیای خدا ،وجه خدایند » که این نتیجهی قیاس شکل دوم است.
وجه یعنی صورت .صورت از خودِ صاحب صورت جداست؟ صورت از صاحب
صورت جدا نیست .حالا به چه چیزی میگویند وجه؟ شما با چه رو میکنید؟ با
صورت .این جسم ،با صورت به هر کسی رو میکند .میخواهیم به کسی رو کنیم ،با
صورت رو میکنیم .جان هم وجهی دارد .چهرهی جان به کدام سمت است؟ مثلا
چهرهی جان به سمت دنیاست؛ و لو چشم جای دیگر را نگاه میکند ،ولی چهرهی
جان به سمت دنیاست .چهرهی خدای تعالی یعنی آنچه خدای تعالی با آن به ما رو
میکند .یعنی خدا با چه به ما رو میکند؟ خدا که نه جهت دارد ،نه مکان دارد .با
چهرهی خودش با وجه خودش به ما رو میکند .وجه شیء آن چیزی است که با آن،
با شما مواجه میشود.
اولیاء متمکن در سبحات وجهاند .در نور خدا مستهلکند .خودشان کنار رفتهاند،
نور خدا جایگزین شده .از دایرهی اعمال خارجند .عمل خوب یا بد ندارند .چرا؟
چون کسی در کار نیست ،وجه خداست .خداست ،نه شخص .مکان ندارند .چرا؟ چون
«فَأَیْنَما تُ َولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه» ،8وجه الله کجاست؟ مگر قرآن نمیگوید :هر طرف رو
کنی ،آن ،وجه خداست .هر طرف رو کنی ،اینها آنجا هستند.

 )1سوره قصص)88/28( :
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یکی از بزرگان میفرمود از شیراز برگشته بودم .آقای بهجت سر درس آمدند،
شروع کردند به حرف زدن .کُد میدادند ،بدون اینکه با من حرف بزنند .من فهمیدم
تمام جاهایی که رفتم را خبر دارند .از هر جایی که رفتم ،یک کدی دادند .فهمیدم از
همهی جاهایی که رفته بودم خبر دارند .بعد که حرفهایشان تمام شد ،فرمودند خوب،
شما کی از کرمانشاه تشریف آوردید!؟ کانه اصلا نمیدانستند که من شیراز رفتهام!
در داستانهای امام رضا هست که یکی میخواست از حضرت پولی بگیرد .بعد
که خدمت حضرت رسید ،یادش رفت .وقت بیرون آمدن ،حضرت کیسهای به او داد.
وقتی باز کرد ،دید همانی است که میخواسته ،حضرت نامهای نوشته بودند که ما از
یاد شما غافل نیستیم.
طلبهای سالها قبل در مشهد با دختر یک بازاری ازدواج کرده بود .این بندهی
خدا نماز قضایی میگرفت میخواند ،کمی پول در میآورد ،روغن و برنجی میخرید،
خانه میآورد .خانم میگفت :آقا جونم روغن با پیت میخرید ،آقا جونم برنج با گونی
میخرید .روزی میخواست برود خانه ،پولی نداشت .دید الان خانه برود  ،دوباره
زنش میگوید :آقا جونم این طوری میکرد! خیلی ناراحت شد .رفت حرم امام رضا.
وارد حرم که شد ،یادش رفت که برای چه آمده .مشغول زیارت جامعه و دعای عالیه
المضامین و اینها شد .بعد که از حرم بیرون آمد ،ناگهان یادش افتاد که برای چه حرم
آمده است .تا یادش افتاد به شدت گریهاش گرفت .خلاصه عبایش را کشید سرش و
آمد .وقتی رسید خانه ،از چهار طرف مشهد مثل سیل برایش پول آمد .طوری که جزء
ثروتمندان مشهد شد .البته ممکن است یکی برود گریهی فراوانی کند ،پولی هم نیاید.
ولی مقصود این است که آنها اگر بخواهند این طور میشود.
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کسی رفته بود حرم امام رضا .حرم موقع شب بسته میشد .نیمه شب میرود
جایی پنهان میشود .میگوید بگذار اینها در حرم را ببندند و ما صفایی در حرم
بکنیم .خلاصه پنهان میشود و نمیبینندش و در حرم را میبندند و خودش میماند و
حرم .نیمه شب نیاز به قضای حاجت پیدا میکند تا جائی که نمیتواند تحمل کند.
میبیند اصلا امکان ندارد خودش را حفظ کند ،لباسش را گوشهای پهن میکند و
قضای حاجت میکند .صبح که در حرم را باز میکنند ،لباس را برمی دارد به سرعت
از حرم میرود بیرون که کسی متوجهاش نشود .میرود خانه لباس را باز میکند
میبیند توی لباسش پر از جواهرات است .اینها قازورات را به جواهرات تبدیل
میکنند.
اینها وجه الله هستند .حال وجه الله چه خصوصیتی دارد وکجاست؟ «فَأَیْنَما
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه» . 0پس اینها مکان ندارند .زمان ندارند .اول و آخر زمانند .این
که از آینده خبر میدهند ،از گذشته خبر میدهند .ما در زمان گرفتاریم ،از آینده خبر
نداریم ،گذشته را هم نمیشناسیم« .کُلُّ مَنْ علیها فان وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلالِ وَ
الْإِکْرامِ» .8این قیاس بعدی است .اینها وجه اللهند .قرآن کریم میفرماید« :وَ یَبْقی
وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ» .این «ذو» صفت وجه است ،چون «ذو» مرفوع است،
اگر صفت ربّ بود ،میشد «ذی» ،یعنی وجه خدا «ذو الاجلال و الاکرام» است .اینها
«وجه خدا» هستند ،وجه خدا ،ذو الاجلال و الاکرام است ،پس اینها ذو الجلال و
الاکرام هستند .الجلال و الاکرام ،جامع صفات جمالی و جلالیاند.

 )1سوره بقره)115/2( :
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صفات خدا دو دسته است :صفات جمال ،صفات جلال .یعنی صفات ثبوتی ،صفات
سلبی .اینها صاحب این دو دسته صفاتند .یعنی جمیعِ صفاتِ خدا را دارند .اینها
همه قیاسهایی بود که صغری و کبرایش ،آیات قرآنی است .هیچ صفتی نیست الا
اینکه در اینهاست .این است که با خدا هیچ فرقی ندارند .فقط یک تفاوت دارند،
ذات خداوند مستقل است ،اینها مستقل نیستند .یعنی اینها منهای خدا ،هیچند .با
خدا ،همهاند .علی به اضافهی خدا بینهایت است .ما منهای خدا صفریم .،ما صفر پشت
عدد هستیم ،آنها صفر جلوی عدد .آنها با خدا ،همهاند .ما بی خدا ،هیچیم.
این آیه را به ذو خواندند ،ممکن است یکی بگوید :نعت مقطوع است ،میگویند:
مررت بعلی الکریمُ .این «الکریمُ» را صفت علیِ مجرور میگیرند .آن وقت میگویند:
الکریمُ ،خبر برای مبتدای محذوف است ،یعنی هو الکریمُ .این را «نعت مقطوع»
میگویند .میفرماید :این ،نعت مقطوع نیست .چرا؟ چون برایش شواهد دیگری در
جاهای دیگر قرآن داریم« :تَبارَکَ اسْمُ رَبِّکَ»« .سَبِّحِ ا ْسمَ رَبِّک» ،این ایات «اسم»
را مبارک و منزه میدانند .پس جلال و اکرام ،صفت وجه است .این بزرگواران در
چنین مقامی متمکن هستند .هیچ اسم و رسمی از آنها نیست.
یکی از شواهد این مطلب در قرآن ،پیامبر اکرم سوره  )(:است .در قرآن اصلا پیامبر
 را نمیبینید .چهار ،پنج بار اسم مبارکش آمده ،خداوند اسمش را برده است .هر چه
نظر میکنید ،خدا را میبینید .اصلا بویی از منیّت نمیبینید .نمیبینید جایی پیامبر
گفته باشد :ما زحمت کشیدیم ،قرآن را ما آوردیم .اصلا چنین چیزی را دیدید؟ مثلا
جایی رسول خدا بگوید :ما خیلی سختی کشیدیم ،بالاخره ما کاری کردیم .بویی از
خودش نیست .جز خدا چیزی دیده نمیشود .همان فرمایش علامه است که درحرم
امام جز خدا دیده نمیشود .تازه ایشان حرم را میگوید که قبر حقیقی نیست .بدن
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مبارک امام اینجاست ،حقیقتش جای دیگری است .اینجا جز صفات و اسماء خدا،
چیزی نیست .حجاب برداشته شده است .با اینها ،همراه اینها ،از اینها ،هیچ نمانده!
جز وجه خدا چیزی نیست.
معنی این حدیث نیز معلوم میشود که در بهشت ملائکه نامهای از جانب خدا به
ولیّ خدا میآورند ،درون نامه نوشته شده «من الملک الحی القیوم ،الی الملک الحی
القیوم» از خدای حی قیوم به خدای حی قیوم .از ملک حی قیوم به ملک حی قیوم.
کانّه خدای تعالی ،ایستاده جلوی آینه ،دارد با خودش حرف میزند ،کسی جز خدا
نیست.
خداوند وعده قرب به ایشان داده .اسمشان را مقربین گذاشته ،اسمشان را گذاشته
سابقین« .وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُون» ،0آخر سوره که یک بار دیگر خلاصه-
ی سوره واقعه تکرار میشود ،میفرماید «فَرَوْحٌ وَ رَیْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعیم» ،8خودشان
روح و ریحان و بهشتند .مقرب ،خودش رَوح و ریحان و جنت است .نمیگوید :برای
او روح و ریحان و جنت است .میفرماید :خودش ،روح و ریحان و جنت است .از
این جا به بعد شروع میکند تا بگوید ،سابقین چه کسانی هستند! و یک سری از
صفات آنها را توضیح میدهد.

بیان خصوصیات این گروه از زبان قرآن کریم

 )1سوره واقعه)11-10/56( :
 )2سوره واقعه)89/56( :
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خداوند به این گروه وعده قرب داده؛ و نامشان را مقرّبین نهاده است؛ و مقربین را
سابقین نام نهاده است.
برای انسانهای معمولی میگویند :خیر الامور اوسطها .آدم باید حد وسط و تعادل
را رعایت کند و معتدل باشد .اما وقتی انسان در مسیر صراط مستقیم میافتد ،در مسیر
مستقیم ،خیر الامور اوسطها نیست .در صراط مستقیم باید سبقت بگیرد« .السَّابِقُونَ
السَّابِقُون أُوْلَئکَ الْمُقَرَّبُون» .0در مسیر صراط مستقیم ،ممکن است فرد تمام اموالش را
ببخشد.
در جریان امام حسن ،دارد که حضرت چند بار تمام اموالش را بخشید .برای ما
این کار نه تنها جایز نیست ،بلکه شاید حرام باشد .زیرا ما واجب النفقه داریم ،که
بخواهیم همه اموالمان را ببخشیم .او حکمش فرق میکند .ما اجازه نداریم افطاری
خانوادهمان را به فقیر بدهیم ،اما آنها این کار را میکنند .آن کسی که در مسیر صراط
مستقیم است ،حکمش فرق میکند .چون او تا آخر را میبیند .میداند که با سه شب
پشت سر هم افطاری دادن ،چه غوغایی برپا میشود؛ و تا دنیا دنیاست ،این کار سبب
هدایت مردم میشود .ما اجازه نداریم خانوادهمان را به میدان جنگ برده ،به هلاکت
اندازیم .به اسارت بیاندازیم .اما آنکه در مسیر صراط مستقیم است ،این کار را میکند.
زیرا میداند تا دنیا دنیاست ،این کار سبب هدایت بشریت میشود .این کار سبب زنده
شدن اسلام میشود .همان گونه که به ما اجازه ندادند خودمان را به هلاکت اندازیم،
اما اگر جنگ به پا شده و اسلام در خطر باشد ،ما هم اجازه داریم جانمان را فدا کنیم؛
ک الْمُقَرَّبُون».
لذا اینها در همه چیز سابقونند« .السَّابِقُونَ السَّابِقُون أُوْلَئ َ

 )1سوره الواقعة)10/ 56( :
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میفرماید :اینها کارشان سبقت در خیرات است« .ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذینَ اصْطَفَیْنا
مِنْ عِبادِنا فَمِنْ ُهمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ ،»0یک عده ظالم
بودند ،یک عده هم مقتصد و میانه رو بودند .یک عده هم سابقٌ بالخیرات بودند.
حضرت علامه در آخر بحث «انا لله و انا الیه راجعون» 8در تفسیر سوره بقره
فرمودهاند که از این گروه کارهایی سر میزند که ملاکشان مانند ملاک انسانهای
عادی نیست .سپس جریان حضرت اسماعیل را نقل میکنند که قرآن کریم از ایشان
به صادق الوعد تعبیر میکند .در روایت میگویند یک سال در آن جایی که وعده کرده
بود ،منتظر ماند .خوب ،یک آدم عادی چنین حکمی ندارد .او حکمش فرق میکند.
البته این اسماعیل غیر از اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم است.

9

از صفات دیگرشان این است که« ،إنّ الذین هُم مِن خَشیة ربِّهم مُشفِقون و الذین
هُم بآیات ربِّهم یُؤمنون والذین هم بربِّهم لایُشرِکون .»0همواره از خشیت پروردگار
 )1سوره فاطر)32 /35 ( :
 )2سوره بقره)156/2( :
 )3و في الكافي ،عن الصادق :في إسماعیل النبي الذي سماه الله سبحانه صادق الوعد ،قال إنما سمي صادق
الوعد -ألنه وعد رجال في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة ،فسماه الله عز و جل صادق الوعد ،ثم إن الرجل
أتاه بعد ذلك الوقت -فقال له إسماعیل :ما زلت منتظرا لك.
أقول :و هذا أمر ربما یحكم العقل العادي بكونه منحرفا عن جادة اَلعتدال مع أن الله سبحانه جعله منقبة له
س ً
وَل نَبِیا َو كانَ
ب إِسْما ِعی َل إِنَّهُ كانَ صادِقَ ْال َو ْع ِد َو كانَ َر ُ
حتى عظم قدره و رفع ذكره بقولهَ « :و ا ْذ ُك ْر فِي ْال ِكتا ِ
صالةِ َو َّ
ضیا» :مریم ،55 -فلیس ذلك إَل أن المیزان الذي وزن به هذا
یَأ ْ ُم ُر أَ ْهلَهُ بِال َّ
الزكاةِ َو كانَ ِع ْندَ َربِ ِه َم ْر ِ
العمل غیر المیزان الذي بید العقل العادي ،فللعقل العادي تربیة بتدبیره و لله سبحانه تربیة ألولیائه بتأییده ،و
كلمة الله هي العلیا ،و نظائر هذه القضیة كثیرة مرویة منقولة عن النبي و األئمة و األولیاء.
فإن قلت :كیف یمكن مخالفة الشرع مع العقل في ما للعقل إلیه سبیل.
قلت :أما حكم العقل في ما له إلیه سبیل ففي محله ،لكنه یحتاج إلى موضوع یقع علیه حكمه ،و قد عرفت في ما
تقدم أن أمثال هذه العلوم في المسلك الثالث الذي ذكرناه َل تبقي للعقل موضوعا یحكم فیه و علیه ،و هذا سبیل
المعارف اإللهیة و الظاهر أن إسماعیل النبي علیه السالم كان أطلق القول بوعده بأن قال :أنتظرك هاهنا حتى
تعود إلي ثم التزم على إطالق قوله صونا لنفسه عن نقض العهد و الكذب في الوعد و حفظا لما ألقى الله في
روعه و أجراه على لسانه ،و قد روي نظیره عن النبي ص :أنه كان عند المسجد الحرام -فوعده بعض أصحابه
بالرجوع إلیه -و وعده النبي بانتظاره حتى یرجع فذهب في شأنه و لم یرجع ،فانتظره النبي ثالثة أیام في مكانه
الذي وعده -حتى مر به الرجل بعد الثالثة ،و هو جالس ینتظر و الرجل قد نسي الوعد ،الحدیث .المیزان في تفسیر
القرآن ،ج ،1ص384 :

 )4سوره المؤمنون)59 -57 / 23( :

384

حالت اشفاق و ترس در دلشان هست .به آیات پروردگار ایمان دارند ،اهل شرک
نیستند ،نه شرک عملی دارند ،نه شرک نظری .ممکن است ما شرک نظری نداشته
باشیم ولی شرک عملی داریم .در مقام عمل ،خودمان و تلاش خودمان را کاره ای
میدانیم .آب و هوا را کاره ای میدانیم .معلم و شغل را کاره ای میدانیم .ولی آنها
در عین حال که از همه این نعمتها استفاده میکنند ،تنها خداوند را رب العالمین
میدانند .هر شرکی را با این عبارات ،خدای تعالی علماً و عملاً از آنان نفی میکند .نه
در ناحیه علمی دچار شرکند ،چون ما در ناحیه علمی هم دچار شرکیم .میگوییم:
اول خدا ،دوم شما .میگوییم« ،قل هو الله احد» ،اول خدا ،دوم شما .این شرک ،شرک
عملی است .اول و دوم ندارد .چشم امید ما اول به خداست ،بعداً به شما .هو الاول و
الاخر ،بعداً ندارد .این شرک نظری .شرک عملی هم که در دلمان به اسباب وابستهایم،
تکیه به اسباب داریم .اینها نه شرک علمی دارند ،نه شرک عملی .در مسیر صراط
مستقیم افتادهاند؛ لذا در خیرات سرعت میگیرند .میشود داستانهایی شگفت انگیزی
که از زندگی اهل بیت شنیدهاید.
شخصی آمد نزد امام حسین و گفت :من نیازمندم .حضرت به خازنشان فرمودند:
«هزار تا به او پرداخت کن» ،پرسید :هزار دینار یا درهم .حضرت فرمودند« :فرقی
نمیکند .ببین این چه احتیاج دارد .نزد ما دینار و درهم با هم فرق نمیکند .هر دوی
اینها سنگ است » .اینها ،مومن حقیقی هستند ،که علماً و عملاً مستکمل بالله هستند
و سابقون و مقربون و اهل یقین هستند.
خداوند هم وعده داده است که پرده را از مقابل قلبهایشان بر میدارد؛ «وَ کذلک
نُرِی إبراهیمَ مَلَکوتَ السَّمواتِ ولأرضِ و لِیَکونَ مِن الموُقنین .»0اینها شاهد بر علیّون
 )1سوره اَلنعام)75 /6 ( :
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اند ،شاهد بر آن کتاب مرقومند که در عالم علّی است« :کلّا إنَّ کتاب الأبرار لَفِی عِلِّیینَ
و مَا أدرَیک ما علِّیّونَ کتابٌ مرقومٌ یَشهدُهُ المقرَّبون»0؛ منتها آن کتاب ،مثل این کتابها
نیست که از کاغذ و نوشته باشد .حقیقت کتاب ،چیزی است که حقایق در آن ثبت
است .یک موقع به صورت کاغذ و ورق است ،موقعی هم به صورت سی دی است.
سی دی از کاغذ است؟ از مرکب است؟ میگویید یک کتابخانه الکترونیکی .شما به
یک سی دی هم میگویید کتاب ،پس معلوم میشود که خصوصیات مصداقی را باید
از آن بگیرید ،تا بفهمید قرآن به چه میگوید کتاب .کتاب چیزی است که حقایق در
آن ثبت است.
ممکن است یک انسان باشد ،یعنی ،امام .امام ،کتاب مبین است .علامه از آیات
قرآن استنباط میکنند که امام ،کتاب مبین است .اینها شاهد بر آن کتاب هستند .البته
کتابها هم مختلف هستند .یک کتابی است که «عندنا» است ،سایر کتب هم از آن
استنساخ شده است ،که تعبیر قرآن کریم این است .اینها شاهد آن کتاب هستند که
در عالم علوی است .یعنی چه؟ یعنی کتابی را میبینند؟ نه ،یعنی شاهد بر حقایق عالم
هستند« ،کَل َّا ِإ َّن کِتابَ ا ْل َأبْرارِ لَفی ِع ِّل ّیِین».8
یکی از علماء تا چهل سال بعدِ آقای بهجت را برای ایشان گفته بودند .این داستان
مشهور است که آقای قاضی ،زندگی آقای خویی را مثل یک فیلم به ایشان نشان
دادند .تا آخر که بلندگو ندا میدهد :مات خویی .بعد آقای خویی وحشت زده میشوند
و بیرون میآیند .گفته شده بود که اگر تحمل کرده بود ،برزخ و قیامتشان را هم نشانش
میدادم.

 )1سوره المؤمنون)61/ 23( :
 )2سوره مطففین)18/83( :
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شرح ماجرا از این قرار است :مرحوم قوچانی میفرمودند :آقای حاج سیدابوالقاسم
خوئی مدت دو سه ماه خدمت آقای حاج میرزا علی آقا قاضی رَحمةُ اللهِ عَلیه مشرف
شدند و میل داشتند که در سلسله معرفة النفس داخل شوند و ایشان نیز دستوراتی
دادند پس از دو ماه مکاشفهای هم برای ایشان دست میدهد بدین طریق که مدت
جریان عمر خود را میبیند که رئیس شده و مردم دست ایشان را میبوسند تا آنکه
در مأذنه صلوة کشیدند و در آن اسم ایشان را بردند.

0

این موارد نمونههای کوچکی بود از حالات کسانی که شاهد بر آن کتاب هستند.
«کَذلِکَ نُری إِبْراهیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْ َأ ْرضِ وَ لِیَکُونَ ِمنَ الْمُوقِنینَ» ،8مثل جناب
ابراهیم .ممکن است دربارهی علما بگویند اینها افسانه است .ولی قرآن صراحتا اعلام
میکند ابراهیم شاهد بر ملکوت بود .این ملکوت چه بوده است که به ابراهیم ارائه
شد؟ این غایت مانند این سخن خداوند است که میفرماید« :کَذلِکَ مَکَّ ّنَا لِیُوسُفَ فِی
الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْویلِ الْأَحادیث».9
«وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ یَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَداء» ،0خدا بعضی از مومنین را شاهد
میگیرد .شاهد آن کسی است که اعمال را میبیند .میگوید رسول خدا شاهد بر اعمال
شما است .شاهد یعنی باید حاضر و ناظر بر عمل باشد .تا آخر عالم ،رسول خدا
شاهد بر اعمال است .خدا به بندگان مؤمنش که به این یقین دست پیدا کردند ،ملکوت
آسمانها و زمین را ارائه میکند.

 )1مکتوبات ،مراسالت ،مقاَلت :ص 118
 )2سوره انعام)75/6( :
 )3سوره یوسف)21 /12( :
 )4سوره آل عمران)140/3( :
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ملکوت هر چیزی ،همان حقیقت الهی آن شیء است« .إِ ّنَما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَ ْن
یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون فَسُبْحانَ الَّذی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کلشیء وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُون» ،0ملکوت ،عالم
امر است و آن ،عالم علوی است ،این آیه ملکوت را معرفی میکند .آن جا میگوید:
ما به ابراهیم ملکوت را نشان دادیم .در این آیه ملکوت را توضیح میدهد .ملکوت
کجاست؟ میفرماید :امر خدا این طور است که وقتی به چیزی میگوید باش ،میشود.
این مربوط به عالم امر است.
عالم ماده ،عالم خلق یا عالم تدریج است ،این جا اگر خاک بخواهد گل شود ،باید
سالها این خاک در دل این گیاه بیاید بالا و این گیاه ،خاک را بکشد و بعد باید یک
فصل بر او بگذرد و در اثر یک فصل کشاورزی ،این خاک گل بشود .اما عالم دیگری
هست به نام عالم امر ،که به عالم عقل تطبیقش میدهند .بعد از عالم مثال ،عالم عقل
است .عالم امر ،عالمی است که در اوایل این رساله راجع به آن بحث کردیم که عالم
دفعیات است .آن جا امر خدا این گونه است که وقتی چیزی را اراده میکند ،موجود
میشود .این همان عالم ملائکه و روح است« .یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ
رَبِّی» ،8روح از عالم امر است .خداوند میفرماید امر ما این طور است که وقتی چیزی
را اراده میکنیم ،به او میگوییم باش ،آن هم میشود .یعنی به محض اینکه خدا اراده
میکند ،موجود میشود.
برای اینکه انسان متوجه شود ،تطبیقش کردند به عالم ذهن .ا در عالم ذهن ،به
محض اینکه اراده میکنید ،میسازید .خداوند در عالم امر این طور عمل میکند ،به
محض اینکه اراده میکند ،موجود میشود .آن وقت عالم امر و عالم مثال و عالم ماده،
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مثل این نیست که بگوییم میدان امام حسین و میدان انقلاب و میدان آزادی ،یا مثلا
شهر تهران و شهر قم ،که اینها سه تا عالم باشد ،مثل استان تهران و استان قم ،از
لحاظ مکانی با هم فاصله داشته باشند؛ یا مثل اینکه بگوییم جمعه و شنبه ،که شنبه
بعد از جمعه است ،از لحاظ زمانی با هم فاصله داشته باشند .این عوالم ،باطن همدیگر
هستند .یعنی همین الان که در عالم مادهاید ،همین الان باطن شما ،مثال است .باطن
آن مثالتان ،عالم امر است.
تصورتان این است که از معلم چیزی را دریافت میکنید در حالی که معلم سبب
مُعِدِّه است .چرا معلم سبب معدّه است؟ خیال میکنید که استعداد دارید ،حواستان جمع
است ،حالتان خوب است ،مریض هم نیستید .حواس جمع و حال خوب و استعداد
مناسب و معلم ماهر ،معلم درس میدهد ،شما یاد میگیرید .ما خیال میکنیم این طور
است ،در حالی که این گونه نیست! آن که تعلیم میدهد ،خدا است .معلم ،استعداد،
سلامتی و سایر امکانات ،فقط اسباب است و اسباب سببیت خود را از خدای تعالی
دریافت میکنند  «.وَ تَسَبَّبَتْ بِلُطْفِکَ الْأَ ْسبَاب»

0

در معنویات این را بهتر میشود فهمید .کسی حرف میزند و انسان در دلش
احساس معنویت میکند .میگوید چه سخنرانی بود؟ چه حالی به ما دست داد؟ گاهی
همان آقا صحبت میکند ،انسان آن احساس را ندارد .حتی اگر این معلم ،رسول خدا
باشد .کلامی تاثیر گذارتر از کلام رسول خدا دارید؟ چه کسانی کنار پیامبر بودند؟
پس چرا این افراد هدایت نمیشدند؟ اگر پیامبر  هادی است ،چرا اینها هدایت
نمیشوند؟ پیامبر سبب معدّه است .آن که هدایت میکند ،خداست .آن آیاتی که در
قرآن به پیامبر خطاب میکند که «إِنَّکَ لا تَهْدی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَهْدی مَنْ
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یَشاءُ» ،پیامبر! تو هدایت نمیکنی .لکن خداست که هدایت میکند به این معنا اشاره
میکند.
البته هدایت مظهری میخواهد که مظهر تام و تمامش رسول خداست .ولی رسول
خدا بزرگترین سبب است .آن است که از همه نزدیکتر به حق تعالی است .ولی آن
که تعلیم میدهد ،خداست .آن که هدایت میدهد ،خداست .آن که تشنگی را برطرف
میکند ،آب نیست ،خداست .منتها آب ،سبب معدّه است .البته وظیفه داریم آب
بخوریم .وظیفه داریم درس بخوانیم .وظیفه داریم مطالعه کنیم .ما وظیفه داریم به
محضر استاد برویم .ولی اینها همه سبب معدّه است .این را در معنویات خوب
میفهمیم .سخنرانی سخنی میگوید ،دلمان زیر و رو میشود .همان سخنران حرف
دیگری میزند ،دلمان زیر و رو نمیشود .پس معلوم است آن سخنران نیست .آن که
دل را زیر و رو میکند ،خداست .یا مقلب القلوب و الابصار ،آن که قلبها را زیر و
رو میکند ،خداست.
این قلب که زیر و رو میشود ،عالم امر است .اسباب همه فراهم است ،ولی دل
تکان میخورد یا نمیخورد ،باید او اراده کند .او میگوید کن ،میشود یکون .انسان
در درون خودش تغییر حالتی احساس میکند .آن وقت از این مقام ،به ملکوت تعبیر
میکنند .بعد انتهای آیه میفرماید« :فَسُبْحانَ الَّذی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کل شیء وَ إِلَیْ ِه
تُرْجَعُونَ».0
علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان میفرماید:
اینکه انسان به ایمان درونى و یا حسن نیت خود وثوق یافته و از تصمیمش بر
کار نیک کردن و به صلاح و تقوا گرائیدن مغرور شود از کمال جهل او است ،آرى ،از
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نادانى انسان است که خود را در مالکیت قلب خود مستقل دانسته و براى خود در
این باره قدرت مطلقهاى قائل شود ،چون دلها همه مسخر خدا است و او است که بهر
ن مِنْ أَصَا ِب ِع
طرف بخواهد آن را با انگشتان خود مىگرداند «،قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَیْنَ إِصْبَعَیْ ِ
الرَّحْمَنِ » 0او است مالک حقیقى دلها و محیط به تمام معناى آن ،هم چنان که فرموده:
«وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ کَما لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّة».8
پس جا دارد آدمى به جاى مغرور شدن همیشه از اینکه خداوند دلش را واژگونه
کند در حذر و در ترس باشد چون خدا در هر لحظه مىتواند دل انسان را از سعادت
به شقاوت و از استقامت به واژگونى و انحراف برگرداند ،آرى در هیچ حالى نمىتوان
از مکر خدا ایمن شد« :فَلا یَأْ َمنُ مَکْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ».9
و همچنین بر عکس ،اگر دید که قلبش نسبت به کلمه حق اقبال نداشته و متمایل
به سوى خیرات و اعمال صالح نیست مایوس نگردد ،و براى اصلاح دل خود به
پذیرفتن دعوت خدا و رسول مبادرت جسته و بدین وسیله دل مرده خود را زنده
کند و در برابر حوادث با یاس و نومیدى از میدان هزیمت نکند ،و بداند که همیشه
خدا میان آدمى و قلبش واسطه است ،و مىتواند قلب او را در هر حال که هست به
بهترین احوال برگرداند ،و دل او را مشمول رحمت خود کند ،آرى زمام همه امور به
دست او است،

0

یکی از بزرگان میفرمود :اگر یس را قلب قرآن میگویند از ترکیبِ این دو آیه
است .چون «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً َأنْ یَقُو َل لَهُ کُنْ فَیَکُونُ» ،5در سورههای دیگر هم
صبَ َعی ِْن
سو ُل اللَّ ِه قَ ْلبُ ْال ُمؤْ ِم ِن بَیْنَ ِإ ْ
 )1بحاراألنوار :ج  ،67ص  ،39باب  -44القلب و صالحه و فساده  .قَا َل َر ُ
الرحْ َم ِن
صابِعِ َّ
ِم ْن أَ َ
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هست .این تتمه «فَسُبْحانَ الَّذی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کلشیء» ،در سورههای دیگر نیست.
ملکوت هر موجود ،امر خداست .ملکوت دل ،ملکوت رزق و ...امر خداست .بعد
میفرماید« :فَسُبْحانَ الَّذی بِیَ ِدهِ مَلَکُوتُ کل شیء» .0به هر چیز نگاه کنید ،عیبی در
آن نمیبینید.
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد

از این جهت که هر چیزی را که تماشا میکنید ،چهره الهی را در آن میبینید .از
این طرف نگاه میکنید میبینید ظالمی به کشوری حمله کرده است .وظیفه این است
که بگوییم ،خیلی کار بدی کرده که حمله کرده است  ،اما وقتی باطن امر را مداقّه
میکنید ،میبینید مردمان سرزمین چه کردند که ظالم به اینها حمله کرد؟ روایت
میگوید الظالم سیفی .ظالم شمشیر من است ،با آن میزنم ،بعد خودش را میزنم.
عمل انسان به خودش برمیگردد .در ملکوتِ فعلِ این ظالم ،فعل الله میبینید .البته
ما وظایفی داریم ،باید به وظایف خودمان عمل کنیم ،باید ظالم و عمل ظالم را محکوم
کنیم .ولی باطن این امر چیست؟ وقتی باطنش را نگاه میکنید ،میبینید خیر است .هر
حادثهای که در عالم اتفاق میافتد ،باطن این حادثه ملکوتی الهی دارد که آن ملکوت
الهی از جنبه الهیاش ،خیر است .بله از جنبه انسانیاش ممکن است سیئه باشد .آن
چه که به خدا میرسد ،همهاش خیر است .آن چه که فعل ما است ،آن سیئه است.
سابقین یکی از خصوصیاتشان این است که ملکوتِ حوادثِ عالم را میبینند؛ لذا
چون و چرا نمیکنند .میبینند همه چیز سر جای خودش است.
ما به همه جا اشکال داریم ،اما اینها به هیچ جا اشکال ندارند چرا که سرّ قدر را
میدانند.
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موانع دستیابی به یقین
ت
در حدیث هست که « :لولا أ ّن الشیاطین یَحُومون حولَ قلوب بنی آدم لَرَأوا ملکو َ
السموات والارض» ،0اگر شیاطین به دور قلب بنی آدم نمیچرخیدند ،بنی آدم ملکوت
آسمانها و زمین را میدیدند .در روایت دیگر است که اگر زیاد حرف زدنتان نبود و
اگر این دل آشفتهتان نبود ،آن چه من میدیدم ،میدیدید و آن چه من میشنیدم،
میشنیدید .دل آشفته چیست؟ آن است که سر نماز میایستیم ،تا میگوییم الله اکبر،
یک مرتبه تمام و افکار روز و شب هجوم میآورد .یکی از مراحل سخت سلوک،
بیرون ریختن این افکار است.
خداوند به آنها یقین میدهد و ملکوت را ارائه میکند« ،کَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقینِ
لَتَرَوُنَّ الْجَحیمَ» ،8اگر علم الیقین داشته باشید ،جهنم را میبینید« .ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَیْنَ
الْیَقینِ» ،9با عین الیقین جهنم را میبینید.
مانع یقین اعمالی است که روی قلبهایشان رسوب کرده است« .کلا بل ران علی
قلوبهم ما کانُوا یَکْسِبُون» ،0یعنی آن چه که کسب کردند« ،ما کانُوا یَکْسِبُون» ،که
مربوط به اعمال درونی انسان است.
در سوره انعام میفرماید« :یَعْ َلمُ سِرَّکُمْ وَ جَهْرَکُمْ وَ یَعْلَمُ ما تَکْسِبُون» .5سرّ و جهر،
مرحله عمل انسان است .یعنی خدا کارهای پنهانی و آشکار شما را میداند ،بعد
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میفرماید «یَعْ َلمُ ما تَکْسِبُون» ،یعنی آن چه که کسب میکنید را میداند .دخل انسان،
خود اوست .کاسب ،دخلش ،کشویی است که پول را میگیرد در آن میاندازد .اما
دخل انسان ،خود اوست .هر عملی که انجام میدهد ،با خودش ممزوج میشود.
عملش نورانی باشد ،نور با وجودش ممزوج میشود .ظلمانی باشد ،ظلمت با او
ممزوج میشود.
چیزهایی که کسب کردهاند ،یعنی اعمالشان ،حالاتشان شده است .بعد ملکه شان
شده است .،بعد شده است ،خودشان .همین طور که ما وقتی غذا میخوریم ،آن غذایی
که میخوریم ،سلول تن ما میشود  ،هر عملی هم که انجام میدهیم ،آن عمل سلول
جان ما میشود.
آنچه کسب کردهاند« ،بَلْ رانَ عَلی قُلُوبِهِمْ» ،جلوی رؤیت قلب را گرفته است.
آیاتی که یک عده میبینند و یک عده نمیبینند ،با چشم دل است .قرآن به صراحت
میفرماید « :فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتی فِی الصُّدُور».0
چشمهایشان کور نیست ،قلبشان کور است .پس معلوم است که قلب انسان ،چشمی
دارد ،که آن کور است .میفرماید چشم قلب کور است .آن کس هم که بینا است ،چشم
قلبش بینا است .قلب انسان چشم دارد ،همان طور که سایر اعضاء را هم دارد .چشم
دارد ،گوش دارد ،زبان دارد ،اینها همه مربوط به دل انسان است .آیات زیادی در
این معنا هست .میفرمایدَ « :و جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدیهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْناهُمْ
فَهُمْ لا یُبْصِرُون» .8در مقابل و پشت روی اینها سدی قرار داریم .مقابل کدام
چشمشان؟ چشم ظاهر که جلویش سدی نیست؟ «فَأَغْشَیْناهُمْ» ،ما اینها را کور
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کردیم و نمیبینند« .صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَعْ ِقلُونَ» ،0اینها کر و کور و گنگند( .راجع
به منافقین است) منافق که نه کر است ،نه کور است .کدام چشم و گوش است؟ «أَ فَلَمْ
یَسیرُوا فِی الْأَ ْرضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها» ،سیر نمیکنند تا دلی داشته باشند که
با آن تعقل کنند« .أَوْ آذانٌ َیسْمَعُونَ بِها» .بعد میفرماید« :فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ»،
چشمهایشان را نمیگوییم ،آن کور نیست« .وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتی فِی الصُّدُور»،
آن قلبهایی که در جانهای آنها است ،کور است.
این آیه ،به صراحت منظور قرآن را از چشم و گوش بیان میکند .هر جا در باب
هدایت و گمراهی میگویند چشم و گوش و دل ،مربوط به دلِ انسان است ،نه برای
این حواس ظاهری .بقیه معانی که قرآن کریم در حق هدایت شوندگان و گمراهان
میگوید ،همین است .مثلاً میفرماید« :اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی
النُّورِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماتِ» ،8اینها از
ظلمت به نور ،آنها از نور به ظلمت .نه اینکه اینها در نور هستند ،آنها در ظلمتند،
خدا آنها را از ظلمت بیرون میکشد .این تعبیر است .ما همه رو به چراغ هستیم .اگر
به سمت چراغ برویم ،پشت سرمان ظلمت است ،داریم میرویم به سمت چراغ .اگر
پشت کنیم به سمت چراغ ،پشت سرمان نور است ،رو به رویمان ظلمت است .پس
اگر کسی به سمت مسیر حق برود ،از ظلمت به سمت نور حرکت میکند ،نه این که
خودش در ظلمت است .آن کسی که پشت میکند به نور ،پشت به نور ،رو به ظلمت
است؛ لذا این مؤمنین که ولیّ اینها خدا است ،خصوصیتشان این است که به سمت
نور حرکت میکنند .نور هم نور حسی نیست .نور ،ابزار رؤیت است .یعنی خدا اینها
 )1سوره بقره)171/2 ( :
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را صاحب رؤیت و بصیرت میکند .چشمشان آرام آرام باز میشود .گوششان و
زبانشان باز میشود« .إِنَّا جَعَلْنا فی أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً» ،0ما در گردشان ،غل قرار دادیم.
در جهنم ،اعمال است که اغلال گردنشان میشود .عمل خودشان ،غل گردنشان
میشود .این نیست که غل و زنجیری از خارج بیاید ،او را بگیرد!
وقتی بخواهید کوره آتش درست کنید ،سه چیز میخواهید .هیزم ،مادهی مشتعل
کننده و جرقهی آتش .وقتی بخواهید آتش درست کنید ،ذغال و نفت میخواهید.
چون ذغال که با کبریت روشن نمیشود .نفتی یا مثلاً کاغذی ،چیزی که آتش اولیه را
درست کند .کبریت هم میخواهد که این کبریت ،آن کاغذ اولیه را هم آتش بزند .آن
کاغذ ،آن ذغال را آتش بزند .میفرماید :در فرهنگ قرآن کریم ،اینها ،هر سه تایش،
خود انسان است .یک جا میفرماید« :وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَکانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبا» ،هیزم
جهنم قاسطون اند .یک جای دیگر میفرماید« :اتَّقُوا النَّارَ الَّتی وَقُودُهَا النَّاسُ» .وقود
یعنی آتش گیره ،یعنی  ،TNTآن کاغذ ،آن نفت« .وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ» ،وقود
جهنم ،خود مردماند .آتشش ،خودشانند .کبریتش خودشانند .آتش گیرهاش
خودشانند.
در روایات میگویند :فلانی را وقتی در جهنم میاندازند  ،جهنم شعله ور میشود.
البته جهنم منقول هم داریم که آن را میآورند « ،وَ جیءَ یَوْمَئِذ بجهنم» .8ولی آن جهنم
را انسان ،خودش شعله ور میکند .در تعبیر دیگر است که «نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتی تَطَّلِ ُع
عَلَی الْأَفْئِدَةِ» ،9آتشی که فواد را یعنی قلب را آتش میزند .معلوم است که این آتش
از دل و از درون بلند میشود.
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حضرت علامه میفرماید :همان طور که حس عالمی دارد ،قلب هم عالمی دارد.
در عالم حس انسان چشم ،گوش و زبان دارد .در آن عالم هم چشم ،گوش و زبان
دارد .این است که کسی یک کلمه میگوید ،جمعیت را زیر و رو میکند .فردی هم هر
چه حرف میزند ،نه خودش اثر میپذیرد ،نه دیگران .آن عالمی که عالم قلب است،
احکامش شبیه احکامِ عالم حس است .اگر یقین بیاید ،آثارش این میشود که چشم
و گوش و قلب و زبانِ دل را باز میکند.
حال چه چیز چشم و گوش را میبندد؟ چه چیز کور میکند؟ میفرماید :معصیت
است که حکم یقین را زائل میکند« .وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ» ،0میگویند:
خذَ إِلهَهُ هَواهُ
اینها با این که یقین داشتند ،ولی حقایق را انکار کردند« .أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّ َ
وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلی عِلْم وَ خَتَمَ عَلی سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ» ،8آن کسی که هوی خودش را اله
خودش گرفت و خدا گمراهش کرد و به سمعش و شنواییاش و به قلبش مهر زد.

عمل صالح ،لازمهی یقین
یقینِ تنها هم کافی نیست .به شخصی گفتند :چرا نماز نمیخوانی؟ گفت :من واصل
شدم .واصل شدم ،دیگر نماز نمیخوانم .گفتند :بی خود واصل شدی؟ امیرالمؤمنین،
اول واصل بود .قرآن کریم میفرماید« :وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّی یَأْتِیَکَ الْیَقین» .9میگفت:
من به یقین رسیدم ،دیگر نماز نمیخوانم .اول کسی که به یقین رسید ،رسول خدا
بود.
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علامه تعبیرشان این است ،میگویند :مثلاً شما ترسو هستی ،میگویند برو جنگ تا
شجاع بشوی .حالا میروی جنگ .جنگ به شما شجاعت میدهد .بعد از اینکه
شجاعت پیدا کردی ،خود شجاعت است که شما را به جنگ میکشاند .وقتی یقین
بیاید ،تازه اول کار است .یقین است که انسان را به عبادت میاندازد.
اگر کسی بخیل باشد به او میگویند صدقه بده تا بخل تو برطرف گردد .دراثر
تکرار صدقه آرام آرام صفت بخل رخت بر میبندد و جود جای آن را میگیرد .وقتی
که جود آمد شخص جواد از بخشش دست بر نمیدارد بلکه همین صفت جود است
که او را به بخشش وادار میکند.
یقینِ تنها هم کافی نیست .عمل هم میخواهد .یقین آثاری میخواهد ،آثارش عمل
است علم پیدا میکنید ،این علم شما را به عمل میکشاند .آن عمل ،علم بعدی را
میآورد .یعنی انسان را نورانی میکند .نورانیت علم است .علم نورانیت است .دوباره
آن نور ،عمل بعدی را میآورد .به همین ترتیب ،انسان دائم ًا بین علم و عمل در حرکت
است .این همان است که میفرماید« :من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم»،0
این همان است که بزرگان به آن توصیه میکنند به دانستنیهای خودتان عمل کنید.
الان بیشتر مد شده است که انسان فقط بداند .حالا بعداً عمل میکنیم .مثل کسانی که
فقط کتاب میخرند ،میگذارند در کتابخانه تا بعد یک روزی بخوانند .کتابخانه جمع
میکنند .بعضی از افراد هم برای خواندن هم جمع نمیکنند ،فقط میروند رنگهایش
را نگاه میکنند که به کتابخانهشان بیاید .این هم همین است.

 )1بحاراألنوار :ج ، 89ص 172
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میفرماید :یقین ،عمل صالح میخواهد تا نتیجه و ثمره دهد« .إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ
الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُه» .0کلمه طیب را به ایمان و کلمه توحید تعبیر کردند .،فقط
کلمه طیبه است که به سوی خدا صعود میکند؛ و این کلمه طیبه ،عمل صالح میخواهد.
یعنی عمل صالح ،موتور آن است.

حیات نورانی
به بحث برمیگردیم .بحث حالات متقین و اولیای خداست .خدا به آنها وعده داده
است که زندگیشان را تغییر میدهد و جانشان را زیر و رو میکند« .أ َو مَن کا َن مَیتاً
فَأحیَیَناه وَ جَعَلنا له نوراً یَمشِی به فِی الناس ،کَمَن مَثَلُه فی الظلُمات لَیسَ به خارج
منها» ،8کسی که مرده بود ،ما زندهاش کردیم .تعبیر میکند به مرده و زنده .مرده
چیست؟ زنده کیست؟ مرده چشم و گوش و زبان و حواسش کار نمیکند .چه کسی
مرده است؟ چشم من پشت دیوار را نمیبیند( ،منظور این نیست که پشت دیوار دیدن
هنر است) میخواهیم بگوییم این چشم محدود است .اما چشم او  ،آینده و گذشته را
میبیند .گوشی که کلام حق را میشنود ،تاثیر نمیپذیرد .گوش نیست مرده است.
میفرماید که :او مرده بود ،ما زندهاش کردیم؛ و نوری به او دادیم که با این نور در
بین مردم حرکت میکند ،نورانیت دارد« .وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُ ُه
فِی الظُّلُماتِ لَ ْیسَ به خارج مِنْها»،آیا این مثل آن کسی است که در ظلمات است؟
اینها حیاتی دارند که با آن ،نورانیت هست .با آن نورانیت با مردم معاشرت
میکنند .انسان با چه چیز معاشرت میکند؟ با زبان حرف میزند ،با چشم میبیند ،با
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گوش میشنود .اینها چشم و زبان و گوش مخصوصی دارند .حیات نورانی دارند.
حواس و قوای ربانی دارند .این است که یک کلمه میگویند ،آقا شیخ علی زاهد،
میشود آقا شیخ علی زاهد .این فرد خیلی به لباسش و اهمیت میداد (آقا شیخ علی
زاهد) .یک کلمه آخوند ملا حسینقلی در نجف رو به حرم امیر المؤمنین کرده بود ،به
او گفته بود :تو علی هستی ،این هم علی است؟ میگویند از نجف بیرون رفت .دو سه
روز بعد که برگشت ،اصلاً او را نشناختند .این طور آب شده بود .بعد شد آقا شیخ
علی زاهد .حالاتش این طور شده بود که میگفتند تا صف چهارم پنجم نمازش ،علما
و مجتهدین میایستادند.
آخوند ملا حسینقلی عبد الفرار را با یک کلمه زیر و رو کرده بود .میگویند لات
غداره کش بوده .به هرکسی که به او سلام نمیکرده،لطمه ای وارد میکرد .یک روز
آخوند ملا حسینقلی از کنارش رد میشده ،به او سلام نمیکند .میگوید :آقا شیخ
بایست! چرا سلام نکردی؟ میگوید :مگر تو چه کسی هستی که من به تو سلام کنم؟
میگوید :من عبد الفرار هستم .یک کلمه به او میگوید :از خدا و رسول فرار میکنی،
یا به خدا و رسول فرار میکنی؟ میگوید :چه؟ میگویند :آقا یک بار دیگر تکرار
میکند .در فکر میرود .فردا صبح آخوند به شاگردانش فرمود برویم به تشییع یکی
از اولیاء خدا.شاگردان با تعجب دیدند این ولی خدا همان غدارهکش دیروز است.
رفتند و از مادرش پرسیدند :چه شد؟ میگوید :والله نمیدانم .این شب خانه نمیآمد.
اول شب آمد خانه تا صبح به خودش میگفت :از خدا و رسول فرار میکنی ،یا به
خدا و رسول فرار میکنی؟ صبح افتاد و مرد .رفتند پیش آخوند .گفتند :آقا ،با این
چه کار کردی؟ فرمود :توبهاش دادم ،اما نتوانستم نگهش دارم.
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بعضیها را از اذان صبح تا آفتاب ،بعضیها را با یک جمله ،بعضیها را با یک
نیمه روز ،زیر و رو کرده .این نفس که قدسی میشود ،این طور میشود .حالا ما هزار
ساعت صحبت میکنیم ،نه خودمان زیر و رو میشویم ،نه کسی .ما این زبان را نداریم.
اگر چیزی میگوییم که تاثیر دارد ،برای ما نیست ،اتفاقی است .ولی او دست خودش
است .زبان او ،زبان هدایت شده است .آن هم که چشمش است که شاگردش
میخواست بلند شود نماز بخواند ،یکی از این مسافران خوابیده بود ،پایش افتاده بود
روی او .این فرد داشت تامل میکرد که ،حالا من چه کنم؟ نماز اول وقت نخوانم یا
این مسافر را بیدار کنم .میگویند ،آقا گفت :بارک الله فلانی .بعد فلانی از سفر آمد.
گفتند :چه شده؟ گفت :من در دریا بودم ،درکشتی یکی از این مسافران پایش افتاده
بود روی سرم .داشتم تامل میکردم .آقا در نجف میگفتند :بارک الله فلانی .این
کجاست؟ روی دریاست .او دارد تامل فلانی را میگوید.
لازم است ذکر شود ،که اگر کسی دنبال این جور چیزها باشد ،دنبال حقیقت نیست!
دنبال اینکه چشمش باز شود و حالا مثلًا فلانی را آن طرف دنیا ببیند؛ و مثلا یک کلمه
حرف بزند که دیگران زیر و رو شوند .اینها چیزهایی است که در مسیر بندگی به
انسان میدهند .کسی اگر دنبال این چیزها باشد ،در مسیر بندگی نیست .کسی که چهل
روز خودش را خالص کند ،چشمههای حکمت به زبانش جاری میشود .خوب ما
میرویم خودمان را خالص کنیم ،از همان اول ،چشمه حکمت میخواهیم .از همان
اول خالص نیستیم ،چلّه میگیریم ،که این طوری شویم .از همان اول ناخالصیم .چون
از اول ،چشمه حکمت میخواهیم.
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«اَخلَصَ لله» ،یعنی بگوید :من گشتم و دیوانه توکلت علی الله .تابلویش هم امام
حسین علیه السلام است.آیا امام حسین علیه السلام کربلا آمده است که معروف شود.
اصلاً اینها نیست .وظیفه بندگی است .هرچه پیش آمد ،پیش آمد.
گویند خلایق که به دیوانه قلم نیست

من گشتم و دیوانه توکلت علی الله

وقتی وظیفهاش اقتضا میکند ،سکوت میکند .خیلی سخت است انسان ،تمام
قدرت عالم در دستش باشد ،سکوت کند .ما که هیچ قدرتی نداریم ،اگر کسی به ما
چپ نگاه کند ،اگر ما زورمان به او برسد ،نابودش میکنیم .اما تمام قدرت عالم در
دست اوست ،هیچ دم نمیزند.
او همان است که قوا و حواسش عوض شده است .اینها حیات نورانی دارند.
حواس و قوای ربانی دارند ،روح القدس همراه اینها است؛ «کَذ ِلکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ
رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتابُ وَ لاَ الْإیمان» ،0اگر آن روحی که ما به تو
وحی کردیم نبود ،تو اصلاً (کان که آمده یعنی) تو اصلاً شأنیت این را نداشتی .یک
موقع است که به ما میگویند :ممکن بود نفهمی ،ما شأن فهمیدن داریم .اما به این
دیوار میگوییم :تو ممکن بود نفهمی .دیوار اصلاً شأن فهمیدن ندارد .این میشود:
کُنتَ .اگر این روح از امر ما نبود ،تو اصلاً شأن این را نداشتی که بفهمی «مَا الْکِتابُ
وَ لاَ الْإیمانُ» ،کتاب چیست؟ به که میگوید؟ به رسول خدا صلی الله علیه و آله .میفرماید:
ما بودیم« .وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا» ،8ما هر که را بخواهیم با
این نور ،هدایت میکنیم .البته «هر که را بخواهیم» را جاهای دیگر روشن کرده است،
چه کسی را میخواهیم؟ میفرماید «إِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی إِلَیْ ِه مَنْ أَنابَ».9
 )1سوره شوری)52/43( :
 )2همان
 )3سوره رعد)27/13( :
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یک جا میگوید «یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ یَهْدی مَنْ یَشاءُ» ،0یک جای دیگر تفسیرش میکند.
ل مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی إِلَیْهِ مَنْ أَنابَ» ،خدا کسی را هدایت میکند که اهل
میگوید «یُضِ ُّ
انابه استَ « .منْ یَشاءُ» یعنی این ،ما هر که را بخواهیم هدایت میکنیم .چه کسی را؟
کسی که اهل انابه باشد .میفرماید :اگر انابه کنی ،میروی جزء آن طایفهای که من
هدایتشان میکنم .اینها دائماً درِ خانه خدا نوبت گرفتهاند .این میشود انابه؛ و بعد
میفرماید« :الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بذکر اللَّهِ أَلا بذکر اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» .8این
آیه در سوره رعد است« .یَهْدی إِلَیْهِ مَنْ أَنابَ» ،نشان میدهد که انابه ،عامل هدایت
است .این جا میفرماید« :نَهْدی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِن عِبادِنا» ،9هر که را بخواهیم ،هدایت
میکنیم.
در دعای نورانی امام زمان است که حضرت به جوانها توصیه میکند ،به انابه
و توبه؛ «و علی الشباب بالانابة و التوبه» .0معلوم است که راه ،این است .این نور هم
نوری نیست که خودش عقل نداشته باشد ،یک نور زنده است .خود آن نور زنده است.
ک
در آن عالم ،همه چیز زنده است .روح عاقلی است از عالم امر ،که میفهمد« .أُولئِ َ
کَتَبَ فی قُلُوبِهِمُ الْإیمانَ وَ أَیَّدَهُمْ بروح مِنْه» ،5میفرماید خدا در قلبهای اینها ایمان
را نوشته است؛ و با آن روح ،این ایمان را تایید کرده .خدا اینها را به سوی نور
خودش هدایت میکند .این کدام نور است؟

 )1سوره نحل)93/16( :
 )2سوره رعد)28/13( :
 )3سوره شوری)52/43( :
 )4البلداألمین :ص 342
 )5سوره مجادله)22/58( :
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نور خدا
این همان نور است ،آن نوری که با آن آسمان و زمین را روشن میکند« .اللَّهُ نُورُ
السَّماواتِ وَ الْ َأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاة فیها ِمصْباحٌ الْمِصْباحُ فی زُجاجَة الزُّجاجَةُ کَأَنَّها
کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَة مُبارَکَة زَیْتُونَة لا شَرْقِیَّة وَ لا غَرْبِیَّة یَکادُ زَیْتُها یُضیءُ وَ َل ْو
لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُور یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ» .0این نور البته دو حجاب دارد.
یکی آن چراغ است ،یکی هم آن شیشه است .پس مصباحی است ،زجاجه ای است
و مشکاتی است ،یک مصباح ،قوام دهنده به آن زجاجه و مشکات است .شاید اشاره
میکند به این عالم اسباب .که نور خدا تا برسد به عوالم وجود ،واسطه میخواهد .این
واسطه را تمثیل زده به زجاجه و مشکات .توضیحی راجع به مصباح نداده است ،الا
اینکه جمله «یُوقَدُ مِنْ شَجَرَة مُبارَکَة زَیْتُونَة لا شَرْقِیَّة وَ لا غَرْبِیَّة یَکادُ زَیْتُها یُضیءُ وَ
لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ».
بیان حالات مخلصین
سپس برای این مشکات مثالی میزند که روشن شود منظور از چراغ و مشکات
سبِّحُ لَهُ فیها بِالْغُدُوِّ
چیست؟ میفرماید« :فی بُیُوت أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ یُ َ
ن ذِکْرِ اللَّه» 8بیوتی هست که خدا اذن داده
وَ الْآصال رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَ ْ
است در آن بیوت ،نام خدا جاری شود .بعد میفرماید .مردانی هستند که تجارت و
بیع ،آنها را از یاد خدا غافل نمیکند .تجارت و بیع دو تا است .یک موقع است که
انسان تاجر است ،یک وقت بایع است .یعنی چه؟ کاسب چه در هنگام کسب و چه
 )1سوره نور)35/24( :
 )2سوره نور)37-36/24( :
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در خانه کاسب است .ولی حالا که در خانه نشسته دیگر بایع و فروشنده نیست ولی
در آن لحظهای که تجارت میکند ،یعنی همان لحظهای که جنس را میدهد ،پول را
میگیرد فروشنده است.
بیع آن است که جنس را میدهد ،پول را میگیرد و شیرینترین لحظه تجارت
است .در آن لحظه که اوج تجارت است ،پول را میدهد ،جنس را میگیرد؛ و چه
موقعی که در خانهاش نشسته است ،یا در مغازهاش است و خرید و فروش هم نمیکند
ولی افکار تجارت او را مشغول کرده است.آیه کریمه از کسانی یاد میکند که بیع و
تجارت ،آنها را از یاد خدا غافل نمیکند .خوشا آنان که دائم در نمازند.
آقای قمشه ای در جایی گیر کرده بود ،ظاهراً در سوریه پولشان تمام شده بود .در
عالم رویا امام سجاد را دیده بودهاند ،حضرت به ایشان فرموده بود :خوشا آنان که
الله یارشان بی .در شعر بابا طاهر این است :به حمد و قل هو الله کارشان بی .ولی
حضرت در خواب ،فرموده بود :توکلت علی الله کارشان بی .چون آقای قمشهای
خودشان با شعر مأنوس بودند ،حضرت هم با زبان خودشان با ایشان حرف زده بودند.
خوشا آنان که الله یارشان بی

توکلت علی الله کارشان بی

بعد بیدار شده و مشکلشان هم حل شده بود.
میفرماید« :لا ُتلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ ال ّلَه» ،دائم در نمازند« .وَ إِقامِ الصَّلاةِ»،
نه از یاد خدا غافلاند ،نه از عمل صالح غافلاند .بین اینها و بین ذکر الله ،حجابی
نیست .دائم در یاد خدا هستند .به غیر خدا توجه نمیکنند ،مگر به خدا.
چه طور تیر را در نماز از پای امیرالمومنین خارج کردند ،و ایشان نفهمیدند؟ اما
سائلی آمد و در خواستی کرد ،و حضرت در حین نماز انگشترشان را به او دادند!
چون این سائل از خدا خواست .این جا حضرت علی کنار خداست .او از خدا
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خواست ،این جا علی دست خدا است؛ لذا به سائل انگشتری داد .اما آن مسئله
مربوط به جسم اوست و در نماز از خودش غافل است .تیر را در میآورند ،هیچ چیز
نمیفهمد.
لذا اگر هم به چیزی توجه میکند ،به سبب خدای تعالی ،با خدا توجه میکند .آن
وقت این در همه چیز چهره الهی میبیند .اینها همان مخلَصونند که قبلاً شمهای از
حالشان گذشت« .سُبْحانَ ال َّلهِ عَمَّا یَصِفُون إِلاَّ عِبادَ اللَّهِ الْ ُمخْلَصینَ» ،0احدی حق ندارد
خدا را توصیف کند ،الا اینها .چون اینها خودشان نیستند .لسانشان ،لسان الله است.
« کَذلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ َو الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصینَ» ،8خدا از اینها سوء
و فحشا را برگردانده.
«فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلاَّ عِبادَ ال َّلهِ الْمُخْلَصینَ» .9همه در قیامت حاضر در پیشگاه
حساب و کتاب حاضرند .چرا اینها حاضر نیستند؟ چون اینها فعلی ندارند که خدا
از اینها حساب پس بکشد .چشمشان ،که چشم خداست .زبانشان ،که زبان خداست.
دستشان ،که دست خدا است .پس خدا از اینها حساب و کتاب پس نمیکشد« .وَ لا
تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما ُکنْتُمْ تَعْمَلُونَ» ،0به همه جزا که میدهند ،بابت عمل میدهند« .إِلاَّ عِبادَ
ن» ،چون اینها عملی ندارند .عملشان ،فعل الله است؛ لذا جزای اینها
اللَّهِ الْمُخْلَصی َ
به ازای عمل اینها نیست .عملی ندارند .از همه ثناها خدا منزه است ،جز ثنای اینها.
چون زبان اینها  ،زبان خداست .خدا سوء و فحشا را از اینها برمی گرداند« .إِنَّما
یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً».5
 )1سوره صافات)160-159/37( :
 )2سوره یوسف)24/12( :
 )3سوره صافات)128-127/37( :
 )4سوره یس)54/36( :
 )5سوره احزاب)33/33( :
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ابلیس همه را وسوسه میکند ،خودش اعلام کرده است و میگوید « َل ُأغْوِیَنَّهُمْ
أَجْمَعین إِلاَّ عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصین» ،0اصلاً به اینها راه ندارد .فرودگاه ابلیس ،نفس
است ،اینها اصلاً نفس ندارند .مخلَصند .مخلَص یعنی خدا خالصشان کرده است .از
خودشان پاکشان کرده .در بیان حالاتشان ،همین یک آیه کافی است.
با همین آیه میتوانیم تمام اسرائیلیاتی که راجع به انبیاء میگویند را رد کنیم.
میگویند یوسف در استقبال یعقوب از اسب پیاده نشد .یکی از بزرگان میفرمود :من
اگر این کار را بکنم و جلوی پدرم احترام نکنم ،مرا از شهر بیرون میاندازند.
در آخر آیات سوره یوسف جناب یوسف کلماتی دارد ،که غوغا است .علامه
میگوید :جذبه الهی او را گرفته آیاتی که راجع به حالاتش دارد ،عجیب و غریب
است .به دروغ میگویند :از اسب پیاده نشد! نور نبوت از او رفت .چنین دروغهایی
را چه کسی گفته است؟ اینها چیزهایی جز اسرائیلیات نیست .همه اینها از عباد
مخلصند .یوسف اصلاً جز خدا چیزی را نمیبیند .آن وقت تکبر کند ،از اسب پیاده
نشود .آن هم در مقابل یعقوبی که پیامبر خدا است.
احوال ساعه ،یعنی قیامت ،مثل صعقه ،نفخ صور ،فزع صور ،احضار در جمع ،اعطاء
کتاب ،حساب ،ترازو ،شامل اینها نمیشود .تمام آیاتی هم که راجع به این داستان
است ،یک عده از آنها استثناء شدهاند .مثلاً نفخهی صور ،شامل حال اینها نمیشود.
«فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّه» ،8همه صعقه میزنند ،الا
یک عده« ،إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ» .من شاء الله چه کسانیاند؟ اینهایند .جزاء شان در ازای

 )1سوره ص)83-82/38( :
 )2سوره زمر)68/39( :
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اعمالشان نیست .چرا؟ چون عملی ندارند .اینها یک گوشهای از مواهب خدا در حق
اولیائش است.

فنا
حاصل همه این مباحث این که ،اینها در مرحله فعل و وصف و ذات ،فانی در
خدایند .نه فعلشان ،فعل خودشان است ،نه وصفشان ،وصف خودشان است ،نه ذاتشان،
ذات خودشان است .همه فانی شده در خدا .همه فانی شده ،یعنی او رفته ،خدا باقی
مانده .آینه خدا شده است .ان شاء الله خداوند تعالی ما را فقط در مرحله خواندن و
لذت بردن از شنیدن این حالات قرار ندهد.

شرح وادی فنا
اگر کل قرآن را در یک جمله خلاصه کنیم میشود« :نفی غیر».کل قرآن نفی غیر
خداست.
ما از ابتدا که به دنیا آمدیم ،اگر گرسنه شدیم ،به ما غذا دادند .تشنه شدیم ،به ما
آب دادند .این غذا و آب را هم پدر و مادرمان دادند .کم کم بزرگ شدیم ،دیدیم که
اگر مریض بشویم ما را جایی میبرند به نام دکتر ،پزشک بیماری را برطرف میکند،
دارو میدهد .سرمان درد میکند ،دارو میخوریم .میخواهیم درس بخوانیم ،مدرسه
میرویم ،علم یاد میگیریم .میخواهیم حوائجمان را برطرف کنیم ،شغلی را انتخاب
میکنیم ،کار میکنیم و کسب درآمد میکنیم و با آن درآمدمان نیازهایمان را برطرف
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میکنیم .تا اینجا ،خدا کجای زندگی ماست؟ شغل که انتخاب میکنیم ،پول هم که در
میآوریم ،حوائجمان را که با پول برطرف میکنیم ،درس هم خواستیم بخوانیم ،علم
یاد میگیریم و مطالعه میکنیم ،حوزه میرویم  ،دانشگاه میرویم ،مدرسه میرویم و
به همین منوان زندگی را میگذرانیم.
این عالم ،عالم اسباب و علل است .هر نیازی داشته باشید ،سببی وجود دارد که
آن نیازتان را برطرف میکند خدا کجای این مجموعه است؟ هیچ جا؛ لذا خدایی روی
زبان وجود دارد ،اما در دل نیست .قرآن کریم انسان را از این اسباب و علل منصرف
میکند ،میفرماید اگر آبی از آسمان فرو میریزد ،این خداست که آب را نازل میکند.
خداست که ابرها را از سرزمینها عبور میدهد ،خداست که به ابر دستور میدهد و
این ابر باران را روی سرزمین میّت میریزد ،خداست که آن دانهای را که در خاک
انداختید ،رشد میدهد ،خداست که روزی میدهد ،بعد هم نمیگوید خداست که روزی
میدهد .زبانش ،زبان حصر است .میگوید فقط خداست که روزی شما را میدهد،
«إِنَّ اللهَ هُوَ الرَزّاق» ،ضمیر فصل و الف و لام سر خبر ،مفید حصر است .یک «إِنَّ»
تاکیدیه هم اولش داریم .آخرش هم این است که میگوید «ذُو القُوَّهِ المَتین» ،0در زمینه
رزق ،در زمینه شفاو در سایر امور نیز وضع به همین منوال است.
از اشخاصی نقل قول میکند که این حقیقت را پیدا کردند .یکی از آنهایی که این
حقیقت را پیدا کردند ،جناب ابراهیم است .میفرماید «هُوَ الَّذی یُطعِمُنی َو یَسقینِ»8؛
خدا مرا سیراب میکند ،ما میگوییم این شخص به من آب داد ،سیراب شدم .او

 )1سوره ذاریات)58/56( :
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ت
میگوید خدا مرا سقایت میکند ،خدا مرا سیراب میکند .خداست که «وَ إذا مَرِض ُ
فَهُوَ یَشفِین» ،0بیماری مرا او شفا میدهد.
باز به کلمات قرآن کریم مراجعه میکنید ،میبینید در تمامی مراحل ،اسباب و علل
را کنار میزند ،آن دستِ پشت اسباب را نشان میدهد .بعد مراجعه میکنید به کلمات
افرادی که اینها را فهمیدند میگویند:
ما همه شیریم شیران علم

حمله مان از باد باشد دم به دم

البته تا این مرحله ،منظور قرآن کریم و بیانات دینی و کلمات علما و دانشمندان و
انبیاء ،این نیست که ای انسان دنبال اسباب و علل نرو! خود همان افرادی که این
حرفها را زدند ،آنها هم از اسباب و علل استفاده میکردند .بحث نفی اسباب نیست؛
بحث نفی استقلال اسباب است .یعنی باید سبب را کنار زد ،دست صاحب سبب را
دید.
اگر کسی به آموزههایی که به او دادند ،عمل بکند ،برنامه مراقبه و محاسبه و
مشارطه و دستوراتی که به او دادند عمل کند؛ عمل به دستورات ،کم کم این صفحهی
تیره شده انسان را ،جلا میدهد در این صفحه جلا خورده ،دست خدا منعکس میشود.
آرام آرام متوجه میشود که کس دیگری بود که کارهایش را انجام میداد .میبیند
خودش برنامه ریزی میکند ،اما کس دیگری میآید برنامه ریزیاش را بهم میزند.
این یکی از غرر کلمات امیرالمؤمنین است که میفرماید «عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ
بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُود» .8نیت میکنم کاری را انجام دهم ،یک دفعه این نیت سرد
میشود .یک وقت کاری میخواهیم انجام دهیم ،چقدر گرم هستیم که این کار را انجام
 )1سوره شعرا)80/26( :
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410

دهیم ،یک باره بدون هیچ علتی ،نیت ما سرد میشود ،کی این نیت را سرد میکند؟
این عظیمه را چه کسی فسخ میکند؟
امام حسین در دعای عرفه میفرمایند :إِلَهِی إِنَّ اخْتِلاَفَ تَدْبِیرِکَ وَ سُرْ َعةَ طَوَاءِ
ک فِی بَلاَء؛ ای
مَقَادِیرِکَ مَنَعَا عِبَادَکَ الْعَارِفِینَ بِکَ عَنِ السُّکُونِ إِلَی عَطَاء وَ الْیَأْسِ مِنْ َ
خدا تدبیرت مختلف و گوناگون و تقدیراتت سریع التحولاست بندگان با معرفتت را
این تدبیر و تقدیر مانع میشود از اینکه بر عطاء و نعمتت آرام یافته و خاطر جمع
شوند یا در بلا و سختی از لطفت ناامید باشند.
إِلَهِی کَیْفَ أَعْزِمُ وَ أَنْتَ الْقَاهِرُ وَ کَیْفَ لاَ أَعْزِمُ وَ أَنْتَ الْآمِرُ؛ ای خدا چگونه بر کار
طاعتت عزم کنم و حال آنکه تویی قاهر و چگونه عزم نکنم در صورتی که تویی آمر.
إِلَهِی حُکْمُکَ النَّافِذُ وَ مَشِیَّتُکَ الْقَاهِرَةُ لَمْ یَتْرُکَا لِذِی مَقَال مَقَالاً وَ لاَ لِذِی حَال حَالاً،0
ای خدا فرمان نافذ مشیت قاهر غالبت نه جای سخن بر گوینده باقی گذارد و نه حال
ثابتی بر صاحب حالی.
اگر کسی به دستوراتی که به او دادند ،عمل کند و اهل تفکر باشد ،خودش و حالات
خودش را و عالم و حالات عالم دور خودش را زیر ذره بین ببرد ،این دقت نظر،
باعث این میشود که کم کم دستِ پشت پرده را مشاهده کند .سراسر قرآن کریم هم
انسان را به این سمت ارجاع میدهد .میگوید خدا را ببینید ،نه اسباب و علل را .ابتدا
خیال میکند با فکر و اندیشه خودش با برنامه ریزی و تدبیر خودش جلو میرود،
ولی در پیچ و خم زندگی دست عنایت الهی دستش را میگیرد ،متوجه میشود که
این خودش نیست که جلو میرود.
علامه عبارت بسیار لطیفی دارد .میفرماید:
 )1بحاراألنوار:ج  ،95ص  ،225باب  -2أعمال خصوص یوم عرفة و لیلته
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البته هر کسى حسب حال خود در زندگىاش خوشى و تلخى و زشت و زیباهایى
دیده و خاطرههایى دارد .من نیز به نوبه خود و خاصه از این نظر که بیشتر دوره
زندگانى خود را با یتیمى یا غربت یا مفارقت دوستان یا انقطاع وسایل و تهیدستى و
گرفتارىهاى دیگر گذرانیدهام ،در مسیر زندگى با فراز و نشیبهاى گوناگون رو به
رو شده ،در محیطهاى رنگارنگ قرار گرفتهام .ولى پیوسته حس مىکردم که دست
ناپیدایى مرا از هر پرتگاه خطرناک نجات مىدهد و جاذبه مرموزى از میان هزارها
مانع بیرون کشیده ،به سوى مقصد هدایت مىکند.
من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست

که از آن دست که میپروردم

میرویم1

آن فردی که چمن آرا را میبیند ،ابتدا میبیند خودش هست و دیگری هم کنارش
اوست ،اما کمی که جلو میرود ،میبیند که خودش دیگر نیست ،فقط اوست .این را
فنا میگویند .پس فنا به معنی نابود شدن نیست؛ فنا به معنی خود را و اسباب را
ندیدن است.
میفرماید حاصل جمیع این مباحثی که در این رساله راجع به حالات اولیا خدا
کردیم ،این است که از مواهب خدا در حق اولیاء خدا فانی کردن آنهاست .فنا ،سه
مرحله دارد :فنای فعلی ،فنای وصفی ،فنای ذاتی .اولین چیزی که در آنها فانی
میشود ،افعال است .یعنی دیگر فعل را ،فعل خودشان نمیبینند ،فعل الله میبینند.
حداقل چیزهایی که گفتند ،شش مورد است :موت ،حیات ،مرض ،صحت ،فقر و غنا.
یعنی دیگر فقر و غنا را به تلاش خودش نمیبیند ،فعل الله میبیند .این به این معنی
نیست که تلاش نمیکند ،برای انجام وظیفه نه برای کسب درآمد تلاش نمیکند .البته
 )1بررسىهاى اسالمى(به كوشش سید هادى خسرو شاهى) ،ج ،1ص22-20 :
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اگر کسب درآمد وظیفهاش باشد ،آن را هم انجام میدهد .اگر مجبور باشد و واجب
النفقه داشته باشد ،درآمد کسب میکند ،چون خدا گفته است .اما اگر وظیفهاش نباشد،
این کار را نمیکند .به هر تقدیر کلاه سر مردم نمیگذارد برای اینکه پول دربیاورد.
سهِ نَفْعاً وَ لَا
هدفش پول درآوردن نیست ،هدفش انجام وظیفه است؛ لذا « لا یَمْلِکُ لِنَفْ ِ
ضَرّاً وَ لَا مَوْتاً وَ لَا حَیَاةً وَ لَا نُشُورا» ،0این عبارتهایی که به ما گفتند بعد از نمازها
بخوانید ،برای تربیت ماست .میگوید من مالک نفع و ضرر خودم نیستم ،من مالک
موت وحیات خودم نیستم .که میداند چه چیزی به نفعش است و چه چیزی به
ضررش؟ از لحاظ عقلانی ،انسانی که فاکتور زمان را ندارد ،از کجا میداند چه چیزی
به نفعش است؟ آدم اقل اینکه بخواهد بفهمد این کاری که میکند ،به نفعش است ،باید
از آینده خبر داشته باشد .چه بسا کارهایی که اگر ما از آینده خبر داشتیم ،نمیکردیم،
آن روزی که انجام میدادیم ،خیال میکردیم به نفع ماست و چه بسا کارهایی که
نکردیم و اگر از آینده خبر داشتیم ،میکردیم.
میفرماید که این شش صفت است .موت و حیات را به دست خدا میبیند .مرض
و صحت را به دست خدا میبیند .فقر و غنا را هم به دست خدا میبیند .این شش
صفت اصلی در مقام فنا هستند .یعنی خودش را در این زمینه ،هیچ کاره میبیند.
صفات را از حق میبیند و مثل کسی که حرکتی را میبیند ،اما محرکش را نمیبیند.
میفهمد که این کار در دست دیگری است ،نه این طور که ما میگوییم یا میخوانیم.
خواندنی نیست ،واقعا مشاهده میکند .مثل اینکه زمانی بحث کنیم اگر باران ببارد
چقدر خوب است ،هوا لطیف میشود .یک موقع باران میآید ،میرویم واقعا تماشا
میکنیم ،لطافت هوا را استشمام میکنیم ،با وجودمان حس میکنیم .این با تمام وجود،
 )1مستدركالوسائل  :ج  5،ص 121 :
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حرکتی را میبیند ،اما صاحب حرکت را نمیبیند .اما میداند که دست دیگری در کار
است که کار را اداره میکند.
اینجا سالک کنار میرود ،حق تعالی ،قائم مقامِ فعلِ او میشود .یعنی او دیگر
فعلش ،فعل خودش نیست .فعلش ،فعل الله است .اگر کلامی میگوید ،این کلام الله
است .اگر حرکتی میکند ،دستش ،دست خداست .چشمش ،چشم خداست .زبانش،
زبان خداست.
حضرت علامه روایتی را برای این مطلب مثال میزنند .فی الکافی ،و التوحید ،عن
ل
الصادق ـ  -فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِ ْنهُمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّ َه عَزَّ وَ جَ َّ
لَا یَأْسَفُ َکأَسَفِنَا وَ لَکِنَّهُ خَلَقَ أَوْلِیَاءَ لِنَفْسِهِ َیأْسَفُونَ وَ یَرْضَ ْونَ وَ هُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ
فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِهِ وَ سَخَطَهُمْ سَخَطَ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ جَعَلَهُمُ الدُّعَاةَ إِلَیْهِ وَ الْأَدِلَّاءَ عَلَیْهِ
فَلِذَلِکَ صَارُوا کَذَلِکَ وَ لَیْسَ أَنَّ ذَلِکَ یَصِلُ إِلَى اللَّهِ کَمَا یَصِلُ إِلَى خَلْقِهِ لَکِنْ هَذَا مَعْنَى
مَا قَالَ مِنْ ذَلِکَ وَ قَدْ قَالَ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ وَ دَعَانِی إِلَیْهَا وَ قَالَ
مَنْ ُیطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ قَالَ إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَیْدِیهِمْ.

0

از امام صادق سوال کردند که این آیه یعنی چه؟ «فَلَمّا آسَفُونا اِنتَقَمنا مِنهُم»،8
وقتی ما را به تاسف انداختند ،ما از آنها انتقام گرفتیم .خدا چگونه تاسف میخورد؟
خدا اصلا تغییر حال ندارد .این که خداوند حالت خوشی خدا داشته باشد و بعد
کارهای ما را ببیند ،حالتش تغییر بکند ،تاسف بخورد ،خداوند اصلا حال ندارد.

 )1الكافي :ج  1،ص  ، 144باب النوادر
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حضرت فرمودند :خدا مثل تاسف ما ،تاسف نمیخورد .اولیائی را برای خودش
خلق کرده که آنها تاسف میخورند یا راضی میشوند و اینها مخلوق و مربوبند،
یعنی تحت تربیت خدای تعالی هستند .خداوند رضایت آنها را رضایت خودش نامیده
و سخط آنها را سخط خودش نامیده ،آنها را داعیان به سوی خودش قرار داده
است.
اگر بخواهید با خدا حرف بزنید ،باید با آنها حرف بزنید ،چون لسان خدا و گوش
شنوای خدا هستند .آنها داعی الی الله هستند .فعلشان ،فعل الله است.
قسمتی از صحبتهای آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه هست که امام زمان
گوش شنوای خداست ،هر زمزمهای را چه در درون ،چه در بیرون انسان قبل از
شنیدن ما او میشنود.
در ادامه میفرماید :هر کس به ولیی از اولیای من اهانت بکند ،مرا به مبارزه دعوت
کرده است.
یکی از بزرگان میفرمودند که به آقای بهاء الدینی عرض کردیم مردم عوام گاهی
توهینی به شما میکنند لا اقل عصایی به آنها بزنید ،چون اینها بیچاره میشوند،
دودمانشان به باد میرود .البته ایشان هیچ اقدامی نکردند .دلیل اقدام نکردن ایشان
این فرمایش امیر المومنین است؛ « وَ إِنِّی لَعَالِمٌ بِمَا یُصْلِحُ ُکمْ وَ یُقِیمُ أَوَدَکُ ْم وَ لَکِنِّی لَا
حکُمْ بِإِفْسَادِ نَفْسِ»0؛من به آنچه شما را اصلاح میکند عالمم ولی نمیخواهم
أَرَى إِصْلَا َ
به سبب اصلاح شما خود در معرض فساد و تباهی قرار گیرم.
علامه طباطبایی حدیث عنوان بصری را شروع کردند که عدهای را تربیت کنند،
میخواستند بابی از معرفت باز کنند .آقایی ،عدهای را به جلسه فرستاد .ایشان چیزی
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میگفت ،آنها هم سوالهایی میکردند و بعد در جلسات خودشان مطلب را به تمسخر
می گرفتند  .جلسه تعطیل شد .آن آقا که خودش هم از علما بود ،بیست و پنج سال
در رختخواب افتاد .وقتی دیدنش میرفتی ،دور و برش مثل داروخانه بود .همین طور
داروها چیده ،بالا آمده بود .وسط دارو خوابیده بود .بیست و پنج سال این طوری
افتاد .اهل معرفت گفتند به خاطر این کارش بوده است .با دُرد کشان هر که در افتاد،
ورافتاد.
میفرماید کسی که به ولی از اولیای من اهانت بکند ،مرا به مبارزه دعوت کرده،
هرکسی مطیع رسول خدا باشد ،مطیع خداست .چون رسول خدا فانی در حق است.
فعلش ،فعل الله است .پس اطاعت از او ،اطاعت از خداست« .اَلَّذینَ یُبایِعُونَکَ أِنَّما
یُبایِعُونَ الله» ،0این مربوط به آیه بیعت تحت شجره است .میفرماید پیامبر ،آنهایی
که با تو بیعت کردند ،با خدا بیعت کردند .بیعت ،یعنی دست دادن و پیمان بستن .اینها
دست خدا را گرفتند.
این آیات و روایات و امثال اینها ،همه از این باب است .بقیه افعال هم این طور
هستند .موضوع بحث این است که اولیائی که در مسیر گام برداشتن به سوی حق
تعالی هستند ،اولین موهبتی که به آنها میشود ،فنای فعلی است .یعنی فعلشان ،فعل
الله میشود ،فانی در خدا میشوند.
داستان «وَ ما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ»،8نیز از این قرار است .این داستان مربوط به جنگ
بدر است.در جنگ بدر مسلمانان اصلا نرفته بودند که جنگ کنند ،رفتند که قافله
تجاری را بگیرند .سیصد و چند نفر که راه افتادند ،خیلیشان حتی اسلحه نداشتند،
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اکثرا پیاده بودند .در تاریخ نقل شده دو سه تا اسب ،یا چند تا شتر بیشتر نبوده،
خیلیها حتی با خودشان سلاح هم نداشتند .وقتی که سپاه مکه با تمام تجهیزاتشان
آمدند ،نفراتشان سه برابر اینها بود ،با تجهیزات فراوان .ابوجهل وقتی آنها را دید،
خندهاش گرفت .گفت غلامهایمان را بفرستیم ،آنها را دست بسته میآورند به ما
تحویل میدهند.
البته آیات قرآن دو جور سخن دارد ،یک جا میگوید آنها شما را قلیل دیدند،
یک جا میگوید آنها شما را کثیر دیدند .در ابتدای ورود قلیل دیدند ،بعد که جنگ
شد ،کثیر دیدند .آن جایی که میفرماید شما را با ملائکه یاری کردیم ،داستان رمی
این است که رسول خدا به حضرت امیر فرمودند که یک مشت سنگریزه به من بده،
حضرت یک مشت سنگ ریزه گرفتند ،در دست رسول خدا ریختند .پیامبر خدا گرفتند
به سمت کفار و فوت کردند و فرمودند «شاهت الوجوه» .0هیچ مشرکی نبود الا اینکه
یکی از این سنگریزهها در چشم یا حلقش رفت .یکی از امدادهای غیبی که در جنگ
بدر شد ،این بود .قرآن از این جریان نقل میکند «وَ ما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ» (رمی یعنی
پرتاب کردن) وقتی که تو آن سنگ ریزهها را پرتاب کردی ،تو نبودی که پرتاب
کردی .میگوید تو پرتاب کردی ولی تو پرتاب نکردی ،چون تویی در کار نیست،
همهاش اوست« .وَ لکِنَّ اللهَ رَمی» پیامبر از هوی سخن نمیگوید ،هوی نفس نیست.
هر چه میگوید وحی است .چون پیامبری دیگر باقی نمانده ،پیامبری درکار نیست،
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لسان ،لسان الله است .یک جای دیگر میفرماید «لَیسَ لَکَ مِنَ الاَمرِ شَیءٌ» ،0پیامبر
هیچ چیز در دست تو نیست ،منم که از زبان تو سخن میگویم.
پیامبر فرمود « :فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّی مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی وَ مَنْ آذَانِی فَقَدْ آذَى اللَّهَ»،8
فاطمه پاره تن من است ،هرکس او را آزار دهد ،مرا آزار داده و هر کس من را آزار
دهد ،خدا را آزار داده است .نه از این باب که فاطمه دختر رسول خداست  ، اهل
بیت ،دختر و پسر و فرزندان فراوانی داشتند ،یک نفر پیدا میشود مثل فاطمه معصومه،
حضرت معصومه که حضرت موسی بن جعفر درباره ایشان فرمودند فداها ابوها.
نامهای نوشتند ،از حضرت سوالاتی کردند ،حضرت تشریف نداشتند .حضرت فاطمه
معصومه سوالات را مانند خود حضرت جواب دادند .حضرت ،نامه را دیدند ،پاسخها
را هم دیدند ،فرمودند فداها ابوها .میگویند ایشان از لحاظ مقام ثبوت ،مثل حضرت
زینب است .میگویند این دو نفر ،هم مقام با همدیگر هستند ،با وجودی که ایشان
آن مصیبتها را ندیده ،در یک رده هستند .کسی توسل کرده بود به حضرت معصومه
که ایشان شفیع قم شود ،در خواب جناب میرزای قمی را دیده بود ،گفته بود تو چی
میخواهی؟ گفته بود میخواهم ایشان از مردم قم شفاعت کند .ایشان فرمود که
حضرت معصومه شفیعه محشر است ،من شفیع قم هستم.
یکی از بزرگان می فرموند شفیعه محشر هستند ،تعبیرش این است که ایشان اگر
دم در جهنم بایستند بگویند خدایا همه را بیرون بیاور ،خدا چون و چرا نمیکند.
زیارت نامه ایشان را امام رضا فرموده ،زیارت نامه از معصوم است .میفرماید «یا
فاطمه اشفعی لی فی الجنه» .اشفعی لی فی الجنه یعنی چه؟ اشفعی لی فی الجنه ،در
بهشت شفاعت مرا بکن .نمیگوید قبل از بهشت شفاعت من را کن که در بهشت بروم.
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میگوید اشفعی لی فی الجنه ،یعنی مقامات بهشت به دست حضرت معصومه است.
در بهشت شما با شفاعت ایشان ترفیع مقام پیدا میکنید.
اینکه حضرت میفرمایند «فاطمه بضعه منی» ،نه اینکه چون ایشان دختر حضرت
بوده ،بحث دختر و فرزند و اینها نیست« .من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذا
الله».
این مرحله اول ،مرحله بعد این است که اوصافشان فانی میشود .اصولی که از
اخبار و روایات فهمیده میشود ،پنج مورد است .میفهمند که حیات ،علم ،قدرت،
سمع و بصرشان ،از آن خداست .خدا قائم مقام آنها میشود ،یعنی کنار میروند،
خداوند در این صفات ،قائم مقامشان میشود .چشمشان ،دیگر چشم خداست،
شنواییشان ،شنوایی خداست .یعنی گوش خدا چه چیزی را میشنود؟ گوش آنها،
همان را میشنود .چشم خدا کجا را میبیند؟ حیات الهی پایان ناپذیر است ،آنها هم
حیاتشان بی نهایت است ،علم و قدرتشان ،قدرت خداست.
در توسل به حضرت عباس میگویند:
ای نـور دل حیـدر شمع

ای مــاه بنـیهاشم خورشیـد لقـا عباس
شهــدا عباس
با محنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم

دست من محزون گیر ای دست خدا

عباس

شاعر شعر بلندی دارد ،میگویند این برهان است ،شعر نیست:
گر دست او نه دست خداییست از چه رو

از شاه تا گدا همه رو سوی او کنند

درگاه او چو قبلهی ارباب حاجت است

باب الحوائجش همه جا گفتگو کنند
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دست خدا میشود ،یدالله میشود .در کافی از ابی جعفر حدیثی است که میفرماید:
« مَا تَقَرَّبَ إِلَیَّ عَبْدٌ بِشَیْء أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِ َّنهُ لَیَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى
ق
أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ َو بَصَرَهُ الَّذِی یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَنْطِ ُ
بِهِ وَ یَدَهُ الَّتِی یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِی أَعْ َطیْتُ ُه».0
خداوند میفرماید که بنده من ،به من با چیزی بهتر از واجبات نزدیک نمیشود.
ابتدا با نافله به من نزدیک میشود تا جایی که من او را دوست میدارم ،وقتی که او
را دوست بدارم گوش ،چشم ،زبان و دستش میشوم .اگر دعا کند ،اجابت میکنم و
اگر از من درخواست کند ،عطا میکنم.
در حدیث قرب فرایض ،میفرماید اگر با فریضه به من نزدیک شود ،او ،چشم من
میشود .این دیگر بی نهایت است خیلی بلندتر است ،او چشم من میشود ،او دست
من میشود
به پیامبر خدا عرض کردند باران نمیآید ،دعا کنید .حضرت دعا کرد ،باران نیامد.
گفتند این هم پیامبر خدا .بعد دعا کرد ،باران آمد .گفتند چرا این طور شد؟ فرمود آن
موقع اراده جدی نداشتم .اراده جدی نداشته ،آن دعا مثل دعاهای ماست .ما هم که
دستمان به جایی بند نیست ،ما فقط دعا میکنیم .یک وقت هم به منبع فیض اتصال
پیدا میکنیم ،دعایمان مستجاب میشود .اما او اراده دعا را در دست خود دارد.
این حدیث از شیعه سنی نقل شده و قرآن هم آن را تصدیق میکندِ « .إنْ کُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی یُحبِبکُمُ الله» ،8اگر شما خدا را دوست دارید ،تابع من باشید تا
خدا شما را دوست داشته باشد .در حدیث هم فرمود« :حتی اُحِبَّه» ،تا من دوستش
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بدارم .تبعیت از رسول خدا ،محبت الهی را میآورد .نتیجه محبت این است که خدا
چشم ،دست و گوش او میشود« .وَ یَغفِر لَکُم ذُنُوبَکُم».
ن
و قول خداوند تعالی« :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُ ْم کِفْلَیْ ِ
مِنْ رَحْ َمتِهِ وَ َیجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ َیغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیم» .0اگر ایمان
بیاورید ،خدا به شما رحمت چند برابر میدهد ،نوری به شما میدهد که با آن نور راه
میروید .چشم انسان نورانی میشود ،راه میرود ،یعنی زندگی میکند .با چه زندگی
میکند؟ انسان با اعضا و جوارحش زندگی میکند .چشم و گوش و زبانش نورانی
میشود ،هر شبههای که میاندازند ،فورا در قلبش اثر نمیکند .هر کلام ناحقی که
میشنود ،زیر و رو نمیشود.
اگر این دو آیه را با هم تطبیق کنیم« ،إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ  » ...و «یا أَیُّهَا الَّذینَ
آمَنُوا  ،» ...این دو آیه به ایمان به رسول خدا و تبعیت از رسول خدا دعوت میکنند
و اینها یکی هستند .ابتدا فرمود خدا شما را دوست میدارد ،بعد فرمود به شما کفلین
رحمت و نور میدهد .این دو یک چیز هستند .این کفلین من رحمت ،همان دوست
داشتن خداست .اینها یک چیز هستند .نوری به ایشان میدهد که با آن زندگی
میکنند ،یعنی معاشرت میکنند .تا حالا با قوای خودش معاشرت میکرد ،تا حالا شبهه
که میآمد باید فکر میکرد ببیند این شبهه درست است یانه؟ الان نورانیت دارد .تا
حالا باید زیر و رو میکرد ،حالا نورانیت دارد ،قلبش نورانی است ،با قلب نورانی
شناسایی میکند .اینجا دیگر با قوای خودش نیست .تا حالا با قوای نفسش ،دست و
زبان و پای خودش کار میکرد ،اما حالا از جانب حق تعالی تبدیل به نورانیت شده،
این نور ،یک روح زنده و یک موجود زنده است که انسان با آن احیا میشود.
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مرده بودید ،شما را زنده میکند .فرق زنده با مرده چیست؟ فرق مرده با زنده این
است که مرده چشمش کار نمیکند ،اما زنده چشمش کار میکند .این چشم پشت
دیوار را نمیبیند .آن چشمی چشم است که تمام گذشته و آینده را میبیند .نه آن
طرف دنیا را میبیند ،از اول تا آخر تاریخ را میبیند ،این را چشم میگویند .آن را
میگویند گوش که تمام صداهای تاریخ را میشنود .این را گوش میگویند .آن زبانی
را میگویند زبان که یک کلمه میگوید ،طرف توبه میکند.
میفرماید «اَ وَ مَن کانَ مَیتاً فَاَحیَیناهُ وَ جَعَلنا لَهُ نُوراً یَمشی بِهِ فِی النّاس» ،0کسی
که مرده بود ،ما او را احیا کردیم  ،به او نوری دادیم که با آن زندگی کند« .جَعَلنا لَهُ»،
ظاهرا تفسیر همین «اَحیَینا» است« .اَحیَیناه» یعنی «جَعَلنا لَهُ نُورا» ،احیایش کردیم
یعنی نورانیتی به او دادیم.
از امیر المؤمنین روایت شده است « :سُبْحَا َنکَ أَیُّ عَیْن تَقُومُ نُصْبَ بَهَاءِ نُورِکَ وَ
تَرْقَى إِلَى نُورِ ضِیَاءِ قُدْرَتِکَ َو أَیُّ فَهْم یَفْهَمُ مَا دُونَ ذَلِکَ إِلَّا أَبْصَارٌ کَشَفْتَ عَنْهَا الْأَغْطِیَةَ
وَ هَتَکْتَ عَنْهَا الْحُجُبَ الْعَمِیَّةَ فَرَقَتْ أَرْوَاحُهَا إِلَى أَطْرَافِ أَجْنِحَةِ الْأَرْوَاحِ فَنَاجَوْکَ فِی
ک
حُوا بَیْنَ أَنْوَارِ بَهَائِکَ وَ نَظَرُوا مِنْ مُرْتَقَى التُّرْبَةِ إِلَى مُسْتَوَى کِبْرِیَائِ َ
أَرْکَانِکَ وَ أَلَ ّ
فَسَمَّاهُمْ أَهْلُ الْمَلَکُوتِ زُوَّاراً وَ دَعَاهُمْ أَهْلُ الْجَبَرُوتِ عُمَّارا».8
کدام چشمی است که در مقابل نورانیت تو تحمل مشاهده داشته باشد؟ و کدام
فهمی است که ادراک کند؟ الا آن کسی که تو پردهها را از مقابلش برداشتی،
حجابهای کور کننده را تو از مقابل چشم دلش برداشتی ،با تو مناجات کردند ،در
بین آن انوار نورانی شناور شدند .این مطالبی که بیان شد ،در دعاها خیلی زیاد است.
 )1سوره انعام)122/6( :
 )2بحاراألنوار :ج  ،25ص 29 :
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در مناجات شعبانیه است که «الهی و اَلهِمنی َولَهاً بِذِکرِک اِلی ذِکرِک» ،خدایا به من
وله ذکر بده .تا میرسد به آن جایی :الهی هب لی کمال الانقطاع الیک ،به من کمال
انقطاع بده .انقطاع یعنی جدا شدن از غیر خدا ،کمال انقطاع یعنی حتی فراموشی خود
این انقطاع.
در خدا گم شو ،کمال این است و بس

گم شدن گم کن وصال این است و بس

چشمهای ما را نورانی کن .حجابهای نور یعنی اهل بیت ،تا چشمهای بصر،
حجابهای نورانی را پاره کند ،به معدن عظمت دست پیدا بکند و من را از افرادی
قرار بده که صدایشان کردی ،اجابتت کردند .با اینها در سِرِّشان مناجات کردی.
در نهجالبلاغه هست که رجالی هستند که در هر ایامی خداوند در سر و باطنشان،
با آنها مناجات میکند ،تا آنجایی که فرمود «الهی و الحقنی بنور عزّک الابهج ،فاکون
لک عارفا و عن سواک منحرفا» ،این آخر دعای شعبانیه است :من را به آن نور اعزّ
ابهج( ،ابهج ،اَفعل تفضیل است) یعنی با نشاطترین چیز ،ملحق کن ،تا با تو آشنا و از
غیر تو جدا بشوم .این قسمت زیارت هم سلوک را دارد ،هم شهود را .آن سلوکش
بود که گفت من را ببر ،این هم شهودش است.
در عُدَّه الداعی هست که «یا داود! ذکری للذاکرین ،وجنّتی للمطیعین ،و حبّی
للمشتاقین ،و أنا خاصّة ً للمحبین»« .0ای داوود! ذکر من برای ذاکرین و جنت من
برای مطیعین و حبِّ من برای مشتاقین و من خاصاً برای مطیعین هستم » .این هم در
مرحله فنای وصفی.
مرحله سوم و آخرین مرحله ،فنای ذاتی است .اول فعلشان ،فعل الله میشود ،بعد
اوصافشان ،اوصاف خدا میشود ،بعد فنای ذاتی پیدا میکنند .نه اسمی از ایشان
 )1عدة الداعی :ص 252
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میماند ،نه رسمی .مثل رسول خدا .شما چند جای قرآن میبینید که خودش را نشان
داده؟ هر کس کتابی مینویسد ،مقدمهای میزند ،اسمش را روی جلد میآورد .چند
جا میگوید ما این کارها را کردیم .اصلا نه اسمی از ایشان وجود دارد ،نه رسمی.
مثل یک آینه تمام نما ،خدا را نمایش داده و خدا به جای اینها مینشیند.
در رساله توحید ،میفرماید اصلا نمیشود برای این مقام ،برای فنای ذاتی ،اسمی
آورد .چون هر کلمهای که به کار ببری ،محدود کردی .آنجا اصلا حدی وجود ندارد،
آنجا خارج از حد است .مصداق نامحدود ،مفهوم ندارد .مفهوم ،مصداق را تحدید
میکند .مصداق نامحدود ،مفهوم ندارد .هر کلمهای که بگویی ،محدودش کردهای ،آن
چون نامحدود است ،هیچ چیز نمیشود درباره آن گفت .آنجا زبان قاصر است .ایشان
میفرماید حتی از این کلام؛ اینکه میگویی «قابل توصیف نیست» ،این خودش یک
توصیف است .حتی این هم که گفتی نیست ،حتی این قید است .این مقام ،مخصوص
رسول خدا و خاندان طاهرینش میباشد و بابی است که خداوند فقط به روی آنان
باز نموده است.
علامه میفرمایند :روایات فراوانی وجود دارد که همگی دلالت میکنند ،خداوند
اولیاء امت را نیز به این بزرگواران ملحق میکند و در آخرت شیعیان را نیز در درجات
به آنها ملحق خواهد نمود.
در روایت دیلمی وارد شده است « :و ینقل من دارالفناء إلی دارالبقاء ،و من دار
الشیطان إلی دار الرحمن؛ الحدیث» .0از دار فنا به دار بقا و از خانه شیطان به خانه
رحمان منتقل میشود.

 )1دیلمی،ارشاد القلوب:ج ،1ص 204
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از این جا روشن میشود مقامات و کراماتی که خداوند در آخرت به امتها وعده
داده است برای اولیاء در دنیا حاصل میشود و یکی از این مراحل ملحق شدن به امام
است.
این مقامی که شناختی بالاتر از این است که به آن مقام گفته شود و ائمهی اطهار
از آن در اخبار نافیه صفات سخن گفتهاند .پس اولیاء امت به نحو وراثت در این دنیا
به آنان ملحق میشوند.
برای روشن شدن مطلب به رسالهی شریف لب اللباب رجوع میکنیم:
استاد خاصّ ،آنست که بخصوصه منصوص به ارشاد و هدایت است و آن رسول
خدا و خلفای خاصّه حقّه او هستند؛ و سالک را در هیچ حالی از احوال از مرافقت و
همراهی استاد خاصّ گریزی نیست اگر چه به وطن مقصود رسیده باشد .البتّه مراد
همان مرافقت باطنی امام است با سالک نه فقط همراهی و مصاحبت در مقام ظاهر،
چون واقعیّت و حقیقت امام همان مقام نورانیّت اوست که سلطه بر جهان و جهانیان
دارد و امّا بدن عنصری او گرچه آن نیز از سایر بدنها امتیاز دارد لکن آن منشأ اثر
و متصرّف در امور کائنات نیست.
و برای توضیح این نکته متذکّر میگردد که :آنچه در عالم خلقت تحقّق مییابد
منشأ آن ،صفات و اسماء الهیّه است ،و حقیقت امام همان اسماء و صفات خداست؛ و
بنا بر این اصل فرمودهاند که :چرخ عالم هستی و افلاک و همه کائنات به دست ما
حرکت میکند و آنچه واقع میشود به اذن ما واقع میشود:بنا عرف الله ،بنا عبد الله.
بنا بر این سالک در حال سیر ،در مراتب نورانیّت امام سلوک مینماید و به هر
درجهای که صعود کند و در هر مرتبهای که باشد امام آن مرتبه را حائز بوده و با
سالک در آن درجه و مرتبه معیّت دارد.
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و همچنین بعد از وصول نیز مرافقت امام لازم است چون آداب کشور لاهوت را
نیز او باید به سالک بیاموزد ،بنابراین مرافقت امام در هر حال از شرائط مهمّه بلکه از
اهمّ شرائط سلوک است .در اینجا نکاتی است بس دقیق که در بیان نیاید و فقط باید
خود سالک به وسیله ذوق آن حقایق را دریابد.

0

«قال الله تعالی :یا أحمد! هل تدری أیُّ عیش أهنی ،و أی حیوة أبقی؟ قال :اللّهم
لا .ای احمد ،آیا میدانی که کدام زندگی گواراتر و کدام حیات ماندنی است؟ حضرت
عرض میکند :خداوندا ،نمیدانم.».
قال :أمَّا العیش الهنیء فهُوالذی لایفتر صاحبه عن ذکری ،ولا ینسی نعمتی و لا
یجهل حقّی؛ یطلب رضائی فی لیله و نهاره .أمَّا الحیوة الباقیة ،فهی التی یعمل لنفسه،
حتّی تهون علیه الدنیا ،و تصغرفی عینه ،و تعظُم الآخرة عنده ،و یُؤثر هوای علی هواه،
و یبتغی مرضاتی ،و یعظّم حقَّ نعمتی ،و یذکر عملی به ،و یَراقبنی باللیل و النهار عند
کلّ سیئة أو معصیة ،و یُنَقّی قلبه عن کلّ ما أکره ،و یبغض الشیطان و وساوسه ،و
لایجعل لإبلیس علی قلبه سلطاناً و سبیلاً .فإذا فعل ذلک أسکنتُ قلبه حبّاً ،حتّی أجعل
قلبه لی ،و فراغه واشتغاله و همّه و حدیثه من النعمة التی أنعمت بها علی أهل محبّتی
من خلقی ،و أفتح عین قلبه و سمعه ،حتّی یسمع بقلبه و ینظر بقلبه إلی جلالی و
عظمتی ،و اُضِیِّقُ علیه الدنیا ،و اُبغِّض الیه مافیها من اللذّات ،و اُحَذِّره من الدنیا و ما
فیها ،کما یحذّر الراعی علی غنمه مراتعَ الهلکة .فإذا کان هکذا ،یفرُّ من الناس فراراً ،وَ
یَنقل من دارالفناء إلی دارالبقاء ،و من دارالشیطان إلی دارالرحمن.
خداوند میفرماید :زندگی گوارا آن است که صاحبش را از ذکر من غافل و کاهل
نکند و نعمتهای مرا فراموش ننماید و به حق من نسبت به خودش جاهل نباشد و
 )1رساله لب اللباب در سیر و سلوك اولى األلباب :ص 134 -133
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شب و روز در طلب رضای من باشد .اما حیات جاودانه آن است که صاحب حیات،
اعمال نیک را برای خود بکند و نفس خود را خوار و ذلیل بشمارد (مغرور و متکبر
نشود) آخرت را بزرگ بداند و خواست مرا برای هوای نفس خود مقدم بدارد؛ و
همیشه در فکر جلب رضایت من باشد؛ و مراقب حق عظمت و کرامت من باشد و
آگاهی مرا به خودش بداند و در هر گناهی در شب و روز مراقب من باشد و بداند که
من ناظر عمل او هستم و قلبش را از همه آنچه من بدم میآید پاک کند و شیطان و
وسوسههای او را دشمن بداند و نگذارد شیطان به قلب او راه یابد یا مسلط شود.
وقتی که بندهام چنین باشد ،من محبت خود را در قلب او جا میدهم و قلب او را
به خود مشغول میسازم که همیشه مشغول ذکر من باشد و نعمتهای مرا به یاد آورد؛
و چشم و قلب او را باز میکنم و گوشش را شنوا مینمایم که حتی از قلبش ذکر
جلال و عظمت مرا بشنود .دنیا را به وی تنگ میگیرم و همه لذات دنیا را در نظرش
مکروه میسازم؛ لذا او را از دنیا برحذر میکنم همان طوری که چوپان گوسفندان خود
را از جاهای بد و خطرناک دور نگه میدارد .وقتی که چنین کردم ،بندهام از مردم فرار
میکند از دار فنا به دار بقا و از خانه شیطان به خانه رحمان منتقل میشود.
یا أحمد! و لاُزیِّننَّه بالهیبة والعظمة .فهذا هوالعیش الهنیء ،والحیوة الباقیة ،و هذا
مقام الراضین .فمن عمل برضائی ،اُلزمه ثلاث خصال :اُعرّفه شکراً لایخالطه الجهل ،و
ذکراً لا یخالطه النسیان ،و محبّة لا یؤثر علی محبّتی محبّة المخلوقین .فإذا أحبَّنی
أحببتُه ،وأفتح عین قلبه إلی جلالی ،و لا اُخفی علیه خاصّة خلقی ،و اُناجیه فی ظلم
اللیل و نورالنهار ،حتّی ینقطع حدیثه مع المخلوقین ،و مجالسته معهم ،و اُسمِعُه کلامی
و کلام ملائکتی ،و اُعَرِّفه السرالّذی سترته عن خلقی ،و اُلبسه الحیاء ،حتی یستحیی
منه الخلق کلُّهم ،و یمشی علی الأرض مغفوراً له ،وأجعَلَ قلبه و اعیاً و بصیراً ،و لااُخفی
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علیه شیئاً من جنة و لا نار ،واعرّفه ما یَمُرُّ علی الناس فی القیمة من الهول والشدة ،و
ما اُحاسِبُ به الأغنیاء والفقراء ،والجهال والعلماء ،و اُنوِّمه فی قبره ،واُنزل علیه منکراً و
نکیراً حتّی یسئلاه ،و لایری غمَّ الموت و ظلمة القبر واللحد وهول المطَّلَع ثم أنصب له
میزانه ،و أنشر دیوانه ،ثم أضع کتابه فی یمینه ،فیقرئه منشوراً ،ثم لاأجعل بینی و بینه
ترجماناً .فهذه صفات المحبّین.
یا أحمد! اجعل همَّک همّاً واحداً ،واجعل لسانک لساناً واحداً ،واجعل بدنک حیّاً
لایغفل أبداً؛ من یغفل عنّی لااُبالی فی أیِّ واد هَلَک .الحدیث.
ای احمد ،من آن بندهام را با هیبت و عظمت زینت میدهم ،این است زندگی گوارا
و حیات جاودانه .این مقام بندگان راضی من هست .پس هر کس برای رضای من
عمل کند ،من سه خصلت در وجودش میگذارم .به او شکر کردن را یاد میدهم که
هرگز آن را فراموش نمیکند و ذکر خود را بر وی مسلط میکنم که هرگز غفلت
نمیکند و محبت خود را چنان در قلبش جا میدهم که محبت هیچ کدام از مخلوقات
بر آن غلبه نکند .وقتی که او مرا دوست میدارد من هم او را دوست میدارم و او را
در نظر دیگران هم محبوب میکنم و چشم و قلب او را به نور جلالم باز میکنم.
خواص خلقت خود را از او مخفی نگه نمیدارم و در تاریکی شب و روشنی روز ،او
را مشغول مناجات با خود میکنم تا صحبت خود را با مخلوقین قطع کند و همچنین
مجالست خود را هم با آنها قطع کند . .من کلام خود و ملائکههایم را به گوش او
میرسانم؛ و اسراری را که از مخلوقاتم پنهان داشتهام به وی میگویم و بر وی لباس
حیا میپوشانم تا همه بندگانم از او شرم و حیا کنند .در روی زمین راه میرود در
حالی که بخشوده شده است.
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و قلب او را بینا و با احساس میکنم .هیچ چیز از بهشت و جهنم را بر وی پنهان
نمیکنم (یعنی او را طوری میکنم مثل این که هر دو را میبیند) آنچه را که در روز
قیامت به مردم میگذرد ،از شدت ترس و عذاب همه را بر او میشناسانم (یعنی قلب
او را طوری میکنم مثل اینکه روز قیامت را میبیند و وضع مردم را مشاهده میکند)
و محاسبه اغنیاء و فقراء و علما و جاهلان را تماشا میکند و میبیند که من آنها را
در قبر خود میخوابانم و نکیر و منکر را به سراغ آنان میفرستم تا از آنها سؤالاتی
بکنند ولی این بنده من غم مرگ و ظلمت قبر را احساس نمیکند .بعد هم میزان او را
نصب میکنم و نامه اعمالش را منتشر میکنم و کتابش را در دست راستش میگذارم
تا او را به طور واضح میخواند .بعد هم میان خودم و او مترجمی قرار نمیدهم .این
است صفات محبان من.
ای احمد ،قلب و زبانت را یکی کن و بدنت را همیشه زنده نگهدار ،هرگز غافل
مشو .هر کس از من غافل شود برای من مهم نیست که در هر کجا هلاک گردد .ای
احمد ،قبل از این که عقلت را از دست بدهی از آن استفاده کن .چون هر کس از
عقلش استفاده کند ،خطا نمیکند و گمراه نمیشود.
و فی البحار عن الکافی و المعانی و نوادر الراوندی باسانید مختلفة عن الصادق و
الکاظم عن رسول الله و اللفظ المنقول من هیهنا کما عن الکافی قَالَ :اسْتَقْبَلَ رَسُولُ
ی فَقَالَ لَهُ :کَیْفَ أَنْتَ یَا حَارِثَةَ بْنَ مَالِک؟
اللَّهِ حَارِثَةَ بْنَ مَالِکِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِ َّ
فَقَالَ :یَا رَسُولَ اللَّهِ مُؤْمِنٌ حَقّاً .فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : لِکُلِّ شَیْء حَقِیقَةٌ فَمَا حَقِیقَةُ
قَوْلِکَ؟ فَقَالَ :یَا رَسُولَ اللَّهِ عَزَفَتْ نَفْسِی عَنِ الدُّنْیَا فَأَسْهَرَتْ لَیْلِی وَ أَظْمَ َأتْ هَوَاجِرِی
وَ َکأَنِّی أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّی وَ قَدْ وُضِعَ لِلْحِسَابِ وَ َکأَنِّی أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ یَتَزَاوَرُونَ
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فِی الْجَنَّةِ وَ کَأَنِّی أَسْمَعُ عُوَاءَ أَهْلِ النَّارِ فِی النَّارِ .فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ
أَبْصَرْتَ فَاثْبُت 0الحدیث.
در «کافی» با اسناد خود روایت کرده است که :رسول الله به حَارِثَة بْنِ مَا ِلکِ بْنِ
نُعْمَانِ أنْصَارِیّ برخورد کردند و گفتند :حالت چطور استی حارثه!؟ «حارثه گفت :ای
رسول خدا! مؤمن هستم به حقیقت ایمان!».
رسول الله فرمود :از برای هر چیزی حقیقتی است؛ حقیقت گفتار تو چیست!؟
حارثه گفت :نفس من به دنیا پشت کرده است! و من شبها بیدارم؛ و روزهای
گرم روزه و تشنهام؛ و گویا من چنین میبینم که عرش پروردگارم را برای حساب
خلایق گذراندهاند؛ و گویا من چنین میبینم اهل بهشت را که در بهشت به دیدار و
زیارت هم میروند؛ و گویا من چنین میبینم که در میان آتش ،جهنّمیان فریاد
میکشند؛ و زوزه میکشند.
رسول اللَه فرمودند :این بندهایست که خداوند دل او را به نور ایمان منوّر کرده
است؛ ای حارثه چشمت باز شده است؛ و مخفیّات را میبینی؛ و بنابر این بر این حال
ثابت باش.
در پایان علامه طباطبایی میفرمایند :اگر آنگونه که شایسته است در معانی این
آیات و روایاتی که ما فقط بخش کوچکی از آن را نقل کردیم تدبر کنی و به اشاراتی
که در عبارات بود دقت کنی و آن را در یابی از این اخبار عجایبی را در مییابی که
زبان از توصیف آن قاصر است و ظرف عبارات از بیان حق آن ناتوان؛ و تنها خداست
که هدایت کننده است و فقط او مستعان است .کلام را در این جا به پایان میبریم و

 )1كافي :ج ،2ص ،54ح3
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خداوند را به سبب اتمام این رساله سپاس میگوییم و بر سرورمان رسول خدا و
خاندانش درود و سلام میفرستیم.
شرح این رسالهی شریف ظهر جمعه  85جمادی الاول سال  0098هجری قمری
مطابق  3اردیبهشت ماه  0931هجری شمسی به پایان رسید والحمد لله.
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بسم الله الرحمن الرحیم
در سالهای گذشته که با لطف الهی با رسالهی قیم الولایه آشنا شدم برای فهم بهتر،
مطالب آن را فهرست بندی نمودم .بعدها که توفیق نوشتن شرحی ناقابل دست داد این
فهرست مورد استفاده قرار گرفته و شرح بر اساس آن تنظیم شد.
در پایان شرح مناسب بود که متن رساله نیز چاپ شود .گرچه مرسوم نیست که
رساله عربی با عنوانهای فارسی نوشته شود ولی برای سهولت تطبیق شرح و متن
این عنوانها از متن رساله حذف نشد لذا تاکید میشود که عناوین خارج از متن رساله
بوده و توسط اینجانب نوشته شده است.
محمد حسین رحیمی
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بسم الله الرحمن الرحیم

ألحمد لله ربِّ العالمین ،و الصــلوة و الســلام علی أولیائه المقربین ،س ـیّما س ـیِّدنا
محمّد و آله الطاهرین.
ر سالة فی الولایة ،و إنّها هی الکمال الاخیر الحقیقی للان سان ،و انّها الغرض الاخیر
من تشــریع الشــریعة الحقّة الإلهیة علی ما یســتفاد من صــریح البرهان ،و یدلُّ علیه
ظواهر البیانات الدینیة؛ و الکلام موضوع فی فصول؛ و الله سبحانه المستعان.
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الفصل الاوّل :فی أنَّّ لظاهر هذا الدین باطناً و لصورته الحقة حقایق
باطن دین و حقایق باطنی عالم
موجودات حقیقی و اعتباری
نقول :إنّ الموجودات تنقســـم باعتبار إلی قســـمین؛ فانّ کل معنی عقلناه ،إمَّا أن
یکون له مطابق فی الخارج ،موجود فی نفســه ،ســواء کان هناک عاقل ،أو لم یکن،
کالجواهر الخارجیة من الجماد و النبات و الحیوان و أمثالها.
و إمّا أن یکون مطابقه موجوداً فی الخارج بحسب ما نعقله ،غیرموجود لولا التعقّل،
کالم لک .فإنّ ها لان جد فی مورد الملک یة ،وراء جوهر المملوک و هو ا لارض مث لاً و
جوهر المالک و هو الان سان مثلا شیئاً آخر فی الخارج ی سمَّی بالملک؛ بل هو معنی
قائم بالتعقل؛ فلولاه لامِلک و لامالک و لامملوک ،بل هناک إنسان و أرض فحسب.
و یسمَّی القسم الاول بالحقیقة ،و القسم الثانی بالإعتبار.
و قد برهنّا فی کتاب الاعتبارات علی أنّ کلَّ اعتبار فهو متقوّم بحقیقة تحتها.
ثم إنّا إذا تتبّعنا و تأمَّلنا ،وجدنا جمیع المعانی المربوطة بالانســـان ،و الارتباطات
التی بین أنفس هذه المعانی ،کالملک و سائر الاختصاصات و الرئاسة و المعاشرات و
متعلقاتها و غیرذلک ،اموراً إعتباریة ،و معانی وهمیة؛ ألزم الإن سانَ باعتبارها احتیاجُه
الأوّلی إلی الاجتماع و التمدّن لجلب الخیر و المنافع ،و دفع ال شر و الم ضار .فکما أنّ
للنبات نظاماً طبیعیاً فی دائرة من سلسلة عوارضَ منظّمة طبیعیة طارئة علیه ،یستحفظ
بها جوهره بالتغذَّی و النمّو و تولید المثل؛ فکذلک الانســـان مثلا له نظام طبیعی من
عوارض یســتحفظ بها جوهره فی أرکانه ،إلّا أنّ هذا النظام محفوظٌ بمعانی و همیة ،و
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اُمور إعتباریة ،بینها نظام إعتباری ،و تحتها النظام الطبیعی .یعیش الانســـان بحســـب
الظاهر بالنظام الاعتباری ،و بحسب الباطن و الحقیقة بالنظام الطبیعی ،فافهم ذلک!
و بالجم لة ،ف هذا الن ظام ا لاعت باری موجود فی ظرف ا لاجت ماع و الت مدّن؛ فح یث
لاإجتماع ،لاإعتبار؛ و هذا بعکس النقیض.
ثم إنّ ماتعرّض لبیانه و شرحه الدین ،من المعارف المتعلقة بالمبدء ،و من الاحکام
و المعارف المتعلّقة بما بعد هذه الن شاة الدنیویة ،کلّ ذلک بیان بل سان الاعتبار؛ ی شهد
بذلک التام ّل الصـــادق ،و حیث لاظرف إجتماع و لاتعاون فی غیرظرف الاحکام ،و
قدأدّیت بلســـان الاعتبار .فهناک حقائق اخر مبیّنة بهذا اللســـان ،و کذلک مرحلة
الاحکام.
و بعبارة اُخری ما قبل هذه النشـــاة الاجتماعیة من العوالم الســـابقة علی وجود
الان سان الاجتماعی ،و ما بعد ن شاة الاجتماع مما ی ستقبله من العوالم بعد الموت ،حیث
لاإجتماع مدنیا فیها ،لاوجودَ لهذه المعانی الاعتباریة فیها البتة.
فالمعارف المشـــروحة فی الدین ،المتعلٍّّقة بها ،یحکی عن حقایقَ اُخَر بلســـان
الاعتبار ،و کذالک مرحلة الاحکام .فان الدین الإلهی یجعل الامور الموجودة فیما بعد
هذه النشــاة ،مترتبة علی مرحلة الاحکام و الاعمال ،و منوطة و مربوطة حقیقة بها؛ و
وجود الربط بین شیئین حقیقة ،یوجب إتّحادهما فی نوع الوجود و سنخه ،کما برهنّا
علیه فی محلّه.
و حیث إنّ تلک الموجودات اُمور حقیقة خارجیة ،فالنســـب إنَّما هی بینها و بین
الحقایق التی تحت هذه الامور الاعتباریة ،لاأنفســـها .فقد ثبت أنّ لظاهر هذا الدین
باطناً ،و هو المطلوب.
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تتمة :فیما یدلُّ علی ذلک ،من الکتاب و السُّنة
دنیا بازیچه است و حیات حقیقی منحصر در حیات آخرت است
نقول :إنَّ من المسلم عند عامّة من یری الرجوع إلی الکتاب و السُّنة معاً ،أنّ هناک
معارف و أســراراً و علوماً خفیّةً مخفیةً عنّا ،لایعلمها إلّا الله -عزّاســمه -أو من شــاء
وارتضی؛ و الکتاب الإلهی مشحون بذلک ،و کفی فیه قوله -سبحانه:-
« وَ م َا هذه الحیوةُ ا لدُّن یا ال ّا لَهوٌ و لَع ِبٌ و إنَّ ا لدارَ ا لآخرةَ لَهِیَ الحَیَوانُ لَو کانوا
یَعلَمون».

0

أی إنّ الحیوة الحقیقیة الصـــادقة ،هی الحیوة الآخرة ،بدلیل عدة ســـبحانة الحیوة
الدنیا لعباً و لهواً ،و ق صرُه الحیوةَ فی الحیوةِ الاخرةِ ،بق صر الافراد ،أو علی طریق ق صر
القلب ،کما یشهد به قوله سبحانه:
«یَعْلَمونَ ظاهراً مِنَ الحَیوةِ الدُّنیا وَ هُمْ عَنِ الآخرةِ هُمْ غافِلون».

8

و هذه الآیة ت شعر بأنّ للحیوة الدنیا شیئاً آخر غیرظاهره ،و انّه هی الآخرة ،لمکان
الغفلة .کما یستفاد من کلامک تقول لصاحبک :إنّک أخذت بظاهر کلامی و غفلت عن
شیء آخر .دلَّ قولک هذا علی أنَّ المغفول عنه باطن الکلام ،و هو الشئ الآخر.

ذکر الله -سبحانه -تنها راه رسیدن به اوست

 )1عنکبوت)64 /29( :
 )2روم)7 /30( :
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و یدلُّ علی هذا قوله -ســـبحانه« :-ف َأعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّی عَنْ ذکرِنا وَلم یُرِدْ إلاَّ
الحیوةَ الدُّنیا ذلکَ مَبْلَغُهُم مِن العلمِ إنَّ ربَّک هو أعلمُ بِمَن َضلَّ عن َسبیله وَ هو اَعلمُ
بِمَن اهْتَدی.»0حیث یتحصــل منه أنّ ذکر الله ســبحانه هو الســبیل إلیه ،و التولَّی عنه
ضلال عن سبیله ،و أنّ ذکره -سبحانه -لایحصل إلاّ بالإعراض عن الحیوة الدنیا ،و أنّ
المُعرِض عن ذکره إنّما یبلغ علمه الحیوة الدنیا لایتجاوزه إلی غیره الحاصـــل بالذکر.
فهناک شـــیء غیر الحیوة الدنیا ،و فی طوله؛ ربما بلغه العلم و ربما وقف دون الحیوة
الدنیا هذا.
و الزائد علی هذا المقدار یطلب مما سیجیء فی أواخر الفصول ،ان شاء الله العزیز.

 )1نجم)30-29/53( :
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بحث روایی
و من الأخبار فی هذا الباب ،ما فی البحار ،عن المحاسن ،عن رسول الله ،- -انّه
قال« :إنّا معاشر الأنبیاء ،نکلَّم الناسَ علی قدر عقولهم.»0
أقول :و هذا التعبیر إنّما یحســن إذا کان هناک من الامور مالایبلغه فهم الســامعین

من الناس ،و هو ظاهر؛ و قوله« :- -نکلّم  ...الخ» ،و لم یقل :نقول ،أو نذکر ،و نحو
ذلک ،یدلَّ علی المعارف التی بیّنها الأنبیاء -علیهم الا سلام ،-إنّما وقع بیانها علی قدر

عقول اُممهم ،میلاً من الصعب الی السهل ،لا انّه ااقتصر بهذا المقدار من المعارف الکثیرة
إرفاقاً بالعقول ،اقتصاراً من المجموع بالبعض.
و بع بارة اُخری :التعبیر ،ناظر إلی الکیف دون الکمّ .ف یدلُّ علی أنّ هذه الم عارف
حقیقتها التی هی علیها ،وراء هذه العقول التی تســیر فی المعارف بالبرهان و الجدل و
الخطابة ،و قدبیّنها الأنبیاء -علیهم ال سلام -بجمیع طرق العقول من البرهان و الجدل و
الوعظ کلّ البیان ،و قطعوا فی شرحها کلَّ طریق ممکن.

مرتبهای از حقایق وجود دارد که عقول عادی توان درک آن را ندارند
و من هنا یعلم أنّ لها مرتبةٌ فوقَ مرتبة البیان اللفظی؛ لو نزلت إلی مرتبة البیان
دفعتها العقول العادیة ،إمّا لکونها خلاف ال ضرورة عندهم ،أو لکونها منافیة للبیان الذی
بیّنت لهم به ،و قبلته عقولهم.

 )1الکافی  :ج  ،1ص  ،23ح 15
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من هنا یظهر أنّ نحو إدراک هذه المعارف بحقائقها غیرنحو إدراک العقول ،و هو
الإدراک الفکری .فافهم ذلک!
و منها الخبر المستفیض المشهور« :إنّ حدیثنا صعب مستصعب ،لایحتمله إلاّ ملک
مقرّب ،أو نبیّ مرسل ،أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه بالإیمان.»0
و منها و هو أدلُّ علی المقصود من سابقه ،ما فی البصائر مسنداً عن أبی الصامت،

قال :ســـمعت أبا عبدالله ،- -یقول« :إنّ من حدیثنا ما لایحتمله ملک مقرب و لا
نبیّ مرسل ،و لا عبد مؤمن .»8قلت :فمن یحتمله؟ قال« :نحن نحتمله».
أقول :و الأخبار فی هذا المساق أیضاً مستفیضة ،و فی بعضها ،قلت :فمن یحتمله؟
جعلت فداک! قال« :من شئنا».

و فی البصائر أیضاً عنالمفضل ،قال :قال أبوجعفر:- -

«إنّ حدیثنا صــعب مســتصــعب ،ذکوان ،أجرَد ،لایحتمله ملک مقرَّب ،و لا نبیّ
مرســل ،و لاعبد امتحن الله قلبه للایمان .أمّا الصــعب فهو الذی لم یرکب بعد؛ و أمّا
المســـتصـــعب فهو الذی یهرب منه إذا رؤی؛ و أمّا الذکوان فهو ذکاء المؤمنین؛ و أمَّا
الأجود فهو الذی لایتعلّق به شــیء من بین یدیه و لامن خلفه ،و هو قول الله :اللهُ نَزَّل
أحســـنَ الحدیث ».فأحســـن الحدیث حدیثنا ،لایحتمل أحد من لخلائق أمره بکماله
حتی یحدّه لان ّه من حدَّ شـــیئا فهو أکبر منه؛ و الحمد لِل ّه علی التوفیق ،و الانکار هو
الکفر.9
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قوله :لایحتمل ،إلی قوله :حتی یحدّه؛ مع ما فی صــدر الحدیث من نفی الاحتمال،

یدلُّ علی أنّ حدیثهم - -أمر ذو مراتب ،یمکن أن یحتمل بعض مراتبه بواســـطة

التحدید ،و یشـــهد له تعبیره عن الحدیث فی روایة أبی الصـــامت بقوله :- -من
حدیثنا  ...الخ .فیکون حینئذ مورد هذه الروایة مع الروایة الاولی « لایحتمله إلی ...
الخ» ،مورداً و احداً لکونه م شکّکاً ذا مراتب؛ و یکون أی ضاً کالتعمیم للنبویِّ ال سابق
«إنّا معاشر الانبیاء نکلِّم الناس علی قدر عقولهم» ،هذا!
و تحدید کلّ واحد من الخلائق حدیثهم ،- -لکون ظرفه الذی به یحتمل ما
یحتمل ،و هو ذاته ،محدوداً؛ فیصیر به ما یحتمله محدوداً ،و هو السبب فی عدم إمکان
الاحتمال بکماله :فهو أمر غیرمحدود ،فهو خارج عن حدود الامکان ،فهو مقامهم من
الله – سبحانه ،-حیث لایحدُّه حدّ ،و هو الولایة المطلقة؛ و سیجیء إن شاء الله العزیز
بعض الفصول الاخیرة کلام فیه أبسط من هذا.
و منها أخبار اُخر یؤیّد مامرّ ،کما عن الب صائر م سنداً ،عن مُرازِم ،قال أبو عبدالله-

« :-إنّ أمرنا هو الحقّ ،و حقُّ الحقّ ،و هو الظاهر ،و باطن الظاهر ،و باطن الباطن،
و هو السر ،و سرُّ السر ،و سرُّ المستسر ،و سرّ مقنّع بالسرّ.»0
و ما فی بعض الاخبار أنّ للقرآن ظهراً و بطناً ،و لبطنه بطناً ،إلی سبعة أبطُن.
و ما فی خبر آخر «انّ ظاهره حکم ،و باطنه علم».
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 )1بصائرالدرجات  :ص  -2 9بحاراألنوار  :ج  ،2ص 71
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و ما فی بعض أخبار الجبر و التفویض ،کما عن التوحید مســـنداً عن مُرازم ،عن

الصادق --فی حدیث ،قال :فقلت له :فأیُّ شیء هو؟ أصلحک الله! قال :فقلّب یده
مرّتین ،أو ثلاثاً ،ثم قال –علیه السلام« :-لو أجبتک فیه لکفرت.»0
و فی الابیات المنسوبة إلی السجاد ،--قوله:
و رُبَّ جوهر علم لوأبوح به

لقیل لی :أنت ممن یعبد الوثّنا

8

و من الروایات ،أخبار الظهور التی تقتضــی بأنّ القائم المهدی –  -بعد ظهوره،
یَبُثُّ أسرار الشریعة ،فیصدِّقه القرآن.
و ما فی الب صائر ،م سنداً عن م سعدة بن صدقة ،عن جعفر ،- -عن أبیه،--

قال :ذکرت التقیة یوماً عند علی بن الحسین ،- -فقال« :- -و الله لو علم أبوذرّ
ما فی قلب سلمان ،لقتله و قد آخَی بینهما رسولُ الله - -الحدیث.»9
و فی الخبر ،أنّ أبا جعفر - -حدّث جابراً بأحادیث ،و قال« :لو أذعتها ،فعلیک
لعنة الله و الملائکةِ و الناسِ أجمعین».
و ما فی الب صائر أی ضا ،عن المف ّضل ،عن جابر ،حدیث ملخَّ صه أنّه شکی ضیق
نفســه عن تحمّلها ،و إخفائها بعد أبی جعفر –  -الی أبی عبد الله ،- -فأمره أن
یحفر حفرة ،و یدلی رأســـه فیها ،ثم یحدّث بما تحمله ،ثم یطمّها فانّ الارض تســـتر
علیه.0

و ما فی البحار ،عن الاختصــاص و البصــائر ،عن جابر ،عن أبی جعفر ،--فی

حدیث« :یا جابر! ما سترنا عنکم ،أکثر مما أظهرنا لکم.»5
 )1بحاراألنوار :ج ، 5ص53
 )2عبقات اَلنوار فى امامة اَلئمة اَلطهار :ج ،14ص552
 )3كافي :ج  ،1ص 40
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اقول :و متفرقات الاخبار فی هذه المعانی اکثر من ان تحصی ،و قد عدُّوا جمعاً من

أصحاب النبیِّ --و أئمة أهل البیت من أصحاب الاسرار ،کسلمان فارسی ،و أو یس
القرنی ،و کم یل بن ز یاد النخَعی ،و میثم التمّ َار الکوفی ،و رشـــ ید الهجری ،و جابر
الجُعفی ،رضوان الله تعالی علیهم أجمعین.-
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اسرار شریعت
الفصل الثانی :فی أنّه حیث لم یکن النظام نظام الإعتبار ،فکیف یجب أن یکون
الأمر فی نفسه؟
و بعبارة اخری :هذه الاسرار الباطنة الکامنة فی الشریعة ،من أیِّ سنخ هی؟

تمامی کمالات معلول ،در علت موجود بوده و نواقص از مرتبهی معلولیت است
نقول :البراهین العقل یة مطب قة علی أنّ العل یة و المعلول یة بنحو الک مال و النقص و
الترشح کترشح الظلّ من ذی الظلّ؛ و أیضاً علی أنّ النواقص من لوازم مرتبة المعلولیة،
و علی أنّ هذه النشأة مسبوقة الوجود بعوالم أخر ،بنحو العلّیة و المعلولیة ،حتی ینتهی
إلی الحق الأوّل – سبحانه -هذا!

تمامی کمالات موجود در این عالم ،در عوالم بالا به بهترین شکل و خالی از
نواقص وجود دارد
و ی ستنتج من جملتها أنّ جمیع الکمالات الموجودة فی هذه الن شأة ،موجودة فیما
فوقها بنحو أعلی و أشـــرف؛ و أنّ النواقص التی فیها مختصـــة بها غیرموجودة فیما
فوقها ،و لاســاریة إلیها ألبتة؛ و هذا إجمال ،بیان تفصــیله و شــرحه ،علی ماهو حقّه،
متعسّر أو متعذّر.
مثال ذلک :إنّ کمالات هذه النشــاة ،کالطعام اللذیذ و الشــراب الهنیء و الصــورة
الجمیلة و أمثالها ،و هی من أعظم ما یُســـتلذُّ بها فی هذه النشـــأة ،أوّل ما فیها أنّها
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غیردائمی الوجود ،و أنّ بروز ها فی أ یام ق لا ئل ،و هی محفو فة بآ لاف من ا لآ فات
الطبیعیّة و المعاهات الخارجیة او المشـــوهات الممکنة التی لو طرء علیها واحد منها،
بطل جمالها.
فالاســتلذاذ بها ،و کذلک نفس الاســتلذاذ و المســتلذّ ،فالجمیع واقف بین اُلوف و
اُلوف من المنافیات؛ لو مال إلی واحد منها ،بطل و فسد الامر.
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تمامی نواقص مربوط به مادّه است
ثم إن ّا ب عد ال تأم ّل الوافی ،ن جد أنّ جمیع هذه النواقص و الم ناف یات راج عة إلی
المادّة ،إمّا إبتداءً ،أو بالوا سطة ،کالنواقص الخلقیة و الوهمیة .فحیث لامادّة ،لا شیَ من
النواقص الراجعة إلیها.
فهی مقصــورة علی هذه النشــاة .فالنشــأة التی فوق هذه النشــأة معرّاة من هذه
النواقص ،مبرأة من هذه العیوب ،و إنّما هی صـــور بلا مواد ،و لذائذ مثالیة بلامناف
ألبتة.
و مرادنا من المادّة هی الجوهر الغیر المح سوس الذی یقبل الانفعال ،دون الج سمیة
التی هی صورة غیرالمادة فافهم ذلک!
ثم إذا تأملنا ثانیاً ،وجدنا الحدود المثالیة فی أنفســـها نواقص ،و أنّ للمحدود فی
نفسه مرتبة خالیة عن الحدّ .إذ هو خارج عن ذاته علی ما برهن علیه فی محله.
فهناک نشأة أخری ،یوجَد فیها نفسُ هذه اللذائذ و الکمالات بنحو بحث ،أی خالیة
عن الحدود .فإنّ لذائذ الأکل و الشــرب و النکاح و الســمع و البصــر مثلاً ،فی مرحلة
المثال أی ضاً ،لکلِّ واحد منها محلٌّ لایتعدَّاه ،فل ست تجد لذة النکاح مثلا من ال سمع و
الأکل ،و لاکمالَ الأکل من ال شرب ،و کذلک ما فی هذا الفرد من الاکل ،فی الفرد الاخر
منه ،و علی هذا القیاس.
و لیس ذلک کلّه إلاّ من وجهة الحدود الوجودیة بحســب ظرف الوجود .فالنشــأة
التی فوق ن شأة المثال ،ال ساقطة فیها الحدود ،یوجد فیها جمیع هذه الکمالات و اللذائذ
بنحو الواحدة و الجمع و الکلیة و الارسال ،هذا!
و هذه کلُّها معان متفرّعة علی اُصول مبرهن علیها فی محلّها مسلّمة عند أهلها.
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هذا کلُّه بالنسبة إلی ما قبل هذه النشأة المادّیة؛ و أمَّا بالنسبة إلی ما بعدها ،فالکلام
فیه نظیر الکلام ،غیر أنّ نشــأة المثال فی العود قبل نشــأة العقل بالنســبة إلینا بخلاف
البدو ،فإنّها بعدها فیه.
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تأثیر ملکات و احوالی که انسان در عالم مادّه کسب می کند در قوص صعود
نعم ،بین البدء و العود فرق آخر ،و هوأنّ مادّة الصـــور المثالیة هی النفس ،و هی
التی توجد لها تلک الصــور بإذن ربِّها ،و حیث إنّها متوقفة حینا ما فی نشــأة المادّة و
متعلّقة بها ،و هی عالم الوهم و الاعتبار ،فهی فیها تأخذ ملکات و أحوالاً ،ربما لائمت
ن شأتها ال سابقة ،و ربما لم تلائمها .فإنّ هذه الن شأة شاغلة حاجبة عمّا ورائها .فربما
ا ستقرَّت الملکات علی ما هی علیه من الحجب ،و ذلک بالاخلاد إلی الارض ،و الغفلة
عن الحقّ؛ و ربما استقرّت علی غیر هذا الوجه بالانصراف عن زخارف هذه النشأة ،و
الاعراض عن عرَض هذا الأدنی ،و قصــر التعلق بها علی ما تقتضــیه ضــرورة التعلق
بالمادّة ،و صرف الوجه إلی ماورائها و الأنس به.

انصراف از دنیا و انقطاع از عالم ماده و صعود به عوالم مثال ،کلیات عقلی و
عالم اسماء و در نهایت فنای فیالله
فهذه النفس بعد الانقطاع عن المادّة ،تشــرف علی الصــور الملائمة لِذاتها من عالم
الانوار المثالیة و الروحیة؛ و قد کانت ماتســتأنس بها من قبل فی الأیام الخالیة ،فتطَّلع
علی روح و ریحان و جنة نعیم ،و تتضـــاعف صـــورها الکمالیة و لذائذها الروحیة
بالنسبة إلی مثال النزول و البدو.
و کذا عالم التجرّد التام بالضـــرورة من جهة ازدیاد معلوماتها فی نشـــأة المادة،
فتشــاهد أنواراً و أســراراً ،و ملائکة مثالیة و أرواحاً صــوریة برزخیة ،و جمیع أنواع
لذائذها التی شاهدتها ،و هی متعلقة بالمادة فی نشأتها من مطعوم و مشروب و ملبوس
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و منکوح و م سموع و مب صر و غیرها علی أهنأ ما یکون .کلُّ ذلک علی طریق تمثیل
مافوقها فی ظرفها علی نسق ما فی مراتب النزول .هذا!
لایمســها نصــب و لالغوب ،و هذا کلّه حین
ّ
و لیس معها ألم مادی ،و لا وهمی ،و
کونها فی عالم المثال.
و إذا کانت ملکاتها غیرحاجبة عن الکلیّات ،أشرفت أحیاناً علی أنوار عالم التجرّد
و وجودها ،و هی فی البهاء و ال سناء و الجمال و الکمال بحیث لایقدَّر بقدر ال صور ،و
لایقاس بقیاس المثال؛ و یتکرَّر هذا الاشــراف حتی تتمکّن النفس منه تمام التمکّن ،و
تأخذها مقاماً ،و ترتقی درجة ،فتشرف حینئذ علی نشأة الأسماء؛ و هی عالم المحض
من کل معنی ،و البحت من کل بهاء و سناء ،فت شاهد علماً بحتاً ،و قدرة بحتة ،و حیاة
بحتة ،و من الوجود و الثبوت و البهاء و السناء و الجمال و الجلال و الکمال و السعادة
و العزّة و الســـرور و الحبور ،من کلّ منها ،البحت المحض ،حتی تلحق بالاســـماء و
ال صفات ،ثم تندمج باندماجها فی الذات المتعالیة ،ثم تغیب بغیبها ،و تفنی بفناء نف سها،
و تبقی ببقاء الله -ســبحانه ،و تعالی عن کل نقص« ،-و أنّ إلی ربِّک المُنتَهی»  ،00و
«إلَی الله الرُّجعی .»8هذا إذا کانت ملکاتها مقدسة ملائمة لعالم القدس.
و إذا کانت ملائمة لثقل هذه النشأة ،غیرملائمة لعالم القدس ،فتنعکس کلّها تشاهده
ألماً علیها و عذاباً من أنواعه ،کلّما أرادت أن تخرج منها من غمّ بوا سطة أ صل ذاتها،
اُعیدت فیها بوا سطة ردائة ملکاتها ،و قیل لها :ذوقی عذاب الحریق .هذا! و لیس الامر
علی ماتزعمه العامّة ،من أنّ جنة الســعداء حدیقة فقط ،و أنّ نار الاشــقیاء حفرة نار
فقط؛ بل هی نشآةٌ تامّةٌ و سیعةٌ أوسع من هذه النشأة بما لایوصف.
 ) 1نجم)42 /52( :
 ) 2علق)8 /96( :
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تفاوت قوس صعود و نزول
و قد ظهر مما قدمنا أن بین البدء و العود فرقاً من وجهین:
أحدهما :أنّ العود أوســع من البدء ،من حیث اتّســاع النفس بمعلوماتها فی نشــأة
المادة.
و ثانیهما :أنّ الطریق مت شعب فی العود إلی طریقّی ال سعادة و ال شقاوة ،و اللذّة و
الألم؛ و الجنة و النار ،بخلاف البدء.
و هذا لاینافی سبق شقاوة الاشقیاء ،و جفاف القلم الأعلی.
و اعلم أنّ هذه المعانی بین ما هو ضروری ،و ما اُقیم علیه البرهان فی محلّه.
و ممّا مرّ من البیان ،یظهر وجه ارتباط الاعمال و المجاهدات ال شرعیة بما وعده و
أوعده الحقّ -سبحانه -بل سان أنبیائه المر سلین .و سیجیء زیادة تو ضیح لذلک بعد
یسیر.
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تتمّة :فیما یدلُّ علی ما مرّ ،من الکتاب و السُّنة
تنها هدف ادیان الهی قطع توجه انسان از طبیعت و روی آوردن او به ماورای
این نشئه است
نقول :إذا نظرنا نظر التدّبر إلی خ صو صیات شریعة الا سلام بل جمیع الملل الإلهیة،
وجدنا أنّ المقصــود الوحید فیها ،هو صــرف وجه الانســان إلی ماوراء هذه النشــأة
الطبیعة؛ و هذه سبیلها تدعوا إلی الله علی بصیرة ،فهی فی جمیع جهاتها تروم إلی هذا
المرام ،و تطوف علی هذا المطاف ،بایِّ طریق أمکن.

مردم از نظر درجات انقطاع سه گروهند
ثم إنّ الناس من حیث درجات الانقطاع إلی الله -سبحانه ،-و الاعراض عن هذه
النشأة المادّیة ،علی ثلث طبقات:
الطبقة الاولی :إن سان تامُّ الا ستعداد ،یمکنة الانقطاع قلباً عن هذه الن شأة مع تمام
الایقان باللازم من المعارف الالهیة ،و المتخلص إلی الحقَّ -ســبحانه ،-و هذا هو الذی

یمکنه شهود ماوراء هذه النشأة المادیة ،و الاشراف علی الانوار الالهیة ،کالأنبیاء،--
و هذه طبقة المقربین.
الطبقة الثانیة :إن سان تامُّ الایقان ،غیرتامّ الانقطاع من جهة ورود هیآت نف سانیة ،و

إذعانات قا صرة ،تؤی سه (توح شه) أن یذعن بإمکان التخلّص إلی ماوراء هذه الن شاة
المادّیة ،و هو فیها.
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فهذه طبقة تعبد الله کأنّها تراه ،فهی تعبد عن صـــدق من غیر لعب ،لکن من وراء
حجاب إیماناً بالغیب ،و هم المحسنون فی عملهم.
و قد سُ ئل ر سول الله - -عن الإح سان ،فقال« :أن تعبد الله کأنّک تراه ،فإن لم
تکن تراه ،فإنّه یراک».
و الفرق بین هذه الطبقة و سابقتها ،فرق بین إنّ و کأنّ.
الطبقة الثالثة :غیر أهل الطبقتین الاولیین ،من سائر الناس و عامّتهم.
و هذه الطائفة ،باســـتثناء المعاند و المکابر الجاحد ،طائفة تمکنها الاعتقاد بالعقائد
الحقّة الراجعة إلی المبدء و المعاد ،و الجریان عملاً علی طبقها فی الجملة لابالجملة.
حبّ دنیا ریشهی تمامی خطاها
و ذلک من جهة الاخلاد إلی الارض و اتِّباع الهوی و حبِّ الدنیا ،فإنّ حبَّ الدنیا و
زخارفها یوجب الاشتغال بها ،و کونها هی المقصود من حرکات الانسان و سکناته.
و ذلک یوجب انصــراف النفس إلیها ،و قصــر الهمة علیها ،و الغفلة عمّا ورائها ،و
عمّا توجبه الاعتقادات الحقّة من الاحوال و الاعمال ،و ذلک یوجب رکودها و وقوفها،
أعنی الاعتقادات الحقّة علی حالها ،من غیر تأثیر لها و فعلیة للوازمها و جمود الاعمال
و المجاهدات البدنیة علی ظاهر نفسها و اجسادها ،من غیر سریان أحوالها و أحکامها
إلی القلب و فعلیة لوازمها ،و هذا من الوضوح بمکان.
مثال ذلک :إنّا لو حضــرنا عند ملک من الملوک ،وجدنا من تغیّر حالنا و ســرایة
ذلک إلی أعمالنا البدنیة من حضور القلب و الخشوع و الخضوع ما لا نجده فی الصلوة
ألبتة ،و قدحضرنا فیها عند ربِّ الملوک.
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و لو أ شرف علی شخ صنا ملک من الملوک ،وجدنا ما لانجده فی أنف سنا؛ و نحن
نعتقد أنّ الله -سبحانه -یری و یسمع ،و أنّه أقرب إلینا من حبل الورید؛ و نعتمد علی
الاسباب العادیة التی تُخطئ و تُصیب ،اعتماداً لا نجد شیئاً منه فی أنفسنا؛ و نحن نعتقد
أنّ الامر بید الله -سبحانه ،-یفعل مای شاء ،و یحکم مایرید؛ و نرکن إلی وعد إن سان،
أو عمل سبب ،ما لانرکن جزءاً من ألف جزء منه إلی مواعید الله -سبحانه -فیما بعد
الموت و الح شر و الن شر؛ و أمثال هذه التناق ضات لاتح صی فی اعتقاداتنا و أعمالنا ،و
کلُّ ذلک من جهة الرکون إلی الدنیا ،فان انکباب النفس علی المقاصد الدنیویة ،یوجب
قوة حصول صورها فی النفس ،علی أنّها متسابقة إلیها ،تذهل صورة ،و تتمکن صورة،
و تخرج اُخری آناً بعد آن.
و ذلک یوجب ضعف صور هذه الا صول و المعارف الحقّه ،فی ضعف حینئذ تاثیرها
بإیجاد لوازمها عند النفس؛ و «حبُّ الدنیا رأس کلِّ خطیئة» .
و هذه الطائفة لایمکنها من الانقطاع إلی الله -سبحانه -أزید من الاعتقادات الحقّة
الاجمالیة ،و نفس اجساد الاعمال البدنیة التی توجب توجّهاً مّا فی الجملة إلی المبدء-
سبحانه -فی العبادات.
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تربیت طبقات سه گانه
ثم إنّا إذا تأمّلنا فی حال هذه الطبقات الثلاث ،وجدناها تشرک فی اُمور ،و تختصُّ
باُمور .فما یمکن أن یوجد من أنحاء التوجه و الانقطاع فی الطبقة الثالثة ،یمکن أن
یوجد فی الأولیین من غیر عکس؛ و ما یمکن أن یوجد فی الثانیة ،یوجد فی الاولی
من غیر عکس.
و من هنا یتبیَّن أنّ تربیة الطبقات الثلاث ،م شترکة و مخت صة؛ و لهذا نجد ال شریعة
المقدسة الاسلامیة ،تعیّن أحکاماً نظریة و عملیة عامة ،فیما لایمکن إهماله بالنسبة إلی
طبقة من الطبقات ،من الواجبات و المحرمات.
ثم تؤ سّ س باقی ما یتعلّق بجمیع جزئیات الامور و کلّیاتها ،بح سب ماینا سب ذوق
أ هل الطب قة ال ثال ثة ،من المســـت حبِّ و المکروه ،و الم باح؛ و یمکّن ذ لک فی قلوبهم
بالوعد و الوعید ،بالجنة و النار؛ و یحفظ ذلک بالعادة بالأمر بالمعروف ،و النهی عن
المنکر .فانّ التکرّر أقوی برهان عند العامة.
ثم هی تســلک بالنســبة إلی الطبقة الثانیة ،بما ســلکته هی بالنســبة إلی الثالثة مع
زیادات خاصة من الاحکام الخلقیة و غیرها.
و عمدة الفرق بین الطائفتین فی قوّة العلم و تأثیره ،و ضعف ذلک ،کما عرفت.
ثم تســلک بالنســبة إلی الطبقة الاولی بأدقَّ من مســلکه فی الثانیة و الثالثة .فرب
مباح أو مکروه بالن سبة إلیها ،هو واجب أو محرّم بالن سبة إلی الطبقة الاولی .فح سنات
الأبرار ،سیئات المقرّبین؛ إلّا أنّ ذلک کذلک عندهم لایتعدّاهم إلی غیرهم.
و تخصّها أیضاً بامور و أحکام غیرموجودة فی الثانیة و الثالثة؛ و لا غیر هذه الطبقة
تکاد تفهم شیئا من تلک المختصات ،و لایهتدی إلی طریق تعلیمها.
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و ذلک کلُّه لما أنّ میز طبقتهم و أ سا سها المحبة الإلهیة دون محبة النفس .فالفرق
بینها و بین الآخرین ،فی نحو العلم و الادراک ،دون قوّته و ضعفه و تأثیره و عدمه.
و لئن شــئت أن تعقل شــیئاً من ذلک فی الجملة ،فعلیک بالتأمّل التامِّ فی أطوار
الاتحاد.
فللمعاشرة أحکام ،و للصداقة أحکام ،و للخلّة أحکام ،و لکلّ من المحبة و العشق
و الوجد و الوله و ما یســـمَّی فناء ،أحکام اخر؛ و کلّ حکم مختص بمرتبة نفســـه،
لایتعدّاها ألی غیرها أبداً.
و المحصل انّ الشرایع الالهیة ،و خاصة الشریعة الاسلامیة ،تروم فی جمیع جزئیات
الامور و کلّیّاتها ،نحو غر ضها المذکور؛ و هو توجیه وجه الان سان لِلّه ،و صرفه إلیه-
سبحانه.-
و ذلک بتکوین الملکات و الاحوال المناسبة لذلک ،بواسطة الدعوة الی الاعتقادات
الحقّة ،و الاعمال المولدة للحالات الزاکیة النفسانیة الموصلة الی الملکات المقدسة.
و یظهر ذلک ،تمام الظهور ،لمن تتّبع ت ضاعیف الکتاب و ال ُّسنّة فمن الوا ضح منها،
أنّ المیزان هو الاطاعة و التمرٍّّد ،و التقرّب و التباعد بالنســبة إلی الحقّ -ســبحانه-
علی اختلاف أنواع الاحکام.
ثم إنّ من الظاهر من الشــریعة انّ ما وعده الله -ســبحانه -فی کتابه ،و بلســان
رســـوله ،من المقامات و الکرامات و غیر ذلک ،علی طبق هذه الاحوال و الملکات؛
فلها ن سبة معها؛ أعنی أنّ للنفس بوا سطتها ن سبة معها ،و تلک المقامات و المنازل هی
التی بیّنها الشریعة المقدسة فی معارف المبدء و المعاد.
و قد مرّفی تتمة الفصـــل الأوّل أنّ هذه المعارف ،هی التی لها الحقایق و البواطن
التی هی فوق مرتبة البیان ،و هی فوق تحمّل العامّة من الناس ،لاتطیقها أفهامهم.
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فقد ظهر أنّ هذه الامور ،کیف هی.
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الفصل الثالث
آیا دستیابی به این حقایق برای همگان ممکن است؟
لاریب عند أرباب الملل الإلهیة أنّ الأنبیاء ،--لهم اتّ صال بماوراء هذه الن شأة ،و
اطّلاع علی الامور الباطنة ،علی اختلاف مراتبهم.
ف هل هذا موقوف علیهم ،مقصـــور بهم ه بة اله یة؛ أو أن ّه ممکن فی غیرهم ،غیر
موقوف علیهم؟
و بعبارة اخری :هل هذا اختصاصی بهم ،لایوجد فی غیرهم فی هذه النشأة إلاّ بعد
الموت ،أو أمر اکتسابی؟ و الثانی ،هو الصحیح.
اعراض از ظاهر راه دستیابی به باطن
نقول :و ذلک لأنّ النسبة بین هذه النشأة و ماورائها ،نسبة العلّیة و المعلولیة ،و
الکمال و النقص ،و هی التی نسمِّیها بنسبة الظاهر و الباطن؛ و حیث إنّ الظاهر مشهود
بالضرورة ،و شهود الظاهر لایخلو من شهود الباطن ،لکون وجوده من أطوار وجود
الباطن ،و رابطاً بالنسبة إلیه ،فالباطن أیضاً مشهود عند شهود الظاهر بالفعل؛ و حیث إنّ
الظاهر حدّ الباطن و تعیُّنه ،فلو أعرض الانسان عن الحدّ بنسیانه بالتعمّل و المجاهدة،
فلا بدَّ من مشاهدته للباطن ،و هو المطلوب.
شرح مطلب
توضـــیح ذلک :انّ تعلّق النفس بالبدن و اتِّحادها به ،هو الذی یوجب أن تذعن
النفس بانّها هی البدن و عینها ،و أنّ ما تشاهده من طریق الحواسّ منفصل الوجود عن
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نفسها لما تری من انفصاله عن البدن؛ و الوقوف علی هذا الحدّ یوجب نسیانها لمرتبتها
العلیا من هذه المرتبة ،و هی المثال و أعلی منها غیرها.
و بنســیان کلّ مرتبة ،ینســی خصــوصــیاتها و موجودات عالمها ،و هی مع ذلک
تشاهد إنّیتها ،و هی التی تعبّر عنها بأنا ،مشاهدة ضروریة لاتنفک عنها.
ثم بالانقطاع عن البدن لاتبقی حاجب عنها و لامانع ،و علیهذا فلو رجع الانســـان
بالعلم النافع و العمل ال صالح إلی نف سه و إنِّیته ،فلابدِّ من م شاهدتها و م شاهدة مراتبها
و موجودات عالمها من أسرار الباطن.
فقد بان أنّ من الممکن أن یقف الانســـان ،و هو فی هذه النشـــأة ،علی الحقایق
المستورة الخفیة التی تستقبله فیما بعد الموت الطبیعی فی الجملة.

تتمه :بحث رؤیت وامکان آن
و یشهد علی ذلک عمدة الآیات و الاخبار التی سننقلها ان شاء الله فیما بعد.
إلاّ انّ عمدة إنکار عام ّة المنکرین لهذه الســـعادة ،متوجهة إلی شـــهود الحقّ-
سبحانه ،-فقد زعموا ا ستحالته ،و ا ستدلّوا علی ذلک بأنّ وجود الحق سبحانه وجود
مُبَرّأ عن الاعراض و الجهات و الامکنة ،فیمتنع علیه تعلق الرؤیة البصــریة لاســتلزامها
جسماً ذا کیفیة و جهة و وضع خاصّ ،هذا!
و تمســک محدِّثوهم بالاخبار النافیة للرؤیة ،و أوَّلوا جمیع الایات و الروایات التی
تثبتها بحملها علی المجاز و نحو ذلک.
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و أنت خبیر بأنّ دلیلهم مخصوص بنفی الرؤیة البصریة ،و لایدَّعیها أحد غیرشرذمة
من متکلِّمی العامّة ،و ظاهرهم علی ما ینســـب إلیهم؛ و الاخبار النافیة ،فی مقام الردِّ؛
کما هو ظاهر لمن راجع مناظراتهم و احتجاجاتهم -علیهم السلام.-
معنای رؤیت
بل المثبتون للرؤیة و الشهود إنّما یُثبتون شیئاً آخر ،و هو شهود الموجود الامکانی
علی فقره و عدم ا ستقلال ذاته المحض ،بتمام وجوده الإمکانی ،لابالب صر الح سی ،أو
الذهن الفکری ،وجودَ مُبدعها الغنی المحض.
و هذا معنی یثبته البراهینُ القاطعة ،و یشـــهد علیه ظواهر الکتاب و السُّـــن ّة .بل
مقتضــی البراهین ،اســتحالة انفکاک الممکن عن هذا الشــهود؛ و إنّما المطلوب ،العلم
بالشهود و هو المعرفة ،لاأصل الشهود الضروری ،و هم العلم الحضوری.
خصــصــنا بعض أدلّتها بالذکر ،و
و بالجملة لکون عمدة نفیهم متوجهة إلی ذلکَّ ،
الباقی محوّل إلی ماسیجیء إن شاء الله.
قال ت عالی« :وُجوه یَوم ئذ ناضِـــرة إلی ربِّ ها ناظِرة.»0و قال« :و أنّ إلی ربّ ِک
المُنتَهی.»8و قال« :و إلیه تُقلَبون.»9و قال« :و إن ّا إلی ربَّنا لَمُنقَلِبون.»0و قال« :و إلیه
المَ صیر.»5و قال« :ألا الی الله ت صیر الامور» و قال« :و إلیه تُرجَعون.»3و قال« :و لقد
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آتَیْنَا مو سیَ الکتابَ فلاتَکنْ فی مِرْیة مِن لِقائه.»0و قال« :مَن کانَ یَرجوا لقاءَ الله فإنَّ
أجلَ الله لآت».

8

أقول :و هذان اللف ظان ،أعنی «اللّ قاء» ،و «الرجوع» ،کثیر ا لدور فی الک تاب و
السُنَّة.
و قال ســبحانة« :سَـنُرِیهِم آیاتِنافی الآفاق وَ فِی أنفُســهم حتَّی یَتَبیَّن لهم أنَّه الحقُّ
أوَلَم یَکْفِ بربِّک أنّه علی کلّ شــیء شــهید ألا إنَّهم فی مِرْیةمن لِقاء ربِّهم ألا إنَّه بکلّ
شیء مُحِیط».

9

و سیاق الآیة الاولی ،و هو قوله :سنُریهم آیاتِنا فی الآفاق ،الی-حتَّی یَتبیَّن ...الخ؛
یعطی انّ المراد بالشهید هو المشهود دون الشاهد.
و کذلک قوله :ألا إنَّهم فی مِرْیة من لِقاء ربِّهم ...الخ؛ و هذا کالاعتراض؛ و جوابه،
قوله سبحانه :ألا إنّه بکلِّ شیء مُحیط.
و ســـیاق هذه الآیة الاخیرة ،و هو قوله :ألا إنّهم ...الخ ،ینافی ما یقولون :إنّ معنی
اللقاء هو الموت أو القیامة مجازاً ،لبروز آیاته و ظهور حقّیّته -سبحانه -یومئذ ،فکأنّه
تعالی مرئی مشـــاهد لایراب فیه و ذلک لأنّه -ســـبحانه -ردَّ علیهم ریبهم فی لقائه
بإحاطته بکلِّ شـــیء ،و احاطته فی الدنیا و یوم الموت و یوم القیمة ســـواء .فلاوجه
لتعبیره عن الموت أوعن القیمة ،من جهة إحاطته باللقاء.
علی أنّ الآیة حینئذ لایرتبط بالآیة ال سابقة ،بل معنی الآیة -و الله العالم -کفی فی
حقٍّّیّتة و ثبوته -سبحانه ،-أنّه مشهود علی کلِّ شیء ،لکن یریهم آیاته فی الآفاق و
فی أنفســهم لارتیابهم فی شــهوده و لقائه ،و لایجوز لهم؛ و کیف یجوز لهم الارتیاب و
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الامتراء ،و هو بکل شیء محیط ،فهو الأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن عند کلّ شیء،
و أیْن ما تُوَلُّوا فثَمَّ وَ جهُ ال له ،ما مِن نَجّوَی ثل ثة إ لاّ هو رابعهم ،و لا خمســـة إ لاّ هو
سادسهم ،و هو معکم أینَما کُنتم.
و الذی هذا شــأنه ،لایتأتّی الامتراء فی شــهوده و لقائه؛ لکن یجوز الش ـکّ فی أنّ
آیاتِه ستظهر ظهوراً لاارتیابَ فیه من هذه الجهة ،فافهم!
و هذا الذی ذکرناه لاینافی مارواه فی التوحید عن علیّ -علیه الســلام -انّ ماورد
فی القرآن من کلمة اللقاء فُهم منه البعث ،الحدیث .فإنّ کلامنا فی المفهوم المســـتعمل
فیه ،کما هو ظاهر ،دون المصـــداق .فمن المعلوم أنّ البعث من مصـــادیق اللقاء کما
ســـیأتی جملة من الآیات و الروا یات فی ذلک ،و کما هو ظاهر قوله -ســـبحانه:-
«یُنذِرونکم لقاءَ یَومِکم هذا».

0

ضلَلْنَا فی الأرض أئنَّا لَفِی خَلْق جدید بَل هم بلقاءِ ربِّهم
و قوله -سبحانه« :-أ إذا َ
کافرون ،الآیة».

8

روایات مربوط به عالم ذ ّر
و من الروایات ما فی المحا سن ،م سنداً عن زُرارة ،عن أبی عبدالله --فی قول
ال له ت عالی« :و إذ أخ َذ رب ُک مِن بنی آدمَ مِن ظُهورهم ذریَّتَهم و أشّـــه َدَهُم علی
أنْفُسهم» ،قال« :کان ذلک معاینة الله ،فأنساهم المعاینة ،و أثبتهم الإقرار فی صدورهم؛
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و لولا ذلک لم یعرف أحد خالَقه و رازق َه ،و هو قول الله :وَ لَئن ســـئلتَهم مَن خلَقَهم
لَیقولنَّ الله.»0
و منها ما فی تفسیر القمّی ،مسنداً عن ابن مُسْکانَ ،عن أبی عبدالله ،--فی قوله
تعالی :و إذْ أخ َذَ ربّ ُک مِن بنی آدمَ من ظُهورهم ،إلی قوله -بَلَی ،-قلت :معاینة کان
هذا؟ قال« :نعم ،فثبتت المعرفة ،و نســوا الموقف ،و ســیذکرونه؛ و لولا ذلک ،لم یدرِ
أحد مَن خالقُه و و رازقه ،فمنهم مَن أقرَّبلســانه و لم یؤمن بقلبه .فقال الله» :فما کانوا
لِیُؤمنوا بما کذَّبوا به من قبل».

و منها ما فی تف سیر العیّا شی ،عن زُرارة ،قال :سئلت أبا جعفر --عن قول الله:

و إذ أخَذ ربُّک من بنی آدمَ ،إلی -أنفســهم؛ قال« :أخرجَ الله من ظَهر آدمَ ذُرّیَّتَه إلی
یوم القیمة؛ فخرجوا کالذَّر ،فعرَّفهِم؛ و لولا ذلک ما عرف أحد ربَّه ،و ذلک قوله :و لَئن
سئلتَهم مَن خلَقَ السموات و الأرضَ لَیقولُنَّ الله».

و منها ما فی التوحید ،م ستنداً عن أبی ب صیر ،عن أبی عبدالله ،--قال :قلت له:

أخبرنی عن الله عزَّوجلَّ هل یراه المؤمنون یوم القیمة؟ قال« :نعم ،و قد رأوه قبل یوم
القیمة» .فقلت :متی؟ قال« :حین قال لهم :ألَستُ بربِّکم؟ قالوا :بلی» .ثم سکت ساعة،
ثم قال« :و إنّ المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیمة ،ألســـت تراه فی وقتک هذا؟
قال أبوب صیر :فقلت له :جعلت فداک! فاحدِّث بهذا عنک؟ فقال« :لا ،فإنّک إذا حدِّثث
به فأنکره منکر جاهل بمعنی ما تقوله ،ثم قَدَّرَ أنّ ذلک ت شبیه و کَفَرَ ،و لی ست الرؤیة
بالقلب کالرؤیة بالعین .تعالی الله عما یصفة المشبّهون و الملحدون.»8
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روایات دیگر در زمینهی رؤیت
و منها ما فی التوحید ،عن هشــام ،فی حدیث الزَنْدیق ،حین ســأل الصــادق--
عن حدیث نزوله إلی ســماء الدنیا ،فأجاب بأنّه لیس کنزول جســم عن جســم إلی
جســم ،إلی أن قال« :و لکنّه ینزل إلی ســماء الدنیا بغیر معاناة و لا حرکة ،فیکون هو
کما فی السماء السابعة علی العرش ،کذلک فی سماء الدنیا .إنّما یکشف عن عظمته ،و
یُری اولیائه نف َسه حیث شاء ،و یک شف ما شاء من قدرته ،و منظره بالقرب و البعد
سواء.»0

و منها ما فی التوحید ،عن أمیر المؤمنین ،--فی حدیث« :و ســـال موســـی و

جری علی لســـانه من حمد الله -عزَّوجلَّ :-ربِّ أرِنی أنْظُرْ إلَیک .فکانت مســـئلته
تلک أمراً عظیماً ،و ســأل أمراً جســیماً ،فعوقب ،فقال الله تعالی :لَن تَرانی فی الدنیا
حتّی تموت ،فترانی فی الآخرة ،الحدیث.»8
و منها ما فی عدة من أخبار الجنة «إنّ لله ســبحانه یتجلّی فیها لولیِّه ،ثم یقول له:
و لک فی کل جمعة زورةٌ»9
و فی جمع الجوامع فی الحدیث« :ستَرَون ربَّکم کما تَرون القمر لیلةَ البدر.»0
و من الروایات ما ورد فی خصوص رسول الله و الأئمة ،--ففی التوحید ،مسنداً
عن محمّد بن ابوالفضــل ،قال :ســئلت أبا الحســن :--هل رأی رســول الله ربَّه

)1بحاراألنوار :ج  ، 3ص ، 330باب  -14نفي الزمان و المكان و الحركة
)2بحاراألنوار :ج، 90ص  ،134باب  -129احتجاجات أمیر المؤمنین
 )3شیخ مفید ،اختصاص ،ص 354فإن لكم كل جمعة زورة ما بین الجمعة إلى الجمعة سبعة آَلف سنة مما
تعدون
 )4شیخ طبرسی ،تفسیر جوامع الجامع :ج ،1ص 700
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عزَّوجَلَّ؟ فقال« :نعم ،بقلبه رآه .أمَا َسمِعتَ اللهَ عزَّوجَّل یقول :مَا کَذِبَ الفؤادُ ما رأی.
لم یَرَه بالبصر و لکن رآه بالفؤاد.»0
و منها ما فی التوحید ،عن الرضا --فی حدیث« :کان -یعنی رسول الله -صَلّی
الله علیه و آله -إذَا نظر إلی ربِّه بقلبه ،جعله فی نور مثل نور الحجب ،حتّی یســتبین
له ما فی الحجب.»8
و من ها ما فی کا مل الز یارة لابن قولو یه ،مســـ نداً عن ابن أبی یعفور ،عن أبی

عبدالله ،- -قال« :بینما ر سول الله --فی منزل فاطمة ،و الح سین فی حجره ،إذ
بکی و خرَّ ســـاجداً ،ثم قال :یا فاطمة! یا بنت محمّد --إنّ العَلیَّ الاَعلی ترائَی لی
فی بیتک هذا ،فی ساعتی هذه ،فی أح سن صورة و أهیأ هیئة ،و قال لی :یا محمّد-

 -أتحبُّ الحســین--؟ فقلت :نعم ،قرّة عینی ،و ریحانتی ،و ثمرة فؤادی ،و جلدة
ما بین عینی ،و قال لی :یا محمّد!  -و وضـــع یده علی رأس الحســـین -بورک من
مولود علیه برکاتی و صلواتی و رحمتی و رضوانی ،الحدیث.»9
و منها قول امیرالمؤمنین --مستفیضاً« :لم أعبدْ ربا لم أره.»0

و منها قوله« :--ما رأیت شیئاً إلاّ و رأیت الله قبله».

و بالجملة ،فالاخبار فی هذا المعنی کثیرة جدّاً م ستفی ضة أو متواترة؛ و لیس المراد
من الرّؤیة فیها ،هو قوّة العلم الحاصل بالدلیل؛ فإنه علم فکری.
و الاخبار الکثیرة الاخری ،تنفی کونه معرفة بالحقیقة ،فضـــلاً عن کونه رؤیة و
شهوداً؛ فاذن المطلوب ثابت ،و الحمدالله
 )1شیخ صدوق ،توحید :ص ،116حدیث 17
 )2شیخ صدوق ،توحید :ص ،114حدیث 13
 )3جعفر بن محمد بن قولویه ،کامل الزیارات :ص ،141حدیث166
 )4شیخ کلینی ،کافی :ج ،1ص ،138حدیث :4ما کنت أعبد ربا ً لم أره
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الفصل الرابع :فی أنّ الطریق إلی هذه الکمال ،بعد إمکانه ،ما هو؟
راه رسیدن به حقایق موجود در باطن عالم
بحث برهانی
نقول :حیث إنّ ن سبة الحقایق إلی ما فی هذه الن شاة المادّیة و النفس البدنیة ،ن سبة
الباطن إلی الظاهر ،و کلّ خصوصیة وجودیة متعلّقة بالظاهر ،متعلقة بباطنة بالحقیقة ،و
بنفس الظاهر بعرَضــه و تبعه؛ فالإدراک الضــروری الذی للنفس بالنســبة إلی نفســها
متعلقة بباطنها اوّلاً و بالحقیقة ،و بنفسها بعَرَضِه و تبعه.
فالحقیقة التی فی الباطن النفس أقدم إدراکاً عند النفس من نف سها و أبدَه ،و ما هی
فی باطن باطنها أقدم منها و أبده ،حتّی ینتهی إلی الحقیقة التی إلیها تنتهی کل حقیقة؛
فهی أقدم المعلومات ،و أبده البدیهیّات.
و حیث إنّ الوجود صرف عندها ،لایت صوَّر له ثان و لاغیر ،فلایت صوّر بالن سبة إلی
إدراکها دفع دافع ،و لا منع مانع؛ و هذا برهان تامّ غیرمدفوع ألبتة.
معنای سعادت و کمال
ثم نقول :إنّ کلّ حقیقة موجودة ،فهی مقت ضیة لتمام نف سها فی ذاتها و عوار ضها ،و
هذه مقدمة ضروریة فی نف سها ،غیر أنّها محتاجةٌ إلی ت صوّر تامّ .فإذا فر ضنا حقیقة
مثل «الف» مثلاً ،ذات عوارض مثل «ب»« ،ج»« ،د» ،فهذه الحقیقة فی ذاتها تقت ضی
أن تکون «الف» لاناقصـــاً من «الف» ،و الناقص من «الف» لیس هو «الف» ،و قد
فرضناها «الف».
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و أیضـــاً هی تقتضـــی عوارض هی «ب»« ،ج»« ،د» ،و هی هی ،و الناقص من
«ب»« ،ج»« ،د» ،لیس هو «ب»« ،ج»« ،د» ،و قدفرضناها «ب»« ،ج»« ،د» ،لاغیر،
و هو ظاهر.
و هذا الذی تقتضــیه کلّ حقیقة فی ذاتها و عوارضــها؛ هو الذی نسـمّیة بالکمال و
السعادة.

ظهور حقیقت در مظاهر
ثم إنّ حقیقةَ کلِّ کمال هی التی لا تتقی ّد فی ذاتها بقید عدمی ،و هو النقص ،فإنّ
کلّ کمال فهو فی ذاته واجد لذاته ،فلایفقد من ذاته شـــیئاً إلاّ من جهة قید عدمی معه
بالضـــرورة ،فحقیقة «الف» مثلاً واجدة لما فرض أن ّه «الف» ،فانفصـــال وجود هذا
ال شخص من «الف» من ذلک ال شخص من «الف» لیس إلاَّ لوجود قید عدمی عند کلّ
واحد من الشــخصــین ،یوجب فقد حقیقة «الف» فی کلّ منهما شــیئاً من ذاتها لا من
عوار ضها ،و هو محال بالانقلاب أو الخُلف بالنظر إلی ذات «الف» المفروض فی ذاته،
بل الفاقد لخصــوصــیة هذا الشــخص هو ذلک الشــخص من «الف».فلحقیقة «الف»
مرتبتان :مرتبة فی ذاتها لاتفقد فیها شــیئاً من ذاتها ،و مرتبة عند هذا الشــخص و عند
ذلک الشخص فیها یصیر شیء من کمالها مفقوداً.
و لیس ذلک من التشکیک فی شیء ،فإنّا إذا فرضنا هذا الشخص مرتبة منها ،فهو
أیضـــا «الف» و عاد المحال ،بل الشـــخص بحیث إذا فرض معه الحقیقة کان هذا
ال شخص ،و إذ قطع عنها النظر لم یکن شیئاً إذ لایبقی معه إلاّ قید عدمی ،فهو هو معها
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و لیس هو دونها ،فلیس فی مورد ال شخص إلاّ الحقیقة ،و ال شخص أمر عدمی وهمی
إعتباری؛ و هذا المعنی ،هو الذی نصطلح علیه بالظهور ،فافهم!
حق تعالی حقیقت الحقایق است
و یظهر من هنا أنّ حقیقة کلّ کمال ،هو المطلق المرســل الدائم منه ،و أنّ قرب کلّ
ک مال من الحقی قة بم قدار ظهور حقی قة ف یه ،أی اقتران ها بالقیود و ال حدود ،ف کلّ ما
ازدادت القیود ،قلّ الظهور و بالعکس.
و یظهر من هنا أنّ الحق -ســـبحانه -هو الحقیقة الاخیرة لکلِّ کمال .حیث إنّ له
صرف کلّ کمال و جمال ،و إنّ قرب کلّ موجود منه علی قدر قیوده العدمیة و حدوده.
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«فنا» ،تنها راه دستیابی به کمال حقیقی
و یظهر من ذلک أنّ وصول کلِّ موجود إلی کماله الحقیقی مستلزم لفنائه ،حیث إنّه
مستلزم لفناء قیوده و حدوده فی ذاته أو فی عوارضه فقط ،و بالعکس فناء کلِّ موجود
مســـتلزم لبقاء حقیقته فی مورده فقط .قال تعالی « :کلُّ مَن عَلَیها فانٍِ و یَبْقَی وَج ْهُ
ربِّک ذو الجَلال و الإکرام».

0

فالک مال الحقیقی ل کلّ موجود ممکن ،هو ا لذی یفنی ع نده .فالک مال الحقیقی
للان سان أی ضاً هو الذی ی صیر عند کماله الان سانی مطلقاً مُر سلاً و یفنی عنده الان سان
لاکمال له غیر ذلک ألبتة.
و قد مرفی البرهان ال سابق أنّ شهود الان سان لذاته الذی هو عین ذاته ،شهود منه
لجمیع حقائقه و لحقیقة الاخیرة ،و حیث إنّه فان عند ذلک فالانســان شــاهد فی عین
فنائه.
و إن شئت قلت إنّ حقیقته هی الشاهدة لنفسها ،و الانسان فان؛ هذا!

کمال حقیقی انسان ،فنای ذات و وصف و فعل اوست
فالکمال الحقیقی للان سان و صوله إلی کماله الحقیقی ذاتاً و عوارض؛ أی و صوله
إلی کماله الاخیر ذاتاً و وصـــفاً و فعلاً ،أی فنائه ذاتاً و وصـــفاً و فعلاً فی الحقّ-
سبحانه-؛ و هو التوحید الذاتی و الإسمی و الفعلی ،و هو تمکّنه من شهود أن لاذات و

 )1الرحمن)27-26/55( :
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لاوصف و لافعل إلاّ لِلهِ سبحانه علی الوجه اللائق بقدس حضرته -جلّت عظمته -من
غیر حلول و اتّحاد -تعالی عن ذلک.-
و هذا البرهان من مواهب الله -سبحانه -المختصة بهذه الرسالة ،و الحمد لِله.

نزدیکترین راه برای دستیابی به این حقایق و شهود آنها ،راه معرفت نفس است
َصــل من البرهان المذکور فی أوّل الفصــل ،أنّ شــهود هذه الحقایق و
ثم إنّ المُتح َّ
معرفتها ،منطویة فی شهود النفس و معرفتها .فأقرب طرق الان سان إلیها ،طریق معرفة
تحصـل أیضـاً ســابقاً أنّ ذلک بالإعراض عن غیرالله ،و التوجه إلی الله
ّ
النفس؛ و قد
سبحانه.
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تتمة:سعادت و شقاوت دائر مدار اطاعت از حق و تمرّد از آن است
إذا تَتَبَّعْنا الکتاب و السُ ـنَة ،و تأمَّلنا فیها تأمّلاً وافیاً ،وجدنا أنّ المدار فی الثواب و
العقاب ،هو الاطاعة و الانقیاد و التمرّد و العناد .فمن المســـلّم المحصّـــ َل منهما أنّ
المعاصــی حتی الکبائر الموبقة ،لاتوجب عقاباً إذا صــدرت ممَّن لایشــعربها ،أو من
یجری مجراه؛ و أنّ الطاعات لایوجب ثواباً إذا صدرت من غیر تقرّب و انقیاد ،إلاّ إذا
کانت ممَّا الانقیاد ملازم لذاته کبعض الاخلاق الفاضلة الشریفة.
و کذلک صدور المع صیة ممَّن لای شعر بکونه مع صیة ،إذا ق صد الاطاعة لایخلو من
ح سن؛ و صدور الطاعة بق صد العناد و اللعب لایخلو من قبح؛ و کذلک مراتب الطاعة
و المعصیة تختلف حسب اختلاف الانقیاد و التمرّد الذین تشتمل علیهما.
فقد ورد «أفضل الاعمال أحمزها»0؛ و ورد متواتراً فی متفرقات أبواب الطاعات و
المعا صی اختلاف مراتبها ف ضلاً و خ ّسة ،و ثواباً و عقاباً؛ و العقل ال سلیم أی ضاً حاکم
بذلک؛ و أکثر الایات القرآنیة تُحیل الناس إلی ما یحکم به العقل ،و المیزان بناء علی
حکم العقل هو الانقیاد للحقّ و العناد لاغیر؛ و هذان أمران مختلفان بحســـب المراتب
بالضرورة.
و حیث إنّ الســعادة و الشــقاوة تدوران مدارهما ،فلهما عرض عریض بحســب
المراتب الموجودة من الانقیاد و التمرّد.

تنها ،کمال سعادت ،مختصّ به دین حقّ است

 )1بحاراألنوار :ج ،67ص 191 :

488

و من هنا یظهر أنّ المختص من الســـعادة بالمنتحل بدین الحقّ ،إنّما هو کمالها؛ و
أمّا مطلق الســـعادة فغیر مختصّ بالمنتحل بدین الحقّ ،بل ربما وجد فی غیر المنتحل
أیضاً ،إذا وجد فیه شیء من الانقیاد ،أو فقد شیء من العناد بحسب المرتبة.
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شرع بیانگر حدود عقل است
و هذا هو الذی یحکم به العقل ،و یظهر من الشــرع؛ فإنّما الشــرع یعیِّن حدود ما
حکم به الع قل ،ک ما فی ال حد یث المشـــهور ع نه ،- -قال« :بُع ثت لاُتَمِّمَ م کارمَ
الأخلاق.»0
و ذلک کما ورد فی کسری و حاتم ،أنّهما غیرمعذَّبین لوجود صفتی العدل و الجود
فیها.
روایات
و فی الخصال ،عن الصادق ،عن أبیه ،عن جدَّه؛ عن علی ،--قال:
«إِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِیَةَ أَبْوَاب بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ النَّبِیُّونَ وَ الصّـــِدِّیقُونَ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ
صالِحُونَ وَ خَمْ سَ ةُ أَبْوَاب یَدْخُلُ مِنْهَا شِ یعَتُنَا وَ مُحِبُّونَا فَلَا أَزَالُ وَاقِفاً عَلَى
ال ُّشهَدَاءُ وَ ال َّ
صرَاطِ أَدْعُو وَ أَقُولُ رَبِّ َسلِّمْ شِیعَتِی وَ مُحِبِّی وَ أَنْ صَارِی وَ مَنْ تَوَالَانِی فِی دَارِ الدُّنْیَا
ال ِّ
َشــفَعُ کُلُّ
فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکَ وَ ُشــفِّعْتَ فِی ِشــیعَتِکَ وَ ی ْ
ن
صرَنِی وَ حَارَبَ مَنْ حَارَبَنِی بِفِعْل أَوْ قَوْل فِی َسبْعِی َ
رَجُل مِنْ شِیعَتِی وَ مَنْ تَوَلَّانِی وَ نَ َ
شهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
سلِمِینَ مِمَّنْ یَ ْ
أَلْفاً مِنْ جِیرَانِهِ وَ أَقْرِبَائِهِ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ سَائِرُ الْمُ ْ
وَ لَمْ یَکُنْ فِی قَلْبِهِ مِقْدَارُ ذَرَّة مِنْ بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.»8
و فی تفسیر القمّی ،مسنداً عن ضریس الکنانی ،عن أبی جعفر ،--قال :قُلْتُ لَهُ
ن
جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَالُ الْمُوَحِّدِینَ الْمُقِرِّینَ بِنُ ُبوَّةِ مُحَمَّد مِنَ الْمُسْلِمِینَ الْمُ ْذنِبِینَ الَّذِی َ
س لَهُمْ إِمَامٌ وَ لَا یَعْرِفُونَ وَلَایَتَکُمْ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ فحُفَرِهِمْ لَا یَخْرُجُو َن
یَمُوتُونَ وَ لَیْ َ
 )1مستدركالوسائل :ج  11،ص ، 187باب استحباب التخلق بمكارم األخالق
 )2الخصال :ج، 2ص40
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مِنْهَا فَمَنْ کَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ وَ لَمْ یَظْهَرْ مِنْهُ عَدَاوَةٌ فَإِنَّهُ یُخَدُّ لَهُ خَدّاً إِلَى الْجَنَّةِ الَّتِی
خَلَقَهَا اللَّهُ بِا ْل َمغْرِبِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ الرَّوْحُ فِی حُفْرَتِهِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ حَ ّتَى یَلْقَى اللَّهَ
فَیُحَاسِبَهُ بِحَسَنَاتِهِ وَ سَیِّئَا ِتهِ فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ َفهَؤُلَاءِ الْمَوْقُوفُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ
قَالَ وَ کَذَلِکَ یُفْعَلُ بِالْمُسْتَضْعَفِینَ وَ الْبُلْهِ وَ الْأَطْفَالِ وَ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ الَّذِینَ لَمْ یبلغ
[یَبْلُغُوا] الْحُلُمَ وَ أَمَّا النُّصَّابُ ِمنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ یُخَدُّ لَهُمْ خَدّاً إِلَى النَّارِ الَّتِی خَلَقَهَا اللَّ ُه
فِی الْمَشْرِقِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِمُ اللَّهَبُ وَ الشَّرَرُ وَ الدُّخَانُ وَ فَوْرَةُ الْحَمِیمِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ
بَعْدَ ذَلِکَ مَصِیرُهُمْ إِلَى الْجَحِیمِ.0
و فی دعاء کمیل المرویّ عن علیّ -علیه ال سلام« :-فبالیقین أقطع لولا ما حکمت
به من تعذیب جاحدیک ،و قضـــیت به من إخلاد معاندیک ،لجعلت النار کلَّها برداً و
ســلاماً ،و ما کانت لأحد فیها مقرّاً و لامقاماً ،لکنّک تقدَّس ـتْ أســمائک ،أقســمت أن
تملأها من الکافرین من الجنة و الناس أجمعین ،و أن تخلّد فیها المعاندین ،الدعاء».
و أکثر الآیات القرآنیة إنّما توعد الذین قامت لهم البیّنة ،و تم ّت علیهم الحج ّة ،و
تقی ّد الکفر بالجحود و الع ناد .قال ت عالی« :وَ ا لذین کفروا و کذّبوا بآ یات نا أول ئک
أصـــحاب الجَحیم»8؛ و قال تعالی« :لِیَهْل ِکَ مَن هَل َک عن بیِّنة و یَحْیَی من حَیَّ عن
بیّنة».

9

میزان سعادت و شقاوت سلامت قلب و صفای نفس است

 )1تفسیرالقمي :ج ، 2ص ،26بحاراألنوار :ج، 6ص ، 286باب  -9آخر في جنة الدنیا و نارها
 )2مائده) 10 /5( :
 )3انفال)42 /8( :
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و بالجملة ،فالمیزان کلّ المیزان فی الســـعادة و الشـــقاوة و الثواب و العقاب ،هو
سلامة القلب و صفاء النفس.
قال ســـبحانه« :یومَ لایَنفَع مال و لابَنون إلاَّ مَن أتَی اللهَ بقَلب سَـــلیم.»0و قال
سبحانه« :یومَ تُبْلَی السرائرُ».

8

و جمیع الملل الإلهیة تروم فی تربیة الناس هذا المرام؛ و هذا م سلم من سلائقها ،و
ما تندُب إلیها ،و هو الذی یراه الحکماء المتالِّهون من السابقین.

شریعت مقدس اسلام به تمامی سعادت ها دعوت میکند
و أمّا شریعة الا سلام ،فأمرها فی ذلک أو ضح ،غیر أنّها کما مرّفی أواخر الف صل
الثانی ،تدعوا الی کلّ ســـعادة ممکنة ،الاّ أنّ معرفة الرب من طریق النفس حیث کانت
أقرب طریقاً ،وأتمّ نتیجة ،فإتیانها لها أقوی و آکد؛ و لذلک تری الکتاب و السُـــن ّة
یقصدان هذا المقصد ،و یدعوان إلی هذا المدعی بأیّ لسان أمکن.
قال ســبحانه« :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَد وَ اتَّقُوا اللَّهَ
ُســهُمْ أُولئِکَ هُمُ
َســوا اللَّهَ فَأَنْســاهُمْ أَنْف َ
إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ ن ُ
الْفاسِقُونَ».

9

و هذه الآیة کعکس النقیض ،لقوله --فی الحدیث المشـــهور بین الفریقین« :مَن
عرَف نفسَه عرَف ربَّه؛ أو :فَقَد عرَف ربَّه».

 )1شعراء)89 /26( :
 )2طارق)9/86( :
 )3حشر)19-18 /59( :
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و قال سبحانه« :عَلیکم أنفُسَکم لایضرُّکم مَن ضلَّ إذَا اهْتدَیْتم».

0

روایات وارد در معرفت نفس
و قد روی الآمدی فی کتاب «الغرر و الدرر» من کلمات علیّ --القصـــار ما
یبلغ نیفا و عشرین حدیثاً فی معرفة النفس.

منها أنه --قال« :الکیس مَن عرَف نفسه و أخلص أعماله».
و قال –« :-المعرفة بالنفس أنفع المعرفتین».
و قال –« :-العارف من عرف نفسه ،فأعتقها ،و نزّهها عن کلّ ما یبعِّدها».
و قال –« :-أعظم الجهل ،جهل الانسان أمرَ نفسه».
و قال –« :-أعظم الحکمة ،معرفة الانسان نفسَه».

و قال –« :-أکثر الناس معرفة لنفسه ،أخوفهُم لربِّه».
و قال –« :-أف ضل العقل ،معرفة الان سان بنف سه ،فمَن عرَف نف سه عقل ،و من
جهلها ضلَّ».

و قال –« :-عجبتُ لمَن ینشد ضالتَّه ،و قد أضلّ نفسه ،فلا یطلبها».
و قال –« :-عجبت لمن یجهل نفسه ،کیف یعرف ربَّه؟».
و قال –« :-غایة المعرفة أن یعرف المرء نفسه».
و قال –« :-کیف یعرف غیرَه من یجهل نفسَه؟».
و قال –« :-کفی بالمرء معرفةً أن یعرف نفسه».

 )1مائده)105 /5( :
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و قال –« :-کفی بالمرء جهلاً أن یجهل نفسه».
و قال –« :-من عرف نفسه ،تجرّد».
و قال –« :-من عرف نفسه جاهدها».
و قال –« :-من جهل نفسه أهملها».

و قال –« :-من عرف نفسه عرف ربَّه».
و قال –« :-من عرف نفسه جلَّ أمرُه».
و قال –« :-من جهل نفسه کان بغیره أجهل».
و قال –« :-من عرف نفسه کان بغیره أعرف».
و قال –« :-من عرف نفسه ،فقد انتهی إلی غایة کلّ معرفة و علم».
و قال –« :-من لم یعرف نفســه ،بَعُد عن ســبیل النجاة ،و خبط فی الضــلال و
الجهالات».

و قال –« :-معرفة النفس أنفع المعارف».
و قال –« :-نال الفوز الأکبر من ظفر بمعرفة النفس».

و قال –« :-لاتجهل نفسک؛ فإنّ الجاهل معرفةَ نفسه ،جاهل کلّ شیء».

رد قول کسانی که حدیث معرفت نفس را تعلیق بر محال دانستهاند
أقول :و هذه الأحادیث تدفع ،کما تری ،تفسیر من یف ّسر من العلماء (ره) قوله--
من عرف نفســـه فقد عرف ربَّه ،الحدیث ،بأنّ المراد اســـتحالة معرفة النفس لتعلیقها

بمعرفة الربِّ ،و هو م ستحیل؛ و یدفعه ظاهر الروایات ال سابقة ،و قوله« :--أعرفکم
بنفسه أعرفکم بربِّه ،الحدیث النبوی».
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مع أنّ معرفته ســـبحانه لو کانت مســـتحیلة ،فانّما هی المعرفة الفکریة من طریق
الفکر ،لا من طریق الشــهود و مع التســلیم ،فانما المســتحیل معرفته بمعنی الإحاطة
التامّة.
و أمّا المعرفة بقدر الطاقة الإمکانیة فغیر مستحیلة .هذا!
و بالجملة فکون معرفة النفس أفضـــل الطرق و أقربها إلی الکمال ،مما لاینبغی
الریب فیه و إنّما الکلام فی کیفیة السیر من هذا المسیر.
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آیا طریق معرفت نفس راهی است که درشرع بیان نشده ،امّا مقبول شرع است؟
فقد زعم بعض أنّ کیفیة الســیر من هذا الطریق غیرمبیَّنة شــرعاً؛ حتی ذکر بعض
الم صنِّفین أنّ هذا الطریق فی الإ سلام کطریق الرهبانیة التی ابتدعتها الن صاری من غیر
نزول حکم إلهی به ،فقبل الله سبحانه ذلک منهم.
فقال ســـبحانه« :و رُهبانیةً ابتدعوها ما کتبناها علیهم إلاَّ ابتغاءَ رِضـــوان الله فما
رَعَوْها حقَّ رِعایتها ،الآیة».

0

قال :ف کذ لک طریق معر فة النفس غیر واردة فی الشـــری عة ،إ لاّ أنّ ها طری قة إلی
الکمال مرضیة ،انتهی ملخّصاً.
و من هنا ربما یوجد عند بعض أهل هذا الطریق وجوه من الریاضــات و مســالک
مخ صو صة ،لا توجد فی مطاوی الکتاب و ال سُ نة ،و لم ت شاهَد فی سیرة ر سول الله-
 -و الأئمة من اهل بیته.--
و ذلک کلّه بالبناء علی مامرَّ ذکره ،و أنّ المراد هو العبور و الوصل بأیّ نحو أمکن
بعد حفظ الغایة؛ و کذلک الطرق الماثورة عن غیر المســـلمین من متالِّهی الحکماء و
أهل الریاضة ،کما هو ظاهر لمن راجع کتبهم ،أو الطریق الماثورة عنهم.

 )1حدید)27 /57( :
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شریعت اسلام ذرهای از سعادت و شقاوت را رها نکرده و تمامی لوازم آن را
بیان نموده است
لکنّ الحقَّ الذی علیه أهل الحقّ ،و هو الظاهر من الکتاب و السُـــ نة أنّ شـــریعة
الإســلام لایجوِّز التوّجه إلی غیر الله -ســبحانه -للســالک إلیه -تعالی -بِوجه من
الوجوه ،و لا الاعتصام بغیره -سبحانه -إلاّ بطریق أمَر بلزومه و أخذه.
و أنّ شریعة الاسلام لم تهمل مثقال ذرّة من السعادة و الشقاوة إلاّ بیّنتها ،و لا شیئ ًا
من لوازمِ الســیر إلی الله -ســبحانه -یســیراً أو خطیراً إلاّ أوضــحتها؛ فلکلّ نفس ما
کسبت و علیها ما اکتسبت.
قال سبحانه« :و نزَّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکلِّ شیء».

0

و قال سبحانه« -و لقد ضَرَبْنا للنَّاس فِی هذَا القرآن مِن کلِّ مَثَل».
و قال سبحانه« :قُل إن کُنتم تحبُّون اللهَ فاتَّبِعونی یُحْبِبْکم اللهُ».
و قال سبحانه« :وَ لَکُم فی رَسول الله اُسوةٌ حَسَنَةٌ».

8

9

0

إلی غیر ذلک؛ و الأخبار فی هذا المعنی من طریق أهل البیت مســـتفیضـــة بل
متواترة.

بهرهی هرکس از کمال به میزان متابعت او از شرع میباشد

 )1نحل)89 /16( :
 )2روم)58 /30( :
 )3آل عمران)31 /3( :
 )4أحزاب)21 /33( :
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و ممَّا یظهر أنّ حظَّ کلّ امرء من الکمال بمقدار متابعته للشرع ،و قد عرفت أنّ هذا
الکمال أمر مشـــکک ذو مراتب؛ و نِعْمَ ما قال بعض أهل الکمال إنّ المیل من متابعة
الشرع إلی الریاضات الشاقة ،فرار من الأشقّ إلی الأسهل .فانّ اتّباع الشرع قتل مستم ّر
للنفس ،دائمی مادامت موجودة؛ و الریاضة الشاقة قتل دفعی ،و هو أسهل ایثاراً.
و بالجملة ،فالشرع لم یهمل بیان کیفیة السیر من طریق النفس.

شرح و توضیح طریق معرفت نفس
هرموجودی در عالم خلقت هدف و غایتی دارد و غایت انسان عبودیت است
بیان ذلک :إنّ العبادة تتصور علی ثلاثة اقسام؛
أحدها :العبادة طمعاً فی الجنّة.
و الثانی :العبادة خوفاً من النار.
و الثالث :العبادة لوجه الله ،لاخوفاً و لاطمعاً.
و غیرالقســـم الثالث ،حیث إنّ غایته الفوز بالراحة ،أو التخلص من العذاب ،فغایته
حصول مشتهی النفس.
فالتوجه فیه إلی الله -سبحانه -إنّما هو لحصول مشتهی النفس؛ ففیه جعل الحقَّ-
سبحانه -واسطة لحصول المشتهی.
و الوا سطة ،من حیث هی وا سطة ،غیرمق صودة إلاّ بالتبع و العرَض؛ فهی بالحقیقة
لیست إلاّ عبادة للشهوة.
بقی القسم الثالث ،و هو العبادة بالحقیقة؛ و قد وقع التعبیر عنه مختلفا.
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ففی الکافی ،مســـنداً عن هرون ،عن أبی عبدالله ،-،قال« :إِنَّ الْعُبَّادَ ثَلَاثَةٌ قَوْمٌ
عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَوْفاً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى طَل َبَ
الثَّوَابِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأُجَرَاءِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حُبّاً لَهُ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ وَ
هِیَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ.»0
و فی نهج البلاغة« :إنّ قوماً عبدوا اللهَ رغبةً ،فتلک عبادة التجّار؛ و إنّ قوما عبدوا
الله رهبةً ،فتلک عبادة العبید؛ و إنّ قوما عبدوا الله شکراً ،فتلک عبادة الأحرار».
و فی العلل ،و المجالس ،و الخصــال ،مســنداً عن یونس ،عن الصــادق جعفر بن

محمد« :--إِنَّ النَّاسَ یَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُه فَطَبَقَةٌ یَعْبُدُونَهُ رَغْبَةً
فِی ثَوَابِهِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْحُرَص ــَاءِ وَ هُوَ الطَّمَعُ وَ آخَرُونَ یَعْبُدُونَهُ خَوْفاً مِنَ النَّارِ فَتِلْکَ
عِب َادَةُ الْعَبِیدِ وَ هِیَ رَهْب َةٌ وَ لَکِنِّی أَعْب ُدُهُ حُب ّاً ل َهُ عَزَّ وَ ج َلَّ فَتِل ْکَ عِب َادَةُ الْکِرَامِ وَ هُوَ
ال ْأَمْنُ لِقَوْل ِهِ عَزَّ وَ ج َلَّ وَ هُمْ مِنْ فَزَع یَوْمَئ ِذ آمِنُونَ وَ لِقَوْل ِهِ عَزَّ وَ ج َلَّ ق ُلْ إِنْ کُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللّ َهَ ف َاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّ َهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ فَمَنْ أَح َبَّ اللّ َهَ عَزَّ وَ ج َلَّ أَحَبّ َهُ
اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى کَانَ مِنَ الْآمِنِینَ ،»8و هذا مقام مکنون لایمسُّه إلاّ المطهّرون.
«ابْنُ شَ هْرَآ شُ وبَ فِی الْمَنَاقِبِ ،وَ کَانَ یَعْنِی النَّبِیَّ ص یَبْکِی حَتَّى یُغْ شَ ى عَلَیْهِ فَقِیلَ
لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَ فَلَا أَکُونُ عَبْداً شَکُوراً.9

 )1كافي :ج،2ص84
 )2الخصال :ج  1،ص  - 188 :وسائلالشیعة :ج ،1ص 63 :
 )3مستدركالوسائل ج  11 :ص 247 :
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مرجع شکر و حب یکی است
أقول :و الشـــکر و الحبّ مرجعهما واحد .فإنّ الشـــکر هو الثناء علی الجمیل من
حیث هو جمیل ،فتکون العبادة توجّهاً و تذلّلاً له ســـبحانه لأن ّه جمیل بالذات ،فهو
ســبحانه هو المقصــود لنفســه لالغیره کما قال ســبحانه« :مَا خَلَقتُ الجنَّ و الإنسَ إلاّ
بِیَعْبُدونِ».

0

فغایة خلقهم ،أی وجودهم ،أی کمال وجودهم ،هو عبادته سبحانه ،أی التوجّه ألیه
وحده؛ و التوجّه وســط غیرمقصــود بالذات .فهو ســبحانه غایة وجودهم ،و لذا فُسِّ ـر
العبادة هیهنا فی الأخبار بالمعرفة.
و قال سبحانه« :و قَضَی ربُّک ألاّ تَعْبُدوا إلاّ إیَّاهُ».
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و قال سبحانه« :هُوَ الحیُّ لا إلهَ إلاّ هُوَ فَادْعوه مُخْلِصِین لَه الدّین».

9

تنها راه ادای حق عبودیت محبت است
و کذلک الحُّب اِنْجِذاب النفس إلی الجمیل من حیث هو جمیل ،و عنده ســـبحانه
الجمال المطلق.
و قال سبحانه« :قُل إنْ کُنتم تُحِبُّون اللهَ فاتَّبعونی».

0

و قال سبحانه« :و الذین آمنوا أشدُّ حباً لله »5و سیأتی روایة الدّیلمی.
و فی دعاء کمیل« :وَ اجْعَلْ  ...قلبی بحبّک مُتیماً».
 )1ذاریات)56 /51( :
 ) 2اسراء)23 /17(:
 ) 3غافر)65 /40(:
 )4آل عمران)31 /3( :
 )5بقرة)165 /2( :
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و فی مناجاة علی – علیه الســلام« :-إلهی أقِمنی فی أهل و لایتک مقامَ مَن رجا
الزیادة من محبَّتک».
و حدیث الحبِّ کثیر الدور فی الأدعیة.
و إن تَعْجَب ،فعجب قول من یقول انّ المحبة لاتتعلّق به ســبحانه حقیقة ،و ما ورد
من ذلک فی خلال ال شریعة ،مجاز یراد به امتثال الأمر و الإنتهاء من النهی؛ و هذا دفع
للضرورة ،و مکابرة مع البداهة.
و لعمری کم من الفرق بین من یقول انّ المحبة لاتتعلق بالله ســـبحانه ،و من یقول
انّ المحبة لاتتعلق إلاّ بالله سبحانه.

عبادت حقیقی به توجه نیاز دارد
و لنرجع إلی ما کنّا فیه ،و نقول حیث انّ العبادة ،و هو التوجّه إلی الله ســـبحانه،
لاتتحقق من دون معرفة مّا ،و إن کانت هی ایض ـاً مقدّمة أو محصِّ ـلة للمعرفة ،فإتیانها
بحقیقتها المقدورة إلی سیرفی المعرفة.
و إن کانتا کالمتلازمتین کما فی خبر إســـماعیل بن جابر ،عن الصـــادق -علیه
السلام« :-العلم مقرون بالعمل؛ فمن عَلِمَ عَمِلَ ،و من عمل علم .الحدیث».
و بعبارة اٍَُخری یلزم أن تقع العبادة عن معرفة حتی تنتج معرفة ،کما فی النبوی،
قال -صلَّی اللهُ علیه و آله« :-من عَمِلَ بما علمِ ،رَزَقَة الله عِلْمَ ما لم یعلم .الحدیث»؛
و هو معنی قول الله ســبحانه« :مَن کان یُریدُ حَرْثَ الآخرة نَزِدْله فی حَرْثه و مَن کان
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یُریدُ حَرْثَ الدنیا نُؤْت ِهِ منها و م َال َه فی الآخرة من نَصـــیب» 0،لما تری من تفاوت
الجزائین فی الآیة.
و کذا قوله تعالی« :إلیه یَصْعَدُ الکلِمُ الطَّیِّبُ و العملُ الصالحُ یَرْفَعُه».

 )1شوري)20 /42( :
 )2فاطر)10 /35( :
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حب نتیجهی دوام ذکر و توجه است
و الاعتبار العقلی أیضـاً یســاعده؛ فإن الحُبَّ أو الشــوق إلی الشــیء ،هو الموجب
للتوجّه إلیه؛ و التوجّه ،و هو العمل ،یُثْبِت الحبّ و الشــوق ،و ذلک العلم؛ و کلَّما تأکّد
ثبوت الشیء ،تمَّ ظهور آثاره و کلّ مایرتبط به و یتعلّق علیه.

معرفت آفاقی وانفسی
َصــوَّرُ تحصــیله علی أحد وجهین:
و بالجملة فهذه المعرفة المحتاج إلیه العمل ،یُت َ
سیر آفاقی ،و سیر أنفسی.
و الأوّل هو التفکّر و التدبّر ،و الاعتبار بالموجودات الآفاقیة الخارجة عن النفس
من صــنایع الله و آیاته فی الســماء و الأرض ،لیورث ذلک الیقینَ بالله و أســمائه و
أفعاله ،لأنّها آثار و أدلَة ،و العلم بالدلیل یوجب العلم بالمدلول بالضرورة.
والثانی هو الرجوعّ إلی النفس ،و معرفة الحقِّ ســـبحانه من طریقها .إذ هی غیر
م ستقلَة الوجود مح ضاً ،و معرفة ما هو کذلک من حیث هو کذلک ،لاتنفکُّ عن معرفة
المستقل الذی یقوِّمه ،أو المعرفتان واحد بوجه.

سیر آفاقی مورث علم حصولی است
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فهذان طریقان ،إلاّ انّ الحقَّ الســیر الآفاقی وحده لایوجب معرفة حقیقة ،و لاعبادة
حقیقة ،لانّ ایجاب الموجودات الآفاقیة للمعرفة ،إنّما هو لکونها آثاراً و آیات؛ لکنها
توجب علماً حصولیاً بوجود الصانع تعالی ،و صفاته.
و هذا العلم متعلّق بقضیة ذات موضوع و محمول واقع علیها ،و هما من المفاهیم.
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خداوند با علم حصولی قابل شناسایی نیست
و الحقّ سبحانه ،قد قام البرهان علی انّه سبحانه وجود محض ،لامهیّة له ،فیستحیل
دخوله فی الذهن ،لاســتلزام ذلک مهیّة خالیة فی نفســها عن الوجودین؛ موجودة تارة
بوجود خارجی ،و اُخری بوجود ذهنی ،و هی مفقودة هیهنا .فکلُّ ما وضـعه الذهن ،و
تصوّره واجباً ،و حکم علیه بمحمولاته من الأسماء و الصفات ،فهو غیر سبحانه ألبتّة.

روایت
و إلی ذلک ی شیر ما فی توحید ال صدوق ،م سنداً عن عبد الأعلی ،عن ال صادق-
علیه ال سلام ،-فی حدیث« :وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ اللَّهَ به حجاب أَوْ بِ صُ ورَة أَوْ به مثال
صُورَةَ غَیْرُهُ وَ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ مُوَحَّدٌ فَکَیْفَ یُوَحِّدُ
فَهُوَ مُ ْشرِکٌ لِأَنَّ الْحِجَابَ وَ الْمِثَالَ وَ ال ّ
مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَرَفَهُ به غیره إِنَّمَا عَرَفَ اللَّهَ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ فَمَنْ لَمْ یَعْرِفْهُ بِهِ فَلَیْسَ یَعْرِفُهُ
إِنَّمَا یَعْرِفُ غَیْرَهُ لَیْسَ بَیْنَ الْخَالِقِ وَ الْمَخْلُوقِ َشیْءٌ وَ اللَّهُ خَالِقُ الْأَ ْشیَاءِ لَا من شیء
یُ سَ مَّی بِأَ سْ مَائِهِ فَهُوَ غَیْرُ أَ سْ مَائِهِ وَ الْأَ سْ مَاءُ غَیْرُهُ وَ الْمَوْ صُ وفُ غَیْرُ الْوَا صِ فِ فَمَنْ زَعَمَ
أَنَّهُ یُؤْمِنُ بما لَا یَعْرِفُ فَهُوَ ضَالٌّ عَنِ الْمَعْرِفَةِ لَا یُدْرِکُ مَخْلُوقٌ َشیْئاً إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تُدْرَکُ
مَعْرِفَةُ اللَّهِ إِلَّا بِاللَّهِ وَ اللَّهُ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقُهُ خِلْوٌ مِنْهُ ،الحدیث..»0

8

 )1بحاراألنوار :ج ،4ص  /16التوحید :ص 143-142
 )2أقول :الروایة تثبت معرفة الله لكل مخلوق یدرك شیئا ما من األشیاء ،و تثبت أن هذه المعرفة غیر المعرفة
الفكریة التي تحصل من طریق األدلة و اآلیات و أن القصر على المعرفة اَلستدَللیة َل یخلو عن جهل بالله ،و
شرك خفي.
بیان ذلك بما تعطیه الروایة من المقدمات أن المعرفة المتعلقة بشيء إنما هي إدراكه فما وقع في ظرف اإلدراك
فهو الذي تتعلق به المعرفة حقیقة َل غیره ،فلو فرضنا أنا عرفنا شیئا من األشیاء بشيء آخر هو واسطة في
معرفته فالذي تعلق به إدراكنا هو الوسط دون الظرف الذي هو ذو وسط ،فلو كانت المعرفة بالوسط مع ذلك
معرفة بذي الوسط كان َلزمه أن یكون ذلك الوسط بوجه هو ذا الوسط حتى تكون المعرفة بأحدهما هي بعینها
معرفة باآلخر فهو هو بوجه و لیس هو بوجه فیكون واسطة رابطة بین الشیئین فزید الخارجي الذي نتصوره
في ذهننا هو زید بعینه و لو كان غیره لم نكن تصورناه بل تصورنا غیره ،و عاد عند ذلك علومنا جهاَلت.
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و إذ كان َل واسطة بین الخالق و المخلوق لیكون رابطة بینهما فال تمكن معرفته سبحانه بشيء آخر غیر نفسه
فلو عرف بشيء كان ذلك الشيء هو نفسه بعینه ،و إن لم یعرف بنفسه لم یعرف بشيء آخر أبدا فدعوى أنه
تعالى معروف بشيء من األشیاء كتصور أو تصدیق أو آیة خارجیة شرك خفي ألنه إثبات واسطة بین الخالق و
المخلوق یكون غیرهما جمیعا و ما هذا وصفه غیر محتاج الوجود إلى الخالق تعالى فهو مثله و شریكه فالله
سبحانه لو عرف عرف بذاته ،و لو لم یعرف بذاته لم یعرف بشيء آخر البتة لكنه سبحانه معروف ،فهو معروف
بذاته أي إن ذاته المتعالیة و المعروفیة شيء واحد بعینه فمن المستحیل أن یكون مجهوَل ألن ثبوت ذاته عین
ثبوت معروفیته.
و أما بیان كونه تعالى معروفا فألن شیئا من األشیاء المخلوقة َل یستقل عنه تعالى بذاته بوجه من الوجوه َل في
خارج و َل في ذهن ،فوجوده كالنسبة و الربط الذي َل یمكنه اَلستقالل عن طرفه بوجه من الوجوه ،فإذا تعلق
علم مخلوق بشيء من األشیاء أي وقع المعلوم في ظرف علمه لم یتحقق هناك إَل و معه خالقا متكئا بوجوده علیه
و إَل َلستقل دونه فال یجد عالم معلومه إَل و قد وجد الله سبحانه قبله ،و العالم نفسه حیث كان مخلوقا لم یستقل
بالعلم إَل بالله سبحانه الذي قوم وجود هذا العالم ،و لو استقل به دونه كان مستقال دونه غیر مخلوق له ،فالله
سبحانه یحتاج إلیه العالم في كونه عالما كما یفتقر إلیه وجود المعلوم في كونه معلوما أي إن العلم یتعلق باستقالل
ذات المعلوم أي إن الله سبحانه هو المعلوم أوَل و یعلم به المعلوم ثانیا كما أنه تعالى هو العالم أوَل و به یكون
الشيء عالما ثانیا فافهم ذلك و تدبر في قوله تعالىَ « :و َل ی ُِحی ُ
ش ْيءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه ِإ ََّل ِبما شا َء» :البقرة،255 :
طونَ ِب َ
و في قوله ع« :ما رأیت شیئا إَل و رأیت الله قبله».
فقد تبین أنه تعالى معروف ألن ثبوت علم ما بمعلوم ما في الخارج َل یتم إَل بكونه تعالى هو المعروف أوَل ،و
ثبوت ذلك ضروري.
فقوله ع« :من زعم أنه یعرف الله بحجاب أو صورة أو مثال فهو مشرك كان المراد بالحجاب هو الشيء الذي
یفرض فاصال بینه تعالى و بین العارف ،و بالصورة الصورة الذهنیة المقارنة لألوصاف المحسوسة من األضواء
و األلوان و األقدار و بالمثال ما هو من المعاني العقلیة غیر المحسوسة أو المراد بالصورة الصورة المحسوسة،
و بالمثال الصورة المتخیلة ،أو المراد بالصورة التصور و بالمثال التصدیق ،و كیف كان فالعلوم الفكریة داخلة
في ذلك ،و األخبار في نفي كون العلم الفكري إحاطة علمیة بالله كثیرة جدا.
و كون هذه المعرفة شركا إلثباتها أمرا لیس بخالق و َل مخلوق كما عرفت آنفا ،و لزوم كونه مشاركا معه بوجه
مباینا له بوجه ،و لذلك عقب ع الكالم بقوله:
«و إنما هو واحد موحد» أي إنه َل یشاركه في ذاته شيء بوجه من الوجوه حتى یوجب ذلك تركبه و انتفاء
وحدته كما أن الصورة العلمیة تشارك المعلوم الخارجي في معناه و ماهیته و تفارقه في وجوده فیصیر المعلوم
بذلك مركبا من ماهیة و وجود.
«فكیف یوحد من زعم أنه یعرفه بغیره» مع إثباته شریكا له في وجوده و تركبا له في ذاته «إنما عرف الله من
عرفه بالله» أي بنفس ذاته من غیر واسطة «و من لم یعرفه به فلیس یعرفه إنما یعرف غیره» كل ذلك «ألنه
لیس بین الخالق و المخلوق شيء» أي أمر یربطهما هو غیرهما «و الله خالق األشیاء َل من شيء» یكون رابطا
بینهما موصال للخالق إلى المخلوق و بالعكس كما أن اإلنسان الصانع یربطه إلى مصنوعه مثاله الذي في ذهن
الصانع ،و المادة الخارجیة التي بیده.
و قوله ع« :تسمى بأسمائه فهو غیر أسمائه» في موضع دفع اعتراض مقدر ،و هو أن یقال :إنا إنما نعرفه
سبحانه بأسمائه الحاكیة لجماله و جالله ،فدفعه بأن نفس التسمي باألسماء یقضي بأن األسماء غیره إذ لو لم تكن
غیره لكان معرفته بأسمائه معرفة له بنفسه َل بشيء آخر ثم أكده بأن األسماء واصفة ،و الذات موصوفة «و
الموصوف غیر الواصف».
فإن رجع المعترض و قال :إنا نؤمن بما نجهله ،و َل یمكننا معرفته بنفسه إَل بما تسمى معرفة به بنوع من
المجاز كالمعرفة باآلیات و «زعم أنه یؤمن بما َل یعرف فهو ضال عن المعرفة َل یدري ما ذا یقول فإنه یدرك
شیئا َل محالة َل مجال له إلنكار ذلك «و َل یدرك مخلوق شیئا إَل بالله» فهو یعرف الله و إَل لم یمكنه أن یعرف
به ،و َل تنال «و َل تدرك معرفة الله إَل بالله» و َل رابطة مشتركة بین الخالق و المخلوق «و الله خلو من خلقه
و خلقه خلو منه» .فقد تحصل من الروایة أن معرفة الله سبحانه ضروري لكل مدرك ذي شعور من خلقه إَل أن
الكثیر منهم ضال عن المعرفة مختلط علیه ،و العارف بالله یعرفه به ،و یعلم أنه یعرفه و یعرف كل شيء به،
و في بعض هذه المعاني روایات أخر .المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،8ص268-265 :
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شرح روایت
قوله« :--و انّما هو واحد موحّ َد» ،أی واحد محض لاکثرة فیه .اشـــارة إلی
«برهان امتناع أن یکون معرفة الغیر مســتلزمة لمعرفة ســبحانه»؛ بأن یقول :إنّ العلم
عین المعلوم بالذات ،کما برهن علیه فی المحلّه ،فیمتنع أن یکون العلم بالشـــیء علم ًا
بشیء آخر مباین له ،و إلاّ کان المتباینان واحداً ،هذا خلف.
فا ستلزام العلم ب شیء علماً ب شیء آخر ،موجب لوجود اتّحاد ما بین ال شیئین؛ و
حیث فرضا شیئین ،ففیها جهة اتحاد ،و جهة اختلاف .فکلّ منهما مرکب من جهتین ،و
الحقُّ ســبحانه واحد بســیط الذات ،لاترکّب فیه بوجه .فیمتنع أن یعرف بغیره؛ و إلیه

یشــیر --بقوله« :لیس بین الخالق و المخلوق شــیء»...؛ و قوله« :--فمن زعم
أنّه یؤمن بما لا یعرف ،فهو ضـــالّ عن المعرفة ،»...تفریع لقوله --الســـابق« :إنّما
عرف الله من عرفه بالله.»...
و قوله « :لایدرک مخلوق شـــیئاً إلاّ بالله» ،بمنزلة البرهان علیه؛ بانّ کلّ شـــیء
معروف بالله الذی هو نور ال سموات و الأرض ،فکیف یعرف بغیره؟ لأنّه مقوِّم کلِّ ذات
غیر متقوم بالذات؛ و العلم بغیر المســـتقلّ ذاتاً بعد العلم بالمســـتقلّ الذی یُقَوِّمه ،لأنّ
وقوع العلم یقت ضی ا ستقلالاً فی المعلوم بال ضرورة ،فالعلم بغیر الم ستقلّ إنّما هو بتبع
المستقل الذی هو معه؛ هذا!
و ح یث أو هم ذ لک حلو لاً أو اتّ حاداً -ت عالی ال له عن ذ لک  ،-أع قب -عل یه
ال سلام -ذلک بقوله« :و الله خِلْوٌ من خلقه و خلقه خِلْوٌ منه.»...و القول بکون إدراک
المخلوق کلِّ شــیء بالله ،لاینافی صــدر الروایة من نفی اســتلزام العلم بالشــیء علماً
بغیره؛ لأنّ العلم الذی فی صدر الروایة علم حصولی ،و الذی فی الذیل حضوری؛ هذا!
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تحصــل
َّ
و الروایات فی نفی أن تکون المعرفة الفکریة معرفة بالحقیقة ،کثیرة جدَاً .فقد
أنّ شیئاً من هذه الطرق ،غیرطریق معرفة النفس ،لایوجب معرفة بالحقیقة.
معرفت نفس ،انقطاع از غیر خدا
و أمّا طریق معرفة النفس فهو المنتج لذلک؛ و هو أن یوجّه الانســـان وجهَه للحقّ
سبحانه ،و ینقطع عن کلّ صارف شاغل عن نف سه .إلی نف سه ،حتّی ی شاهد نف سه کما
هی ،و هی محتاجة لِذاتها إلی الحقّ سبحانه.
و ما هذا شأنه ،لاینفکُ مشاهدته عن مشاهدة مقوّمه ،کما عرفت .فإذا شاهد الحقَّ
ســـبحانه ،عرفه معرفة ضـــروریة ،ثم عرف نفســـه به حقیقة ،لکونها قائمة الذات به
سبحانه؛ ثم یعرف کلَّ شیء به تعالی.
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روایت «یوسف»
و إلی هذا یشیر ما فی تحف العقول« ،قَالَ الصَّادِقُ:
مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ اللَّهَ بِتَوَهُّمِ الْقُلُوبِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ زَ َعمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ اللَّهَ بِالِاسْ ِم
دُونَ الْمَعْنَى فَ َقدْ أَقَرَّ بِالطَّعْنِ لِأَنَّ الِاسْمَ مُحْ َدثٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْبُدُ الِاسْمَ وَ الْمَعْنَى فَقَدْ
ن زَ َعمَ أَنَّهُ یَعْبُدُ الْمَعْنَى بِالصِّفَةِ لَا بِا ْلإِدْرَاکِ فَقَدْ أَحَالَ عَلَى غَائِب
جَعَلَ مَعَ اللَّهِ َشرِیکاً وَ مَ ْ
وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْبُدُ الصِّفَةَ وَ الْمَوْصُوفَ فَقَدْ أَبْطَلَ التَّوْحِیدَ لِ َأنَّ الصِّفَةَ غَیْرُ الْمَوْصُوفِ َو
مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُضِیفُ الْمَوْصُوفَ إِلَى الصِّفَةِ فَقَدْ صَغَّرَ الْکَبِیرَ وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.
قِیلَ لَهُ فَکَیْفَ سَبِیلُ التَّوْحِیدِ؟

قَالَ بَابُ الْبَحْثِ مُمْکِنٌ وَ طَلَبُ الْمَخْرَجِ مَوْجُودٌ إِنَّ مَعْرِفَةَ عَیْنِ الشَّاهِدِ قَبْلَ صِفَتِ ِه
وَ مَعْرِفَةَ صِفَةِ الْغَائِبِ قَبْلَ عَیْنِهِ.
قِیلَ وَ کَیْفَ تُعْرَفُ عَیْنُ الشَّاهِدِ قَبْلَ صِفَتِهِ قَالَ:
سکَ وَ تَعْلَمُ
تَعْرِفُهُ وَ تَعْلَمُ عِلْمَهُ وَ تَعْرِفُ نَفْسَکَ بِهِ وَ لَا تَعْرِفُ نَفْسَکَ بِنَفْسِکَ مِنْ نَفْ ِ
أَنَّ مَا فِیهِ لَهُ وَ بِهِ کَمَا قَالُوا لِیُوسُفَ إِنَّکَ لَأَنْتَ یُوسُفُ قالَ أَنَا یُوسُفُ وَ هذا أَخِی فَعَرَفُوهُ
بِهِ وَ لَمْ یَعْرِفُوهُ بِغَیْرِهِ وَ لَا أَثْبَتُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِتَوَهُّمِ الْقُلُوبِ».0

شرح روایت

 )1تحفالعقول ص 329-325 :
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قوله« :--و تعلم عَلَمه »...بفتح العین و اللام بمعنی العلامة؛ أو خصوص الإسم،
أی تعرفه ،ثم تعلم علائمه و أوصــافه به و نفســک به ،لابغیره؛ و کونه بکســر العین و
سکون اللام ،یوجب تکلّفاً فی التوجیه.
و أنت بعد التأم ّل فی معنی هذه الروایة الشـــریفة التی هی من غرر الروایات و
خا ّصة فی تمثیلة بمعرفة إخوة یو سف -علیه ال سلام -له ،تقدر أن ت ستخرج جمیع
الاصول الماضیه فی الفصول السابقة من هذه الروایة وحدها ،فلا نُطیل البیان.
پس از مشاهدهی پروردگار معرفت حقیقی حاصل میشود
و بالجملة فإذا شاهد ربَّه ،عرفه و عرف نف سه و کلَّ شیء به ،و حینئذ یقع التوجّه
العبادی موقعه ،و یحلّ محلّه ،إذ بدونه کلُّ ما توجَّهنا إلیه فقد تص ـوّرنا شــیئاً ،کائناً ما
کان؛ و هذا المفهوم المت صوّر ،و ال صورة الذهنیة ،و کذا مطابقه المحدود المتوهّم ،غیره
سبحانه .فالمعبود غیر المقصود.
و هذا حال عبادة غیر العارفین من العلماء بالله ،و قبول هذا النحو العبادة مع ما
عرفت من شأنها من فضل الله تعالی محضاً.
قال سبحانه« :و لَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلیکم وَ رَحْمَتُه ما زَکَی مِنکم مِن أحد أبداً».

عبادت مخلَّصین

 )1نور)21 /24( :

0
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و هذا بخلاف عبادة العارفین بالله المخلصــین له ،فإنّهم لایتوجَّهون فی عبادتهم لا
إلی مفهوم ،و لا إلی مطابق مفهوم ،بل إلی ربِّهم -جلَّت عظمته و بَهَر سلطانه.-
قال سبحانه « :سُ بْحانَ اللهِ عمَّا یَ صِ فون إلاّ عبادَ اللهِ المُخْلَ صین»0؛ و من هنا یظهر
أنّ المراد بالمخلَصــین ،هم الذین اُخلِصــوا (بالبناء للمجهول) لله ســبحانه؛ فلا حجاب
بینهم و بینه ،و إلاّ لم یقع وصفهم موقعه؛ و حیث انّ الخلق هم الحجاب ،کما قال سیدنا

موســـی بن جعفر« :--لاحجاب بینه و بین خلقه إلاّ خلْقه ،اَلحَدیث» ،فهم لایرون
الخلق و انّما یقصدون الحقَّ سبحانه.

و فی تفســیر العســکری ،--و قال محمّد بن علی الباقر« :--لَا یَکُونُ الْعَبْدُ

ع َاب ِداً لِلّ َهِ حَقَّ عِب َادَت ِهِ حَتَّى یَنْقَطِعَ عَنِ الْخَلْقِ کُلّ ِهِ إِلَی ْهِ فَحِینَئ ِذ یَقُولُ ه َذَا خ َالِصٌ لِی
فَیَتَقَبَّلُهُ بِکَرَمِه.»8
و قال جعفر بن محمّد« :--مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْد أَجَلَّ مِنْ أَنْ یَکُونَ فِی قَلْبِهِ مَعَ
اللَّهِ غَیْرُهُ»

9

و قال محمّد بن علی یعنی الجواد« :--أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْإِخْلَاص».0
و ممَّا مرَّ من البیان یظهر معنی قوله سبحانه حکایة عن إبلیس« :فَبِعزتکَ لَاُغْوِیَنَّهم
أجمعین إلاّ عبادَک مِنْهمُ المُخلَ صین»5؛ و قوله سبحانه« :إنّهم لَمُح ضَ رون إلاّ عبادَ الله
المُخلَصین ،»3الآیات.

 )1صافات)160 /37( :
 )2مستدركالوسائل :ج،1ص101
 )3بحاراألنوار :ج  ،66ص 343 :
 )4بحاراألنوار :ج  ،67 :ص 245 :
 )5ص)83 /38( :
 )6صافات)128 /37( :
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إذ هؤلاء م ستغرقون فیه سبحانه ،و لایرون إبلیس ،و لاو سو سته و لاإح ضاراً ،و
لاح ساباً؛ و إلیه الإ شارة فی الحدیث القد سی« :أولیائی تحت قبائی أو ردائی» ،و إلی
ذلک یرجع الحدیث الأمن المتقدّم المروی عن یونس.
و المحصَّل انّ طریق معرفة النفس هی الموصلة إلی هذه الغایة ،و هی أقرب الطرق
فَحَسْـبُ؛ و ذلک بالإنقطاع عن غیرالله ،و التوجّه إلی الله ســبحانه بالإشــتغال بمعرفة
النفس کما یتح َّصل عنْ خبر مو سی -علیه ال سلام -المتقدّم« :لیس بینه و بین خلقه
حجاب إلاّ خلقه؛ فقد احتجب بغیر حجاب محجوب ،و اســتتر بغیر ســتر مســتور،
الحدیث».

انقطاع تنها راه دستیابی به معرفت
و هذا الحدیث الشریف أجمل بیان لأحسن طریق .فیبتدی بالأسباب الواردة شرعاً
للإنقطاع ،من التوبة ،و الإنابة ،و المحا سبة ،و المراقبة ،و ال صمت ،و الجوع ،و الخلوة،
و الســـهر ،و یجاهد بالاعمال و العبادات؛ و یؤیّد ذلک بالفکر و الإعتبار ،حتی یورث
ذلک انقطاعاً منها إلی النفس ،و توجّهاً إلی الحقّ ســبحانه ،و یطلع من الغیب طالع ،و
یتعقّبه شــیء من النفخات إلالهیة و الجذبات الربانیة ،و یوجب حبّاً و إشــراقاً ،و ذلک
هو الذکر.
ثم لایزال بارق یلمع ،و جذبة تطلع ،و شوق یدفع ،حتی یتمکّن سلطان الحبِّ فی
القلب ،و ی ستولی الذکر علی النفس ،فیجمع الله ال شمل ،و یختم الأمر و أنّ إلی ربِّک
المُنْتَهی.
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واعْلَّمْ أنّ مَثَل هذا الســائر الظاعن مَثل من یســلک طریقاً قاصــداً إلی غایة .فانّما
الواجب علیه أن لاینســـی المقصـــد ،و أن یعرف من الطریق مقدار ما یعبر منه ،و أن
یحمل من الزاد قدر ما یحتاج إلیه .فلَوْ نَ ِسیَ مق صده آناً مَّا هام علی وجهه حیران ،و
ضلَّ ضلالاً بعیداً.
و لو ألهاه الطریق و مشــاهدته و ما فیه ،بطل الســیر ،و حصــل الوقوف؛ و لو زاد
حمل الزاد ،تعوَّق السعی ،و فات المقصد؛ و الله المستعان سبحانه.

آیا در شریعت اسلام بیانی دربارهی معرفت نفس وارد شده است؟
فإن قلت :ه َب ان ّه ثبت بهذا البیان علی طوله أنّ أقرب الطرق إلی الله ســـبحانه
طریق معرفة النفس ،لکن لم یثبت بذلک وجود بیان خاص فی الشــریعة لهذا الطریق،
یتبیّن به کیفیة الدخول و الخروج فیه ،و شئون سلوکه علی دقته و خطره و کثرة اهواله
و مخاطره و عظم تهلکته و بواره .فأین البیان الوافی بجمیع هذه الخ صو صیات الفارق
بین المنجیات و المهلکات؟

تفاوت بیانات وارده در شرع در اختلاف ادراک مخاطبان است
قلت :قد أشــرنا فی الفصــل الثانی من هذه الرســالة إلی أنّ البیانات الواردة فی
الکتاب و السُّـــنته بیان واحد ،و إنّما الختلاف فی ناحیة الأخذ و التفاوت فی إدراک
المدرکین.
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و الســیر إلیه ســبحانه ،الذی هو أیضــاً نتیجة الفهم و العلم ،یختلف باختلافه ،و
ینشعب بانشعابه.
و لعمری هو من الوضوح بمکان؛ و قد ذکرنا هناک انّ الناس علی طبقات مختلفة،
کل طبقة تأخذ علی طبق فهمه ،و یعمل علی وَتیرَتهِ.
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طبقات سه گانهی مردم
طبقهی اول  :عوام
فإذا فر ضنا واحداً من العامة ،و بغیته الدنیا و زخارفها ،یبیت و هو یفکّر فی تدبیر
معاش غده ،کیف یبیع و یشــتری؟ و أین یذهب غداً؟ و من یلاقی؟ و یصــبح ،و همّه
تدبیر أمر یومه ،و أ صلاح شأنه فی الدنیا .إذا سمع داعیّ الله ب شیراً و نذیراً یب ّشر
بمغفرة من الله و رضـــوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم ،و یُنذر بنار وقودها الناس و
الحجارة و سائر ما أعدَّ الله للظالمین؛ فلق صور همّته ،و اخت صاص همّه بما ی شبعه و
یرویه ،لایجد مجالاً للغور فی آیات الله و کلماته؛ و إنّما یؤمن بإجمال ما ســـمع ،و
یدین من الأعمال ال صالحة بما لایزاحم ما یبتغیه من الدنیا .فالدنیا عنده هو الأ صل ،و
الدین تَبَع؛ فلذلک یضادُّ فعلُه قولَه ،و عملُه علمَه.
تراه یقول :إنّ الله سمیع بصیر ،و هو یقترف کلَّ منکر ،و یترک کلَّ واجب.
و تراه یؤمن بانّ الله هو الولیّ ،و إلیه المصــیر ،و هو یخضــع و یعبد کلَّ ولیّ من
دون الله ،و یهرع إلی کلّ شیطان یدعوه إلی عذاب ال سعیر إذا ا ست شعر هناک ی سیر
شـــئ من زخارف الدنیا؛ و لا یرقی فهمه إن اســـتفهمته أن ّه لایری غیر الجســـم و
الجسمانیات شیئا ً ،و فوق هذه الأوهام الدائرة أمراً.
یؤمن بأنّ لِلهِ عرشاً یصدر عنه أحکام خلقه ،و یُجریه عمال ملائکته فی السموات
و الأرض ،و هی ملکه ،و اولوا العقل من الخلق رعیّته ،و هم هذه الأبدان المح سو سة،
کلَّفهم بت کالیف مادارت ا لدن یا علی ا لإخت یار ،ثمّ یم یت ال له الخلق ،و یَع ْدِمُهم ب عد
الوجود .ثم یأتی علی ا لدن یا و هی خر بة یوم یحیی ال له ف یه الخلق ،و یجمعهم لیوم
الجمع ،ثم یجزی ال صالحین بجنة ما فیها غیر م شتهی النفس ،و هی الابدان الدنیوی؛ و
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الظالمین بنار مافیها غیر اللهب و ال شرر .کلّ ذلک علی ن سق ما یتّخذه الملک منا من
لوازم الاُبَّهة و العزّة و إجراء الحکم و مجازاة الرعیة و سیاسة الملک ،لا شیء أرفع من
ذلک.
فهذه طبقة ،و ذلک مقامهم فی العمل و العلم.
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طبقهی دوم :زاهدان
و إذا فر ضنا واحداً من الزاهدین و العابدین ،و هم الناظرون بنظر الإعتبار إلی فناء
الدنیا و زخارفها و غرورها و نفادها ،و بقاء ما عند الله سبحانه ،الم ستعدّون للزهد و
العبادة ،سمع داعیّ الحقّ یدعوه إلی الان سلال من أکاذیب م شتهیات الدنیا ،و الإقبال
إلی عبادة الله ،لتحصـــیل النجاة من ألیم العذاب و الفوز بنعمة لاتفنی ،و ملک لایبلی؛
تمکّنت خشــیة الله فی قلبه ،و صــار الموت نصــب عینه .فأخرجت حبّ الدنیا و همّ
المعاش من قلبه ،و لم یکن له همّ إلاّ الزهد عن الدنیا ،أو صـــالح العمل لله طمعاً فی
مرضــاته .فیهذٍٍِّّب صــفات نفســه ،و یصــلح جهات عمله ،و یتَّقی ما یســخط الله
سبحانه فیما یستقبله .کلّ ذلک طمعاً فی نعیم مخلَّد ،و حذراً من عذاب سرمد.
و لو أجدت التأمل فی حاله ،و ما یریده فی مجاهدته ،وجدته لایزید إلاّ مشـــتهی
نف سه .فهو یحبُّ نف سه لما سمع من الحقّ انّها خلقت للبقاء لا للفناء ،فیحبُّها ،و یحبُّ
مشتهاها ،و یزهد فی الدنیا لما یری من فنائها و زوالها.
فلو أنّ الدنیا دامت بأهلها ،و تخلّد نعمها و م شتهیاتها ،و انمحت عنها مکارهها ،لم
ینقص من مبتغی هذا العامل المجاهد شیئاً؛ و من هنا تعلم أنّ الکمال عند هذا الرجل،
هو مشــتهیات النفس من النعم الدنیویة المادّیة؛ لکنّه یراها مقرونة بالنواقص و الموانع،
فیطلب مشتهیات من جنسها خالیة من کدورتها .فیری الدار الاخرة من عرصات الدنیا
و خواتمها ،و یعتقد أن یوم القیامة من أیّامها.
فنف سه واقفه علی هذه المرتبة الج سمیة ،لم ترقّ عنها لیأ سها عن أ شرف منها .فلا
یرید کمالاً أشرف من الکمال الجسمی ،إذا لم یعهده و لم یعتقد به .فهو نازل عن مرتبة
العلم بالله ،واقف فی مرتبة العمل ،یتقل ّب بین أطوار الحیوة من قول و عمل و خلق
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ح سن کأنّ أ ستار الغیب مرتفعة عنه ،و کأنّ ماوراء الحجاب مک شوف له ،لای ستفزُّ عن
عینه ،و لیس کذلک.
و هو المأیوس عن مشاهدة ماوراء الحجاب ،و قد وطّن نفسه لما بعد الموت .فإنّما
له صالح العمل و جزیل الثواب فحسب ،لایرزق خیراً من ذلک.
«وَلَو بَ َسطَ اللهُ الرزقَ لِعباده لَبَغَوْا فِی الأرضِ وَ لکنْ یُنَزِّلُ بقَدَر مَّای شاء إنّه بِعِباده
خَبیرٌ بَصیرٌ»
و هولاء أی ضاً طبقة ،و ذلک مقامهم فی العلم و العمل؛ ی شترکون الطبقةَ الاولی فی
العلم ،و یفترقون عنهم فی العمل.
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طبقهی سوم :محبّین
و إذا فرضـــنا واحداً من المحبیِّن المشـــتاقین ،و هو رجل أخذته بارقة الحبِّ ،و
جذبته جذبة الشوق إلی لقاء الله سبحانه؛ فانهدَّت أرکانه ،و اضطربت أحشائه ،و حار
قلبه ،و طار عقله ،و انسلَّ عن الدنیا زخارفها ،و لم یقع همّه علی العقبی و نعیمها ،و لا
دین للمحبّ إلّا المحبوب ،و لا مطلوب له إلّا المطلوب .إذا ســمع اللهَ ســبحانه یقول
لعباده« :لاتَغُرَّ نَّکم الحَیوةُ الدنیا وَ لایَغُرَّ نَّکم بِالله الغَرُور ،»0و یقول« :إنّما الحیوةُ الدنیا
لَعِبٌ و لَهْوٌ ،»8ذم الدنیا و زَخارفها ،و أعرض عن زخارفها لأنّه سبحانه یذُّمها؛ و لو انّه
مدحها لمدحها علی فنائها و خسّتها.
و إذا ســمعه ســبحانه یقول« :و إنّ الدار الآخِرَةَ لَهِیَ الحَیَوان ،»9مدح الآخرة لأنّه
سبحانه یمدحها؛ و لو أنّه ذمَّها ،لذمَّها ،علی بقائها و شرفها.
و إذا سمعه سبحانه یقول« :أوَلم یَکْفِ بربِّک أنّه علی کلٍٍِّّ شیء َشهید ،»0و
«إنّه بکلِّ شَـــیء مُحیط ،»5و «هو معکم أینما کنتم ،»3و «هُوَ قائِمٌ عَلی کُلِّ نفس بمَا
کَ َسبَت ،»2لم یبقَ شیء إلّا و تعلّق قلبه به ،واعتکفت نف سه علیه ،لا للعب یلعبه؛ و ما
للمحبّ الحیران و اللعب؟ بل لأنّ ربِّه سبحانه قائم علی اعمال کلّ شیء ،قریب منه و
معه ،شهید علیه ،محیط به؛ فهو یسعی نحوه سبحانه ،و یقصده لکن بالاشیاء لا وحده.

 )1لقمان)33 / 31( :
 )2محمد(صلی الله علیه و آله) ()36 /47
 )3عنکبوت)64 /29 ( :
 )4فصلت)53 / 41( :
 )5فصلت) 54 /41 ( :
 )6حدید)4 /57 ( :
 )7رعد)33 /13( :
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و إذا سمعه سبحانه یقول« :یَا أیُّها الذین آمنوا عَلیکم أنْفُ سَ کم لا یَ ضُ رُّکم مَن ضَ لَّ
إذا اهْتَدَیْتُم ،»0تفطّن أنّ تعلّقه بنفسه لیس کتعلّقه بغیرها من الأشیاء ،و انّه الإهتداء إلی
مطلوبه ألبتّة؛ و هو سـبحانه جعله (أی المحبَّ) سـالکاً إلیه ،إذ قال« :یَا أیُّها الإنسـانُ
إنَّک کادِحٌ إلی ربِّک کَدْحاً فَمُلاقِیه».8
و إذا سمعه سبحانه یقول« :وَ مَنْ یُعْرِضْ عَن ذکرِ ربِّه یَ ْسلُکْهُ عذاباً َصعَداً ،»9و
َصــدُّونَهم
یقول «و مَن یَعشُ عَن ذِکر الرَّحمنِ نُقَیِّضْ لَه َشــیطاناً فَهو لَه قَرینٌ و إنّهم لَی ُ
عَن الســـبیل و یَحْسَـــبون أنّهم مُهتَدون ،»0و یقول« :وَ لا تَکُونوا کالَّذین نَسُـــوا اللهَ
فَأنْ سَیهُم أنْفُ سَهم ،»5والنسیان ،هو الإعراض عن الذکر ،عرف انّ نسیان نفسه ،و التعلّق
بالاشیاء ،علامة نسیان ربِّه.
و انّه لو أعرض عن ذکره ،و تعلّق بالاشــیاء ،لســلکه ذلک إلی عذاب صَ ـعَد ،و لا
عذاب عند المحبین إلّا حجاب البعد ،و لأ ضلّه القرین عن ال سبیل؛ و حینئذ یتحقّق أنّ
السبیل هو نفسه ،و طریقة التعلّق به للسلوک إلی ربّه ،لأنّ ربَّه معه و قائم علیه محیط
به .فعند ذلک ینقطع عن کلّ شیء إلی نف سه ،و یتعلّق بها ،و ی صفّیها ،و یهذّبها بفا ضل
الأخلاق و صالح الأعمال ،و التحرّز عن الموبقات ،و الفرار عن المهلکات ،لأنّه سبحانه
یأمر بها ،و یحبُّها لا لجنة یطمع فیها ،ولا لنار یخاف منها ،بل لوجه الله ،لایرید بذلک
جزاء و لا شکوراً.
کلّ ذلک و هو متعلّق بنفســـه ابتغاء لقاء ربه ،محدق بها ،متوجه القلب إلیها لیله و
نهاره ،لکنّه لا یعطیها ا ستقلالاً ،و لا یدع لها تمکّنا ،و حا شاه! و أنّی یقع صادق الحب
 )1مائده)105 / 5( :
 )2انشقاق)6 / 84( :
 )3جن)17 / 72( :
 )4زخرف)36 / 43( :
 )5حشر)19/ 59( :
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علی محبوبّین؟ و حقّ الط لب علی مطلوبّین؟ بل المحبوب محبوب لذا ته ،و کلّ ما
یحبّه هو محبوب لأجله؛ فهو المحبوب فی نفسه و فی غیره.
و أنت تعلم أنّ المحبَّ لایرید إلّا المحبوب یلویَّ (یفرّ) إلیه من کلّ ما یصــدّه عنه،
و یمیل إلیه من کلّ مایشــغله عنه .لا همَّ له إلّا الخلوة بمحبوبه ولوصــول إلیه من کل
حاجب یحجب عنه؛ و کلّما مکث علی و صفه ،ا شتدّ وجده وا شتعل نار شوقه؛ و ربما
دفعه ال شوق إلی الغیبة عن نف سه ،وفنائها عن نظره ،والإ شتغال فقط بربِّه ،فلایبقی إلّا
وجهُ ربِّه ذوالجلال و الإکرام.
و هؤلاء أیضاً طبقة ،و مقامهم فی العلم و العمل ماعرفت.
و قد عرفت أنّ الفارق حقیقة بین هذه الطبقات الثلاث ،اختلاف حالهم فی الإدراک؛
و بذلک یفترقون فی فهم المدلول من کلام واحد إلی مدلولین اثنین ،أو إلی ثلاث.
فبیان الطریق لیس من شؤون الشرع ،و إنّما هو الفهم یختلف اختلافاً.
ولقد سمعت بعض مشایخی ،وقد سُئل عن طریق معرفة النفس :لِم لَم یُبیّن شرعاً،
و هو أقرب الطرق إلی الله سبحانه؟
فقال – مدَّ ظلّه  : -و أیّ بیان فی الشــرع لایروم هذا المقصــد ،و لایشــرح هذا
الطریق؟
و من هنا ربما یذکر بعض هذه الطبقة فی تفســـیر بعض الآیات و الأخبار ،معانی
بعیدة عن الفهم العادی کلّ البعد .هذا!
یک راه بیشتر نیست ،ترک غیر خدا و توجه تامّ به حق تعالی
والذی ینبغی أن یعلم هیهنا انّ الطریق مرکب من فعل و ترک ،و هو رفضَ غیرالله،
والتوجّه إلی الله سبحانه؛ و هما کالمتلازمین أو متلازمان .إذ قد مرّ أنّ العلم بالله أبده
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البدیهیات ،وإنّما الحاجب عنه هوالغفلة دون الجهل ،وذلک بالإشـــتغال بحطام الدنیا،
وعرَض هذا الأدنی .فما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه.
فالإشــتغال بها یوجِبُ حبَّها ،و تعلّق الهمّة کلّها بها .فیشــغل ذلک حیّز القلب ،فلا
ی صفو مرآته حتی ینعکس فیها جمال الحقّ سبحانه ،و یح صل المعرفة .فان الأمر ،امر
القلب.

بیان یک تمرین
و إن شئت اختبار صدق ما ذَکَرناه ،أمکنک اعتباره بان تأخذ لنفسک مکاناً خالیاً،
لایکون فیه شاغل زائد من النور وال صوت والأثاث و غیرها .ثمّ تقعد قعوداً لای شغلک
بفعل زائد مع غمض العین .ثم تتوجَّه إلی صورة مَّا خیالیة ،بأن ت شخص بعین خیالک
إلی صورة « »0مثلاً ،و تتنبّه لکّل صورة خیالیة تطرقک لت ستعمل الإعراض عنه إلی
صورة « ،»0فإنّک تجد فی بادی الأمر صوراً خیالیة معتر ضة مزدحمة عندک مظلمة
م شو شة ،لایتمیّز کثیر منها بع ضها عن بعض ،من أفکار الیوم و اللیلة ،و مقا صدک و
إراداتک ،حتی ربما تتیقّظ بعد مضــی نحو ســاعة إنّک فی مکان کذا ،أو مع شــخص
کذا ،أو فی عمل کذا .هذا مع إنّک قد شـــخصـــت ببصـــر خیالک نحو « ،»0و هذا
التشویش یدوم معک مدّة.
ثم لو د مت علی هذه التخل یة أی ّا ماً ،تری ب عد بر هة انّ الطوارق و الخواطر ت قلّ
فتقلّ ،و یتنوّر الخیال ،حتی کأن ّک تری ما یخطر فی قلبک من هذه الخواطر ببصـــر
الحس ،ثم تقلّ فتقلّ کلّ یوم تدرّجاً ،حتی لایبقی مع صورة « »0اخری ألبتة .هذا!
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تنها راه دستیابی به باطن إعراض از ظاهر است
و من ذلک تعرف صحّة ما قلنا انّ الا شتغال بالم شاغل الدنیویة توجب ن سیانک
نف َسک ،والغفلة عما وراء هذه الن شأة؛ و انّ التخلّص نحو الباطن ،یح صل بالإعراض
عن الظاهر ،و الإقبال إلی ماورائه .فلو رُمْتَ نحو مشاهدة نفسک بمثل الطریق المذکور
مثلاً ،وجدت أضعاف ما ذکرناه من الخواطر المانعة ،و هی صور المشتهیات و المقاصد
الدنیویة.
فالطریق المتعیّن للمعرفة أن تصفَّی قلبک عن الدنیا ،و کلِّ حجاب غیرالله سبحانه.
فکلَّما ذکر من الاســـباب من المراقبة و الخلوة و غیرهما إنّما هو لتحصـــیل هذه
الحالة القلبیة ،ثم تتوجّه بقلبک نحو الحقِّ سبحانه ،و تشرف علیه – عزّاسمه . -
و هذا هو الذکر ،و هو الاشـــراف علی الحقّ ســـبحانه ،و هو آخر المفاتیح؛ والله
الهادی.

«ذکر» در کتاب و سنت
و اعلم أنّ الذکر بهذا المعنی ،کثیر الورود فی الکتاب و السُّنة.
قال سبحانه« :و لا تُطِعْ مَنْ أغفَلْنا قَلْبَه عَن ذِکرنا».0
و قال ســبحانه « :و اذْکُرُوا اللهَ کِذکْرِکم آبائَکم أو أشــدَّ ذکراً ،»8فمن المعلوم انّ
الشدة لایوصف به الذکر اللفظی.
 )1کهف)28/18( :
 )2بقره)200/2( :
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و قال سبحانه« :وَ مَا یَتَذَکَّرُ إلّا مَن یُنِیب».0
و قال ســـبحانه« :و مایَذَّکَّرُ إلّا اُولوا الْباب .»8إلی غیر ذلک من الآیات ،و قد مرَّ
بعض الأخبار المشتملة علیه.
و فی دعاء کمیل ،قال –« : -أســئلُک بحقِّک و قدســک و أعظم صــفاتک و
أ سمائک ،أن تجعل أوقاتی من اللیل و النهار بذکرک معمورة ،و بخدمتک مو صولة ،و
أعمالی ع ندک مقبو لة ،حتّی تکون أعمالی و أورادی کلُّ ها ورداً وا حداً ،و حالی فی
خدمتک سرمداً الدعاء».

الفصل الخامس:فیما یناله الانسان بکماله
و هذا الفصــل کالتوضــیح لما مرّ فی الفصــل الثانی من الکلام .نقول :قد عرفت انّ
کمال الانسان فنائه بأقسامه الثلاثة ،و بعبارة اخری التوحید الفعلی و الإسمی و الذاتی؛
و قد عرفت أیضـــاً أنّ کل موجود فَقُرْبُهُ من الحق ســـبحانه علی قدر حدود ذاته و
أعدامه؛ فالو سائط التی بین ن شأة الان سان البدنیة ،و بین الحقّ سبحانه ،مترتّبة بح سب
حدود ذواتها.
فالإنســان فی ســیره إلی الحق ســبحانه لابدَّ أن یَعْبر من جمیع مراتب الأفعال و
الأسماء و الذوات ،حتی ینال التوحیدات ثلاثة.

 )1غافر)13/40( :
 )2بقره)269/2( :
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و حیث انّه لاینال مرتبة من مراتب کماله إلّا بفنائه و بقاء ذلک الکمال فی المحل،
فهو فی کلّ مرتبة واقف علی مَجری جمیع أنواع الفیوضـــات المترشّـــ حة من تلک
المرتبة إلی مادونها ،متحقّق به ،حتی ینال توحید الذات ،و لایبقی له إســم و لا رســم،
والمُلکُ یَومئذلِلّه.
و هذا البرهان علی وِجازَت ِه ،مشـــتمل علی جمیع مقامات الأولیاء ،مُنْبیءُ عن
شئونهم ،کاف لمن فهمه.
و أمّا خصوصیات مقاماتهم فلا یحیط بها إلّا ربُّهم – عزّ اسمه . -
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تتمة :در مقامات اولیاء
مقامات الأولیاء و خاصــة أســرارهم مع الله ســبحانه ،حیث إنّ ولایة أمرهم لله
سبحانه ،وقد فَنَتْ أسماؤهم و رسومهم فیه تعالی ،لایمکن الإحاطة بها.
و قد قال سبحانه« :و لایُحِیطون به عِلماً».0
و کفی لهم شرفاً انّ ولایة أمرهم لله سبحانه ،و هو المربّی لهم ،والمب ّشر لهم ،قال
سبحانه« :ألا إنّ أولیاء اللهِ لاخوفٌ علیهم و لا هم یَحْزَنون».8

تقوای استمراری مورث حقیقت ایمان
صفَهم بتلبّسهم بالإیمان،
ثم عرَّفهم سبحانه ،فقال« :الذین آمَنوا و کانُوا یَتَّقون ،»9فوَ َ
بعد تلبّسهم بالتقوی.
و من المعلوم انّ التقوی التی هی التحذّر عما یســخط الله ،إنّما تتحقّق بعد الإیمان
بالله و رسوله.
فعلم نا بذ لک انّ هذا ا لای مان ال مذکور فی ا لآ یة ،غیر ا لإی مان ا لذی یت قدّم علی
التقوی ،و لیس إلّا تَأکُّد الایمان ،بحیث لایتخلّف عنه مقتضاه.
فإنّ اصــل الإیمان ،و هو الإذعان فی الجملة ،یجامع الشــرک فی الجملة و ســائر
المعاصی .قال سبحانه« :وَ مَا یُؤْمِن أکثرُهم بالله إلّا وَ هُم مُشرِکون»

 )1طه.)110 / 20( :
 )2یونس)62/10( :
 )3یونس)62/10( :
 )4یوسف)106/12( :
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ایمان تا ّم نتیجهی تسلیم در برابر رسول خدا
لکنّ الکامل التامَّ منه یلازم الجَرْیْ علی ما یوجبه اصــول الدین و فروعه .فیرجع
معناه إلی الت سلیم للر سول فی کل ما جاء به ،کما قال سبحانه« :فَلا وَ ربِّک لایُؤْمنون
حتّی یُحَکِّموک فیِما َشجَرَ بَینهم ثُمَّ لایَجِدوا فی أنْفُ سهم حَرَجاً مِمَّا قَ َضیْتَ وَ یُ َسلِّموا
تسلیماً».0
و تســلیمک لأحد أن تُفنی إرادتک فی إرادته؛ فلاترید إلّا مایرید ،و لاتشــاء إلّا
مایشاء ،و هوالتبعیّة التامّة.
کما قال سبحانه« :قُل إنْ کُنتُم تُحِبُّون اللهَ فَاتَّبِعونی یُحْبِبْکُم اللهُ»8؛ و قال« :یّا أیُّها
الَّذین آمَنوا اتَّقُوا اللهَ و آمِنوا بِرَسوله یُؤْتِکُم کِفْلَینِ مِن رَحمته».9
فقیّد الإیمان ثانیاً بالرسول؛ و هذا الإیمان ،هو الیقین التامّ بالله سبحانه و أسمائه و
صـفاته ،و بحقّیة ما جاء به رسـوله ،و التبعیة و التسـلیم التامّ للرسـول .فأفعالهم طبق
أفعاله ،و غایتهم غایته ،و هو امامهم؛ ولا غایة له – – إلّا ابتغاء وجه ربِّه ،و الإعراض
التامّ عن الدنیا.
شیِّ یُریدُون وَجْهَه
صبِرْ نَفْسَک مَعَ الذین یَدْعُون رَبَّهم بالغَدَاةِ و العَ ِ
قال سبحانه« :وا ْ
ولا تَع ْدُ عَیناک عنهم تُریدُ زینةَ الحیوة الدنیا ولا تُطِعْ مَنْ أغْفَلْنا قلب َه عن ذِکرِنا وَاتَّبَعَ
هُواهُ و کان أمْرُه فُرُطا».0

 )1نساء)65/4( :
 )2آل عمران)31/3( :
 )3حدید)28/57( :
 )4کهف)28/18( :
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نتیجهی این ایمان بخوردار شدن از مقام «عند اللهی» و باقی شدن به بقاء الله
است
ثم وعدهم سبحانه ،فقال« :و بَشِّر الذین آمَنوا أنَّ لَهُم قَدَمَ صِدق عِنْدَ ربِّهم».0
و قدم ال صدق ،هو المکانة الثابتة و المقام المکین ،فبه یکنی عن ذلک عرفا ً ،و هو
مرتبتهم من الله سبحانه عنده.
و قد قال ســبحانه« :ما عندَکم یَنفَدٍُُ و ما عند الله باق»8؛ فأخبربأن ما عنده باق
دائم غیر فان و لا هالک.

آنچه که در نزد خداست وجه خداست و وجه خدا صاحب تمامی صفات جمال
و جلال خداست
و قال أیضا ً« :کلُّ شیء هالکٌ إلّا وَجهَه»9؛ فأخبر بالهلاک لکلِّ شیء غیر وجهه.
فبان بذلک أنّ ماعنده سبحانه وجه له؛ و وجه ال شیء غیر منف صل عن ال شیء ،و
هو ما یواجهک به .فهولاء متمکنون بقدمهم الصـــدق فی سُـــبُحات وجهه تعالی،
مختصــین بمکان دون
ِّ
مســتهلکون فی غَمار أنواره ،خارجون عن حیطة العمال ،غیر
مکان« ،فأینَما تُوَلُّوا فَثَمّ وَجهُ الله»0؛ و قال سبحانه أیضا ً« :کلُّ مَن عَلَیها فان و یَبقَی
وَجهُ ربِّک ذوالجلال والإکرامِ».5
 )1یونس) 2 /10( :
 )2نحل)96 / 16( :
 )3قصص)88/28( :
 )4بقره)115/2( :
 )5الرحمن)27-26/55( :
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و قد أطبق القرّاء علی قرائة «ذو» بالرفع ،و لیســت صــفة مقطوعة یشــهد به قول
تعالی« :تَبارَکَ اسمُ ربِّک ،»0و «سَبِّح اسمَ ربِّک ،»8فهو صفة وجه.
والجلال والإکرام جامعان ل صفات الجلال و الجمال جمیعا ً ،فلا ی شذٍّّ عنهما صفة
من صفاته العلیا ،و لا اسم من أسمائه الحسنی.
فهؤلاء متمکنون بینها و فیها ،لا إ سم لهم و لا ر سم إلّا صفاته و أ سمائه سبحانه،
وارتفع الحجاب ،إذ لم یبقَ منهم و لامعهم و لادونهم شـــیء و لاغیر وجهه ذی الجلال
والإکرام شیء .فافهم!
وبذلک یظهر معنی ما فی حدیث مجیء الملائکة بالکتاب من الله إلی ولیّه بالجنة،
و فیه مکتوب« :من المَلک الحیِّ القیُّوم ،إلی المَلک الحیِّ القیُّوم .الحدیث».

 )1الرحمن)78 / 55( :
 )2اعلی)1 / 87( :
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بیان خصوصیات این گروه از زبان قرآن کریم
و قد وعدهم ســـبحانه بالقرب منه تعالی ،وســـم ّاهم المقرّبین ،إذ عرّف المقربین
بالسابقین فی قوله سبحانه« :وَالسَّابقون السابقون اُولئک المقرَّبون»0؛ و عرَّف السابقین
بتقییدهم بالخیرات فقال سبحانه« :ثُمَّ أورثُنا الکتابَ الذین ا صطَفَینا مِن عِبادنا فَمِنهم
ظالمٌ لِنَفسه و مِنهُم مُقتَصِدٌ وَ مِنهم سابقٌ بالخیرات».8
و قال سبحانه أی ضا ً« :إنّ الذین هُم مِن خَ شیة ربِّهم مُ شفِقون و الذین هُم بآیات
ربِّهم یُؤمنون والذین هم بربِّهم لایُشرِکون.9
فقد نفی کل شرک علما ً و عملا ً ،إلی أن قال« :اُولئک یُ سارعون فِی الخَیرات و
هُم لَها ســـابقون» .فهؤلاء هم المؤمنون حقا المســـتکملون للعلم بالله ،والعمل لله،
السابقون المقرّبون الموقنون.
ثمّ وعدهم سبحانه بأنّه یک شف الغطاء عن قلوبهم ،فقال« :کلّا إنَّ کتاب الأبرار لَفِی
عِلِّیینَ و م َا أدرَیک ما علِّیّونَ کتابٌ مرقومٌ یَشـــهدُهُ المقرَّبون»0؛ و علیّون ،هو العالم
العِلُوی.
الســمواتِ ولأرضِ و لِیَکونَ مِن
و قال ســبحانه« :وَ کذلک نُرِی إبراهیمَ مَلَکوتَ َّ
الموُقنین».5

 )1واقعة)10 / 56( :
 )2فاطر)32 /35 ( :
 )3مؤمنون)59 -57 / 23( :
 )4مؤمنون)61/ 23( :
 )5انعام)75/6( :
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و هذه الغایة من قبیل قوله تعالی« :وَ کذلک مَکَّنَّا لِیُو سُ فَ فی الأرضِ و لِنُعَلِّمَهُ مِن
تأویل الأحادیث ،»0و قوله« :وَ لِیَعلَمَ اللهُ الذٍََّین آمنوا وَ یَتَّخِذَ مِنکم شُ هَداء»8؛ لا من
قبیل قوله« :لِئَلّا یَکونَ لِلنّاسِ عَلَی اللهِ حُجّة ٌ بَعدَ الرسُل».9
فإذن تفید الآیة أنّه سبحانه یُری عبادَه الموقنین ملکوتَ السموات والأرض.
و قد أفاد فی قوله ســـبحانه« :إنَّما أمرُهُ إذَا أراد شـــیئا ً أن یَقولَ له کُن فَیَکو ُن
فَ ُسبحانَ الذَّی بِیَدِهِ مَلَکوتُ کلِّ شیء و إلیه تُرجَعون ،»0أن الملکوت هی عالم الأمر،
و هو العالم العلوی.
موانع دستیابی به یقین
و فی الحدیث« :لولا أنّ الشـــیاطین یَحُومون حولَ قلوب بنی آدم لَرَأوا ملکوتَ
السموات والارض.5
و من ال شاهد علی أنّ الیقین یعقِّبه الله سبحانه بذلک ،قوله تعالی« :کلَّا لو تَعلمون
ن»3؛ و قوله« :کلّ َا ب َل رَانَ عَلی قلوبهم
عِلمَ الیقینِ لَتَرَوُنَّ الجَحیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَینَ الیَقی ِ
ما کانوا یکسبون.2
ویســتفاد من الآیة الشــریفة أنّ مشــاهدة آیات الله المســتوره عن اعین غیر اهل
الیقین المضـــروب علی ها بالغ طاء و الح جاب إن ما هی بعین الق لب دون عین الحسّ
البدنی ،فللقلب عین ٌ کما أنّ له سایر الاعضاء الحسّاسة.
 )1یوسف)21 /12( :
 )2آل عمران)140/3( :
 )3نساء)165 / 4( :
 )4یس)83-82/ 36( :
)5بحاراألنوار ج  60 :ص 332 :
 )6تکاثر)7 -5 /102( :
 )7مطففین)14 / 83( :
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و فی هذا المعنی آیات کثیره فی کتاب الله عزّ و جلّ« :وَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَی ْدیهِمْ
سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ»

0

«صــمٌ بکمٌ عمیٌ فهم لا یعقلون »8وقوله« :أَ فَلَمْ یَســیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ
قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ یَ ْسمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتی
فِی ال ُّصدُور .»9وهذه الآیه تف سر المراد بالعین والاذن و غیرهما ،إنّ المراد بهنّ جمیعا
فی باب الهدایة والضلالة إنّما هی جوارح القلب دون الجسم المحسوس الظاهر.
و من هذا الباب سائر المعانی المصرح بها فی حق المهتدین و الضالین کقوله« :اللَّهُ
وَلِیُّ الّ َذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُ ماتِ إِلَى النُّورِ وَ الّ َذینَ کَفَرُوا أَوْلِ یاؤُهُمُ الطّ َاغُوتُ
یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات»0؛ و قوله« :إنّا جعلنا فی أعناقهم أغلالا »5إلی غیر
ذلک من الآیات.
فللقلب عالم کما أنّ للحس عالماً ،و له من الاحکام و الْآثار ما یشابه عالم الحس.
و یشیر سبحانه أیضا ً بذلک انّ اکتساب المعاصی یزیل حکمَ الیقین ،کما قالَ « :و
َضــلَّهُ اللهُ
ســهم ،»3و قال« :أفَرَأیتَ مَنِ اتَّخَذَ إلهَه هَوَیهُ وَ أ َ
جَحَدُوا بِها وَاس ـتَیقَنَتها أنف ُ
عَلی عِلم وَ خَتَمَ عَلی سَمِعه وَ قَلبِه»

عمل صالح لازمهی یقین

 )1یس)9/36( :
 )2بقره)171/2 ( :
 )3حج)46/22( :
 )4بقره)257/2( :
 )5انعام)122/6( :
 )6نمل)14/27( :
 )7جاثیه) 23/45 ( :
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بل لابدَّ مع الیقین ،من صالح العمل ،حتی ینتج النتیجة ،و یسمح بالثمرة .قال« :إلَیه
یَصعَدُ الکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالعَمل الصالحُ یَرفَعُه »0هذا!

حیات نورانی
وَ لنَعُد إلی ما کنّا فیه ،و نقول :و وعدهم ســـبحانه أنّه یبدّل حیوتهم أی وجودهم،
فقال« :أوَ مَن کانَ مَیتاً فَأحیَیَناه وَ جَعَلنا له نوراً یَمشِـــی به فِی الناس ،کَمَن مَثَلُه فی
الظلُمات لَیسَ بخارجِ منها».
فبیّن أنّ لهم حیوة معها نور ،یمشون به فی الناس ،أی یعاشرونهم؛ و المعاشرة إنّما
هی بالقوی و الحواسّ ،فلهم حیوة نورانیة و حواس و قوی ربَّانیة.
و قال أیضــا ً« :وَ کذلک أوحَینا إلیک رُوحاً مِن أمرنا ما کُنتَ تَدرِی مَا الکتابُ وَ
لَا الإیمانُ وَ لکن جَعَلناهُ نوراً نَهدِی به مَن نَشاءُ مِن عبادنا».8
فبیَّن أنّ هذا النور روح عا قلٌ فاهِمٌ من عالم ا لأمر ،ک ما قال« :اُول ئک کَت َبَ فی
قلوبهم الإیمانَ وَ أیَّدَهم بروحِ منه».9

 )1فاطر)10/35 ( :
)2شوری)52/43( :
 )3مجادلة)22 / 58( :
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نور خدا
ثم أخبر ســـبحانه أن ّه یهدیهم لنوره – جلَّ و عزَّ – و هوالنور علی کلّ نور ،به
یضیء السموات والأرض فقال سبحانه« :ألله نورُ السموات والأرض.0
ثم مثَّل بهذا النور الذی به یضیء السموات والأرض بقوله« :مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاة فیها
مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فی زُجاجَة الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَة مُبارَکَة زَیْتُونَة
لا َشرْقِیَّة وَ لا غَرْبِیَّة یَکادُ زَیْتُها یُ ضی ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْ َس ْسهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُور یَهْدِی اللَّهُ
لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْء عَلیم».8
فلنوره حجابان من نور ،یســتضــیئان به ،و یســتضــیء بهما الســموات والأرض؛
أحدهما المشــکوة ،و هی الأقل ضــیاء ،یســتضــیء بما فیه و هی الزجاجة ،و هی
ت ست ضیء بالم صباح .فالم صباح هو القیِّم بنور الزجاجة و الم شکوة؛ و الزجاجة قیِّم
بنور المشکوة ،و هی آخر مایضیء و یستضاء به منها؛ و لعلَّ نور الأرض بها ،و فوقها
الزجاجة ،و لعلَّ نور ال سماء بها کما قال سبحانه« :یُدَبِّرُ الأمرَ مِن ال سماء إلی الأرض،
الایة.9
و لم یقع فی الآیة الشریفة لما وراء السموات و الأرض ذکر ،و لا للمصباح المذکور
فیها بیان ،غیر ما یلوح من قوله« :یُوقَدِ مِن شَـــجرة مُبارکة زَیتونة لا شـــرقیة ٍ و لا
غربیة یَکادُ زَیتُها یُضیءُ و لو لم تَمسَسه نار» .فافهم!

 )1نور)35/24( :
 )2نور)35/24( :
 )3سجدة)5 / 32( :
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بیان حالات مخلَّصین
ثم ذکر سبحانه انّ ما مثّل به من المشکوة مع ما فیه «فی بیوت أذِن اللهُ أن تُرفَعَ و
یُذکَر فیها اس ـمُهُ یُسَ ـبِّح له فیها بالغُدُوِّ والآصــال رجالًٌٍ لاتُلهِیهم تجارة ولابَیع عن
ذکرالله وإقام الصلوة و إیتاء الزکوة».0
فعرَّفهم سبحانه بأنّهم لایغفلون عن الذکر والعمل الصالح ،فهؤلاء غیر محجوبین عن
ذکره تعالی ،و لایلتفتون إلی غیره إلّا به سبحانه ،فهم المخلّ صون له سبحانه؛ و قد مرّ
شمّة من حال المخلّصین فی الفصل السابق عند ذکر الآیات الواردة فی حالهم؛
قال تعالی« :سُـــبحانَ اللهِ عمَّا یَصِـــفُون إلّا عبادَالله المخلَصـــین.»8و قال تعالی:
الســوء والفحشــاء إنّه من عبادِنا المُخلَصــین.»9و قال تعالی:
«کَذلک لِنَصــرف عَنهُ ُّ
«فَبِعِزَّت ِک ل َاُغوِیَنَّهُم أجمعین إل ّا ع بادَک مِنهم المُخلَصـــین.»0و قال ت عالی« :إنَّهم
لَمُح ضَرون إلّا عِبادَالله المُخلَصین.»5و قال تعالی« :وَ مَا تُجزَون إلّا ما کنتم تَعمَلون إلّا
عبادَالله المُخلَصین».3
فبیّن أنّه منزَّه عن کلّ ثناء إلّا ثناؤهم؛ و أنّه ی صرف ال سوء و الفح شاء عنهم ،و أنّ
و سو سة إبلیس تمسُ کُلاً إلّا إیَّاهم ،و أنّ أهوال ال ساعة من ال صعقة ،وفزع ال صور ،و

 (1نور)37-36/24( :
 )2صافات)160-159/37( :
 )3یوسف)24/12( :
 )4حجر)40 / 15( :
 )5صافات)128-127/37( :
 )6صافات)40/ 37( :
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إح ضار الجمع ،و إعطاء الکتاب ،و الح ساب ،والوزن ،غیر شاملة لهم ،و هم م ستثنون
منها؛ و أنّ جزائهم لیس فی مقابل الأعمال ،إذ لاعمل لهم.
فهذه نبذة من مواهب الله سبحانه فی حق أولیائه.

فنا
و قد تحصّـــ َل من الجمیع أنّ من موا هب ال له فی حقّهم إف نائهم فی أف عالهم و
أوصافهم و ذواتهم.
فأوّل مایفنی منهم الأفعال ،و أقل ذلک علی ماذکره بعض العلماء ســـتة :الموت،
والحیوة ،والمرض ،وال صحة ،والفقر ،والغنی .فی شاهدون ذلک من الحقّ سبحانه کمن
یری حرکة ،و لایشــاهد محرّکها ،و هو یعلم به .فیقوم الحقّ ســبحانه فی مقام أفعالهم،
فکأنَّ فعلهم فعله سبحانه.

کما یشیر إلیه ما فی الکافی ،و التوحید ،عن الصادق ـــ -فی قوله تعالی «فَلَمَّا

آسَ ـفُونَا انتَقَمنَا مِنهم :»0إنّ الله تبارک و تعالی لایَأسِ ـف کأسَ ـفنا ،و لکنَّه خلَق أولیاء
لنف سه ،یَأ ِسفون و یَر ضون ،و هم مخلوقون مربوبون .فجعل ر ضاهم ر ضا نف سه ،و
سخطهم سخط نف سه؛ و ذلک لأنّه جعلهم الدُعاة إلیه ،و الأدلّاء علیه ،فلذلک صاروا
کذلک ،و لیس أنّ ذلک یصــل إلی الله کما یصــل إلی خلقه ،و لکن هذا معنی ما قال
من ذلک.

 )1زخرف)55/43( :
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و قال أی ضاً :مَن أهانَ لی ولیّاً ،فقد بارَزَنی بالمحاربة ،و دعانی إلیها؛ و قال أی ضاً:
«مَن یُطِعِ الرســـولَ فَقَد أطاعَ اللهَ.»0و قال أیضـــاً« :إنّ الذین یُبایِعونک إنَّما یُبایِعون
9 8

اللهَ ».

و کلّ هذا و شبهه علی ماذکرت لک؛ و هکذا الرضا و الغضب وغیرهما من الأشیاء
ممّا یشا کل ذلک .الحدیث».
ی شیر علیه ال سلام بقوله «ممّا ی شا کل ،» ...إلی الآیات الکثیرة ،و الأخبار الواردة
فی المقام ،کقوله تعالی« :و مَا رَمَیتَ إذ رَمَیتَ و لکنّ اللهَ رَمَی.»0و قوله تعالی« :وَ ما
یَنطِقُ عَن الهَوی إن هو إل ّا وَحیٌ یُوحَی»5؛ و الضـــمیر إلی النطق؛ و قوله ســـبحانه:
«لَیسَ لک مِن الأمر َشیء.»3و کقوله – صلّی الله علیه و آله « :-فاطمة بِ ضعَة مِنّی؛
مَن آذاها ،فقد آذانی؛ و مَن آذانی؛ فقد آذَی اللهَ .الحدیث»؛ و ســیأتی روایة الدَّیلمی،
ان شاء الله.
ثم یفنی منهم الأوصـــاف و اصـــولها علی ما یظهر من أخبار أهل البیت – علیهم
السلام – خمسة :الحیوة ،و العلم ،و القدرة ،و السمع ،و البصر؛ و قام الحقّ سبحانه فی
ذلک مقامهم.
ِشــیْ ء أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا
ففی الکافی ،عن أبی جعفر ،فی حدیث« :مَا تَقَرَّبَ إِلَیَّ عَبْدٌ ب َ
افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَیَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ

)1نساء)80 / 4( :
 )2فتح)40/ 48( :
)3الكافي :ج  1،ص  ، 144باب النوادر
 )4انفال)17 / 8( :
 )5نجم)4 -3 / 53( :
 )6آل عمران)128 / 3( :
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صرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّتِی یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ
صرَهُ الَّذِی یُبْ ِ
بِهِ وَ بَ َ
وَ إِنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُهُ.»0
و هو من الأحادیث الدائرة بین الفریقین ،و تصـــدیق ذلک من کتاب الله العزیز،
قوله« :قُل إن کنتم تُحِبُّون اللهَ فَاتَّبِعونی یُحبِبکم اللهُ ویَغفِرلکم ذنوبَکم»8.
و قوله« :یَا أیُّها الَّذین آمَنوا اتَّقوا اللهَ و آمِنوا برســـوله یُؤتکُم کِفلَین مِن رَحمته و
یَجعَل لَکم نوراً تَمشــون به و یَغفِرلکم .الآیتان ،»9و تطبیق الآیتین بســیاقیهما ،و هما
یأمران باتّباع الرســـول – ،- و الإیمان به ،و هما واحد ،یفیدان محبّة الله ســـبحانه
لعبده ،هی رحمة علی رحمة؛ و یورث له نوراً یمشــی به فی الناس ،أی یعاشــرهم و
یعیش فیهم ،و قد کان یعا شر و یعیش بقوی نف سه و أ سبابها من سمع و ب صر و ید و
لسان ،فتبدّل إلی نور من ربه؛ هذا!
و فی اثبات الو صیة للم سعودی ،عن أمیرالمؤمنین ،فی خطبة « :سُ بْحَانَکَ أَیُّ عَیْن
ضیَاءِ قُدْرَتِکَ وَ أَیُّ فَهْم یَفْهَمُ مَا دُونَ ذَلِکَ إِلَّا
صبَ بَهَاءِ نُورِکَ وَ تَرْقَى إِلَى نُورِ ِ
تَقُومُ نُ ْ
أَبْصَ ـارٌ کَشَ ـفْتَ عَنْهَا الْأَغْطِیَةَ وَ هَتَکْتَ عَنْهَا الْحُجُبَ الْعَمِیَّةَ فَرَقَتْ أَرْوَاحُهَا إِلَى أَطْرَافِ
أَجْنِح َةِ ال ْأَرْوَاحِ فَن َاجَوْکَ فِی أَرْک َان ِکَ وَ أَلَحُّوا بَیْنَ أَنْوَارِ بَه َائ ِکَ وَ نَظَرُوا مِنْ مُرْتَقَى
َســمَّاهُمْ أَهْلُ الْمَلَکُوتِ زُوَّاراً وَ دَعَاهُمْ أَهْلُ الْجَبَرُوتِ
ُســتَوَى کِبْرِیَائِکَ ف َ
التُّرْبَةِ إِلَى م ْ
عُمَّارا».0
و قد مرَّ حدیث هشام فی الفصل الثالث.

 )1الكافي :ج  ،2ص 352
 )2آل عمران)31 / 3( :
مرت اإلشارة إلیه فی قوله تعالیَ « :أو َمن
 )3حدید )28 /57( :و هذا النور روح حی یحبی بها اإلنسان کما َّ
کانَ َمیتا ً فَأحیَیناه و َجعَلنه له نورا ً یَمشی به فی الناس .اَلیة».إذ ظاهر السیاق ان قوله « َو َجعَلنا له ...الخ» ،بیان
ألحییناه.
 )4بحاراألنوار :ج  ،25ص 29 :
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و هذه المعانی کثیرة الورود فی الأدعیة ،ففی مناجاة علّی – ،– فی أیّام شعبان:
«إلهی و ألهِمنی وَلَهاً بذکرک إلی ذکرک ،و اجع َل هَمّی إلی رَوح نَجاح أســـمائک و
محلّ قد سک ،إلی أن قال « :-إلهی هَب لی کمالَ الإنقطاع إلیک ،و أنِر أب صارَ قلوبنا
بضیاء نظرها إلیک ،حتّی تَخرق أبصارُالقلوب حُجُبَ النور ،فتَصلَ إلی معدن العظمة ،و
تصیر أرواحنا معلّقة بعزِّ قدسک .إلهی وَاجعَلنی مِمَّن نادیتَه فأجابک ،و لاحظته فصَعِق
لجلالک ،فناجیته ســـرّاً ،و عمل لک جهراً ،إلی أن قال  :-إلهی و ألحِقنی بنور عزِّک
الأبهج ،فأکونَ لک عارفاً ،و عن ســـواک مُنحرِفاَ؛ المناجاة»؛ و هی جامعة للمقدّمة و
ذی المقدّمة جمیعاً ،أعنی السلوک و الشهود.
و فی عدّة الداعی لابن فهد ،عن وهب بن منبِّه :فیما أوحی الله إلی داود« :یا داود!
ذکری للذاکرین ،وجنّتی للمطیعین ،و حبّی للمشتاقین ،و أنا خاصّة ً للمحبین.»0
ثم یفنی منهم الذات ،و ینمحی الإ سم و الر سم ،و یقوم الحقّ سبحانه مقامهم؛ و قد
ذکر فی آخر رســـالة التوحید أنّ هذا المقام أجلّ من أن یقع علیه لفظ ،و أن تمس ــّه

إشــارة ،و انّ إطلاق المقام علیه مجاز ،و انّه ممّا فتحه الله لنبیِّه محمّد – ،– و لحقه
الطاهرون من آله.
و أقول :الآن انّه یلحقهم أولیاء من أمّته للروایات الکثیرة الدالّة علی أنّ الله سبحانه
یلحق بهم شیعتهم فی الدرجات فی الاخرة.
و فی روایة الدَّیلمی الآتیة« :و ینقل من دارالفناء إلی دارالبقاء ،و من دار الشــیطان
إلی دار الرحمن؛ الحدیث.»8

 )1عدة الداعی :ص 252
 )2دیلمی،ارشاد القلوب:ج ،1ص 204
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و منه یظهر أنّ ما وعده الله ســـبحانه للاُمم من المقامات و الکرامات فی الاخرة،
مرزوق للأولیاء فی الدنیا ،و فیها اللحوق بإمامهم.
و هذا الم قام ا لذی عر فت ان ّه أ جلّ من الم قام ،قد عبّر ع نه ا لأئ مة فی ا لأخ بار
المســتفیضــة النافیة للصــفات ،فللأولیاء من الامّة اللحوق بهم بنحو الوارثة فی ذلک.
فافهم!
و من المواهب ،ســیرهم فی خلال العوالم المتوســطة بینهم فی الدنیا و بین ربهم –
عزَّاسمه– کما مرّ.
ففی البحار ،عن إرشـــاد الدَّیلمی ،و ذُکِرَ ســـندین لهذا الحدیث ،و فیه« :قال الله
تعالی :یا أحمد! هل تدری أیُّ عیش أهنی ،و أی حیوة أبقی؟
قال :اللّهم لا .قال :أمَّا العیش الهنیء فهُوالذی لایفتر صاحبه عن ذکری ،ولا ین سی
نعمتی و لا یجهل حقّی؛ یطلب رضـــائی فی لیله و نهاره .أمَّا الحیوة الباقیة ،فهی التی
یعمل لنفســه ،حتّی تهون علیه الدنیا ،و تصــغرفی عینه ،و تعظُم الآخرة عنده ،و یُؤثر
هوای علی هواه ،و یبتغی مرضـــاتی ،و یعظّم حقَّ نعمتی ،و یذکر عملی به ،و یَراقبنی
باللیل و النهار عند کلّ سیئة أو معصیة ،و یُنَقّی قلبه عن کلّ ما أکره ،و یبغض الشیطان
و وساوسه ،و لایجعل لإبلیس علی قلبه سلطاناً و سبیلاً .فإذا فعل ذلک أسکنتُ قلبه
حبّاً ،حتّی أجعل قلبه لی ،و فراغه وا شتغاله و همّه و حدیثه من النعمة التی أنعمت بها
علی أهل محبّتی من خلقی ،و أفتح عین قلبه و سمعه ،حتّی ی سمع بقلبه و ینظر بقلبه
إلی جلالی و عظمتی ،و اُضِـــیِّقُ علیه الدنیا ،و اُبغِّض الیه مافیها من اللذّات ،و اُحَذِّره
من الدنیا و ما فیها ،کما یحذّر الراعی علی غنمه مراتعَ الهلکة .فإذا کان هکذا ،یفرُّ من
الناس فراراً ،وَ یَنقل من دارالفناء إلی دارالبقاء ،و من دارالشیطان إلی دارالرحمن.
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یا أحمد! و لاُزیِّننّ َه بالهیبة والعظمة .فهذا هوالعیش الهنیء ،والحیوة الباقیة ،و هذا
مقام الراضین.
فمن عمل برضــائی ،اُلزمه ثلاث خصــال :اُعرّفه شــکراً لایخالطه الجهل ،و ذکراً لا
یخالطه النسیان ،و محبّة لا یؤثر علی محبّتی محبّة المخلوقین.
خاصــة خلقی ،و
ّ
فإذا أحبَّنی أحببتُه ،وأفتح عین قلبه إلی جلالی ،و لا اُخفی علیه
اُناجیه فی ظلم اللیل و نورالنهار ،حتّی ینقطع حدیثه مع المخلوقین ،و مجال سته معهم،
و اُسمِعُه کلامی و کلام ملائکتی ،و اُعَرِّفه السرالّذی سترته عن خلقی ،و اُلبسه الحیاء،
حتی ی ستحیی منه الخلق کلُّهم ،و یم شی علی الأرض مغفوراً له ،وأجعَلَ قلبه و اعیاً و
ب صیراً ،و لااُخفی علیه شیئاً من جنة و لا نار ،واعرّفه ما یَمُرُّ علی الناس فی القیمة من
الهول والشــدة ،و ما اُحاسِ ـبُ به الأغنیاء والفقراء ،والجهال والعلماء ،و اُنوِّمه فی قبره،
واُنزل علیه منکراً و نکیراً حتّی یسئلاه ،و لایری غمَّ الموت و ظلمة القبر واللحد وهول
المطَّلَع.
ثم أنصــب له میزانه ،و أنشــر دیوانه ،ثم أضــع کتابه فی یمینه ،فیقرئه منشــوراً ،ثم
لاأجعل بینی و بینه ترجماناً .فهذه صفات المحبّین.
یا أحمد! اجعل همَّک همّاً واحداً ،واجعل ل سانک ل ساناً واحداً ،واجعل بدنک حیّاً
لایغفل أبداً؛ من یغفل عنّی لااُبالی فی أیِّ واد هَلَک .الحدیث».

و فی الب حار ،عن ال کافی ،والم عانی ،و نوادر الراو ندی ،بأســـان ید –  –واللفظ

المنقول هیهنا کما عن الکافی ،قال« :اســتقبل رســولُ الله – – حارثة بن مالک بن
النعمان الأنصاری ،فقال له :کیف أنت یا حارثة بن مالک النعمانی؟

فقال :یا ر سول الله! مؤمن حقّاً .فقال له ر سول الله – :– لکلّ شیء حقیقة ٌ ،فما

حقیقة قولک؟ فقال :یا ر سول الله! عزفت نف سی عن الدنیا ،فأ سهرت لیلی ،وأظمأت
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هواجری ،و کأنّی أنظر إلی عرش ربِّی ،و قد وضــع للحســاب ،و کأنّی أنظر إلی أهل
الجنّه یَتَزاوَرونَ فی الجنة ،و کأنّی أسمع عُواء أهل النار فی النار.
فقال رسول الله –  :– عبد نوّر الله قلبه ،أَبصَرتَ فَاثبت؛ الحدیث.»0
و لوت َدَبَّرتَ جیّ ِدَ ال تدبّر فی هذه ا لآ یات و ا لأخ بار التی نقل نا ها ،و ما ترک نا ها
اختصــاراً أکثر منها ،و أخذت بالإشــارات من العبارات ،شــاهَدتَ من أنبائهم عجایب
یضیق عنها التعبیر ،و یقصر دونها باع التوصیف.
والله الهادی ،و هو المستعان.
وَّلنَّقطَّع الکلام فی هذا المقام والحمد ِللّه علی الإتمام.
وعلی سیِّدنا محمّد وآله الصّلوة والسلام.
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