
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  مؤسسۀ علمی فرهنگی نجم الدین             
   طبقۀ دوم3تهران میدان شهدا خیابان مجاهدین اسالم کوچه شهید کاظمی پالك 

     7526134 نمابر -09123505105:   همراه - 7508937: تلفن 
  
  

  

   جلد دوم،شرح مراتب طهارت..........................  ........................................نام کتاب 
  استاد صمدي آملی....................  ...................................................................مؤلف  

  نور السجاد............................ ............................................................................ناشر 
   اول،1383 ذرآ............... ............................................................تاریخ و نوبت چاپ

  اُسوه................................. ...............................................................................چاپ 
   نسخه5000............................. .........................................................................تیراژ 

  608............. .....................................................................................عداد صفحات ت
  

  4تهران، میدان قیام ابتداي خیابان ري، ابتداي شهید دیانی پالك:فروشگاه مرکزي 
  09123871377:      همراه3551262: تلفن                           

  
  
  

   ـ  1342, داود , صمدي آملی 
: ـ قم . صمدي آملی / تشریح و تطهیر قواي نفس, شرح مراتب طهارت جلد دوم 

   .1383, نورالسجاد 
  . ج 2

   964 - 7163 -46 -0 : 1. شابک ج 
  964 - 7163 - 47 - 9 : 2. شابک ج 

  مه به صورت زیرنویسکتابنا
   1383چاپ اول آذر 

  .خودسازي در اسالم  الف  . 2خود شناسی در اسالم       . 1
 کتابخانۀ ملی ایران 

 



   مقدمه                               
  ّحیم ّحمن الر بسم اهللا الر
  ّ العالمین الحمدهللا رب

  
 که انسان چشم و دل از خارج فرو بسته و نظري به اندرون خویش داشته باشد خود را آنگاه

به راستی این چه . آوري از آن صادر است حقیقت بوالعجبی مشاهده کند که افعال و آثار بسیار شگفت
ۀ حقیقتی است که در میان انواع اربعۀ موجودات حائز بیشترین و کاملترین کماالت بوده و انواع ثالث

اگر حقیقتِ این سؤال که اعضاء ! مادون را براي رسیدن به اهداف خویش به استخدام در آورده است؟
و جوارح آدمی چگونه بدین استواري و آراستگی، در غایت حکمت و متانت، در منتهاي ارتباط و 

ه زبان از شود ک اند، براي فرد ظهور کند، چنان حیرت و دهشتی عارض بر فرد می پیوستگی قرار گرفته
گویا که اساس خلقت آدم و عالم بر آن است که انسان در . وصف آن و قلم از نگاشتن آن ناتوان است

  .اي عقلی به ظاهر و باطن خویش اندازد اي فرو رفته و دیده چنین لحظه
تر بر احوال و افعال انسانی خود افکنده و  لذا ما نیز در این کراسه بر آن شدیم که نظري عمیق

  .ت نفسانی خویش را مورد شناخت بیشتر قرار دهیمحقیق
اند  پس گوییم که در انسان قواي بسیار در کارند که هر یک را مطابق فعلش در هر زبان نامی نهاده

اند و در کتب علمی فلسفی و طبی مشرق زمین نوعاً آن نامها و اوصاف به واژه تازي  و به وصفی ستوده
قواي : اند که عبارتند از نفسانی انسان را به سه قسم تقسیم نمودهدر کتب علمی قواي . شهرت دارد

  .نباتی، قواي حیوانی و قواي انسانی

  قوه در اصطالح عامه و خاصه
عامۀ مردم قوه . دانست که قوه در عرف عام غیر از اصطالح قوه در عرف خاص است در ابتدا باید

شود که در مقابل این   آن بر افعال شاقّه متمکّن میکنند که حیوان به واسطۀ را بر کیفیتی اطالق می
باشد به  کنند که مبداءِ آن قوه می قرار دارد، و همچنین قوه را بر قدرتی اطالق می» ضعف«کیفیت، 

طوري که حیوان وقتی خواست کاري را انجام دهد، انجام دهد و هنگامی که خواست کاري را ترك 
لذا جناب شیخ بوعلی سینا در نفس شفا بر . قرار دارد» عجز«ت، در مقابل این قدر. گوید، ترك کند



صدور افعال خوانند، نفس را از آن جهت که مبداء  همین مبنا که عامه، مبدئیت صدور افعال را قوه می
إن النفس یصح أن یقال لها بالقیاس إلى ما یصدر عنها من «. نامیده است» قوه«گوناگون است، 

   1».األفعال قوةٌ

 به همین دو اصطالح عوام اشاره دارد آن جا الحکمه صۀخالناب میرمحمدخان بهادر در کتاب ج
  : فرماید که می

ّت است و قوت به معنی امر موجود در حیوان است که ممکن  بدان که قُوي جمع قو
باشد از آن، به واسطۀ آن امر، صدور و ظهور افعال شاقّه و حرکات متعبه غیر متوقّعه از 

ّت به این معنی را  نامند و قو» ضعف«ّ آن را  ماند از آن، و ضدنن و خسته و بازمثل آ
مبداء و الزمی است، مبداء آن قدرت بر فعل و ترك است که اگر خواهد بکند و اگر 

نامند و الزم آن است که به زودي و سهولت منفعل » عجز«ّ این را  خواهد نکند و ضد
ماند از  ودي و سهولت منفعل گردد، در اول امر باز مینگردد از چیزي، زیرا که اگر به ز

تحریکات شاقّه و اتیان افعال صعبه و چون او را کالل و مالل از آنها عارض نگردد باز 
دلیل و ّ و سعی باشد در اتمام آن و همین امور خود شاید  ماند از فعل، و در کد نمی

ّت را بر آن مبداء که  آن قوّت و قدرت است پس اطباء نقل نمودند اسم  شدت آن قو
  2...قدرت است و بر آن الزم که عدم انفعال است به آسانی 

  : فرماید و نیز جناب استرآبادي در شرح خود بر قانونچه چغمینی می
اعلم انّ القوة فی العرف الخاص على الکیفیۀ التی بها یتمکّن الحیوان على االفعال الشاقه و 

 التی مبداء تلک القوة و هو کون الحیوان اذا شاء فَعل و ان لم یشأ یقابلها الضعف و على القدرة
لم یفعل کما یقال فالن یقوى على کذا اي یقدر به و یقابله العجز و على االمکان االستعدادي فی 

  3.العرف الخاص کما یقال النطفۀ انسانٌ
 اشاره »لعرف الخاصعلى االمکان االستعدادي فی ا«: و اما آن جا که جناب استرآبادي فرمود
چرا که قوه در نزد خاصه اطالقات گوناگون دارد که یکی . است به یکی از اطالقات قوه در نزد خاصه

                                                   
   15 نفس شفا فصل اول مقاله اولی، ص -1
  33، فصل ششم از رکن اول، ص خالصۀ الحکمه -1
  12صل رابع مقاله اولی قانونچه، ص  تعلیقه بر ف-2



مراد از امکان استعدادي، آمادگی شیء براي . است »امکان استعدادي«از آنها قوه در مقابل فعل یا 
وجودي است که قائم به ماده به تعبیر دیگر امکان استعدادي یک وصف . باشد فعلیت جدید می

مثالً این قوه در نطفه . کند باشد و ماده به واسطۀ آن قابلیت پذیرش فعلیات گوناگون را پیدا می می
باشد ویا اینکه این قوه در مضغه قابلیت تبدیل شدن  انسان، استعداد تبدیل شدن نطفه به مضغه می

  .باشد مضغه به علقه می
 بر همین مبنا که عرف خاصه در یک اطالق، استعداد پذیرش همچنین جناب شیخ در نفس شفا

خوانند، نفس را از آن جهت که پذیراي صور محسوسه و معقوله است، قوه نامیده  می »قوه«فعلیات را 
و کذلک یجوز أن یقال لها بالقیاس إلى ما یقبلها من الصور المحسوسۀ و المعقولۀ على « :است

  4».معنى آخر قوة
  .از اطالقات خاصه از کلمۀ قوه، قوه در مقابل فعل استپس یکی 

 هزار و یک نکته اطالقات عرف خاصه 501 در نکته روحي فداه زاده آملی  حضرت استاد عالمه حسن
  : اند، صورت نکتۀ مذکور چنین است از کلمۀ قوه را برشمرده

  :کلمۀ قوه را در فنون علوم اصطالحاتی خاص است
  .بل فعل استدر فلسفه قوه در مقا
سه به قوه چهار که در السنۀ ما دائر است سه به توان چهار و این : و در ریاضی گوییم

خوانی که   میالقبلۀ الوقت و معرفۀدر درس ششم دروس . قوه و توان را جذر هم گویند
چون عددي در خودش ضرب شد عدد مضروب را جذر یا قوه گویند، و حاصل آن را 

  الخ. س قوة اولی جذر جمیع دیگر قوي استمجذور یا قوه ثانیه پ
همان طور که عیانی در کنوز .     و در علم حروف مراد از قوه روح حرف است 

  :االسماء فرموده است
  حرف جسم و عدد اوست چو جان        نـزد اهـل خـرد و اهـل عیـان    

بر این سر مکنون  و .العدد ارواح و الحروف اشباح: اند و چنان که اهل این فن فرموده
:  فرموده است»الدر المکنون و الجواهر المصون فی علم الحروف«در رساله شریف 

 ثم صلِّ على النبی و 786من تلى بسم اهللا الرحمن الرحیم عدد قواه الظاهرة و هى «

                                                   
  15 نفس شفا فصل اول مقاله اولی، ص -1



 فانه ال یسأل اهللا شیئاً إالّ اعطاه و ان واظب على ذلک یوشک أن یکون 132آله 
و فی بعض النسخ من تلى أعظم آیۀ فی القرآن عدد قواه ) 80 ص.(مستجاب الدعوة

  . الخ786الظاهرة و هى 
شود خارج   تقسیم می28 از آنها در عدد 28و در علم جفر اعدادي که براي طرح 

آنگاه در جفر منبري از قوه و . قسمت را قوه گویند و آنچه باقی مانده است، کسر گویند
شود به تفصیلی که در رساله  جواب گرفته میکسر از جدول تکسیر ابجدي حرف 

  .ایم دروس اوفاقی بیان کرده
  .و در معرفت نفس اطالق قوي بر حواس ظاهره و مشاعره باطنه رائج است

و نیز ارباب معقول اعم از فیلسوف و عارف، قوي را بر مالئکه با اختالف و تفاوت 
  .کنند مراتبشان اطالق می

جا، اطالق خاصه از آن  ست که بگوییم مراد ما از کلمۀ قُوي در این غرض از نقل این مطالب آن ا
در معرفت نفس است که فالسفه و عرفا در مبحث معرفت نفس از حواس ظاهري و باطنیِ نفوس 

  .دهیم بحث را با تعریف نفس نباتی ادامه می. اند ثالثه اعنی نباتی و حیوانی و انسانی تعبیر به قُوي کرده

  تیتعریف نفس نبا
هى الکمال االول لجسم طبیعی آلی من جهۀ « :اند در کتب فلسفی در مقام بیان نفس نباتی فرموده

یعنی نفس نباتی کمال اول جسم طبیعی آلی است از آن جهت که متولد  »ما یتولد و ینمی و یغتذي
  .نماید کند و تغذیه می شود و رشد می می

اند و کمال یا تمام را اضافه به جسم   استفاده کرده»تمام«از کلمۀ » کمال«: برخی هم به جاي کلمۀ
در درس نود و نهم . آلیٍّ ذي حیوة بالقوه) تمام جسمٍ(انّها کمالُ جسمٍ : اند اند و فرموده طبیعی نموده

  : دروس معرفت نفس حضرت آقا آمده است
 از تمام و کمال جسم طبیعی بودن نفس این است که جسم تمام و کمال بودنش مقصود

این است که جسم را آالت است که قوي » جسم آلی«معنی و . ه تعلق نفس است به اوب
چه این که چوب و آهن . و محل آنها چون دماغ و قلب و چشم و گوش و جز آنهاست

جسم است و آنها را آالت نیست و هر جسم طبیعی که آلی است زنده است و اگر جسم 



ناگون نداشته باشد نفس ندارد، چنان که طبیعی آالت مختلف براي وظایف و کارهاي گو
اند و حیوان چشم  درخت ریشه و شاخه و تنه و برگ و رگ دارد که هر یک براي کاري

اند؛ اما  اي، و این دو صاحب نفس و گوش و معده و جگر دارد و هر یک براي وظیفه
  .معادن آالت مختلف ندارند، لذا ذوحیات نیستند و همچنین دیگر جمادات

یابد کمال اول است نه  زیرا آنچه نوعیت بدان تحقّق می. ال اول براي اخراج کمال ثانی استقید کم
کمال ثانی یعنی نفس داشتن کمالِ اولِ هر جسم طبیعی آلیِ منمیِ مغتذي است و دیگر اوصاف کماالت 

  : چنان که در دروس معرفت نفس آمده است. دوم
یابد و آن را  که نوعیت نوع به آن تحقّق میّع است، یعنی آن چیزي  ّل، منوِ  اوکمالِ

گویند؛ مثل صور نوعیۀ آب و آتش در طبایع، و صورت نوعیۀ تیر و  صورت نوعیه می
ّع نیست ولی از اوصاف  ل در مقابل کمال ثانی است که منوو کمال او. شمشیر در صنایع

تابع کمال اونوعیه است ل در عین حال که فالن صورت ل است؛ که همان کمال او
باشد، که مثالً در خوبی و زیبایی و تمام اثر نوعی او دخیل  داراي کمال ثانوي نیز می

مثل این که آب سرد و شیرین باشد، و شمشیر تیز و تند، و نفس انسانی عالم و . است
ّت و علم و قدرت از کماالت ثانوي صور  پس هر یک از برودت و عذوبت و حد. قادر

پس در تعریف فوق، کمال اول نفس است نه . باشند اند، می الت اولنوعیه خود، که کما
یعنی جان داشتن اصل کمال، و کمال اول هر جسم طبیعی ذوحیات است و . کمال ثانی

  .دیگر اوصاف کماالت دوم
صور اجسام صناعی و اجسام تعلیمی » طبیعی«موجودات مجرد عقلی و به قید » جسم«و نیز به قید 

  : ان که در ادامۀ آن درس آمده استچن. شود خارج می
ایم،  شوند، که اگر چه هر موجودي را چنان که گفته ، مجردات خارج می»جسم«و به قید 

ل است، ولی نفس چون تعلق به بدن فعلیت و کمال است و مجردات را کمال او
» طبیعی«و به قید . شود جسمانی طبیعی دارد موجود مجرد از تعریف مذکور خارج می

شود که اجسام طبیعی  خارج می) شمشیر( اجسام صناعی، مثل صورت نوعیۀ سیف صور
شوند ولی کمال زائد به صنعت را نفس نگویند؛ و به عبارت  به صنعت داراي کمال می

جسم تعلیمی خارج » طبیعی«و نیز به قید . دیگر کمال صناعی جسم طبیعی، نفس نیست
  .شود می



شود زیرا جمادات نه  صور نوعیۀ جمادات خارج می» و یغتذيما یتولد و ینمی «همچنین به قید 
  . خورند کنند و نه رشدي دارند و نه غذا می تولید مثل می

مطلبی را که باید در آخر تعریف نفس نباتی عنوان کنیم این است که نباتات اختصاص به این 
ه قواي نباتی در حیوانات و تعریف دارند نه این که این تعریف اختصاص به نباتات داشته باشد زیرا ک

  : به تعبیر جناب حاجی سبزواري در اسرارالحکم. انسانها نیز وجود دارد
ه گویند نه به جهت اختصاص آنها به نبات بلکه به جهت انحصار قواي یاین قوي را نبات

  .نبات در اینها
  
  

  ّة غاذیه قو
. گیرد، قوة غاذیه است فحص قرار میاي که مورد بحث و ت در سلسلۀ طولیۀ قواي نباتیه، اولین قوه

اي است که غذا را شبیه عضو غذا گیرنده، نموده و آن را به جاي مقداري که از عضو تحلیل  غاذیه قوه
  .چسباند دهد و به عضو می رفته قرار می

: شیخ الرئیس در فصل خامس مقالۀ اولی نفس شفا، قوة غاذیه را چنین تعریف نموده است
وة تحیل جسماً غیر الجسم الذي هى فیه الى مشاکلۀ الجسم الذي هى فیه الغاذیۀ و هى ق«

گرداند غذا را از صورتش به سوي   یعنی غاذیه آن است که می»فتلصقه به بدل ما یتحلل عنه
مشابهت عضو غذا گیرنده تا برسد عضو را بدل آنچه به تحلیل رفته است از عضو، و پوشیده نیست که 

  .گردد اند و اگر بدل ما یتحلل نرسد حیوان هالك می اعضاء دائم در تحلیل
و الغاذیۀ فعلها ایراد بدل ما یتحلّل من البدن و  «:جناب بهمنیار نیز در التحصیل فرموده است

التشبیه به و الصاقه بالبدن، و الحاجۀ الى الغذاء لیست ألن یقوم بدل ما یتحلّل فقط بل یحتاج 
فان بطلت لم یوجد النبات و . ة تفعل فی جمیع مدة بقاء الشخصو هذه القو. الیه ایضاً للتّربیۀ

یعنی کار غاذیه وارد  5»الحیوان باقیین و السبب فی الموت انّ هذه القوة جسمانیۀ و فعلها متناهٍ
کردن بدل آن مقدار غذایی است که از بدن تحلیل رفته و شبیه نمودن آن به بدن و چسباندن آن به بدن، 
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ذا فقط براي آن نیست که بدل ما یتحلل وارد بدن شود بلکه احتیاج به غذا براي پرورش و احتیاج به غ
پس اگر غاذیه باطل شود . دهد و این قوه در تمامی مدت بقاي شخص کار انجام می. دادن نیز هست

مانند، و علت مرگ این است که این قوه جسمانی است و فعل آن متناهی  نبات و حیوان باقی نمی
کند و به هر عضوي به فراخور  اي است که در مادة غذا تصرف می به عبارت دیگر غاذیه قوه. دباش می

نبود آن . چسباند دهد بر وجهی که غذا را شبیه جوهر متغذي نموده و آن را به عضو می آن غذا می
  .موجب عدم بقاي نبات و حیوان است و براي دوام بقاي شخص باید همواره فعل انجام دهد

احالت کند غذا را به غاذیه قوتی است که «: فرماید حاجی سبزواري در اسرار الحکم میجناب 
مشاکلۀ جسمی که در آن است تا بدل ما یتحلل شود، زیرا که جسمِ مغتذي مؤلّف است از اجسام 

 دو تا غریزیه و اسطقسیه از داخل و دو تا از  :رطبه که در معرض تحللند به سبب حرارت اربع
رارت کوکبیه و حرارت حرکات باشند، چه حرکات بدنیه و چه حرکات نفسانیه چون خارج که ح

غضب و فرح و خوف و غم، و غاذیه تدارك کند به تحصیل جوهر خلط تا هنگام حلول اجل، 
 را ماند و شهوت در هر باب متقاضی و محصلی را ماند و لذت در هر باب، 6پس غاذیه راقع

 اهللا بر این جاري است تا چندي معاش شود سنۀ  و عامل دهند واجرتی و رشوتی را که به کارگر
جسمِ مغتذي مؤلّف است از اجسام رطبه که در  «:  آن که فرمود7»شاید بحسن معادي مؤدي شود

 همان فرمایشِ میرمحمدحسین خان بهادر در فصل اول از فن اول از مقاله دوم کتاب »معرض تحللند
 بدن انسان مخلوق است از عناصر و اخالط بدان که«: رمایدف  الحکمه است که میخالصۀشریف 

یابد، یعنی قابل  اوالً و ثانیاً از منیِ مخلوقِ از آنها، و آن خلقت به نحویست که به سرعت تحلیل می
بود به این حیثیت که مطلق از آن  اگر صلب، مخلوق میکه و فنا است زیرا و زوال تحلیل و تبدیل 

از بود   هر آینه ممتنع می،حجریافت مانند  نمیق آفتی در آن تصرف و راه رفت و مطل بتحلیل نمی
اعضاء مزاولت حرکات ارادیه و افعال مختلفه از جذب و دفع و امساك و هضم و غیر اینها و اگر 

بود رطب خالی از یبوست مانند مایعات هر آینه  بود در کمال نرمی به این حیثیت که می مخلوق می
باشد مگر به سبب اجزاء   از آن محافظتِ شکلِ خود، به جهت آن که استمساك نمیبود ممتنع می

 باشد تا این که حرکات ارادیه و لین یابسه، پس البد که بین بین در میان کمال صالبت و کمال
د و ممکن نیست این بدون آن که با آن رطوبتی یحرکات مختلفه مذکوره تواند از آن صادر گرد
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 خالصه بیان حاجی و 8». و حرارتی که مقتضی صالبت باشدنماید و نرمی لینباشد که افاده 
اي بر بدن افراد حاکم است دو تا از درون  بهادرخان به عبارت ساده آن است که حرارتهاي چهارگانه

بدن به نام حرارت غریزیه و حرارت اسطقسیه که حرارت اسطقسیه حاصل از غذاهاي حاره است و دو 
 بدن به نام حرارت خورشید و حرارت حرکات که حرارت حرکات خود به دو قسم تقسیم تا از بیرون

شود یکی حرکات نفسانی چون به خشم آمدن و ترسیدن و غمگین شدن و دیگري حرکات بدنی  می
این حرارتهاي چهارگانه موجب تحلیل رفتن اجزاي مرطوبی که . چون دویدن و پریدن و ورزش کردن

و غاذیه در این بین وظیفه دارد که به جاي اجزاي تحلیل رفته غذایی . شوند  یافته میبدن از آنها تشکیل
را کسب نموده و آن را جانشین عضو تحلیل رفته کند، زیرا اگر این قوه نباشد اعضاي رطبه دائماً 

دانست و نیز باید . بواسطه حرارت تحلیل رفته و هیچکدام قادر به انجام افعال الیقه خود نخواهند بود
زیرا اگر مانند سنگ مطلقاً . که انسان موجودي فیما بین سختی و سفتی محکم و نرمی مفرَط است

رفت، بلکه هیچ حرکت ارادیه و نیز  سفت و سخت بود هیچ آفتی در آن راه نیافته و هرگز تحلیل نمی
آب در کمال شد، و همچنین اگر مانند  هیچ فعلی چون جذب و دفع و امساك و هضم از او صادر نمی

توانست از شکل و هیأت  نرمی و رطوبت بود و از هرگونه خشکی خالی بود در این صورت هرگز نمی
خود محافظت کند زیرا حفظ اعضا وابسته به وجود اجزاء یابسه است پس لزوماً انسان موجودي فیما 

صالبت و حفاظت بین سختی مطلق و نرمی مطلق است، گرمایی که بر بدن او وارد است تأمین کنندة 
  . اعضا و رطوبتی که بر بدن او وارد است تأمین کننده نرمی و صدور افعال است

  : در بیان قوة غاذیه فرموده است5 حکمت منظومه جلد 133و اما جناب حاجی سبزواري در غرر 
  غاذیۀ محیلۀ الغذاء إلى           خلیفۀٍ تُشبه ما تحلّال                       

  .یه تغییر دهندة غذا به جانشینی است که آن جانشین شبیه شیء تحلیل رفته استیعنی غاذ
  : فرماید جناب عالمه حلّی در کشف المراد نیز در بیان قوه غاذیه می

لما کان البدن آلۀ للنفس فی أفاعیلها المنوطۀ به کان صالحها بصالحه و لما کان البدن «
یر الجزء الناري فیه اإلحاله احتج فی بقائه إلى ایراد بدل مرکباً من العناصر المتضادة و کان تأث

ما یتحلل منه، فاقتضت حکمۀ اهللا تعالى جعل النفس ذات قوة یمکنها بها استخالف ما ذهب بما 
  .9»یأتی و ذلک أنّما یکون بالغذاء
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  : و جناب عالمه ابوالحسن شعرانی در بیان عبارت فوق فرموده است
ي نفوس تعلّق گرفته است که محتاج به بدن است و بدن مرکب از عناصر نایت الهی به بقاچون ع«

سازد، خداي تعالی به نفس قوت  گوناگون که مضاد یکدیگرند و پیوسته هر یک دیگري را تباه می
داد که بتواند نقصان عناصر و اجزاي بدنی را جبران کند و تباهی آن را تالفی کند و آن قوه را 

  10».غاذیه نامند
 باید دانست هر چند بیشتر منافعِ غذا این است که جانشین آنچه را که از بدن تحلیل رفته، و اما

شود لکن نیازمندي به غذا تنها براي این امر نیست، زیرا طبیعت در آغاز کار براي تربیت بدن به غذا 
اي اجزایی شود که غذا را به ج محتاج است اگر چه پس از آن که از تربیت تن آسوده شد نیازمند می

  .که تحلیل رفته به کار برد
: فرماید و شیخ رئیس در فصل اول مقاله دوم نفس شفا به همین مطلب اشاره دارد آن جا که می

فانّه و ان کان الغذاء اکثر منافعه انه یقوم بدل ما یتحلل، فانه لیست الحاجۀ الى الغذاء لذلک «
تربیۀ و ان کان بعد ذلک إنما یحتاج الى وضعه فقط، بل قد تحتاج الیه الطبیعۀ فی اول االمر لل

  11».موضع المتحلل فقط
گانه است؛ یکی آن که  شود که قوه غاذیۀ نفس نباتی صاحب افعال سه به دقت عقلی دانسته می

آورد، دوم این که آن خِلط را به عضو  خِلطی را که باید شبیه به عضو غذا گیرنده باشد بدست می
  .گرداند  این که آن خِلط را شبیه عضو میچسباند و سوم مغتذي می

  :فرماید جناب حاجی سبزواري در اسرارالحکم در این باره می
 شبیه به عضو القریبه ة به اتمام رسد به سه امر، اول تحصیل جوهر خلط که بالقوو فعل غاذیه«

شود و م تشبیه به عضو مغتذي، و گاهی اخالل به اول یمغتذي است، دوم الصاق به آن عضو، س
این در مرض مسمی به اطروقیا است، و گاهی به دوم و این در استسقاء لحمی است، و گاهی به 

و این سه فعل به سه قوت به انجام رسد و مشهور آن است که . سیم و این در برص و بهق است
غاذیه وحدتش اعتباري است و مجموع این سه قوت است و آن قوتی را که تشبیه بالفعل از آن 

 ثانیه گویند و آن واحد بالجنس است و مختلف بالنوع به اندازه اختالف نوعیِ مغیره شود ر میصاد
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حسب ه اجزاء مغتذي، چه تشبیهات به عظم و لحم و شحم و رباط و عصب تباین دارند پس ب
  12».باشد اعضاء و اجزاء مرکب غواذیی مختلف بالنوع و بالعدد می

و چسباندن غاذیه . باشد ابل مغیرة اولی است که آن قوة مولده میدر کالم حاجی در مق» مغیرة ثانی«
اند چرا که در مولود فعل قوة مولده مقدم است بر فعل غاذیه  گفته» مغیرة ثانیه«خلط را به عضو مغتذي 

ند اگر چه بعض اطباء غاذیه را مغیرة اولی گوی. اند لذا مولده را مغیرة اولی و غاذیه را مغیره ثانی خوانده
نظر به الصاق و نیز غاذیه را مغیره ثانی گویند نظر به تشبیه، لذا در بحرالجواهر طبیب هروي آمده 

المغیرة االولى هى التی تلصق الغذاء بالعضو بعد فعل الهاضمه فیه و المغیرة الثانیۀ هى «: است
عف هذه یکون التی تشبه ما لصقته االولى بالعضو فیجعله جزءاً منه بلونه و هیئته و من ض

البرص و البهق و من ضعف االولى یکون االستسقاء اللحمی و قیل المغیرة االولى هى القوة 
المولّدة و المغیرة الثانیۀ هى الغاذیۀ النّ فعل االولى مقدم على الثانیۀ فی بدن المولود و لکلٍ 

  ».ان یصطلح
  :فرماید الحکمه صۀجناب میرمحمدخان بهادر در خال

گردد، اول به تحصیل جوهر غذا که دم طبیعی و  افعال قوه تغذیه به سه امر حاصل میو اتمام «
 بدان است که بلغم طبیعی باشد و صفرا و سودا بالعرض، و دویم آن که لۀخلطی که قریب االستحا

آن را ملتزق و متصل به اعضاء گرداند تا آن که غذاي بالفعل آنها شود و این بعد از هضوم اربعه 
م آن است که غذا را شبیه به عضو، به جمیع وجوه از مزاج و لون و شکل و هیأت و و سیاست،

گرداند و در هر یک از اینها که خللی و نقصانی عارض گردد خلل و نقصان در اعضاء به هم 
رسد مانند آن که استسقاء و یا یرقان و یا حمی و غیر آن از امراض سدیه و سوء مزاج و تفرّق  می

مثالً اگر خلل در اول به هم رسد بدن الغر گردد و در دویم امراض مذکوره و . حادث گردداتصال 
ثه پس قوه غاذیه عبارت از این افعال ثال. در سیم برص و بهق و سایر امراض جلدیه عارض گردد

   13».کما ینبغی
ان استحاله یابد و مراد از خلط در عبارت فوق، جسم رطب سیال بالفعلی است که غذا اولین بار بد

بدین جهت است که »  بدان است که بلغم طبیعی باشدلۀو خلطی که قریب االستحا«: و آن جا که فرمود
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در علم شریف طب، هر یک از اخالط چهارگانۀ در بدن که عبارتند از خون و بلغم و صفرا و سودا به 
 تولد یافته باشد و غیر طبیعی شوند؛ طبیعی آن است که در کبد دو قسم طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می

بعد از خون در افضلیت بلغم طبیعی قرار . آن است که در غیر کبد در اعضاي دیگر متولد شده باشد
به جهت آن که بلغم طبیعی خونی است ناقص که طبخ و نضج تام نیافته که اگر طبخ تام یابد . دارد

 که بلغمی است معتدل القوام، مایل به شیرینی، اند و نشانه و فایده آن را چنین ذکر کرده. شود خون می
قریب االستحاله به خون که چون با خون در عروق و اعضاء رود و خون وفا به تغذیه ننماید، بزودي 
در آن تصرف نموده، خون گردانیده، غذا سازد و فایدة آن در بدن تري و تازگی و مهیا بودن براي غذا 

  . ماغ و نخاع و اعصاب و سایر بدن است چون د است و نیز غذاي بعض اعضاء
در عبارت فوق این است که چون غذا وارد معده شد طبیعت مدبرة بدن به » هضوم اربعه«و مراد از 

شکند و آن را  نماید و صورت نوعیه آن را می توسط حرارت غریزیه و قوت هاضمه در آن تصرف می
هضم اول و به زبان سریانی کیلوس و هضم آورد که آن را  به صورت کشک آبِ ثخین غلیظی در می

کیلوسی نامند و چون رطوبات رقیقه صافیۀ آن به واسطۀ عروق دقیقه شعریه ماساریقا به کبد جذب 
گردد و حرارت کبدي در آن تصرف نماید و طبخ و نضج دهد هضم دوم صورت گرفته است و آن 

ضم دیگر نیز در عروق و بافتها و اندامها  دو ه. ماده را در این هنگام به زبان سریانی کیموس نامند
گیرد که هضم عروقی و هضم بافتی و یا اندامی و مجموع آن چهار هضم به هضوم اربعه  صورت می

  .معروف است
سازد تا به  دهد و شبیه بدن خورنده غذا می ایست که غذا را تغییر می پس خالصه این که غاذیه قوه

  .جاي اجزاي تحلیل رفته باشد
  . باشد یشگاه اهل شهود این قوه مظهر اسمایی چون الرزاق، المعطی، الساقی، المنعم، النافع میدر پ

  خادمان قوة غاذیه 
اما چنین نیست که قوه غاذیه بدون بکار گرفتن قواي دیگر، به تنهایی قادر به افعال خود باشد، 

قوة جاذبه، قوة ماسکه، : بارتند ازبلکه او براي انجام افعال خود نیازمند به چهار قوة دیگر است که ع
  .آیند به تعبیري این چهار قوه خادمان قوه غاذیه بشمار می. قوه هاضمه و قوه دافعه



  نخست، قوه جاذبه 
اي است که غذاهاي  قوه جاذبه قوه. کند قوه جاذبه است یکی از قوایی که به قوة غاذیه خدمت می

خود و بدون قوتی که آن را به سوي عضو بکشاند  دبهکند زیرا غذا خو وارد در بدن را جذب بدن می
اي است که غذاي خود را جذب  پس در هر عضوي قوة جاذبه. تواند جذب بدن شود هرگز نمی

  .نماید می
که جذب کند غذا را به جاذبه «: فرماید جناب حاجی سبزواري در اسرارالحکم در بیان آن می

مضغ ) نیکو شدن( شدید الجوع که پیش از تجوید در آدماست اعضا و وجودش در حلقوم معلوم 
باشد طعام و شراب ثقیل را ) سرنگون(کشد و اگر منکوس  غذا را جاذبۀ حلقوم او می) جویدن(

 تا هضم  دم شودکشد به جاذبه آن و در عروق و اعضا معلوم است به عقل که باید جذب باال می
  14».گر نیز هست و اختصار اولی استدیگر شود و اعضاء به نصیب خود برسند و عالمات دی

  دالئل وجود قوة جاذبه
وجود قوة جاذبه در اعضایی چون معده و رحم به مشاهده معلوم است اما در غیر این اعضا به 

. اند اي اقامه نموده اگر چه براي وجود قوه جاذبه در معده و رحم نیز ادلّه. شود قیاس و برهان معلوم می
 دلیل اول بر وجود جاذبه در معده حرکت نمودن غذا از دهان به سوي معده :اند مثل این که فرموده

دلیل دیگر جذب شدن غذا از ناحیه تالقی نمودن معده با دهان بعضی از حیواناتی . بدون ارادة ماست
شود که در  زیرا در حیواناتی مثل تمساح که مري کوتاهی دارند دیده می. است که مري کوتاهی دارند

کنند که معده با دهان تالقی یافته و مستقیماً غذا را جذب  یدن غذا چنان دهان خود را باز میهنگام بلع
  .نماید و این خود دلیل دیگري بر وجود جاذبه در معده است می

دلیل سوم بر وجود قوة جاذبه در معده این است که وقتی انسانی برعکس شود به طوري که سر او 
گیرد در این حال ممکن است او را که آبی بنوشد و یا  باال قرار میبه طرف پایین و پایش به طرف 

بینیم این حرکت طعام و شراب از حلق به درون معده از دو  کنیم می وقتی دقت می. غذایی تناول کند
دانیم که نباید چنین  حال خارج نیست؛ یا حرکتی طبیعی است و یا حرکتی قسریه است زیرا قطعاً می

اند و  اما این حرکت طبیعی نیست بدین جهت که طعام و شراب دو جسم ثقیل. شدحرکتی ارادي با
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کند، پس لزوماً باید این حرکت، حرکت قسري باشد، و آن  جسم ثقیل طبیعتاً به سمت باال حرکت نمی
دفع دافع نیست زیرا فرض این است . از دو حال خارج نیست؛ یا به جذب جاذب است، یا به دفع دافع

شود در این که این حرکت  پس امر منحصر می. اي نداریم تا مانع آنها از درون رفتن شود ندهکه دفع کن
  .شود قسري به جذب جاذب است، لذا مطلوب ما حاصل می

دلیل وجود این قوه در اعضاء غذا «: فرمایند  در بیان این دلیل میعلیھ رحمةاهللاجناب عالمه شعرانی 
گزیند و سوي خود  میان خاك، اجزایی مناسب خود برمیآن است که ریشه نباتات مثالً از 

کشاند و معده و اعضاي غذا را در حیوان نسبت به غذاي مناسب خود همچنین حتی تشنه که  می
کند تا به معده رسد و  اش باالتر از گلو باشد آب را سوي باال جذب می معدهو سر در نهر گذارد 

دارد قوه جاذبه هم ندارد و غذاها را جذب نیز درخت خشک شده و حیوان مرده که نفس ن
  15».کند نمی

خورد و پس  دلیل چهارم این است که وقتی انسان غذايِ تلخی را پس از تناول غذاي شیرینی می
و این . یابد که تلخی، اول خارج شده و شیرینی پس از آن کند، می اي استفاده می از آن از قی کننده

به قعر خود جذب نموده است لذا خروج آن بعد از خروج تلخی نیست جز این که معده شیرینی را 
شد و  بود در هنگام خروج باید مقدم بر تلخی می باشد چراکه اگر شیرینی در معده باالي تلخی می می

  .حال این که چنین نیست
رحم مانند حیوانی است که شدیداً مشتاق منی : اند و نیز براي اثبات وجود جاذبه در رحم فرموده

گردد که  شود و خالی از فضولی می که رحم از خون پاك می هنگامی: اند گفته ست، به طوري که اطباءا
کند رحم  که انسان در وقت جماع احساس می یابد تا جایی مانع فعل اویند شوق او به منی اشتداد می

 مورد سگ و در. نماید همچنانکه شاخ حجامت خون را جذب می احلیل او را به داخل جذب نموده، 
گیري آنها  کند به طوري که جفت اند که رحم او به شدت احلیل جفت را در خودش جذب می گفته

  .کشد و جداکردن آنها کار بسیار مشکلی است گاهی سه ساعت طول می
اند از جمله این که؛ خون تا  براي اثبات وجود جاذبه در سایر اعضاء نیز براهینی اقامه نموده

آمیخته است و  است با فضوالت کبدي اعنی صفراء و سوداء و آب و بلغم درهنگامی که در کبد 
رود و هیچ تمایزي بدون  هرکدام از اینها نیز پس از جداشدن و تمایز یافتن به سمت عضو خاصی می

شود  اي که باعث تمایز رطوبات و حرکت آنها به سوي اعضاء می قوه. شود علتِ تمایز دهنده ایجاد نمی
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است که اگر چنین نبود محال بود که این رطوبات از هم تمایز یافته و به سمت عضو خاصی قوه جاذبه 
  .فاغتنم.  جاذبه براي اعضاء است و این برهانی قاطع در اثبات قوة. روانه شوند

  دوم، قوة ماسکه
 از وجه احتیاج قوه غاذیه به ماسکه آن است که غذا بعد. ماسکه نام دارد دومین خادم قوة غاذیه ، 

 لها من لِاَنَّ استحالته البد«. جذب جاذبه ناچار است زمانی بایستد تا شبیه جوهر مغتذي گردد
 پس واجب است ضابطی باشد که آن را تا این مدت در آن جا نگاه دارد و آن ضابط ماسکه .»زمانٍ
  است 

  :فرمایند جناب حاجی سبزواري در اسرار الحکم می
به جهت آن که هضم حرکت کیفیه است و در بعضی و ماسکه که وجودش ضرور است «

خواهد، پس در عضوها ماسکه باید که جسم  مراتب تبدیل صورت نوعیه و هر حرکتی زمانی می
  16».رطب ثقیل را در جوار عضو و مواضع لغزنده نگه دارد تا انهضام واقع شود

یاز به ضابطی باشد پس ستد بدون این که نیاگر کسی بگوید جایز است غذا به نفسه در آن جا با
غذا پس از جذب جاذبه شیئی سیال است و چنین جسمی : حاجتی به ماسکه نیست در جوابش گوییم

   .بر سطح عضو بی قسر قاسر مستحیل الوقوف است
: فرمایند  آن جا که میالحکمه خالصۀو به همین معنی اشارت دارد جناب میر محمد خان بهادر در 

 امساك و نگاه دارد غذا و شیئی نافع بخود را در آن عضو تا قوت و ماسکه براي آن که... «
هاضمه در آن تصرف نموده، هضم نماید و از فعل خود فارغ گردد زیرا که غذا خود به خود در 

ماند و نیز هضم یافته شبیه مغتذي نیست بلکه زمانی باید که مکث نماید تا متغیر و  عضو نمی
  17»و این حرکت در اَین و کیف است و حرکت را الزم است زمانمستحیل و شبیه به عضو گردد 

  :و نیز جناب عالمه شعرانی در بیان قوه ماسکه فرماید
دارد مثالً چند  دوم قوه ماسکه است که اعضاي غذا تا مدتی که الزم است، غذا را نگه می«

خارج نشود، چنان که بندد تا   روي آن میهرا ب» بواب«کند و درِ  ساعت غذا را در معده حبس می
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آخر معده سوراخی است براي بیرون رفتن غذا و آن سوراخ دریچه دارد که : در تشریح گفتند
بندد و چون وقت رسید آن را باز   روي غذا میهرا ب گویند، تا غذا هضم نشده آن دریچه» بواب«

غیر آن مظروف همچنین هر عضوي مانند کبد و روده و رگها و  دهد،  کند و جواز خروج می می
از محل خود غذا دارد و اگر وقتی به مرض یا آفت پیش از وقت  خود را تا هنگام لزوم نگاه می

  18».آورد خارج شود دردهاي سخت پدید می

  :دالیل وجود قوة ماسکه
از جمله جناب آخوند در فصل . اند  براي وجود ماسکه نیز به برهان و وجدان استدالالتی نموده

  :فرماید  نفس اسفار میاول از باب سوم
» و اما القوة الماسکۀ فوجودها فی المعدة و الرحم مشاهدةٌ بالتشریح، و فی غیرها معلوم

بالبرهان، اما المعدة فانا اذا أعطینا حیواناً غذاء رطباً أو یابساً ثم شرحنا فی ذلک الوقت بطنه 
و أما الرحم فاذا اجتذب الیه . وجدنا المعدة محتویۀ على الغذاء الزمۀ له من جمیع الجوانب

شدیداً من جمیع الجوانب منطبق الفم بحیث ال یمکن أن یدخل   منضماً الیه انضماما ًىالمنی یر
انک شققت بطن الحیوان الحامل من اسفل السرّة الى نحو الفرج و  فیه طرف المیل، و لو

ۀ فی غیرهما من و أما الحجۀ على وجود الماسک. کشفت عن الرحم وجدت الرحم کما ذکر
 علیها و البد فی  األعضاء فهى أن االجسام الغذائیۀ اجسام ثقیلۀ لغلبۀ األرضیۀ و المائیۀ

امساکها فی زمان االنهضام و هو حرکۀ استحالیۀ واقعۀ بعد الجذب الى مواضع االعضاء من 
 یقف بطبعها قوة ممسکۀ الى غیر طبیعۀ الغذاء و الشراب ألنها لرطوبتها و میعانها و رقّتها ال

  19».فی تلک المواضع المزلقۀ
شود و در غیر معده و رحم  یعنی وجود قوة ماسکه در معده و رحم به تشریح نمودن مشاهده می

اما معده، پس زمانیکه ما به حیوان غذایی تر یا خشک بخورانیم و بعد شکم . گردد به برهان معلوم می
غذا و در برگیرندة آن از جمیع جوانب است، خواهیم آن را بشکافیم معدة آن را در حالی که محتوي 
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بینیم که به شدت از جمیع  و اما رحم، پس زمانیکه منی به سوي آن جذب شود، منی را می. یافت
توان انتهاي چوب  جوانب منضَم شده و دهانۀ رحم نیز بسته شده است به طوري که حتی نمی

یوانی را که حامله است از ناف تا فرج بشکافی و و اگر شکم ح. کشی را نیز در آن داخل کرد سرمه
اما دلیل بر وجود . رحم را در بیاوري رحم را از همه طرف محتوي بر منی یا فرزند خواهی یافت

ماسکه در غیر معده و رحم، از دیگر اعضاء این است که اجزاء غذایی به جهت غلبه نمودن خاك و 
گیرد ناچاریم که مدتی این  ه در آنها عمل هضم صورت میآب بر آنها اجزاي سنگینی هستند و زمانی ک

اي است که بعد از جذب شدن غذا تا  عمل هضم حرکتی استحاله. اي نگه بداریم غذاها را به واسطۀ قوه
اي غذا و شراب را به غیر طبیعتِ خود  گیرد و آن حرکت استحاله رسیدن به مواضع اعضاء صورت می

دارنده این است که غذا و شراب به جهت رطوبت و رقّتی که دارند  وة نگهعلت نیاز به ق. گرداند می بر
اي باشد تا غذا و شراب را براي هضم در  لذا باید قوه(کنند  به طبیعت خود در مواضع لغزان توقف نمی

  )مواضع مذکور نگاه دارد
ماید و ن جناب فخر رازي در مباحث مشرقیه دلیل دیگري را بر وجود ماسکه در رحم بیان می

  :فرماید می
الثانی، انّ الجرم المنی طبیعته تقتضی الحرکۀ الى اسفل فلو ال ان فی جوهر الرحم قوة ماسکۀ «

  20».تمسکه لما توقف و بهذا الطریق اثبتنا هذه القوة فی سائر االعضاء
کند پس اگر در جوهر رحم قوة  یعنی طبیعت جرم منی این است که به سمت پایین حرکت می

کند و بدین طریق وجود قوة  اي نباشد تا منی را در خود نگه دارد، منی در رحم توقف نمی دهنگهدارن
  .شود ماسکه در سائر اعضاء اثبات می

  سوم، قوة هاضمه
 وجه احتیاج غاذیه به هاضمه آن است که غذاي مجذوبِ. سومین خادم قوة غاذیه، هاضمه نام دارد

 از آن که مستعد بدان گردد و این استعداد حاصل کند مگر بعد ممسوك، قبول صورت عضوي نمی
شود مگر بعد از این که قوام و مزاج او چنین صالحیتی پیدا کند و مزاج و قوام هرگز چنین  نمی

اي که اجزايِ غذايِ مجذوبِ ممسوك را تفریق و ترقیق و تغلیظ نماید و  یابد مگر به قوه صالحیتی نمی
اي است که آنچه را جاذبه و ماسکه جذب و مسک  گر هاضمه قوهبه عبارت دی. آن قوت هاضمه است
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کند و آن را براي فعل مصوره یعنی ساختن مزاجی صالح در آن آماده  اند به قوامی استحاله می نموده
  .سازد می

  :فرمایند الرئیس در فصل اول مقاله اولی نفس شفا در بیان آن می جناب شیخ
ماً الى طبیعۀ المغتذي دفعۀً، بل اوالً یستحیل استحالۀً ما انّ الغذاء لیس انما یستحیل دائ«

عن کیفیته و یستعد لالستحالۀ الى جوهر المغتذي، فتفعل فیه قوةٌ من خدم القوة الغاذیۀ و هى 
الهاضمۀ، و هى التی تذیب الغذاء فی الحیوان و تعده للنفوذ المستوي، ثم انّ القوة الغاذیۀ 

 اول اإلحالۀ الى الدم و األخالط التی منها قوام البدن على ما بینا تحیله فی الحیوان الدموي 
  21».ىفی مواضع اخر

شود بلکه اوالً باید از کیفیتی که  یعنی غذا به طور دفعی و آنی به طبیعت غذاخورنده استحاله نمی
د و دارد نوعی استحاله یابد و داراي این استعداد گردد که به جوهر و ذات غذاخوار مستحیل شو

باشد کاري در آن انجام دهد و این هاضمه است که غذا را  اي از خادمان قوة غاذیه می هاضمه که قوه
سپس این قوه غاذیه در . سازد در حیوان ذوب کرده و آن را براي نفوذ مساوي در اعضا فراهم می

کند و شرح  یحیوان دموي، نخست غذا را به خون و اخالطی که قوام بدن حیوان به آن است احاله م
  .این مطلب را در جاي دیگر بیان کردیم

  فرق میان غاذیه و هاضمه
فعل قوة هاضمه : اند نزد محققین قوة غاذیه غیر از قوه هاضمه است، در بیان فرق میان آن دو گفته

عضو شیئی از خون    بدین صورت که وقتی جاذبۀ شود، پس از انجام فعل جاذبه و فعل ماسکه آغاز می
ماسکۀ عضو آن را در خود نگه داشت، خون در این لحظه صاحب یک  خود جذب کرد و قوة را در 

اي است که وقتی تبدیل به عضو شد این صورت نوعیه از او مضمحل و صورت دیگري  صورت نوعیه
 کونی براي صورت عضوي و فسادي  یابد، یعنی یک کون و فسادي تحقق می. شود در او حادث می

البته سخن از کون و فساد مربوط به فلسفۀ مشاء است چراکه طبق مبناي اصیل (براي صورت خونی 
حکمت متعالیه جناب آخوند، جهان یکپارچه در حرکت جوهري است و هرچه هست در حال شدن و 
بودن است پس فسادي نیست تا کون جدیدي حاصل شده باشد بلکه آنچه هست صورت جدیدي 
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شود مگر  و این به اصطالح مشاء کون و فساد حاصل نمی!) فهماست که بر صورت قبل نشسته است، فا
اي که به واسطۀ آن استعداد مادة دمویه رو به نقصان و استعداد مادة عضویه رو به اشتداد رود و  به قوه

این حالت چنان استمرار یابد تا آن جا که استعداد ماده دمویه به کلی از بین رفته و استعداد مادة عضویه 
پس بعد از تشکیل صورت عضویه دو حالت خواهیم داشت؛ .  را به صورت عضویه دهدجاي خود

شود و حالتی الحقه که بعد از تشکیل  حالتی سابقه که قبل از تشکیل صورت عضویه را شامل می
از حالت سابقه که ازدیاد استعداد قبولِ صورت عضویه بود تعبیر به . گیرد صورت عضویه را دربرمی

و این بیانی مستوفی . الت الحقه که حصول صورت عضویه بود تعبیر به غاذیه می شودهاضمه و از ح
  .در فرق میان هاضمه و غاذیه است

کند اما به بیان جناب  اگرچه امام فخر رازي در مباحث مشرقیه دو اشکال بر این فرق بیان می
 هر دو اشکال دفع )215بیروت صفحۀ (و شرح هدایه اثریه ) 83 صفحۀ 8جلد (آخوند در اسفار 

  .کنیم و ما براي رعایت اختصار از ایراد و جواب آن صرف نظر می. گردد می
 الحکمه کالمی شیوا در بیان فرق میان هاضمه و غاذیه صۀخان بهادر در کتاب خال جناب میرمحمد

  :فرمایند جوییم، ایشان می دارند که ما اکنون به نقل آن تبرك می
ذیه آن است که هاضمه مهیا سازد غذا را که جزو عضو گردد بالقوه، و غافرق میان قوت هاضمه «

 ثانیه نامند و ةمغیرگرداند او را جزو عضو، و این را   اولی نامند و غاذیه آن که میةمغیر و این را
فعل آنست یعنی چون قوت جاذبۀ عضویه جذبِ قدري از خونِ الیقِ غذاي خود  22مهمتّفعل آن 

ضویه آن را نگاهداشت و قوة غاذیه در آن تصرف نمود مستحیل به صورت نمود و قوه ماسکۀ ع
ه آن بالکل از آن زایل گشته و قابلیت صورت عضویه عضویه گردانید به تدریج که صورت دموی

گردد، یکی سابقه و دوم  ، پس در آن دو حالت عارض میهمغیردر آن بهم رسید به تصرفِ قوت 
 اولی نامند و الحقه را قوت و فعل غاذیه و مغیره ةمغیرهاضمه و الحقه، سابقه را قوت و فعلِ 

ثانیه و این افعال آنهاست در غذاء محمود، و اما در غذاي غیر محمود که فضولست، آنست که 
نماید و آنچه از آنها صالح و قابل غذائیت اعضاء است تحصیل  المقدور در آن تصرف می حتی

نماید تا آن که جزو عضو گرداند و آنچه قابل نیست بهر نحو و  نموده به دستور در آن تصرفات می
  کند، نماید و اگر قابل دفع نیست قابل آن گردانیده دفع می طریق که اقرب و اسهل یابد دفع می
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منتشر و متفرق گشته، قبول دفع به زودي  مثالً اگر بسیار رقیق است که به سبب کمال رقّت، 
چسبد لزوجت آن را  نماید و اگر لزوجت دارد که به اعضاء می  مینماید، آن را قدري غلیظ نمی

 و القوام  گرداند و اگر مختلف االجزاء سازد و اگر بسیار غلیظ است آن را اندك رقیق می زائل می
  ».گرداند و نضج عبارت از این است چنانچه ذکر یافت است آن را متشابه و متساوي می

 غیر از مغیرة اولی و مغیرة »ة ثانیه نامندمغیراولی و غاذیه را ة  مغیرهاضمه را«: آن که فرمود
  .ثانی در عبارت پیشین حاجی سبزواري در اسرارالحکم است، چنانچه وجه تفاوت ذکر شد

  هضوم اربعه
و اما باید دانست که قوه هاضمه را هضمهاي چهارگانه است که ما قبالً اشارتی مختصر بدان داشتیم و 

  .شویم عریف تفصیلی آن میاکنون وارد ت
چنانچه گذشت غذا جسمی است که شأنیت جزیی از بدن شدن را داراست لذا هرگاه غذا وارد بدن و 

نام این . گردد از آن جا وارد معده شد در معده به جوهري که مانند آب کشک غلیظ است مستحیل می
  .گویند  می23»کیلوس«جوهر را در زبان سریانی 

رود مگر این که در  ز صورت نوعیه غذا به حال خود باقی است و آن از بین نمیاما تا این جا هنو
معده خوب پخته شده و صافی آن به سمت جگر رود و آنچه غلیظ و کثیف است به امعاء هدایت 

شود که هرچه کیلوس و  از انسان خارج می) مدفوع(شود، لذا فضوالت هضم اول به صورت براز 
شود که   بیشتر باشد فضول آن کمتر است و جویدن معینِ هضم اول شمرده میصافیِ غذايِ نضج یافته

هرچه در هنگام غذا جویدن بیشتر صورت گیرد معده در هضم نمودن غذا و تبدیل آن به کیلوس 
  .تر است راحت

ماساریقا . شود نام دارند وارد جگر می» ماساریقا«صافیِ غذا به نام کیلوس از طریق رگهایی که 
صافیِ غذا وقتی وارد جگر شد در . اند  بسیار باریک و پر صالبت هستند که در مقعر کبد واقعرگهایی

یابد به طوري که صورت نوعیه غذا در جگر از بین رفته و استحاله شده و  جگر نیز نضجی دیگر می
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اي  دهماحصلِ چنین نضجی در جگر که همان عمل هضم دوم است ما گردد،  تبدیل به اخالط اربعه می
  :فرماید در این باره می» ذخیره خوارزمشاهی«جناب جرجانی در . باشد  می24»کیموس«به نام 
بباید دانست که طعامها که خورده شد چون به معده اندر آید حرارت معده آن را بگوارد و «

آب از پس طعام خورده شود بدان بیامیزد تا حرارت معده آن را تمام پزد و بگوارد و چون کشک 
بی کند که آن را کیلوس گویند و این گواریدن را طبیبان، گواریدن نخستین گویند و حرارت آ

معده اندر این گواریدن تنها بسنده نباشد لکن حرارت اندامهاي دیگر که گرد معده نهاده است اندر 
 تر چون تمام شد، جگر هرچه از این کیلوس پخته. تا تمام پخته و کیلوس گردد... آن یاري دهد

  »...است و لطیف به خویشتن کشد
  .گیرد و آن عبارت است از صفرا و بلغم و خون و سودا پس تولد اخالط اربعه در جگر صورت می

آید و به فارسی زهره و  صفرا خلطی است لطیف و رقیق و زرد رنگ که در سر جگر جمع می
  .شود تلخه نامیده می

  .شود نشین می گر تهسودا خلطی است ثقیل و کثیف و سیاه رنگ که در ج
  خون خلطی است که در وسط جگر نضج و طبخ تام یافته و آن سرخ رنگ است 
  .باشد و بلغم خلطی است که در وسط جگر نضج و طبخ تام نیافته و رنگ آن سفید می

  .باشد می) بول(فضول هضم دوم قاروره 
 و رگها به یک بدین صورت که غذا در عروق. گیرد سومین هضم در رگها و عروق صورت می

لذا از این هضم . شود تا بدین طریق قابلیت تبدیل به هر یک از اعضاء را پیدا کند مادة کلی تبدیل می
  .کنند تعبیر به هضم عروقی می

هضم چهارم که به نام هضم بافتی یا اندامی و یا عضوي معروف است در خودِ اعضاء صورت 
ر عضوي به وسیلۀ همان عضو تغییري یافته و تبدیل به گیرد، بدین طریق که غذا پس از ورود در ه می

  .شود همان عضو می
فضول هضم طبیعی سوم و چهارم مشترکاً عرق، چرك، بازدم و تولید منی و فضول غیر طبیعی این 

  .باشد  عرقِ بیش از حد در کشالۀ ران و زیر بغل و پیدایش دمل و غدد می,دو
یانی شیوا و روان از قوة هاضمه و هضمهاي چهارگانه آن  در بعلیھ رحمةاهللاجناب عالمه شعرانی 

  :فرمایند می
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سیم قوه هاضمه از قواي عجیبه بدن انسان و حیوان است چون اجسام غذایی بدین صورت و «
مزاج که دارند الیق آن که جزء بدن شوند نیستند، بلکه هر عضوي از اعضاي بدن را غذاي عضوِ 

ر خود بدن طبخ و نضج بیند و پخته شود و بعضی مواد که از بدن دیگر مناسب نیست و باید غذا د
اگر نان را به همین حالت که هست . شود با آن آمیخته گردد و مزاجی نو حاصل شود ترشح می

شود بلکه در معده در حرارت غریزيِ بدن با اندکی ترشی خاص  داخل گوشت بدن کنند غذا نمی
دانست هر غذا را چه اندازه از  عده مقرر فرمود و خود میو مواد دیگر که خداي تعالی در نسج م

کند که پیش از آن نبود آن مواد   و غذا مزاج خاص پیدا میشود آن الزم است، از معده تراوش 
داند آن را چگونه  ی نمیسشود و ک  اگر نباشد غذا هضم نمیشود هاضمه که از معده تراوش می

پس از آن شیره خالص غذا کیموس از عروق . بگیرندباید ساخت مگر از خود معده حیوانات 
ها و اعالی معده جذب  گویند از دیواره روده ماساریقا که به زبان امروز شیلیفرومزانتریک می

بیند و در آن  وارد خون ورید شده در کبد هضم دیگر می» باب الکبد«شود تا ورید معروف به  می
یل دارد، تا خون حامل غذاهاي مختلف بدن جا غذا به صورت خون است و هضم آن خود تفص

 است و خون که غذاها را  بزرگیشود و آن رگ اند از کبد داخل ورید اجوف می که دو هضم دیده
شود و یک راه نیز به کلیه دارد که همه خون  از کبد گرفته به توسط اجوف به همه بدن منتشر می

 کنند و باصطالح امروز قرنطینه شوند تا اجوف و غذاهاي محموله آن ناچار باید از کلیه عبور
باري غذا در . هرچه سم و مضرات و زواید از غذاها در خون مانده به توسط بول دور ریخته شود

بینند تا الیق آن شوند که جزء بدن گردند و هضم چهارم در خود  رگ و عروق نیز هضم سیم می
اه دارد و باید استخوان بدن غذاهاي است زیرا که خون غذايِ مناسب هر عضوي را همر اعضاء

یک مناسب دیگري نیست مگر خود  خود را از خون فراگیرد و مردمک چشم نیز، و غذاي هیچ
چشم از غذا چیزي مناسب خود سازد و استخوان مناسب خود، و این هضم آخرین، هضم چهارم 

  25».است
و هضوم اربعه را در غالبی  غرر الفرائد، خوادم قوه غاذیه 133جناب حاجی سبزواري در غرر 

  :فرماید منظوم چنین بیان می
  هاضمـۀ لهـا هضوم أربعـــۀ         ــۀـــۀ و دافعـــــاسکـم ۀ ـجـاذب                
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  و الکبـدي الثـان للکیـمـوس         ـــوسـدي للـکیـلـــا المعــأوله                
  ـراء سـوداء و بلغـم و دمـصف         مـراً قســـجاً رغوة عکـا نضیــفج                
  و فی جـداول و فی سواقـــی         ــیــــالقــــث اذ اوردةً یـالـــث                
  رابع فی األعضـا زکنـروقٍ الـع        نـــعري مـو فی رواضع و فی الش              

 الحکمه صۀاز جناب میرمحمدخان بهادر در خالاکنون براي تبیین بیشتر هضوم اربعه به کالمی نغز 
  :نماییم استمداد می

اول کیلوسی نامند هضم و بالجمله هضم یا الزم ندارد خلع صورت غذایی را بالتمام و آن را «
 غذا در دهان و انتهاي آن غضمباشد و شبیه به کشک آب غلیظ و ابتداي آن هنگام  که در معده می

عروق ماساریقا به کبد و اثقال آن به امعاء، و یا الزم دارد خلع   واسطۀ بهصافیِ آنست  رفتنِ لطیفِ
م کیموسی نامند که در کبد یصورت غذائیه را بالتمام و لبس صورت خلطیه را، و این را هضم د

باشد و ابتداي آن در ماساریقا و آمدن به کبد و انتهاي آن رفتن از کبد به عروق است، و یا الزم  می
 در مزاج و دردگلون و قوام که در هر عضو که برسد شبیه بدان  یه به عضو را در مزاج ودارد تشب

و ابتداي آن در عروق محدب    عروقی نامند و رطوبت ثانیه نیز،سیمرنگ و قوام و این را هضم 
است، و یا الزم دارد قبول  ترشح آن رطوبت در عروق صغار متصل به اعضاءه کبد و انتهاي آن ب

  26».عضوي و جزء و عضو شدن را بالفعل و این را هضم رابع نامندصورت 
  :فرماید  در توحید مفضل در این باره می الّسالم علیھامام ملک و ملکوت امام صادق 

طعام به ! اي مفضل، دربارة رسیدن غذا به بدن و تدبیري که در آن به کار رفته است، بیندیش«
 آن را در رگهاي نازکی که میان آنهاست  کند و چکیدة  میشود و معده آن را آماده معده وارد می

گذارد خود غذا به کبد برسد و  کند و نمی اي است که غذا را تصفیه می فرستد و به گونه به کبد می
پس . باعث زحمت آن شود و این بدان جهت است که کبد لطیف است و تحمل سختی را ندارد

کند و به وسیله مجاري خاصی که به این کار  خون میچون کبد آن را پذیرفت آن را تبدیل به 
رساند و هر  فرستد، مانند جویهاي آب که آب را به زمین می اختصاص داده شده به تمام بدن می

شود به جاهایی که براي این کار آماده شده  نوع فضوالت و کثافاتی که از آن حاصل می
یسه صفرا و هرچه سیاه باشد به طحال و هرچه هرچه از آنها تلخ و صفراوي باشد به ک فرستد،  می
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پس در حکمت و تدبیري که در بدن به کار رفته است . فرستد از جنس رطوبت باشد به شانه می
الت را و ظرفها در جاهاي مخصوص خود قرار گرفته تا فضوبیندیش و ببین که چگونه این اعضاء 

پس . شود باعث بیماري و نابودي بدن میدر خود جاي دهد و آنها در تمام بدن منتشر نشوند که 
  ».تدبیر را به کار برده استاین مبارك است کسی که این کار را انجام داده و 

  چهارم، قوة دافعه
وجه احتیاج غاذیه به دافعه آن است که هر غذايِ . چهارمین خادم قوة غاذیه، دافعه نام دارد

اي باقی   فضلهدر هر عضوي ة پس بالضرور.باشد مجذوبی مرکب از دو جزء صالح و غیر صالح می
ماند که نیاز به دفع آن است چراکه ماندن فضله باعث تضرر بدن و فساد آن است پس دفع آن الزم  می

  .دافعه است  باشد، بنابراین غاذیه را خادمی دیگر به نام قوة و دفعِ بدون دافع محال می
  :فرماید جناب حاجی سبزواري در بیان آن می

تبرز و ادرار و انبات شعر و ه آید از غذا دفع کند ب عه که آنچه فضولست و به کار نمیو داف«
ظفر و اخراج فضول و اوساخ از منافذ محسوسه چون عین و اذن و انف و غیر محسوسه چون 

  27»مسامات
و نیز جناب میرزا ابوالحسن شعرانی که روضۀ رضوانش در دارالحکمۀ شهر ري واقع است، در 

چهارم قوه دافعه که هرچه به کار نیاید براند و بیرون کند یا چیزي که در جاي  «: فرماید میبیان آن 
ها از جایی به  خود نیست به جاي مناسب خود براند مثالً غذا را از معده بیرون کند و در روده

و شاید جایی براند و زاید را از تن بیرون کند، مثالً عرق بدن و اشک چشم و چربی و امثال آن را 
  28».موي و ناخن هم به دو جهت دفع شوند

  اند؛ دافعه در بدن انسان دو دلیل ذکر کرده براي اثبات وجود قوة
ها دارد و آن این است که در هنگام استفراغ  دلیل اول اختصاص به وجود دافعه در معده و روده

افتد که گویا از جاي خود  نمودن و قی کردن چنان معده براي خارج نمودن محتویات خود به تالطم می
کنده شده و به سمت باال آمده تا آنچه درون خود دارد به بیرون بریزد و نیز هنگام دفع حاجت نمودن 

افتند که گویا به سمت پایین آمده تا فضوالت را دفع نمایند  ها چنان به کار می شود که روده مشاهده می
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ها در هنگام مدفوع کردن، نیست  رکت رودهو احساس حرکت معده در هنگام قی کردن و احساس ح
  .جز به دلیل وجود قوة دافعه در این اعضاء

اعضاء است این است که خون وقتی به اعضاي گوناگون  دلیل دوم که مثبِتِ وجود دافعه در همۀ 
رسد با اخالط ثالثه اعنی صفرا و سودا و بلغم آمیخته است، لذا هر عضو آنچه را که از این اخالط  می

نماید، چراکه اگر اخالط  کند و باقی که همان اخالط منافی هستند را دفع می نیازمند است اخذ می
مانند و موجب عدم تخلّص عضو و ضرر وارد آمدن  منافی را دفع نکند آن اخالط در نزد عضو باقی می

دفع نماید و آن اي باشد تا اخالط غیر مالیمِ طبعِ هر عضو را  پس لزوماً باید قوه. گردند به آن می
  .دافعه است قوة

   غاذیه  تطهیر قوة
قبل از بیان دومین قوة . اي از ذکر خادمان قوة غاذیه به عنوان اولین قوة نفوس نباتی این بود خالصه

. نفس نباتی به نام قوة نامیه، الزم است پیرامون تطهیر نمودن این قوا عرایضی را خدمتتان تقدیم بداریم
فعل این قوا هیچ   و تذکیه و تطهیر و تخلیۀ از رذایل اخالقی، عالِم شدن به نحوةچراکه بدون تهذیب 

  .سودي براي انسانیتِ انسان نداشته و این علوم زینتی براي او نخواهد بود
  تـرا رهــزن شـود ماننـد ضِدت     علـوم رسمــی اَر نَبـود معـدت         

 با الفاظ بازي کردن و عبارت پردازي روحي فداه  آملی به تعبیر حضرت استادم عالمه حسن زاده
نمودن حرفی است و دلِ آگاه و سوز و گداز داشتن و با حسن مطلق به سر بردن امري دیگر است، و 

. اند که دلِ مرده و روح افسرده دارند چه بسا ارباب مقال سرگرمِ به قیل و قال و انباشته از اصطالحات
  : فرمایند حضرتشان در دفتر دل می

  دهد غیر خسـارات چه حاصل می      تـرا انبــار الفــاظ و عبــارات           
  کاه و چه از   ز الفـاظ  انبـاري چه       چو نبـود نـور علـم یقـذف اهللا           
  قدر و قیمت افزونی است با کاه     به      نـه بلکـه نـزد مـردان دل آگـاه           

  :فرمایند دیگر از آن میو در جاي 
   بـه کـرّ و فـر و ایمـاء و اشارات            گمانت این که با خرج عبارات                  
   ورم کـردي و پنـداري که چاقـی   سـوار رفـرف هستی و براقـی                 



اي باشد که  اید به گونهتمامی اعمال و نیات ما ب. ما انسانیم و جز خودسازي وظیفۀ دیگري نداریم
اي جز  به تعبیر بزرگان دینمان معرفت فکري بدون معرفت شهودي ثمره. ما را بدین مقصود هدایت کند

تعلیم فنون، قرین شهودِ حقایق نخواهد شد مگر به تزکیۀ باطن و . افزودن حجاب بر حجاب ندارد
بر بدنش نشود قادر بر معرفت نفس زیرا اساساً تا انسان پاك و پاکیزه و مستولیِ . تهذیب اخالق

 آن را بدین عبارت االرواح هۀنخواهد شد و این همان معناي گفتار انباذقلس است که شهرزوري در نز
لیس یقدر احد ان یعرف النفس االّ من کانت نفسه طاهرةً زکیۀً مستولیۀً على «:  است نقل کرده

   29»بدنه فیعرف حینئذٍ ما النفس
.  باید دارو داد تا مادة بیماري ریشه کن شود آنگاه وي را تقویتِ غذایی کردآري بیماري را اول
ها و زیادتی مرض  هاي مرض، تقویت غذایی نمودن موجب تقویت جرثومه وگرنه با بودنِ جرثومه

  .شود می

  آداب اکل و شرب
به اکنون جهت تطهیر نمودن قوة غاذیه و خادمان وي و جهت صحت نفس انسانی براي ارتقاء 

کماالت قرآنی اموري را به عنوان آداب تناول اغذیه و اشربه یا تدبیر ماکول و مشروب که مستفاد از 
  .کنیم تقدیم محضر گرامیتان می احادیث و روایات و کتب طبی است،

اول این که نباید غذا را زیاده از مقدار الزم و کمتر از آن خورد، چرا که زیادتی از مقدار باعث 
در روایت است که در تناول غذا . گردد یگر مفاسد و تقلیل آن موجب ضعف و ذبول میعفونت و د

 کرد، اعنی هرآنچه اشتهاء داشت نباید خورد بلکه هنوز یک سومِ اشتهاء باقی  نباید تبعیت از اشتهاء
د، دلیل آن هم این است که اگر انسان به مقدار میلِ درونی غذا بخور. مانده باید دست از غذا کشید

توان آنچنان که سزاوار است قبول هضم و نضج کند، زیرا  گردد و چون پر شد نمی معده ممتلی و پر می
لذا اگر معده بیش . گردد زیاده و کشیده می مقدار غذا در هنگام هضم به سبب تخلخل اجزاء، : اند گفته

 هضمِ صحیح غذا عاجز افتد و از از اندازه پر باشد براي انجام عمل هضم به مخاطره و سختی می
  .ماند می
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نمایند و گاه به جهت رعایت کردن و  عموماً مردم در نزد حضور غذاي لذیذ میل به زیادتی اکل می
محافظت نمودن از قوت و برومندي خود و خوف از عروض ضعف و ترس از فقدان و نیافتن مثل آن 

  .کنند غذاي لذیذ در وقت دیگر، میل به زیادي خوردن می
 این که باید در همه وقت اعتدال در اکل غذا نمود، یعنی نباید روزي بسیار سیر خورد و دیگر

  .روزي دیگر بسیار گرسنه، که انتقال از ضد به سوي ضد باعث عجز طبیعت بدن و فساد آن است
دیگر این که الزم است بدن پس از تناول غذا مقداري آرام بگیرد و ساکن باشد، زیرا هضم تام 

وقتی بدن ساکن و طبیعت متوجۀ هضم نمودن غذا . گیرد مگر به اجتماع حرارت در بدن نمیصورت 
لهذا در . گردد شود و باعث سرعت هضم می گردد و در معده جمع می حرارت نیز متوجه آن می شد،

روایات است که بعد از تناول غذا چند قدم حرکت کنید تا غذا در قعر معده قرار گیرد و سپس سکون 
مقداري : اند شود، لذا فرموده ستراحت نمایید و استراحت به دراز کشیدن به وجهی تام حاصل میو ا

پس از تناول به پهلوي راست دراز بکشید تا غذا در معده استقرار یابد زیرا قعر معده در جانب راست 
یابد، لذا بعد از  پس از دراز کشیدن بدان جانب، غذا به زودي در قعر آن رفته و استقرار می. قرار دارد

آن نیکوست که تا زمانی درازتر به پهلوي چپ دراز کشیده تا غذا به خوبی هضم گردد، زیرا کبد که 
گرم است و در جانب راست واقع است در این حال بر روي معده آمده و مشتمل بدان شده و موجب 

بخوابند تا صافیِ کیلوس و پس از آن خوب است که بار دیگر به پهلوي راست . گردد نیکویی هضم می
  .توسط عروق ماساریقا جذب کبد گردد، زیرا همان طور که گفتیم کبد در سمت راست واقع است

. اند اطباء مضرترین اشیاء در مشوش شدن هضم را، حرکات سنگین و عفیف بعد از تناول شمرده
د و خوابیدن بعد از باش اما حرکات سبک و خفیف موجب انحدار و فرو رفتن غذا و معین بر هضم می

 .غذا قبل از استقرار آن در قعر معده، مضرّ و مذموم اطباء است

دیگر این که غذاهاي گوناگون را در یک اکل جمع نکند، اعنی در یک نوبت غذا خوردن، از اطعمۀ 
عام ء الدوى ادخال الطودأَ «:فرمایند  میالّسالم علیھدر روایت است که امام رضا. مختلف استفاده نکند

  . بدترین مرض داخل کردن غذا بر غذا است»على الطعام
اگر در روي سفره دو غذاي غلیظ و لطیف مثل پلو با سوپ بوده باشد سزاوار است که اول غلیظ 

تر است و تقدم غذاي غلیظ بر غذاي  را بخورد و بعد لطیف را، زیرا هضم در قعر معده قوي) پلو(
 قعر معده جاي گرفته و خوب پخته شود و سپس غذاي شود که غذاي غلیظ در لطیف موجب می

  .لطیف را هضم نماید



: در نزد طبیبان مجرّب جمع نمودن بعضی از غذاها به شدت منع شده است از آن جمله است
سازد و  خوردن ترب همراه ماست، و خوردن شیر با ترشیجات زیرا ترشی شیر را در معده بسته می

اي  منهزساد سمی است، و خوردن شیر با ماهی زیرا محدث امراض مبسته شدن شیر در معده محدث ف
شود، و خوردن پنیر تازه با ماهی، و خوردن ماست با گوشت طیور مثل  چون جذام و برص و قولنج می

اند، و خوردن انگور پس از کلّه زیرا انگور به سبب  مرغ، خوردن سویق با شیر برنج که باعث قولنج
گردد اما اگر اول انگور بخورد بعد کلّه اشکالی  ی لزوجت و بلغمیت کلّه میرطوبت خود باعث زیادت

شود زیرا انار به جهت قبض خود  ندارد، خوردن انار بعد از طعامی که با گوشت و حبوبات پخته می
و هر چه با سرکه ساخته شود جمع آن با برنج نشاید، و . شود باعث نفخ و عدم انهضام آن اطعمه می

ن کبوتربچه با پیاز و سیر و خردل، و خوردن عسل با خربزه، و خوردن سیر با پیاز، و خوردن نیز خورد
  .و بهتر است پنیر تر و شیر با هیچ غذایی نخورد. فندق با بادام، و خوردن شیر با خربزه

بدان به  «:مایندفر  خطاب به مأمون الرشید میلّتحیةوالثناءااواوالدھ آبائھ علىو علیھحضرت امام ثامن، امام رضا 
دارند چیزي را که مشاکل آن است، و هر که زیاده از قدر   هر یک از طبایع دوست میدرستی که

ّ الیق  مقداري که نه زیاده و نه کمتر از حدبه دهد به او، و هر که  حاجت تناول نماید فایده نمی
صرف نماید دهد او را، پس طریق صاحب حفظ صحت آن است که  است تناول نماید نفع می

طعام را به قدر کفایت و صحت بدن خود در شبانه روز و هنوز قدري میل و خواهش او به طعام 
ن که این اصلح است براي معده و بدن تو و آباقی باشد که دست از خوردن طعام بکشد براي 

تزکیه عقل تو و سبکتر است براي جسد تو، و شخصی که خواهد صحیح و سالم و سبک باشد 
و باید که شب طعام را کمتر بخورد و تقلیل نماید و پیران را شب چیزي نخوردن خصوص بدن ا

گردد از ایشان قوتی که تدارك آن ممکن  ّ است زیرا که فوت می که گرسنه باشند بسیار مضر
 غذاي سرد در تابستان و غذاي گرم در زمستان و بخور: به مأمون کردند و فرمودندو خطاب » .نباشد

و بپرهیز از ...  دو فصل دیگر که بهار و پاییز باشند به قدر برداشت قوت و خواهش خودمعتدل در
آن که جمع کنی میان خوردن تخم مرغ و ماهی با هم در یک وقت زیرا که مولد نقرس و قولنج و 

راس است و خوردن شیر با نبیذ به جهت آن که مولد نقرس و برص است و نیز  اضوَجَعبواسیر و 
 و زیاد  در صورت و طحال و مولد ریاح سر و معده است،کّهوردن تخم مرغ مورث لمداومت خ

 و بسیار خوردن چیزهاي ,مورث تنگی و گرفتن نفس و انقطاع آن است, خوردن بیضه جوش داده
گردد از آن  شور و گوشتهاي قدید و ماهی نمک سود شور بعد فصد و حجامت زیرا که عارض می



و خوردن گوشت خام باعث تولید ,  گوسفند باعث کثافت مثانه میشودو خوردن کلیهبهق و جرب 
کرم در شکم است و بسیار خوردن گوشت حیوان وحشی و گاو مورث تحیر عقل و حیرت فهم و 

  »... تبلّد ذهن و فراموشی بسیار است و مداومت بر آن باعث تولید شپش در بدن است
را به کارهاي سخت مشغول ندارد و تحمل دیگر این که وقتی گرسنگی صادق پدید آمد خود 

شود رطوبات بدن را به سوي خود  گرسنگی زیاد نکند و زود غذا بخورد، زیرا معده وقتی خالی می
  . کند و اکثر این رطوبات براي معده مضر است جذب می

 که دانند و بهترین مرغ را مرغی اطباء بهترین گوشت را گوشت برة یک ساله و بزغاله و گوساله می
بیضه نیاورده باشد و بهترین خروس را که بانگ نداده و بهترین نانها نان گندم و فاضلترین ارز آن را که 

  .دانند خوشبو و سپید و باریک باشد و بعد از پختن درازتر گردد، می
عطش صادق هنگامی . دیگر این که تا عطش صادق و احتیاج به آشامیدن آب نشود، آب ننوشد

که طبیعت در انهضام غذا بوده و نیاز به ترقیق و ایصال آن به سایر اعضاء باشد و نیز عارض فرد است 
در مقابل عطش صادق، . شود هنگام رفع یبوست و ازاله و تسکین حرارت، عطش صادق عارض می

عطش کاذب قرار دارد و آن عبارت است از خلطی نمکین و یا غلیظ و یا شدید الیبس که در معده 
. کند گردد و طبیعت بدن براي شستن و دفع آن مواد، طلب آب می جتمع و چسبیده میدهانه آن م

آشامیدن آب در هنگام عطش کاذب بسیار مضرّ است و دفع آن به استنشاق هواي سرد و مضمضه به 
  .آب خنک، اولی است

دن و صبر البته نوشیدن آب در اثناي طعام فقط براي کسانی که گرم مزاجند جائز است زیرا نیاشامی
  .شود نمودن بر عطش باعث ضرر و احتراق غذا می

اند و از آن جمله نوشیدن آب در بین غذا یا بعد از  اطباء نوشیدن آب در بعضی اوقات را منع کرده
دوم آشامیدن آب در حالت ناشتا است زیرا در آن هنگام معده خالی است و آب . باشد آن فی الفور می

فرستد و چنین آبی  لی آن به اعضاي رئیسه بدن اعنی قلب و مغز و کبد میرا بدون توقف با برودت فع
وقتی به قلب رسید خوف خاموش شدن حرارت غریزیه و مرگ ناگهانی است و چون به کبد رسید 

شود و هر  خوف حادث شدن بیماري استسقاء است و چون به مغز رسید باعث سستی اعصاب می
باشد  سوم نوشیدن آب پس از حرکات زیاد و سنگین می. استچقدر آب سردتر باشد ضرر آن بیشتر 

نمایند و جذب نمودن  شوند و آب را فوراً از معده جذب می زیرا در این اوقات اعضاي بدن گرم می
چهارم . شود آب سرد قبل از شکسته شدن سورتِ برودت آن باعث برودت و اماته حرارت غریزي می

 آن همان دلیل مضرّت نوشیدن آب پس از حرکات عفیف و نوشیدن آب بعد از جماع است و دلیل



پنجم نوشیدن آب بعد از حمام . باشد زیرا از جمله حرکات عفیف، خارج نمودن منی است سنگین می
. کردن است خصوصاً در حالتی که معده خالی باشد و هر چقدر آب سردتر باشد ضرر آن بیشتر است

هفتم نوشیدن آب .  از غذاي گرم، زیرا باعث عفونت استششم آشامیدن آب بعد از غذاي شور و بعد
ها و آب به جهت اختالف جنسیت و  دار، زیرا اجتماع آب میوه هاي آب پس از خوردن شیرینی و میوه

هایی چون  شود، مخصوصاً اگر میوه تغایر خاصیت مستلزم فساد و حدوث بادهاي خبیثه و ورمها می
ها بعد از نفوذ آب به  ها و خوردن میوه ا شرب آب قبل از تناول میوهام. هندوانه و خربزه و انگور باشد

هشتم این که نباید وقت خواب و یا بعد از برخاستن از خواب آب نوشید، . سوي جگر اشکالی ندارد
اگر قبل از خواب نیاز به شرب پیدا کرد احوط آن است که پس از نوشیدن مقداري بنشیند و سخن 

نهم این که در معده جمع نمودن آب چاه با نهر نشاید و اجتماع آن دو در معده . بگوید و سپس بخوابد
یازدهم . دهم این که نباید آب را به سرعت نوشید بلکه باید به تدریج نوشید. محدث نفخ و قرقر است

اند بر ظرف آب نفس نکشید و مانع از رسیدن بخارِ درون به آب شوید، همچنین نباید بر آب  گفته
د و باید در هر وقفه از نوشیدن حمد و شکر الهی را به جا آورد و نیز نباید در حالت خوابیده، فوت کر

و نیز نباید آب را . خواه به پشت و خواه به رو، یا به پهلو و یا خم شده و یا گردن کج کرده آب نوشید
ده فرو برد زیرا خوف از ظرف سر تنگ نوشید و نیز نباید آب را از دور بر دهان کسی که آن را باز نمو

بروز بیماریهاي ریوي است بلکه باید لَب را به ظرف آب گذاشته و آب بنوشند و نباید مانند حیوانات 
بهتر است از ظروف چینی و . دهن در ظرف آب فرو برده آب بنوشند که مذموم است و منهی عنه است
سفید باشد بهتر است چرا که یا قدح سفالیِ صاف براي نوشیدن آب استفاده شود و آن ظرف اگر 

گردد و خوب است شکل آن چنان باشد که قعر آن تنگ و  کوچکترین چیزي که در آن باشد معلوم می
گیرد زیاد به نظر آید و نفس را از مالحظۀ آن  دهانۀ آن گشاد باشد به طوري که آبی که در آن جا می

دیگر این که باید آب را در . ستنیز نوشیدن آب در ظروف مسی محدث جزام ا. سیري حاصل گردد
  . شب نشسته و در روز ایستاده نوشید

  پیرامون آداب اکل و شرب
خورید کفشهاي خود را در آورید که آن  غذا میوقتی «: و همچنین در طب النبی آمده است

:  فرمودو »در بازار پستی استخوردن «:  و نیز فرمود»باعث راحتی پاهاي شما و یک سنت زیباست
کند و او و فرزند او از  افتد بخورد، در وسعت روزي زندگی می کس آنچه را که از سفره میهر «

و  »که شخص، بازماندة برادرش را بیاشامداز تواضع است «:  و فرمود»شوند حرام نگه داشته می



سازد و  کند و غمها را بر طرف می ها به هنگامِ نوبرِ آن که بدنها را سالم می  شما باد میوهبر« :فرمود
  ».آنها را به هنگام تمام شدن رها کنید که آن موجب بیماري بدنهاست

   دافعهقوةتطهیر 
و نیز مناسب است به جهت ذکر قوة دافعه، نکاتی را پیرامون آداب تخلّی که مستفاد از روایات 

  .است خدمتتان تقدیم بداریم
ر هنگام تخلّی از انظار مردم و ترك ستر عورت د: پس از در نظر داشتن واجبات تخلّی که عبارتند از

ز در  پس ا همچنین و،ةاستقبال و ترك پشت نمودن به قبله، و شستن موضعِ تخلّی براي ورود به صلو
نظر داشتن محرّمات تخلّی، مانند پاك کردن به اشیایی که احترام آن الزم است مثل ورق قرآن یا 

ه شده، اموري را به عنوان مستحبات و مکروهات کاغذي که اسم خدا و پیغمبران و ائمه بر آن نوشت
  .نماییم تخلّی ذکر می

 وسّلم وآلھ علیھ اهللا صّلى اول این که مستحب است دوري نمودن از انظار مردم در حال تخلّی، زیرا پیغمبر اکرم 
  . هیچ گاه در حالِ تخلّی دیده نشده است

به طوري که عورتش مقابل آن باشد، اما اگر دوم این که مستحب است رو به قرص آفتاب و ماه ننشیند 
رو به آنها باشد و عورتش را کج کند که مقابل آنها نباشد یا اگر حائلی باشد که عورتش را بپوشاند 

  .اشکالی ندارد
  . سوم این که مستحب است رو به باد و پشت به آن نباشد

  .  چهارم از مستحبات، پوشاندن سر در وقت قضاء حاجت است
ذاردن پاي چپ در بیت الخالء هنگام ورود، و خارج شدن با پاي راست در هنگام خروج از پنجم گ

  . بیت الخالء است
 در احوال تخلّی وارد شده است از آن جمله این که الّسالم علیھمششم خواندن دعاهایی است که از ائمه

  .»الحمدهللا الذي دفع عنّی االَذى و عافانی«: پس از دفع پلیدي بگوید
فتم از مستحبات، تکیه نمودن بر پاي چپ و انداختن سنگینی بدن روي آن و باز کردن پاي راست  ه

  .است
  .دهند  هشتم عمل استبراء است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می



 نهم شستن محل تخلی با دست چپ است، زیرا خداوند دست چپ را براي کارهاي مادون و سافله و 
  .اي امور عالیه قرار داده استدست راست را بر

و اما مکروهات تخلی چند امر است؛ اول این که مکروه است شستن محل با دست راست در حال 
  . اختیار

دوم از مکروهات بول کردن در حالت ایستاده چنان که در روایت آمده هر که ایستاده بول کند بیم 
  .آن است که دیوانه شود

  .ن و چه راکد  سوم بول کردن در آب چه روا
  چهارم غائط کردن در خیابان

آیند مانند کنار  پنجم غائط کردن در محل برداشتن آب و جایی که مردم براي بردن آب به آنجا می
  .ها ها و سر چاههاي آب و چشمه رودخانه

  .اي که مالک آن راضی نیست ششم غائط کردن در اطراف خانه
شود مانند جایی که اجتماع مردم یا  ردم بر او میهفتم غائط کردن در محلهایی که باعث لعن م

  .آیند مسافرین در آنجا فرود می
رسند و لو زیر درخت  ها بدان می هشتم غائط کردن پاي درخت میوه دهنده یعنی آنجا که میوه

  .نباشد
نهم غائط کردن در سوراخ حیوانات، چنان که در روایات وارد شده خوف اذیت آن حیوان یا جن 

  .باشد یا خوف این است که آن حیوان به غائط اذیت شود  کننده میبه غائط
مسواك زدن در حال تخلّی، در روایت است که مسواك کردن در آن حال موجب پستی و خواري 

  .نفس است
کنیم و بار دیگر بیان  اکنون به ذکر همین مقدار از آداب اکل و شرب و نیز آداب تخلّی اکتفا می

توانیم همواره بدنی صحیح و سالم  از ذکر این امور آن است که با رعایت آنها میداریم که غرض ما  می
تواند نفس  داشته باشیم و از آنجا که بدن مرکب نفس است لذا سالم داشتن و محافظت نمودن از آن می

گر تر ساز؛ به بیان دی تر نموده و آن را قوي را فارغ از اشتغاالت مادي، براي کسب حقایق علوي آماده
نفس هر چقدر براي تدبیر بدن به جهت امراض و نقائص عارض بر آن به مخاطره و سختی بیفتد، 

تر کردن نفس جهت اخذ حقایق و  پس براي آماده. تواند حقایق ملکوتی را اصطیاد نماید کمتر می
.  رعایت کنیماستیالي آن به مقامات فوق تجرّد، الزم است که این آداب و آدابی دیگر شبیه این را دائماً

زیرا عمل نکردن به هر یک از آنها مضرات و مفاسدي را براي بدن به همراه دارد و نهایتاً باعث اشتغال 



توان این امور را اصولی در جهت تطهیر قواي نباتی نفس ناطقه  بنابراین می. شود نفس به امور مادون می
  .انسانی برشمرد

و عالم طبیعت نیز خادم عالم ملکوت و مجردات . استاز طرفی هر نشئه مادون خادم نشئه مافوق 
انسان براي نیل به کماالت الیق خود همواره ناچار است هر مرتبه از قوايِ نفسِ ناطقۀ عالمِ . است

درونِ خود را مطابق با مراتب عوالم بیرون از خود نگاه دارد، زیرا نظر به اصل رصینِ توحید صمدي 
ارج از دار وجود نیست و هر یک شأنی از شئون اویند و طبیعت و تمامی اي از عالم، خ قرآنی هیچ ذره

لذا ادب در پیشگاه حقیقت وجود و شئونات او . احوال آن نیز شأنی از شئون آن حقیقت الیتناهی است
یعنی در هر مرتبه چنان عمل کند که . مقتضی آن است که انسان نگهدار حدود هر یک از آنها باشد

و .  است و این همان معناي عدل است، چرا که عدل، وضع شیء است در موضع خودسزاوار آن مرتبه
اعمال الیق عالم طبیعت و قوايِ نباتیِ نفس ناطقه انسانی در گرو آدابی است که آداب مذکور از جملۀ 

پس آدمی باید جهت قُرب به حقیقت نظام هستی دائماً در حضور و رعایت ادب و نگهدار حد . آنند
اي غفلت فرسنگها دوري و مهجوري و عذاب  اي باشد و از هر مرتبه پاي پیش ننهد که لحظه بههر مرت

  .را به همراه خواهد داشت
  .        نماییم گردیم و بقیۀ قواي نباتی را تعدید و تعریف می اکنون بازمی

  
  



  ّة نامیه قو

ست که در اقطار جسم اعنی در اي ا دومین قوة نفوس نباتی، قوة نامیه یا قوة مربیه است و آن قوه
  .افزاید تا جسم به تمام بالندگی خود برسد طول و عرض و عمق جسم می

و القوة المنمیۀ و هى قوة تزید فی «: نماید جناب شیخ الرئیس در نفس شفا آن را چنین تعریف می
 30».لیبلغ به کمال النشؤالجسم الذي هى فیه بالجسم متشبه زیادة متناسبۀ فی اقطاره طوالً و عرضاً و عمقاً 

افزاید تا آن جسم به کمال رشد  یعنی نامیه نیرویی است که در جسم از حیث طول و عرض و عمق می
سازد و بر اقطار ثالثۀ آن که طول و عرض  به تعبیر دیگر نامیه غذا را جزء بدن می. و ارتقاء خود برسد

  .ا آن تمام شودافزاید تا نشؤ و نم و عمق است به حسب طبیعت نوع آن می
: اند جناب فخر رازي در مباحث المشرقیه و جناب آخوند در اسفار، در تعریف قوة نامیه گفته

نامیه نیروي زیاد کنندة قطرهاي جسم طبیعی است در اجزاء اصلی آن بر تناسب طبیعی تا جسم به «
  ».کمال رشد خود برسد

 کردن اموري است که قوة نامیه شامل و اما تمام قیودي که در این تعریف اخذ شده براي خارج
، »نامیه زیاد کننده قطرهاي جسم طبیعی است«: از آن جمله این که در تعریف گفتیم. شود آنها نمی

مثالً هنگامی که بر ) موم عسل(زیرا صانع و سازندة شمع . شوند هاي صناعیه خارج می بدین قید زیادتی
ود و حال این که این قوه همزمان در سه جهت ش طول و عرض شمع بیفزاید عمق شمع کاسته می

  .افزاید جسم می
هاي غیر طبیعی را مانند استقساء و سایر ورمها  تا زیادتی» افزاید بر تناسب طبیعی می«: و نیز گفتیم

تا علت حقیقی فرق میان چاقی و رشد را » این زیاده در اجزاء اصلیه است«: و نیز گفتیم. خارج نماییم
اي که جواهر اعضاء را  را رشد و نمو حرکتی در جواهر اعضاء است، یعنی قوة محرّکهزی. بیان کنیم

اي است  افزاید، قوة نامیه نام دارد، و حال این که چاقی، زیاده کشاند و آنها را در جوهریت خود می می
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 شود به طوري که گویا این اجسام غریبه به اعضا در اعضا که به مداخلۀ اجسام غریبه حاصل می
  . اند چسبیده

نماید  و به همین مطلب اشاره دارد حاجی سبزواري در اسرارالحکم آنجا که قوة نامیه را تعریف می
 قوتی است که داخل کند اجزاء غذائیه را که از تغذیه افزون است در و اما نامیه«: فرماید و می

 نسبت طبیعی، تا برسد به اجزاء اصلیۀ جسمِ مرکبی که در آن است و بیفزاید بر جمیع اقطار آن به
اجزاء منخلقۀ از منی است در اغلب حیوانات و جاري » اجزاء اصلیه«و مراد به . کمال نشو مترقب

مجراي آن در باقی از حیوان و نبات، و به این قید بیرون شد از تعریف، مبدء سمن و فربهی که آن 
بیرون » نسبت طبیعی«و سمین و به  است در اجزاء متولده از دم در حیوان مثل لحم و شحم یزیادت

ه از باب غایت کّ و سمن  براي زیادتی فرق است میانۀ نمو» کمال نشو«کردیم اورام را، و قید 
براي آن است که کمال مقداري در نشو » مترقّب«است چنان که فرق اول از باب قابل بود و قید 

ت که آن انتقاص در اجزاء اصیله اس» ذبول«ّ  مراتب دارد هر جائی به طوري است و مقابل نمو
   31».اصیله استغیر است و آن انتقاص در اجزاء » هزال«است و مقابل سمن 

و قید کمال نشو براي زیادتی فرق است میانه نمو و سمن که از باب «: و اما آنجا که فرمود
و چاقی ) نمو(اشاره دارد به دو فرقی که میان رشد » غایب است چنان که اول از باب قابل بود

برقرار است؛ فرق اول از باب قابلیت است یعنی مبداء و قابلیت رشد غیر از مبدء و قابلیت ) سمن(
اند و حال این که مبداء چاقی  اي است که از منی خلق شده چاقی است، زیرا مبداء رشد اجزاي اصلیه

  .اب قابلی استاجزاء متولدة از خون همانند گوشت و چربی است و این فرق اول این دو از ب
اما فرق دوم از باب غایت است و آن این که غایت و نهایت نمو آن جایی است که فرد به کمال 
رشد خود برسد و حال این که غایت چاقی اگر از مبدایی چون چربی بوده باشد، به هالکت رسیدنِ 

  .فرد است
ت چرا که گاهی ممکن پس هر زیادة در اقطاري دال بر چاقی نیست و هر چاقی دال بر نمو نیس

پس الغري و هزال . گویند است پس از سن وقوف هم چاقی صورت بگیرد اما به آن رشد و نمو نمی
» ذبول«باشند بلکه مقابل رشد و نمو  که در مقابل چاقی و سمن قرار دارد، در مقابل رشد و نمو نمی

ود بلکه ذبول نقصانی است که ش نامیده نمی» ذبول«است به عبارت دیگر هزال و الغري در سنّ نمو، 
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در سن پیري، اعنی بعد از سن جوانی که ایام رشد و نمو است، بر یک تناسب طبیعی عارض فرد 
  .گردد می

  ادله مفارقت غاذیه و نامیه
. شود که قوة نامیه غیر از قوة غاذیه است با تعریفی که از قوة نامیه به عرض محضر رسید معلوم می

هیچ فرقی بین این دو قوه نیست، مگر این که : اند احدیت این دو قوه شدند و گفتهاي قائل به و اما عده
دهد اما نامیه بیش از  غاذیه، غذايِ وارد در جوهر اعضاء را مساوي با همان مقداري که تحلیل رفته می

ا که اگر به تعبیر دیگر تفاوت آن دو به کمال و نقص است، لذا از آنج. کند مقدار ما یتحلل غذا دهی می
اي بر فعل خود قادر بود بر فعلِ مثل خود نیز قادر است و جزء زاید نیز مثل جزء اصلی است پس  قوه

تر شد بر تحصیل آن جزء زاید نیز که  گیریم که قوة غاذیه زمانی که از انجام فعل خود قوي نتیجه می
این که غاذیه در ابتدا قوي بود شود مگر  یابد، پس غاذیه همان نامیه می فعل قوة نامیه است، قدرت می

و قدرت داشت که هم جزء اصلی و هم زاید بر آن را تحصیل کند اما بعد از آن ضعیف شد و فقط 
پس در اصل هر دو قوه یکی . توانست به جاي جزء اصلی غذا دهی کند، لذا از قوة نامیه جدا شد

  .اند بوده
  .یه از دو جهتِ فعل و غایت با هم تخالف دارندقوة غاذیه با قوة نام: گوییم در جواب این گروه می

منسد کردنِ خللی . غایتِ فعلِ غاذیه در وارد کردن بدلِ آنچه که تحلیل رفته: اما از جهت غایت
شود، اعنی وظیفۀ غاذیه این است که مانعِ خللی باشد که  است که پس از تحلیل رفتن عضو واقع می

دن انسان بعد از باال رفتنِ حرارتِ گرسنگی بر معده طلب غذا گیرد لذا ب پس از تحلیل رفتن صورت می
اما غایت فعل نامیه کشاندن و تمدید اعضاء است بر یک نسبتِ . کند کند و اشتهاي طعام پیدا می می

  .مخصوص طبیعی در کل بدن و این دو غایت غیر همند
کند یعنی تا آن  وظیفه میاول این که غاذیه در جمیع مدت بقايِ شخص انجام : اما از جهت فعل

شوند و از  هنگام که غاذیه باشد نبات و حیوان باقی هستند و اگر باطل شود نبات و حیوان نیز باطل می
روند و حال این که حال سایر قواي نباتیه از جمله نامیه چنین نیست بلکه چه بسا حیوان و  بین می

  .نبات در سنّ وقوف رشد و نمو قرار گیرند
ه فعل غاذیه حرکتی کیفی است به استخدام نمودن قوه هاضمه و دیگر قوا و وصل و دوم این ک

الصاق غذا به اعضا و تکوین صور نوعیۀ جوهریه در جوهر بدن، اما فعل نامیه حرکتی کمی است و 
  . تدریجی براي رساندن غذا به هر عضوي به مقدار نیاز آن عضو



کند اما قوه نامیه غذاهاي اضافی هر  مساوي غذا دهی میسوم این که غاذیه به تمامی اعضاء به طور 
رساند، یعنی متناسب با هر عضوي غذا  گیرد و به آن عضوي که باید بیشتر غذا بگیرد می عضوي را می

  .کند دهی می
چهارم این که غاذیه اگر تنها باشد و بر فعل خود قوي شود فقط در عرض و عمقِ اعضا، غذا دهی 

افزاید اما قوه نامیه یا مربیه بیش از آن  نماید و طولِ اعضا را هیچ نمی آنها را چاق میکند و نهایتاً  می
تر از  و زیادة در طول مشکل. کند رساند در طولِ اعضا غذا دهی می مقدار که در عرضِ اعضا غذا می

 عصبها اي چون استخوانها و بایست در اعضاي صلبه زیادة در عرض است زیرا در زیادة طولی غذا می
نیز نفوذ کند و بین اطراف آنها بعد و فاصله ایجاد کند تا نهایتاً منجر به رشد شود، بر خالف زیادة 
. عرضی که آن را مقداري غذا دادن به گوشتها و استخوانها بدون تنفیذِ شیءِ زیاديِ در آن کافی است

باشند قوه نامیه آنها  طالح کوتوله میشود افرادي که بیش از اندازه کوتاهند و در اص بدین بیان معلوم می
  .)ذلک تقدیر العزیز العلیم (. باشد ضعیف می

لذا . آید شود که غاذیه خادم قوة نامیه بشمار می با مباحثی که تا کنون تقدیم داشتیم معلوم می
  .شوند خادمان غاذیه، خادمان نامیه نیز محسوب می

  )یهتطهیر قوة نام(تفکر و تأمل در تدبیر این قوا 
خوب است طالب علم پس از فهم . بیشترین ثمرة این مباحث آن است که بر حیرت انسان بیفزاید

ببیند این چه کسی است که . هاي خود اندیشه کند این حقایق، ساعتی در خلوتی بنشیند و در دانسته
کرده اینگونه موجودات را صورتگري کرده است؟ چه کسی آنها را اینگونه به افعال خویش مشغول 

است؟ چه کسی جاذبه را خادم غاذیه قرار داده و او را اینچنین به فعلی خاص نهاده است به طوري که 
اي در غاذیه نبود،  حقیقتاً اگر چنین قوه. اي از فعل خود تجاوز نکند و با قواي دیگر خلط نشود ذره

غاذیه قرار داده است؟ توانست غذا را در معده جذب کند؟ چه کسی جاذبه را مطیع  غاذیه چگونه می
چه کسی به ماسکه گفته تو نیز باید در کنار جاذبه، غاذیه را خدمت رسانی کنی؟ چه کسی ماسکه را 

قرار داده تا » ابّ بو«اي به نام  قادر به متوقف داشتن غذا کرده است؟ چه کسی در انتهاي معده دریچه
 مانع از خروج غذايِ هضم نیافته شود؟ چه غذا پس از فرو رفتن از فم معده، این دریچه بسته گردد و

کسی امر استحاله را به هاضمه واگذار کرده است؟ این چه حقیقتی است که هضوم اربعه را تدبیر نموده 
است؟ چه کسی به حرارت غریزي دستور داده تا به همراه طبیعت مدبرة بدنیه در قوت هاضمه تصرف 

ورت کشک آب غلیظی در آورد؟ چه کسی رگهاي نماید و صورت نوعیه غذا را بشکند و به ص



ماساریقا را چنین باریک خلق نموده تا صافی شدة غذا به جگر رفته و مانع احداثِ سده گردد؟ این چه 
حقیقتی است که جگر را متخلّل نموده تا غذا بواسطه رسیدن هر جزوش به اجزاي جگر زود پخته 

 اخالط اربعه چگونه است؟ آیا به راستی کبد بدون شود و مستحیل به اخالط گردد؟ کیفیت تولّد
حقیقت مدبره قادر به تولید چنین اخالط ممتازي بود؟ چه کسی فضله هضم معدي را روانۀ امعاء و 
فضلۀ هضم کبدي را روانۀ مثانه کرده است؟ چه کسی فضوالت سودا را به طحال و از آن جا به معده 

 گرسنگی در انسان شود؟ چه کسی فضوالت صفرا را به کیسۀ کند تا نهایتاً موجب احساس هدایت می
ریزد تا نهایتاً موجب احساسِ دفع و گزشِ در امعاء شود؟ سودا و صفرا  ها می صفرا و از آن جا به روده

دانند که براي حفظ سالمتی فرد باید به خوبی وظایف خود را انجام دهند؟ چه  به خوديِ خود چه می
نچنین تو در تو اختیار کرده است که اگر قرار بود مستقیم باشد چه بسا ممکن کسی رودة باریک را ای

 لیتر بول 1بود قد انسان به اندازه یک ساختمان شود؟ چه کسی کلیه را قادر ساخته که روزانه حدود 
ها  آیند از طریق مثانه ساخته و از بدن خارج کند؟ اگر این مایعاتی که فضوالت هضم کبدي بشمار می

آمد؟ چه کسی مادة زرد رنگ و لَزِجِ صفراوي را در  شد چه عوارضی در انسان پدید می ج نمیخار
ریزد تا فضوالت هضم معدي به طریقی آسان از انسان دفع شود که اگر وجود آن  هاي بزرگ می روده

 به کرد؟ اگر غذاهاي گرفته شدة ماده لَزِج نبود هر آینه یبوست اشد موجبات مرگ فرد را فراهم می
شد و هرگز  واسطۀ جاذبه، فقط در عمق و عرضِ اعضا به واسطه غاذیه تبدیل به جواهر اعضاء می

اي بنام نامیه نبود تا آن را بر طول جوهر اعضاء بیفزاید و موجب رشد و نمو فرد شود، چه قامتی  قوه
الزم غاذیه قرار داده این چه حقیقتی است که براي زیباییِ قامتِ افراد، نامیه را م. آمد زشت پدید می

  است؟ 
دانست که باید به موي سر بیش از مويِ مژگان چشم غذا دهی کند؟ نامیه چه  نامیه چه می

دانست که باید به ریشه ناخنها کمتر از سرِ آنها غذا دهد؟ زیرا اگر قرار بود ناخنها در ریشه هم رشد  می
شتها نفوذ کرده و موجب اختالالت عضوي بایست ناخنها در عمقِ گو طولی داشته باشند نهایتاً می

دانست که انگشتان دست و پا را بدین تناسب غذا دهی کند که هر کدام نسبت به  نامیه چه می. گردند
دیگري بیش از اندازه دراز یا کوتاه ظاهر نشوند؟ و هزاران هزار سؤال دیگر که در مورد این قوا مطرح 

  ...است
بود و قرار بود تمامی این تدابیر از ناحیۀ خود فرد انجام گیرد  نمیاي  به راستی اگر حقیقت مدبره

آمد؟ آنچه از صنایع فنون بشري  آیا باز هم چنین استحکامی در افعال هر یک از این قوا پدید می
به عنوان اصل کلی باید عرض کرد هر علمی که . مکشوف است علومی است که هر روز قابل پیشرفتند



بل نقض نیز هست، لذا از آن جا که روزي خواهد آمد که علم صنایع، پیشرفتی قابل پیشرفت است قا
بیش از امروز خواهد نمود و ابزار و ادواتی بهتر از ابزار و ادوات امروزي اختراع خواهد شد پس معلوم 
است که هیچ یک از این مخلوقاتِ بشري واجد حکمت صمدي نیستند که اگر بودند پس از گذر ایام 

هاي حق متعال که در غایت کمالند و  نقض و یا پیشرفت در آن راه نداشت، بر خالف آفریدهاي  ذره
هیچ طبیبی تا حال نگفته که بهتر بود فالن عضو آن عملِ دیگر را انجام . اي خلل در آنها راه ندارد ذره
به تمام اسرار جعل نه تنها هیچ طبیبی چنین نگفته بلکه همه حکما و اطبا باالتفاق متفقند هنوز . داد می

  .اند این موجودات و افعال آنها نرسیده
کدام پدر و مادرند که قبل از انعقاد نطفه ساعتی نشسته باشند و مقداري در خلق اعضاي فرزند و 

  !نحوة فعل آنها تدبیر کرده باشند؟ آیا ممکن است تمامی این امور خود بخود صورت گرفته باشد؟
بره چگونه حقیقتی است و نحوه تدبیر آن چگونه است؟ به همین سؤال مهمتر این که حقیقت مد

مقدار که بگوییم خالق تمامی این امور خداوند است و اوست که چنین اختیار کرده است مطلب تمام 
شود، بلکه باید براي فهم نحوة تدبیر آن وجود الیتناهی و اثر پذیري این قوا و دانستن این که آیا  نمی

 از حقیقت مدبرة خود هستند، راه تحصیل پیش گرفته و براي رسیدن به آن زحمت قوا حقیقتی جداي
  .شود اینجاست که طریق معرفت نفس بر ما گشوده می. بکشیم

االعتقاد از کسانی که این علوم را فرا   در ترجمه و شرح تجریدعلیھ رحمةاهللاجناب عالمۀ شعرانی 
سازي و تهذیب نفس است توجهی ندارند ابراز گیرند اما به غرض اصلی علوم که همان خود می

کنند اما از دو غرض  مردم امروز در این علوم وقت بسیار صرف می«: فرمایند ناراحتی کرده و می
 اآموزند که این قو مهم که باید ما بدان متوجه باشیم خالی است؛ یکی آن که مردم امروز چنان نمی

 بشناسد و در صدد  عارف مقام خود گردد و نفس را،آلت نفس مجرد است از عالم امر تا خواننده
دیگر آن که متوجه حکمت و عنایت پروردگار و . تهذیب آن برآید و بالجمله به یاد آخرت افتد

و . شوند تا خالق آن را بشناسند و آن را نسبت به طبیعت ندهند مصالحی که در آن به کار رفته نمی
برند بر  ت که در روش آموزش زمان ما به کار نمینظر علماي کالم از این بحث به چیزي اس

  32».خالف کتب کالم و حکمت قدیم و بالجمله باید طبیعیات را نیز به روش قدیم خواند
  :چنین در فشانی نموده است» من کیستم«از حضرت موال بشنو که در غزلی بنام 
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  اي دوستـان مهـربــان مـن کیستـم مـن کیستم 
  ن کیستمـم مـن کیستـاروان مـان کــرهـاي هم                               

  ام هـخویش دراندیش زـام ک م پیشهـن است دائـای
                                 گشتــه مـرا ورد زبـان مـن کیستـم مـن کیستم

  لفظ حسـن شـد نـام من از گفت باب و مـام من
  یـزد از میـان مـن کیستم مـن کیستم                                  گـر نـام خ

  ام از اسم و رسم مر خویش را بینم طلسم بگذشته
                                 آیا شـود گـردد عیــان مـن کیستـم مـن کیستم    

  این درس و بحث و مدرسه افـزود بر من وسوسه
  یستـم مـن کیستم                                در انسجام جسم و جان مـن ک

  اي آسـمــان و اي زمیـن اي آفـتــاب آتشیــن
                                اي ماه و اي استـارگـان مـن کیستـم مـن کیستم 

  اي صاحـب دار وجـود اي از تـو هر بود و نمود
  کـران مـن کیستـم مـن کیستم                                 در ایـن جهـان بی

   واقـف ســرّ و عیـان اي آشـکــارا و نهـاناي
                                از بنـد رنجـم وارهــان مـن کیستـم مـن کیستم 

  تا کی حسن نالد چو نی تا کی بموید پـی به پـی
                                گویـد به روزان و شبـان مـن کیستـم مـن کیستم         

  .پردازیم گردیم و به تعدید و تشریح باقی قواي نباتی می اکنون بازمی
  

  ّه مولّده قو
  قوة مولده دو نوع است؛. شود نامیده می» مولّده«سومین قوه از قواي نباتی 

اي  اند فضله کند، اعنی از ماده غذایی که زن و مرد مصرف کرده یک نوع آن در مرد و زن تولید منی می
یادي، شخص دیگر پدید آورد و نوع آن باقی بماند، در این هنگام به آن ستاند تا از آن فضله و ز می

وجه تسمیه آن به قوة محصله این است که مولّده در . گویند» قوه محصله«یا » مغیرة اولی«یا » مولّده«
  .کند جا تحصیل صورت نوعیۀ منی می این



دهد، یعنی  اجی خاص ترتیب مینوع دیگر مولّده در منی، تفضیل قوا کرده و به حسب هر عضوي مز
در این . دهد مثالً براي هر یک از عصبها و استخوانها و شریانات مزاجی که مناسب بدانهاست قرار می

وجه . گویند» مفصله«یا » مغیرة ثانیه«یا ) به معنی نقشبند و صورتگر(»  مصوره طابعه«هنگام به این قوه 
ه در این هنگام در کیفیات مزاجیۀ منی تفصیل داده و به تسمیه آن به قوة مفصله آن است که مصور
  . گیرد حسب هر عضوي مزاجی خاص در نظر می

در این جا غیر از اصطالح » مصورة طابعه«دانیم این است که  اي که اکنون توجه بدان را مهم می نکته
» مصوره«عبیر به است که ایشان از خیال اعنی از خزانه حس مشترك ت» مصوره«دیگر اطباء به نام 

  . در این جا یکی از شعب قوة مولده است» مصوره طابعه«بلکه مراد ما از . کنند می
نکتۀ دیگر این که وحدت قوة مولده مانند غاذیه یک وحدت اعتباري است، اعنی همچنان که غاذیه 

 و هاضمه و اش یعنی جاذبه و ماسکه مقسمی است که وجود آن همان وجود اقسامِ خادمانِ چهارگانه
باشد زیرا همچنان که  اش می دافعه است مولده نیز مقسمی است که وجود آن همان وجود اقسام دوگانه

دهد و  اي که فضلۀ هضم چهارم را به عنوان منی قرار می گفتیم مراد از مولده دو قوه است؛ یکی قوه
  .کند اي که هر جزء از منی را براي عضوي خاص آماده می دیگر قوه

  :فرمایند  حاجی سبزواري در کتاب مستطاب اسرارالحکم در بیان این قوه میجناب
دهد آن را مادة  کند جزیی از جسمی که در آن است و قرار می و اما مولده قوتی است که اخذ می«

شخص دیگر از نوع آن جسم یا از جنس آن، و تقسیم به جهت ادخال مثلِ بغل است در تعریف، و 
باري است، چه آن دو قوت است؛ یکی محصله است که در حیوان فضل هضم وحدت مولده نیز اعت

کند بر کلیتین و از آن جا بر  کند و عملش در مثل انثیین است زیرا که ماده منی مرور می رابع را منی می
و . عروقی کثیرة االنعطاف و االستدارة و از آن جا به انثیین آید و مولّده آن را نضج و تعدیل دهد

دهد هر یک از اجزاء منی و جاري مجراي آن را به مزاجی و مستعد   مفصله است که تفصیل میدیگري
کند جزیی را براي عظمیت و جزیی را براي عصبیت و جزیی را براي رباطیت و همچنین، و این را  می

یه، و این بر آن ّت سیم بود از قواي ثالث غاذ مغیرة اولی نیز گویند از جهت تمیز از مغیرة ثانیه که قو
  . »مقدم است در بدن مولود و عمل مفصله در منی است در رحم و شبه آن

دهد آن را مادة شخص دیگر از نوع آن جسم یا از جنس آن،  و قرار می«: آن جا که جناب حاجی فرمود
بدین خاطر است که منی هم مبداء شخص دیگر از » و تقسیم به جهت ادخال مثل بغل است در تعریف

زاید و آهو آهو و هم این که مبداء شخصِ دیگر از جنسِ آن  وع آن است مثل این که انسان انسان مین
است مثل این که مذکري از یک نوع با مونثی از نوع دیگر با هم جمع شوند و فرزندي از نوع سوم به 



که در ) قاطر(ل دنیا آورند، مانند جمع شدن خر مذکر و اسب مونث و به دنیا آمدن فرزندي به نام بغ
  .باشند قاطر و یا هر حیوانی که از دو نوع متخالف زاییده شوند عقیم می: اند کتب زیست فرموده

ّت سیم  و این را مغیره اولی نیز گویند از جهت تمیز از مغیره ثانیه که قو«: و نیز آن جا که حاجی فرمود
 حاجی غیر از دو اصطالحی است که شما ؛ اگر کسی بگوید این دو اصطالح»بود از قواي ثالث غاذیه

آري صحیح است و منشاء آن، اصطالحی از : گوییم اید  در جواب می بر مولّده و مصوره اطالق نموده
چرا که فعل . اند تعبیر نموده» مغیره ثانی«و هاضمه را به » مغیرة اولی«قوم دیگر است که مولّده را به 

  .هاضمه و هضم غذا در بدن مولود استمولّده و تولید منی، سابق بر فعل 
  :همچنین جناب حاجی در غررالفرائد قوه مولّده را چنین به نظم در آورده است

دة                            لحفـظ نــوع قــوةٌ مـولـِّ
  مـن فضـل آخــر منیاً مـوردةٌ                                                          

      وتحــت تـلـک القـوة المـغیرة                    
  وهــى باألولى عنـدهم مشتـهرة                                                        

ـلـۀً                     ى ذي مفــصـمـا سمو رب      
  حـصـلـۀًو تـلک أیضاً سمیـت م                                                       

      فتـلـک مثــل األنثیین تلـتـزم                    
  و هـذه مثـل المـنی فی الـرحـم                                                        

      وقـوةٌ تفـعـل شکـالً و خُطَـط                   
  طبـعاً لدیهم و لَـدى ذا شـطـط                                                         

: فرمایند فداه در درس بیست و نهم دروس معرفت نفس می روحی زاده آملی حضرت استاد عالمه حسن
اینک در تعریف آن به نقل عبارت شیوا و رساي . ایم اي آشنایی پیدا کرده در کار قوه مصوره تا اندازه«

: جوییم جرید خواجه نصیرالدین طوسی تبرّك میجناب استاد بزرگوارم عالمه شعرانی در شرح ت
اي است که نطفه را در رحم به اقسام و  مصوره یکی از خوادم و شعب قوه مولّده است و آن قوه«

دهد و در هر یک مادة خاص به کار  کند و به هر یک صورتی خاص می اعضاي مختلف تقسیم می
  »  .ك آن عاجز استبرد، موافق حکم و مصالحی که عقل انسان از ادرا می

مثالً یک تخم . اند اي در نظر بگیرید که متن و خالصۀ درخت و یا بوته اي و دانه نطفه را مانند هسته
اي است که چون در زمین  اي است و یک دانه کنجد بوتۀ کنجد فشرده نارنج، درخت نارنج فشرده

رح و تفصیل آن، عبارت از گردد و آن اجمال، تفصیلی که ش مستعد کاشته شود آن متن، شرحی می



و نطفۀ انسان نیز متن انسان است که در رحم به اعضا و . همان درخت و نارنج و بوته کنجد است
گردد که از قوه به فعل  جوارح گوناگون با تناسب و توازن و اشکال مخصوصی تخطیط و تصویر می

م نارنج باز به تخم نارنج منتهی کند به این معنی که تخ رسد و باز دوباره اصل خود را تحصیل می می
شود و دانۀ کنجد به دانۀ کنجد و دانۀ گندم به دانۀ گندم و نطفه باز به نطفه و همچنین آنچه را که  می

آید  کند و از فرع اصلی به بار می ایم در هر یک شبیه حرکت دوري، همواره از اصلی فرع ظهور می دیده
یل و تحویل براي بقاي نوع خودشان و حفظ نظام ادارة و به همین ترتیب در یک سنّتی بدون تبد

اکنون حرف در این قوة مصوره است که نقاش صورتگر است که نطفه را به اعضاي . هستی در کارند
  ».برد اي خاص به کار می دهد و در هر یک ماده کند و به هر یک صورتی خاص می مختلف تقسیم می

 کتاب نفس شفا تعریفی انیق از قوة مولّده دارند که ما اکنون به و نیز جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا در
نیروي مولّده دو کار دارد؛ کار اولش این است «: فرمایند جوییم؛ ایشان می صورت ترجمۀ آن تبرك می

کار دومش این است که در استحالۀ دوم، به این منی . که منی بیافریند و آن را شکل و صورت بخشد
اویر، اشکال، عدد، خشونت، مالست و دیگر امور ببخشد و همۀ این امور تحت صوري چون قوا، تص

  » .گیرد تدبیر متفرد به جبروت عالم انجام می
زادة آملی روحی فداه  در کتاب علیینی سرح العیون در بیان این عبارتِ  حضرت استاد عالمه حسن

 متسخر در تحت تدبیر جبروت عالم مصوره«: و اما آن جا که فرمود«: فرمایند جنابِ شیخ رئیس می
آن،  اي است براي وجود موجودي که  بدین دلیل است که مصوره در این فعل، آلت یا واسطه» باشد می

پس این کالم . اي مستقل باشد اش قوه متفرد به جبروت است نه این که مصوره در این افعال عجیبه
  » .باشد شیخ کالمی کامل و حکیم، در غایت کمال و احکام می

آید، سپس مادة تولید شده از دو رگِ پشت  اند که خمیرة اصلی آن از دماغ پدید می در مورد منی گفته
در این مسیر تمامی . رود شود و بعد از کلیه به مثانه می گردن به نخاع رفته و از آن جا به کلیه وارد می

اند به این  ایی را که تبدیل به خود کردهاعضاء اعم از اعضاي رئیسه و غیر رئیسه مقداري از آن مواد غذ
آمیختۀ آن خمیره با مواد غذاییِ تک تک اعضاء در مثانه تبدیل به . آمیزند خمیرة منی داده و با آن در می

شود و لذا منی قابلیت تبدیل شدن به همۀ اعضاء را دارد، چرا که تمامی اعضا براي ساختن  مادة منی می
مین امر باعث شده که پس از خروج منی، کل اعضاء احساس ضعف و لذا ه. اند آن دخالت داشته

  .سستی کنند
  
  



  نظر جناب محقق طوسی در مورد مصوره
اشکال بسیار معروفی از جناب محقق طوسی در کتب فلسفی مطرح است و آن این که ایشان در کشف 

را محال است که چنین مصوره در نظر من باطل و فاقد موجودیت خارجی است زی: فرمایند المراد می
  . اي که بسیط و فاقد شعور است، صادر شود افعال حکیمانه و مرکبی از قوه

و نیز جناب عالمه حلی در شرح از این قول محقق طوسی تبعیت کرده و وجود مصوره را در خارج 
  . محال دانسته است

ال معجبه از ناحیه هیئات جناب سهروردي و غزالی هم به جهت همین استبعاد، قائل به صدور این افع
  .اند اند و آنها را به مالئکه موکل اسناد داده نورانی در عقول شده

توان چنین افعال  نمی: که توان به دو اشکال تجزیه کرد؛ اول این اشکال جناب محقق طوسی را می
  .اي که هیچ شعور و ادراکی ندارد، مستَند دانست اي را به قوه حکیمانه

اند، زیرا بیان شد که مصوره  الی که به قوه مصوره اسناد داده شده گوناگون و مرکبافع: دوم این که
صورت غذایی را استحاله نموده و در مقدار و اشکال و اعداد و خشونت و مالست آنها تغییر ایجاد 

  .اي بسیط است و صدور افعال مختلف از قوة بسیط محال است کند و حال این که مصوره قوه می
رد اشکال جناب محقق طوسی باید به عرض برسانیم که این اشکال فقط به قوه مصوره در مو

اختصاص ندارد بلکه چنین استبعادي در تمامی افعال قواي نفس از غاذیه و جاذبه و هاضمه و دافعه 
گرفته تا نامیه و مولّده و دیگر قوا، در تمامی آنها بدون استثنا جاري است، زیرا همۀ افعال تعجب 

این طور نیست که استحاله به مقدار و اشکال و اعداد و خشونت و مالست از جانب . برانگیز است
داشتن غذا  مصوره تعجب برانگیز باشد اما جذب نمودن و به خود کشیدن غذا توسط قوه جاذبه یا نگه

دا کردن توسط قوة ماسکه و یا گداختن و آماده نمودن غذا براي غاذیه از جانب قوه هاضمه و یا ج
همۀ افعال قوا عجیب هستند و . کثیف از لطیف و دفع نمودن کثیف از جانب قوة دافعه عجیب نباشد

  .این استبعاد اختصاص به قوه مصوره ندارد
رسانیم که به طور  شود به عرض می اي که از توهم استقالل قوا منبعث می جهت دفع کامل چنین شبهه

ري فاقد شعور و ادراك است و یا این که حقیقتی با علم و ادراك کلی سبب فاعلی در بدن حیوان یا ام
  .باشد می

اما اول محال است زیرا هر فطرت سلیمی شاهد است بر این که فاعل چنین افعال عجیبی و ناظم چنین 
  .الشعوري باشد نظم مستحکمی محال است که قوة عدیم



مدرِك، حق سبحانه و تعالی بدون واسطه و صورت دوم از دو حال خارج نیست؛ یا آن حقیقتِ عالم و 
اول به براهین قطعیه و ادلۀ نقلیه محال است، زیرا ذات حق متعال اجلّ . است و یا این که غیر آن است

و آن کس که این انفعاالت و . از این است که فعلِ جزییِ متغیرِ مستحیل را بدون واسطه انجام دهد
اند  دهد از جمله کسانی است که حق ربوبی را نشناخته ت میتجددات را بدون واسطه به حق متعال نسب

  .اند   و یا این که معناي فاعلیت و تأثیر را ندانسته)و ما قَدروا اهللاَ حقَّ قَدرِهِ( 
اند و  اما دوم از دو حال خارج نیست یا این که آن سبب فاعلی در بدن، جوهر عقلی اعنی مالئکه مقرب

اما اول محال است زیرا فعل مالئکه به اَعداد و ازمنه تغییر .  جوهر نفسانی استیا این که سبب فاعلی،
  . یابد و حال این که احوال بدنی در هر زمان و هر مکان گوناگون است و تکثیر نمی

شود که سببِ فاعلیِ بدن، جوهر نفسانی است و آن از دو حال خارج نیست یا این که  پس معلوم می
باشد و یا این که چنین نیست؛  نفس، مسبوق به قصد و اراده است و اختیاري میچنین فعلی از جانب 

اما اول محال است، زیرا ما هیچ گاه به کیفیت اعضاي بدن خود اعم از اشکال و مقدار و اوضاع و 
یابیم مگر بعد از ممارست تعلیم و آموختن علم تشریح، پس چگونه ممکن است  طبایع آن آگاهی نمی

  .اي تکون خود عالم به این امور و به قصد و اختیار قادر بر این افعال بوده باشیمما در ابتد
شود نفس ما بر سبیل استقالل قادر بر این امور نیست بلکه باید تعلق و ارتباط تامی با  پس معلوم می

  .حقیقت ما فوق خود داشته باشد
شکیالت و تصویرات و ترتیبات حقیقت نتیجه این که خالق و مشکِّل و مصور این ابدان و فاعل این ت

حق متعال است منتهی به استخدام نمودن نفس و قواي آن که همگی مطیع ارادة خداوند و حکمت 
پس شأن نفس در . و این نفس در اطوار وجودي خود منقلب است هر طور که خدا بخواهد. اویند

باشد و در بعضی  د آن مواد میبعضی اطوار، تصویر مواد و اجسام است به صوري که مناسب استعدا
اطوار، تصویر قواي حساسه به صور مناسب با آن جوهر حساس است و در بعضی اطوار، تصویر 
مدرکات باطنی به صور خیاالت و اوهام است و در بعضی اطوار، تصویر ذوات به صور حقایق و معانی 

  .الهیه و علوم ربانیه است
کند و به هر  تگر است نطفه را به اعضاي مختلف تقسیم میغرض این که قوه مصوره که نقاش صور

او در تحت تدبیر متفرّد به . برد اي خاص بکار می دهد و در هر یک ماده یک صورتی خاص می
دهد و این اختصاص به مصوره ندارد بلکه  جبروت، تمام افعال خود را از روي علم و شعور انجام می

ر حیوان و نبات همه در تحت تدبیر ملکوت عالم، افعال خود را همه قواي دیگر چه در انسان و چه د
  .دهند از روي علم و شعور و تدبیر انجام می



فداه  در کتاب قویم  روحی زادة آملی آنچه گفتیم مستفاد از فرمایشات حضرت استاد عالمه حسن
  :فرمایند العیون بود که حضرتشان در فرمایشاتی بسیار محققانه می سرح

ذا االستبعاد جارٍ فی جمیع افعال قوى النفس من النامیۀ و الغاذیۀ و الجاذبۀ و غیرها بال استثناء و ه: اقول«
ال یختص بالمصورة فقط الَنّ افعال جمیعها معجبۀٌ، و المصورة من شئون النفس و النفس فی أفعالها مطلقاً 

انّ وحدة الصنع و التدبیر و اتقان ف. متسخرة تحت تدبیر المتفرد بالجبروت کما أن غیرها فی ذلک کذلک
هوالذي یصورکم فی األرحام : ( و ال ینافی هذا الحکم الحکیم قوله تعالى. الفعل فی الکلّ کلّها تحت تدبیره

، النّ القاء الوسائط و االسباب فی فعل الحکیم لغو کما انّ نظر العقل ) کیف یشاء ال اله الّا هو العزیز الحکیم
ثم قال .  اآلیات القرآنیۀ معاضدة و لَست ادري أنهما مع فخامۀ قدرهما کیف تفوها بذلکفی ذلک باهرٌ، و

  : المتأله السبزواري على حذوهما فی المنظومۀ
   طبعاً لدیهم و لدي ذا شطط               و قوة تفعل شکالً و خطط                      

لمتقنۀ الى قوة عدیمۀ الشعور، بل هى مستندة الى المالئکۀ لبطالن استناد هذه األفعال العجیبۀ المحکمۀ ا
  .انتهى کالمه. المدبرین الفاعلین بالتسخیر ألمر اهللا

أفعال النفس کلّها عجیبۀ و األمر ینتهى الى أنّها مستندة الى المالئکۀ المدبرین الفاعلین بالتسخیر : اقول
 األسفار فی تحقیق الکالم فی القوة المصورة فصل و الفصل السابع من الباب الثالث من نفس. ألمر اهللا

و هذا الفصل من غرر فصول کتاب النفس و ما أشرنا الیه باالیجاز مجزٍ لمن اخذت الفطانۀ . خطاب حقّاً
  . »بیده

الشعور چنین افعال عجیبی صادر شود  اي عدیم  این استبعاد که بعید است از قوه: فرمایند حضرت آقا می
ل قواي نفس از نامیه و غاذیه و جاذبه و غیر آن بدون استثنا جاري است و این امر در تمامی افعا

باشد و  و مصوره از شئون نفس می. اختصاص به مصوره ندارد، زیرا افعال همگی آنها عجیب است
باشد همچنانکه غیر نفس از  نفس در افعال خود دائماً مسخَّر در تحت تدبیر متفرد به جبروت می

زیرا وحدت ساختارِ عالم و تدبیر . باشند  دیگر نیز مسخَّر در تحت تدبیر متفرد به جبروت میموجودات
و این حکمِ حکیم منافاتی با قول . باشد و استحکام فعل هر موجودي به تدبیر متفرد به جبروت می

هرگونه نگارد صورت شما را در رحم مادران  خداست آن که می«: فرماید خداوند در قرآن کریم که می
زیرا القاء و . منافاتی ندارد» .اراده کند و خدایی جز آن ذات یکتا نیست که بر کار توانا و دانا است

.  نیز در این مطلب روشن استارتفاع اسباب و وسائط در فعل حکیم لغو است، چه این که نظر عقل
  با اینو عالمه حلّیدانم که جناب محقق طوسی  و من نمی. باره بسیار است و آیات قرآنی در این



جناب متألّه سبزواري هم به تبعیت این دو در . اند همه عظمت وجودي چگونه تفوه به این امور کرده
کند و این قوه در نزد  اي است که در منی ایجاد شکل و خطوط می مصوره قوه«: منظومه فرموده است

زیرا اسناد این . باشد  رأي باطل و غلط میکند، اما به نظر من این قومی به طبیعت خود انجام وظیفه می
افعال عجیبۀ محکمۀ متقنه به قوة فاقد شعوري چون مصوره باطل است، بلکه این افعال مستند به 

همۀ افعال نفس : گویم اما من می» .دهند مالئکه مدبري هستند که به تسخیر امر الهی کار انجام می
ه این که افعال جملگی مستند به مالئکه مدبر است و آنها شود ب عجیب هستند و امر در آخر منتهی می

و فصل هفتم از باب سوم نفس اسفار در تحقیق کالم در قوة . کنند در تحت تسخیر امر خداوند کار می
مصوره حقیقتاً گفتار نهایی است و این فصل از غرر فصول کتاب نفس است و آنچه که ما در این جا به 

  .راي کسی که زیرکی را بدست دارد مجزي استاختصار اشاره کردیم ب
فتدبر حق التدبر فی ما تقدم « :فرمایند و نیز حضرت استاد عالمه در آخر عین سی و دوم سرح العیون می

 و فی أثر آخر »اذا فرغت فقل الحمدهللا الّذي دفَع عنّی االَذى و عافانی«: من األثر فی آداب الخالء
و نظائر االثرَین فی .  مع انّ الدافعۀ تدفع البول و البراز و سائر الخبائث»ی األذىالحمدهللا الّذي اَماط عنّ«

و اسناده الى الوسائط کثیرة جداً، بل اآلیات القرآنیۀ فی ذلک غیر عزیزةٍ و ان ) سبحانه(ایجاد الفعل الیه 
حتَّى إِذا جاء أَحدکُم الموت  ( ):سبحانه(أال ترى الى قوله . ال اله اال اهللا وحده وحده وحده. کانت عزیزة
یعنی تدبر کن  ) .اهللاُ یتَوفَّى األَنفُس حِینَ موتِها و الَّتِی لَم تَمت فِی منَامِها( ): سبحانه(  و قوله )تَوفَّتْه رسلُنا

 این که مثل. اي که راجع به آداب رفع حاجت وارد شده است آن گونه که شایسته است در مورد ادعیه
حمد و ستایش خدایی را که از من کثافات را دفع «: زمانی که از عمل دفع فارغ شدي بگو: اند فرموده

حمد و ستایش خدایی راست که جدا کرد از «: و در روایت دیگر است که بگو» .نمود و مرا عافیت داد
 عرق و چرك نموده است با این که قوة دافعه دفع بول و مدفوع و سایر خبائث همچون» من کثافات را

بلکه آیات . و شبیه این دو اثر در ایجاد فعل از جانب حق متعال و اسناد آن به وسائط، حقیقتاً زیاد است
آیا . قرآنی در این باره کم نیست اگرچه بسیار گرانبها هستند؛ نیست خدایی جز خداي یگانۀ یگانۀ یگانه

رسد رسوالن ما او را  امِ مرگ یکی از شما فرا میآنگاه که هنگ«: فرماید بینی که خداوند می نمی
گیرد و آن کس را که هنوز  خداست آن که وقت مرگ ارواح خلق را می«: فرماید و نیز می» .میرانند می

یعنی در جایی قبض روح را به رسوالن » .کند مرگش فرا نرسیده نیز در حال خواب روحش را قبض می
شود ایجاد فعل از جانب حق متعال و اسناد  معلوم می. دهد د میخود و در جایی به ذات خویشتن اسنا

  .آن به وسائط او با هم منافاتی ندارند



: فرماید علیه در شرح تجرید االعتقاد، در مقام نقد قول خواجه طوسی می جناب عالمۀ شعرانی رحمۀاهللا
 دقت و فوائد آن کمتر رسد که هیچ یک از قواي حیوانی و نباتی در احکام و مصلحت و و به نظر می«

شعور نسبت داد و از بحث در غایت در فصلِ علت  توان به فاعل بی هیچ یک را نمی. از مصوره نیست
و معلول بالقوه معلوم گردید که در همه چیز اثرِ مدخلیتِ عالم غیب و به اصطالح فالسفه، عقل فعال 

گهبان و مدد او نباشد و اعمال او به ظاهر است و هیچ قوه از قواي جسمانی نیست که نیروي غیبی ن
اگر قوه مصوره خود فاعل مستقل بود و خداي تعالی تأثیر را به او تفویض . شعور و اراده او اجرا نشود

کنند البته باطل بود، اما قوه مصوره و هاضمه و نامیه و همه قوي و  کرده بود چنان که عوام تصور می
کنند به   و مالئکۀ مدبراتِ امر همه را سرپرستی و نگاهبانی میموجودات مسخرات به امر پروردگارند

امر پروردگار همه آلتی هستند که اشیاء را موافق علم و عنایت پروردگار و نقشه که در قضاي او  
و . دهند، بنابراین فرقی میان قوه مصوره و غیر آن نیست و ال مؤثّر فی الوجود االّ اهللا گذشته پرورش می

. و در شوارق گوید امر مصوره عجیب بود اگر به اذن خالقش نبود. ل با همه وسائط در کارندعلّۀ العل
کند و فرشتگان عالم  باري اگر قوه مصوره آلت است باطل نیست و اگر به تفویض و استقالل کار می

است و از آن اند البته توهمی غلط است اما این که قوه مصوره بسیط  غیب آنها را به حال خود رها کرده
کارهاي مختلف نیاید نیز صحیح نیست زیرا که قوه مصوره با قواي دیگر فرق ندارد و به حیثیات 

دهد و عمده در این مسائل آن است که هیچ ممکنی را نباید در ذات  مختلف کارهاي مختلف انجام می
 با عوام اشاعره یا و فعل مستقل دانست و روش مادیین و مالحده که منکر عالم غیب و تأثیر آنند

هو معکُم أَینَ ما  ( خدا از خلق جدا نیست .شمارند یکی است معتزله که اشیاء را در کار خود مستقل می
الم فرمود علیه و جدایی او چنان که امیرالمؤمنین  )کُنْتُمبینونت صفۀٍ ال بینونت عزلۀ و یا هو داخلٌ : الس

آیا درباره عمل زنبور .  خارج عنها ال کخروج شىء عن شىءفی االشیاء ال کدخول شىء فی شىء و
عسل و مورچه چه گویند که در غایت وضوح عملشان بزرگتر از اندازه شعورشان است و طبیعت یا 
نفوس یا صورت نوعیه هر یک کوچکتر از آنند که تدبیر اعمال خود کنند آیا درباره آن غیر از این توان 

که موکل بر اشیاء از روي نقشه که موافق علم و عنایت پروردگار است گفت که عقول مجرده یا مالئ
  : حاجی مالهادي سبزواري در منظومه فرموده است. کارگزار آنانند

  و للـعناکب المسـدسـات        لمسدساتبالرب للنحل ا                      
  : گوید و نیز می
  اوذجـمـه انـــور ربـان لنــک      و صنم لزینۀ جا زبرجـا                      
  بل کل ما فی عالم المحسـوس      کهذه االلوان فی الطاوس                    



  :و درباره قوه مصوره گوید
  طبعاً لدیهم و لدى ذا شطط    قوة تفعل شکالً و خطـط                

شعور باطل است بلکه آن  ه بینسبتِ افعال عجیبۀ مطابق حکمت و استادانه به قو: و در شرح آن فرمود
کنند و چنان که  مستند به فرشتگانی است موکل بر تدبیر امور که به تسخیر امر خداي تعالی تدبیر می

  »  .گفتیم عقول مجرد و مالئکه نزد حکما یکی هستند
  : فرمایند جناب حاجی سبزواري نیز در اسرارالحکم پیرامون قوة مصوره می

که به مصوره قائلند اگر الهیین حکمااند منظور ایشان از اثبات وسایط عقلیه و باید دانست که اینها «
ّیسین که مزاولت امور  نفسیه و قوي و طبایع نیست مگر تنزیه ذات اقدس و مالئکه مقربین و قد

و ما یعلَم جنُود ( خسیسه به اهل قدس مناسب ندارند و سلطان حق حقیقی را جنود ال تحصی است 
ر وإِالَّ ه کدهد به این کتب ایشان در عنایات حق به خلق اشیا و کتب تشریح و آنچه    و شهادت می)ب

و ال مؤثّر فی الوجود االّ اهللا : کنند و قول اند که وسایط بحول و قوت او تأثیر می از حکم و مصالح نوشته
دانند، پس  م در دست کاتب میاز الهیین است که در السنۀ اشاعره متداول شده و همه را چون قل

مصوره خامه مصور حقیقی است لیکن ما را نظر اسباب سوزي هست که همه قدرتها را و تأثیرها را 
  .بینیم متدلّی به حضرت اقدس دیدة قدرت فعلیه او می

  » و بن  تـا سبب را برکنـد از بیـخ                اي خواهم سبب سوراخ کن   دیده                     
و شاید نظر جناب محقق طوسی و عالمه حلّی و دیگران در استبعادِ استنادِ این افعال به قوي نیز همین 

بعید است که از این قوا مستقالً بدون ارتباط به حق متعال افعالی : اند بگویند مطلب بوده، اعنی خواسته
باشد و این حدس ثاقب حضرت چنین مستحکم و عجیب صادر شود نه این که مصوره از ریشه باطل 

و القائل بأنّ المتصورة « :اند فداه است که در تعلیقات بر شفا فرموده زادة آملی روحی استاد عالمه حسن
باطلۀ کما ذهب الى بطالنها المحقق الطوسی فی التجرید یرید هذا المعنی اعنی بطالن استقاللها ال أنّ 

   ».المصورة باطلۀٌ رأساً
ی بین محقق طوسی و عالمۀ حلّی و همۀ آنها که به ظاهر مخالفِ وجودِ مصوره در بدین بیان عرش

زیرا . گردد شود و اختالف مرتفع می اند، جمع می خارج هستند با آنها که مثبِت وجود خارجی مصوره
. ستاي بدون ارتباط و تعلق به مبداء نظام هستی قادر بر افعال خود نی هر دو دسته معتقدند که هیچ قوه

اي بدون ارتباط به ملکوت  اي نداریم مرادش این است که مصوره گوید مصوره بنابراین آن کس که می
گوید مصوره در خارج موجود است مرادش این  عالم و حقیقت حق متعال نداریم و آن کس که می



دو قول یکی است که مصوره با ارتباط داشتن به حق سبحانه و تعالی در خارج تحقق دارد و این هر 
  .است

  وجود رطوبت منی در زن و مرد
اي به نام منی ندارد بلکه تنها قوة مصوره در وي  زن مادة مولّده: اند اي گفته نکتۀ دیگر این که عده

موجود است اما باید دانست که مشابهت فرزند به پدر و مادر از جمله مواردي است که داللت دارد بر 
 منی دارد، زیرا اگر علتِ شباهت، منی باشد و زنان نیز منی نداشته باشند پس این که زن نیز همانند مرد

آید که فرزندان هیچ وقت شباهتی به مادران پیدا نکنند و اگر علتِ در تشبه خون حیض باشد  الزم می
کند معلوم  پس وقتی فرزند شباهت به هر یک از آن دو پیدا می. نباید هیچ فرزندي شبیه پدرش شود

ود که علت شباهت در هر دوي آنها موجود است و آن چیزي نیست جز منی، پس زنان نیز منی ش می
پس این که گفتند در زن منی . باشد دارند و در منی هم قوة مولّدة مصوره است چنان که در مردان می

زن وجود ندارد با این کلّیت سازگار نیست عالوه بر این که در دانش امروز وجود رطوبت منی در 
  .مورد مشاهده قرار گرفته است

  ّ دوام آیتی براي بقاي نفوس حب
جناب شیخ رئیس بوعلی سینا در کتاب نفس شفا در مورد قوة مولّده و جایگاه آن در نظام هستی 

و بالجملۀ فانّ القوة الغاذیۀ مقصودةٌ لیحفظ بها « :فرمایند مطلبی بسیار شریف و انیق دارند آن جا که می
 و القوة النامیۀ مقصودةٌ لیتم بها جوهر الشخص، و القوة المولّدة مقصودة لیستبقى بها النوع، جوهر الشخص،

اذ کان حب الدوام أمراً فائضاً من اإلله تعالى على کل شىء، فما لم یصح أن یبقى بشخصه و یصلح أن یبقى 
ذیۀ تورد بدل ما یتحلل من فالغا. بنوعه فإنه تنبعث فیه قوة الى استجالب بدل یعقبه لیحفظ به نوعه

  .» الشخص و المولدة تورد بدل ما یتحلل من النوع
یعنی و به طور کلی مقصود از قوة غاذیه آن است که ذات شخص پایدار بماند و مقصود از نیروي نامیه 
آن است که جوهر و کالبد شخص تمام و کامل شود و مقصود از نیروي مولّده آن است که به یاري آن، 

و از آن جا که حب دوام امري است که از جانب خداوند در هر موجودي به . اینده و جاوید بماندنوع پ
ودیعه نهاده شده، پس خداوند در هر موجودي که صالحیت بقاي بشخصه ندارد بلکه داراي صالحیت 

ان کند و از انگیزاند تا بدان بدل آنچه را که تحلیل رفته از نوع خود جبر اي برمی بقاي بنوعه است قوه
آید که قوة غاذیه بدل ما یتحلّل از شخص  پس این نتیجه بدست می. این راه نوع خود را محفوظ بدارد

  .کند و نیروي مولّده بدل ما یتحلل از نوع را را به بدن وارد می



زاده آملیروحی فداه در تعلیقات عرشی خود بر این فراز از نفس شفا  حضرت استاد عالمه حسن
و  هذه الکلمۀ التامۀ فی غایۀ الجودة » ... اذ کان حب الدوام الى آخره«: قوله قدس سره« :دفرماین می

الطبیعی الذي اخلد الى األرض و یقول ما یهلکنا االّ الدهر و ینکر دار الخلد و البقاء لِم یحب بقائه فی هذه 
و ! مدیاً ابدیاً ارتکز فی جبلۀ النفوس حبه؟العاجلۀ و یهرب عما یهلکه و یفنیه لوال البقاء کان اصالً ثابتاً سر

 9 ج241ص = 1 ط4 ج163ص(قال صدرالمتألّهین فی االسفار . من لم یجعل اهللا له نوراً فما له من نورٍ
انّ اهللا تعالى قد جعل لواجب حکمته فی طبع النفوس محبۀ الوجود و البقاء و جعل فی جبلّتها کراهۀ ): 2ط

حقٌ لما علمت أنّ طبیعۀ الوجود خیر محضٍ و نور صرف و بقائه خیریۀ الخیر و نوریۀ الفناء و العدم و هذا 
    .» النور الخ

حب دوام امري است که از جانب خداوند در «: این که جناب بوعلی فرمود: فرمایند حضرت استاد می
 که روي زمین خلود و مادیونی. اي تام در نهایت نیکویی است کلمه» هر موجودي به ودیعه نهاده شده

کنند، اگر واقعاً  کند و دار قیامت و بقاء را انکار می ما را جز روزگار هالك نمی: گویند اند و می کرده
حب بقاء اصلی ثابت و سرمدي و ابدي و مرتکز در نهاد نفوس نبود پس چرا بقاي در این عالم طبیعت 

  .کنند میرا دوست دارند و از آنچه که ایشان را هالك کند فرار 
اند سر به آستانۀ طبیعت نهاده و در نقش مانده و از نقاش  آري ماتریالیستها که همان مادیون و حسیون

     دانند، به تعبیر قرآن کریم شناسند و جز طبیعت نامعقول نمی اند و به جز مادة محسوس نمی بازمانده
اند دار هستی محدود به همین  اند و گفته بیعت کرده  لذا انکار ماوراي ط)ذَلِک مبلَغُهم مِنَ الْعِلْمِ( 

طبیعت است و بعد از آن خبري نیست غافل از این که حب به بقاء و دوام در نفوس تک تک آنها تعبیه 
  .شده و همین آیتی است بر این که نفس ایشان پس از مفارقت از ابدان باقی و برقرار است

اش در طبیعتِ نفوس  همانا خداوند به جهت حکمت واجبی: ندجناب صدرالمتألّهین در اسفار می فرمای
محبتِ وجود و بقاء را جعل نموده و در نهاد آنها کراهت فنا و عدم را قرار داده است و این حق است 
بدان جهت که طبیعت وجود خیر محض و نور صرف است و بقاي آن خیریت خیر و نوریت نور 

  .باشد می
عف و ناتوانی خود را در ادراك این معانی اظهار کنند در پیِ انکار برآمدند و مادیون به جاي این که ض

آن که بخواهد سستی و بیچارگی خود را پوشیده . در حقیقت انکارشان اظهار عجز و خواري آنان است
بدارد و انصاف و وجدان را زیر پاي بگذارد بهترین کار براي او این است که بگوید پس از این عالم 

لذا مادیون پابند هیچ گونه آداب . و قیامتی نیست تا به خیال و پندار خود آسوده زیست کندحشر 



انسانی نباید بوده باشند و نباید در مکتب آنان سخن از شرافت و حقیقت و عِرض و ناموس و حیا و 
 دیگر چیزي گردد و شرم و نیک و بد و علم و جهل به میان آورد، زیرا انسان پاشیده و محو و نابود می

هر کار . مند باشد ماند و هستی و بقایی و کیفر و پاداشی ندارد تا به زشت و زیبا عقیده از او باقی نمی
کرد کرد و هر طور شد شد و هر چه بر سر او آوردند آوردند، غلط و صحیح در نزد مادي باید یکسان 

  .وي نیاورده استشاخ و دمی است که هیچ تکلیفی به او ر باشد و او چون حیوان بی

  اي از لذات حقیقیه لذت مواقعه رشحه
اي از لذات نوریۀ روحانیۀ حقیقیه  و اما باید دانست که لذت وِقاع که الّذ لذائذ دنیوي است رشحه

اعنی همچنان که در حالت جماع نیروي قهر بر نَر افتد و نیز نیرويِ محبتِ توام با ذلّت بر ماده . است
اهر شود، در ادراکات حقایق نوریه نیز اشیاء شایق به مدرك قرار گرفتن شخص عاقل افتد تا نر بر او ق

باشند که عقل انسانی به اقتضاي طبیعت نوریۀ خود خواهان قهر و غلبه بر مدرکات است و مدرکات  می
یکی و به تعبیر دیگر آن چنان که نر و ماده در حالت وقاع، نزد. نیز به طبعه خواستار مغتذي شدن عقل

اتحاد با یکدیگر را طالبند عقل و معقوالت نوریه نیز به مراتب بیش از آن خواهان نزدیکی و اتحاد 
هستند که اگر این اتحاد صورت پذیرد انس و قرابتی به مراتب بیشتر از آن نزدیکی و چسبندگی مادي 

ت در آن منتفی حاصل خواهد شد که نهایت اتحاد جسمانی تماس دو سطح صاف است و لذّتِ عینی
است بر خالف اتحاد روحانی که با عینیت مدرِك با مدرك همراه بوده و مدرِك به تمام لذائذ متوقّع 

اي از لذائذ  توان گفت لذت نکاح رشحه بدین نکتۀ علیا می. شود خود از نزدیکی با مدرك نائل می
  .نوریۀ حقیقیه است

  )تطهیر قوة مولّده(آداب انعقاد نطفه 
دانیم جهت تطهیر قوة مولّده و مصوره آدابی را جهت انعقاد صحیح نطفه که مستفاد از  ن شایسته میاکنو

  .احادیث و روایات فراوانی است خدمت عزیزان بیان نماییم
در ابتدا باید به عرض برسانیم که طبق فرمایشات حضرت استاد عالمه در کتابها، ازدواج براي انشاء 

اي اطفاء شهوت حیوانی و لذا تمام افعال و اعمال موردِ قصدِ قبل و بعد از صورت انسانی است نه بر
زیرا تمامی کیفیات نفسانی و مزاجی . اي باشد که بدین مقصود و غایت منتهی شود ازدواج باید به گونه

و احوال ظاهر و باطن والدین در کیفیت مزاجی و حصول استعداد نطفه انسانی دخیلند و اشخاص 
. اند شوند، چنان که داراي اشخاص گوناگون ن کیفیات، داراي اخالق و احوال گوناگون میمطابق هما

لذا پدر و مادر باید بسیار مراقب اعمال و نیات خود باشند که همۀ آنها در نحوة تکون صورت انسانی 



عزیز پس در ازدواج حرف اطفاء شهوت و زناشویی مطرح نیست بلکه زهدان مادرِ . دخلی بسزا دارند
  .کارخانه آدم سازي است و این صنع الهی باید به بهترین صورت پاك نگاهداشته شود

باید پیش از ازدواج به آداب و احکام جوامعِ روایی از . اند روایات، تفسیر بطون آیات قرآنی! اي عزیز
حضرت موالي . یقبیل بحار االنوار و وافی و وسائل الشیعه و کافی و مانند آنها آشنا و آگاه بوده باش

ّي و بحري و فضایی را دستورات و  تمام صنایع آدمیان از بر«: فرمایند مکرّمم در شرح فص فاطمیه می
اند، چنان که اگر هر یک از آنها در کار خود بقدر یک  آدابی است که دینِ حفظ و بقاء و دوام آنها

د در همان نخستین بار خطا و ناروایی میکرون از دین و آیینش به در رود و به خطا و ناروا حرکت نمای
شود، و  کند و کشتی در دریا غرق می گردد، مثالً هواپیما از فضا سقوط می شود و نابود می تباه می

شود، و آن ساعتِ دست تو تباه  گردد، و آن چرخ خیاطی خراب می اتومبیل دچار حوادث گوناگون می
بیشمار دیگر؛ و این همه صنایع گوناگون ساخته شخص ماند و هکذا صنایع  گردد و از کارش باز می می

جناب انسان است که براي بهبودي و درستی هر یک از آنها دستورالعملی در کنارش نهاده است؛ 
هاي شما  یعنی خداوند شما را و همۀ ساخته)  و اهللاُ خَلَقَکُم و ما تَعملُونَ( : خداي سبحان فرموده است

اند که عامل این همه صنایع  ها در تحت تدبیر ملکوت به جایی رسیده  که نطفهرا آفریده است چه این
؛ ) یخرُج مِنْ بینِ الصلْبِ و التَّرَائِبِ * خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ * فَلْینْظُرِ اْإلِنسانُ مِم خُلِقَ ( اند  شگفت شده

خود شما که مهمترین صنع الهی هستید و این شود صنایع شما را دین و آیین باشد و  انصاف بده آیا می
بدان که احوال و ... ) ما لَکُم کَیف تَحکُمونَ( دین باشد  همه صنایع شگفت گوناگون صنع شما است بی

اوضاع که در حصول مزاج نطفه انسانی که محل قابلِ نفسِ ناطقه و پذیراي آنست، به حصر و ضبط در 
و اختالف آفاق و اوضاع کواکب و احوال والدین و کیفیت اطعمه و اشربه و آیند، زیرا تفاوت ازمنه  نمی

اند، و آن نطفه کذایی در چنان اوضاع و  هزاران هزار عوامل دیگر در نحوه کیفیت مزاج نطفه دخیل
شود و به وفق آن، قابلیتِ گرفتنِ عطایا و هبات باري  احوال مطابق طبیعت و جبلّت خود منعقد می

  » .کند میتعالی پیدا 
خالصه این که خُلق و خوي والدین تمامی احوال آنان در اوقات و نیات آنها بلکه احوالِ نفس اوقات 
در حال انعقاد نطفه و غذاي مادر در زمان حمل چون دیگر اوصاف روانی و جسمانی او همه در مزاج 

کند و روح از این  ح میطفل تأثیري بسزا دارند، و حق سبحانه از مجراي وجود خودِ والدین نفخ رو
  .گیرد چون آب آسمان از وادیها مجاري رنگ می

  : فداه چنین آمده است در دیوان حضرت مولی روحی
                



   طیـب و طـاهـــر است زهدانـا     اي خوش آن کودکی کز آغازش             
  همـچــو زهـدان پـاك دامـانـا                 بعـد از آن مهــد نـاز او باشــد             
  پـاك و پـاکیــزه شیــر پستانـا                 نـوشــد ز غــذاي حــالل مـی             
  نشیـنــد بـه طفــل آسـانـا مـی                 خـوي مــادر ز شیــر پستـانش             
  جـه است طفــل ایشـانـاخود نتی      مــادر است صغري و پدر کبري             
  انـدریـن امــر هـسـت ایمـانـا                  شــرط انتــاج ایـن مقـدمتیـن             
  نفــخ روح خــداي خـلـقـانـا                  رنـگ گیــرد از ایـن مقـدمتیـن            
  ـضــی از بـزرگـانـاگـفـتـۀ بع        یا کـه هـر یک دمنـدة روح است            
  عیسـی و موســی بـن عمـرانـا                  دامـن مـادر است پرورده اسـت            
  پـدر اسـت خـاتــم رسـوالنـا                     آمـنـه مــادر و ز عـبـــداهللاز            

س هشتاد و چهار امالی در این جا به ذکر ترجمۀ روایتی که جناب شیخ صدوق در حدیث اول مجل
  .جوییم خود نقل کرده تبرك می

  : السالم چنین سفارش کرد و فرمود وآلهبه علی بن ابیطالب علیه علیه اهللا رسول اهللا صلّى« 
یا علی چون عروس را به خانه تو آرند وقتی نشست کفش او را بکن و پایش را بشوي و آبش را به درِ 

ات هفتاد هزار رنگ فقر را ببرد و هفتاد هزار رنگ  داوند از خانهات بریز که چون چنین کنی خ خانه
برکت در آن درآورد و هفتاد هزار رحمت بر تو فرو فرستد که بر سر عروس بگردد تا برکت آن به هر 

و خداوند عروس را از جنون و خوره و پیسی امان دهد که به او رسند مادامی که . ات برسد گوشه خانه
  .در آن خانه است

و ) سبزي اَمزِنا(عروس را در هفته نخستین از خوردن شیرها و سرکه و گشنیز ! یا علی: سپس فرمود
سیبِ ترش بازدار، زیرا که زهدان از این چار، سرد و نازاینده گردد؛ و بوریا در گوشه خانه به از زن 

و . ن پاك نگرددخوردگی خون حیض بیند هیچ گاه به خوبی از آ اگر عروس بر سرکه. نازاینده است
و سیب ترش آن را از آمدن . گشنیز آن خون را در درونش بشوراند و زایمان را بر وي دشوار گرداند

  . باز بدارد و بیماري بر وي گردد
در (و به عورت زن . اي علی در هنگام جماع سخن مگو مبادا که فرزند گنگ و الل گردد: سپس فرمود
و با شهوتِ زن دیگري در خاطرت با زنت جماع . یی فرزند شودنگاه نکن که سبب نابینا) حین جماع

و ایستاده با زنت جماع مکن که از کار خران است و اگر فرزندي آید در . مکن که فرزند مخنّث آید
اول و میانه و آخر ماه مجامعت مکن که دیوانگی و . شود) یعنی دچار شب ادراري(فراش، کمیز میزنده 



) لوچ و دوبین(بعد از ظهر جماع مکن که اگر فرزندي آورد قیچ . زند شتابندخوره و گیجی به سوي فر
کسی که با زن خود در بستر، جنب است قرآن نخواند . شود و شیطان به لوچ بودن انسان شاد است

جماع مکن جز آن که خودت دستمالی داشته . ترسم آتشی از آسمان فرود آید و هر دو را بسوزاند می
 پارچه دیگر که با یک پارچه خود را پاك مکنید که شهوت بر شهوت افتد و مایۀ باشی و زنت نیز

در شب عید فطر جماع مکن که اگر . کشاند شود و شما را به جدایی و طالق می دشمنی بین شما می
جماع مکن که فرزند شش انگشت یا چهار ) قربان(فرزندي آید بسیار شرور گردد در شب عید اضحی 

در مقابل آفتاب و . رِ درخت باردار جماع مکن که فرزند جالد و آدمکش و کدخدا آیدزی. انگشت آید
نور آن جماع مکن مگر آن که هر دو با روپوش باشند که اگر فرزندي آید دائماً در سختی و فقر باشد 

وضو  اگر زنت باردار شد بی. میان اذان و اقامه جماع مکن که اگر فرزندي آید خونخوار گردد. تا بمیرد
در نیمه شعبان جماع مکن که فرزندي شوم و با خالِ . با او جماع مکن که فرزند کوردل و بخیل آید

دو روز به آخر ماه مانده با زنت جماع مکن که فرزندي گمرکچی و کمک کننده ظالم آید و . چهره آید
و ریاکار و بر سر پشت بامها جماع مکن که فرزند منافق . جمعی از مردم بدست او هالك شوند

رسول خدا این آیه . گذار آید، چون قصد سفر داري در شبِ آن جماع مکن که فرزند ولخرج آید بدعت
چون در سفر رفتی تا سه شب . به راستی مبذرین برادران شیاطین باشند) 30/سوره اسراء(را خواند 

شب با زنت جماع در ساعت اول . جماع مکن که فرزند کمک کننده ظالم و ستمگر بر علیه تو شود
و با شکم سیر . ماه در محاق نباشد. مکن که اگر فرزندي آید، بسا باشد که جادوگر و دنیا طلب درآید

  .جماع نشود

  )و اما اوقات مناسب براي نکاح(
. یا علی شب دوشنبه مالزم جماع باش که اگر فرزندي آید حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا باشد

 و فرزندي آید پس از شهادت به شهادتین، شهادت روزي وي گردد و شنبه جماع کنی اگر شب سه
خداوند با مشرکان او را کیفر نکند و بوي دهانش خوش باشد و رحم دل و با سخاوت و پاك زبان از 

شنبه جماع کنی و فرزندي آید حاکمی از حکّام گردد یا  اگر شب پنج. غیبت و دروغ و بهتان است
آسمان است اگر جماع شود فرزند به  شنبه ظهر هنگامی که آفتاب در وسط  پنجدر روز . عالمی از علماء

. دنیا آید تا پیر شود شیطان به او نزدیک نگردد و با فهم باشد و در دین و دنیا سالمت روزیش گردد
اگر در روز جمعه . آور شود اگر در شب جمعه با زنت جماع کنی و فرزندي آید سخنور و گویا و زبان

اگر شب جمعه بعد از عشاء باشد . عصر باشد و فرزندي آید معروف و مشهور و دانشمند گرددپس از 
  .اهللا شاء رود که از ابدال باشد ان امید فرزندي می



  ».سفارش مرا نگاهدار چنانچه من از جبرئیل نگاه داشتم! اي علی
د حرام است که از بدان که جماع کردن در فرج زن در وقتی که حائض باشد یا با خون نفاس باش

وآله  روایت است فرزندي که از آن متولد شود مبتال به خوره و پیسی گردد و از  علیه اهللا اهللا صلّى رسول
و نیز بعد از پاك شدن از حیض و پیش از غسل . مابین ناف تا زانو از ایشان تمتع کردن مکروه است

 نیز وطی دبر زن مکروه است و بعضی دانند، و احوط اجتناب است و کردن بعضی جماع را حرام می
وآله  نهی فرمود از جماع  علیه اهللا در حدیثی منقول است که حضرت رسولصلّى. دانند آن را حرام می

کردن زیر آسمان و بر سر راه که مردم تردد کنند و فرمود که هر که در میان راه جماع کند خدا و 
  .مالئکه او را لعنت کنند

از کالغ سه خصلت را بیاموزید؛ اول جماع کردن پنهان را، : وآله فرمودند علیه اهللا حضرت رسول صلّى
  .دوم بامداد به طلب روزي رفتن را و سوم بسیار حذر کردن را

وآله   منقول است که چون مرد و زن جماع کنند  علیه اهللا در حدیث معتبر از حضرت رسول اکرم صلّى
  .شوند ر چنین کنند مالئکه از ایشان دور میعریان نشوند مانند دو خر، زیرا که اگ

در حدیث معتبر دیگر منقول است که مکروه است جماع میان طلوع صبح تا طلوع آفتاب و از وقت 
  .فرو رفتن آفتاب تا برطرف شدن سرخی طرف مغرب

توجه به جهات نیز در گاه مجامعت مورد اهمیت بسیاري در روایات قرار , عالوه بر توجه به زمان 
. زن و مرد در حین مواقعه رو به قبله یا پشت به قبله نباشند : اند  گرفته است از آن جمله فرموده

چنانچه , حکمتش نیز آن است که توجه به هر جهتی را خاصیتی است به حسب نسبت عِلوي 
توجه به جانب قطب جنوب و ستارة سهیل به جهت سهولت والدت بسیار مؤثر است و به : اند فرموده

توجه به : اند شوند و نیز فرموده تجربه معلوم شده که اکثر حیوانات عند التولید به آن جانب متوجه می
از این نکتۀ علیا به سرّ در . صحت و تقویت چشم را مفید است,  النعش  قطب شمال و دیدن آن و بنات

  !فافهم. گردد  س میتوجه به کعبه در هنگام صلوة برس که توجه مذکور موجب توجه نفس به عالم قد
در روایت دیگر منقول است که اگر کسی انگشتري با او باشد که بر آن نام خدا نقش کرده باشد، جماع 

  .نکند
من اراد الدخول الحمام للنورة فلیجتنب «: روایتی است که امام فرمود ) 322 صفحۀ 62جلد (در بحار 

ی هر کسی که ارادة وارد شدن به حمام کرد تا  یعن»الجماع قبل ذلک باثنی عشر ساعۀ و هو یوم تمام
  . ساعت یعنی یک روز تمام از جماع کردن پرهیز نماید12نوره بمالد سزاوار است که قبل از آن تا 



آورد و جماع در حمام موجب نزول آب سیاه چشم  جماع کردن از پهلو باد لقوه می: و نیز گویند
  . شود می

بعد از غذا خوردن ولو یک قدم و بخواب بعد از حمام کردن ولو یک در خزائن نراقی آمده که راه برو 
  .لحظه و بول کن بعد از جماع ولو یک قطره

اگر در حالت جماع زن باال قرار گیرد بسیار بد است زیرا ممکن است ذَکَر و مثانه از فشارِ فواره کردنِ 
  . مرد راه یابدآب شهوت زخمی شوند و دور نیست که چیزي از طرف آلتِ زن به آلتِ

کسی که نیاز به مستراح رفتن دارد و باید خود را از شرّ ادرار و مدفوع رهایی دهد، نباید قبل از تخلیه 
  .جماع کند

  .در حال خسته شدن از ورزش یا هر حرکتی خسته کننده جماع خوب نیست
ماع کردن خوب در حالی که انسان با واکنش روانی روبرو است مثالً ناراحت و یا عصبانی است ج

  .نیست
  .ضرر نیست انزالی که از ناحیۀ به زن چسبیدن یا بر پوست زن مالیدن حاصل آید نیز بی

یعنی زن و مرد زمانی جماع کنند که . جماع خوب و اصولی آن است که آرزوي جماع به نهایت برسد
ال جماع، خارش و این میل در ایشان زیاد شده باشد نه این که از نگاه کردنِ به زن یا فکر و خی

اي باشد که زیاد  سوزشی در آلت تناسلی مرد ایجاد شده و او را به جماع برانگیزاند،  بلکه باید به گونه
  .جمع شدنِ آبِ پشت بر انسان فشار آورده و او را به جماع کردن وادار کند

ر این حال مانع وقتی که انسان بسیار سیر است و معده پر از غذا است جماع خوب نیست زیرا جماع د
  .شود هضم شدن غذا می

خواهد جماع کند  اگر کسی با شکم سیر و پر از غذا می: فرماید سینا در قانون می رئیس بوعلی شیخ
گیر شود و به حالت شناور  اي در معده جاي حداقل قبل از جماع مدتی حرکت کند که خوراك تا اندازه

  .زود بخوابد و زیاد بخوابدتواند  در نیاید، بعد از جماع کردن هم تا می
اش خالی از خوراك است باز نباید جماع کند که جماع به حالت  همچنین کسی که گرسنه است و معده

گرسنگی بیشتر از جماع با شکم سیري زیان دارد زیرا جماع کردن با شکم گرسنه موجب از بین رفتن 
  . شود گرماي طبیعی بدن و گداختگی در تن و سبب دق می

اوقات جماع زمانی است که شخص هضم اول و دوم را پشت سر گذاشته و در اثناي هضم سوم افضل 
شود که حدوداً سه یا  است و آن هنگامی است که غذا در معده هضم شده و دارد از معده سرازیر می

  . باشد چهار ساعت بعد از تناول غذا می



  .ید از آن اجتناب کردهمچنین جماع کردن پس از اسهال و قی نمودن ضرر دارد و با
  .کند نباید جماع کند کسی که بدنش بسیار گرم است یا زیاد احساس سرما می

اي از زمان اگر  به طور کلی بهترین وقت جماع آن است که شخص به تجربه دریابد که در چه فاصله
هن شود آن مدت را به ذ تر می کند و هوسش جمع جماع داشته باشد احساس سبکی و استراحت می

بسپارد و انجام جماع را بر حسب تجربۀ بدست آمده تنظیم کند چرا که افراط در جماع باعث 
بیماریهاي بسیاري چون ضعف دماغ و عصب و رعشه و تشنج و ضعفِ قلب و ضعفِ بصر و ضعفِ 

  .گردد کبد و ضعف معده می
 با زنش بیامیزد در حالی که قبل کراهت دارد این که مرد: فرمایند وآله می علیه اهللا جناب رسول اهللا صلّى

اي  از آمیزش محتلم بوده باشد تا این که غسل کند از احتالمش، پس اگر بدون غسل آمیخت و بچه
  .مجنون براي او آمد جز خود، شخص دیگري را مالمت نکند

 ماه، گناه محسوب 4 روز کراهت دارد و بیش از 4در روایت است که همبستر نشدن با همسر بیش از 
  .شود و طرفین باید استغفار نمایند یم

از آنجا که مبداء و سرچشمۀ بیشتر اختالفات زن و مرد در منزل، ارضاء نشدنِ کاملِ یکی از طرفین و 
یا هر دو طرف است لذا زن و مرد باید سعی نمایند همواره بر تمایالت جنسی یکدیگر پاسخ مثبت 

جماع مستحب شمرده شده و این عمل موجب محبت در روایات کثرت . داده و بر یکدیگر پشت نکنند
شود اما در عین حال باید توجه نمود که کثرت این عمل نباید به  و الفت بیشتر بین زن و مرد می

اي برسد که موجب ضعف قواي طرفین و یا عدم امتیاز ایشان از حیواناتی که صورت ملکۀ  اندازه
  .باشند  ملکۀ شهوت و شهوترانی میشهوت هستند گردد، حیواناتی چون خروس که صورت

خوابیدن براي : السالم روایت است که فرمود در مکارم االخالق از حضرت امیرالمؤمنین علّیِ وصی علیه
زن حالل نیست تا زمانی که خود را بر همسرش عرضه کند، یعنی زن لباس خود را از تن در آورد و 

  .به بستر شوهر برود و به او بچسبد
وآله آمده که امام صادق  علیه اهللا السالم به نقل از رسول خدا صلّى افی از امام محمد باقر علیهدر فروع ک

گویا تو : حضرت به آن زن فرمود. وآله آمد علیه اهللا زنی نزد پیامبر بزرگ اسالم صلّى: السالم فرمود علیه
زنی که شوهرش : وآله فرمود یهعل اهللا تسویف دهنده کیست؟ پیامبر صلّى: پرسید! از تسویف دهندگانی؟

که شوهر ) براي جماع(او را براي حاجتی صدا کند و او همچنان شوهر را سر بگرداند تا وقت بگذرد 
  .چنین زنی را مالئکه لعنت کنند تا شوهر از خواب برآید. به خواب رود



: فرمود وآله به زنان می علیه اهللا رسول خدا صلّى: السالم فرمود و نیز در فروع کافی آمده که امام باقر علیه
  .خواهند با شما نزدیکی کنند نماز خود را به درازا نکشید وقتی که همسرانتان می

وآله از مردي سؤال کرد آیا  علیه اهللا رسول خدا صلّى: السالم فرمود و نیز آمده است که امام صادق علیه
پس برگرد با : حضرت فرمود! نه: ؟ گفتآیا فقیري را اطعام کردي: پرسید! صبح روزه بودي؟ گفت نه

  .همسرت نزدیکی کن که براي او مثل صدقه دادن است
وآله آمد و شکایت کرد شوهرم به من  علیه اهللا زنی خدمت رسول اکرم صلّى: در حلیه المتقین آمده است

شی را هیچ بويِ خو: زن گفت. خود را خوشبو کن تا نزدیک تو بیاید: حضرت فرمود. کند نزدیکی نمی
اگر : حضرت فرمود. کند نگذاشتم مگر آن که خود را به آن خوشبو کردم، اما باز هم از من دوري می

کرد، ثوابش همانند آن است که  هایی دارد از تو دوري نمی دانست در آمدن به نزد تو چه ثواب می
 بریزد، چنان که کند پس چون با تو مجامعت کند گناهان از او شمشیر کشیده و در راه خدا جهاد می

  .ریزد و چون غسل کند از گناهان خارج شود برگ از درخت می
هر گاه کسی را دردي در بدن به هم : السالم فرمود و در طب االئمه آمده است که امیرالمؤمنین علیه

  .رسید یا حرارت بر مزاجش غالب شد با همسر خویش جماع کند تا درد تسکین یابد
هر گاه گرسنه و تشنه شدي بخور و بنوش : السالم فرمود  که امام رضا علیهو در طب الرضا آمده است

و اگر خوابت آمد بخواب و چون بول داشتی بول کن و هر گاه خواستی نزدیکی کنی پس انجام بده، 
  .به درستی که هر امري در همان وقت براي بدن بهتر و مفیدتر است

چیزي نیست که مالئکه را حاضر کند مگر آن : الم فرمودالس و در فروع کافی آمده که امام صادق علیه
  .که مرد با حرص و ولع با همسر خویش بازي و خوش طبعی نماید

چون یکی از شما خواست : فرماید  السالم می و در خصال صدوق آمده که امیرالمؤمنین علّیِ وصی علیه
  .ید که زنان نیز نیازهایی دارندبا همسر خویش آمیزش کند از شتاب کردن در این کار پرهیز نما

خواهد با زن خود جماع  چون کسی می: وآله فرمودند علیه اهللا و در فروع کافی آمده که رسول اکرم صلّى
کند به روش پرندگان و مرغان به نزد او نرود بلکه در ابتدا با او بازي و خوش طبعی کند سپس جماع 

روایتی از جناب امام » زهرالربیع«زائري در کتاب شیرین بر همین اساس جناب سید نعمۀ اهللا ج. نماید
  : علی بن موسی الرضا علیهماالسالم  در آداب جماع نقل نموده و فرموده است

السالم األمر قبل الوقاع بالمداعبۀ و التقبیل و تغمیز الثدیین النّ ماء المرأة یخرج من ثدییها و  و عنه علیه«
لباً للشهوة، حتى ترید هى منک ما تریده أنت منها، و أما تغمیز الثدیین فطلباً شهوتها فی وجهها فالتّقبیل ط

لنزول مائها حتى یتخلّق الولد من المائین النّ البنت اذا تخلّقت من ماء الرجل وحدة تکون سلیطۀ تشبه 



اقعۀ النساء وقت الرّجال باالوصاف و قلّۀ الحیاء و کان العرب اذا أرادوا تشبه االوالد بهم عمدوا الى مو
 یعنی از امام .»الرّحیل لکثرة مشاغل نسائهم فال یردن ذلک االمر و الرّجال تشتهیه فیکون الولد یشبه أباه

هشتم روایت است که قبـل از جماع، بازي و خوش طبعی کردن با زن و نیز بوسیدن و مالیدن 
ن خارج شده و شهوت در پستانهاي او مستحب است چرا که بدین وسیله آب زن از پستانهاي ز

شود پس بوسیدن به جهت طلب شهوت نمودن است یعنی تا زن اراده کند  صورتش آشکار و نمایان می
و اما مالیدن پستان به جهت طلب نازل شدن آب زن است . از مرد آنچه را که مرد از او اراده کرده است

شود  ه دختر فقط از آب مرد متولّد میشود زیرا زمانیک تا بدین طریق فرزند از آب زن و مرد متولّد 
و عرب بر این رسم بود . شود سلیطه بار آمده و در اوصاف شباهت به مردان پیدا کرده و کم حیاء می

کرد فرزندانشان شبیه ایشان شود عمداً جماع با زنان را به وقت کوچ کردن قرار  که زمانی که اراده می
نمودند و فقط مردان به  بسیاري داشته و لذا ارادة مواقعه نمیداد چرا که در این زمان زنان مشغلۀ  می

  .شد جماع اشتها داشتند، پس فرزند شبیه پدرش می
اي  داریم و آن این که اگر اعمال زناشویی ایشان ثمره در آخر مطلبی را خدمت زوجهاي جوان تقدیم می

به دست پزشکانی که با تجویز قرص نداد و منجر به حاملگی و تولد فرزند نشد ناامید نشوند و خود را 
کنند با خوردن این قرصهاي شیمیایی جماع نتیجه داده و  اند و ادعا می و کپسول و آمپول در پی معالجه

کنند بلکه این صنع الهی  شود نسپارند زیرا این مواد شیمیایی نه تنها کار را درست نمی زن حامله می
ا که چه بسا ممکن بود بعدها به روال عادي حامله شود، عقیم کنند و زنی ر اعنی زهدان زن را نابود می

اي است که سالیانی پس از ازدواج و همبستري زن و مرد نتیجه  زیرا بسیاري از فرجها به گونه. کنند
السالم دو  السالم و حضرت زکریاي نبی علیه شود و حضرت ابراهیم علیه داده و منجر به حاملگی می

براي اثبات این مدعا هستند که هر دو بزرگوار در سنین پیري صاحب فرزند نمونۀ خوب و کاملی 
  .شدند

هیچ زن و مردي به طور طبیعی عقیم نیستند مگر این که حاوي یکی از این دو نشانه باشند؛ یکی آن که 
فقط در این دو صورت زن یا مـرد . مو باشد زن عادت ماهانه نشود و دیگر این که عانۀ زن و مرد بی

ماند و غیر از این دو دسته، هر زن و مردي ممکن  دار شدن آنها نمی شونـد و راهی براي بچه قیـم میع
  .دار شوند است حتی پس از گذشتن سالها از ابتداي ازدواجشان بچه

شمرد؛ اولین دسته   دسته را ضعیف می4دار شدن  البته شیخ رئیس بوعلی سینا در قانون احتمال بچه
. اند دوم پیرانی که بسیار سالخورده. آورد  که معموالً آب پشتِ مستان کمتر بچه میافراد مست هستند

چهارم کسانی که ذَکَرشان بیش از حد معمولی دراز است . کنند روي می سوم کسانی که در جماع زیاده



شود و در این مسافت زیاد سرد  کند دورتر می زیرا در این حالت، مسافت راهی که آب پشت طی می
اش  آید بیشتر بهره رسانی شود به طوري که تا به زهدان در می اش کاسته می شود و از حرارت طبیعی می

  .آورد را از دست داده، از این رو اکثراً جماعِ این دسته مثمر ثمر نیست و بچه نمی
ا فقط باید توجه داشت که براي انعقاد نطفه و حصول فرزند باید مدتی از دخول کردن و همبستريِ ب

زن پرهیز نمود تا در این مدت رحم زن کامالً تشنه نطفه مرد گردد و در وقت دخول و انزال، آن را 
زیرا در بسیاري از مواردي که نکاح حقیقی اعنی همبستري زن و مرد نتیجه . کامالً به خود جذب نماید

. گیرد  صورت میشود بدین خاطر است که دخولِ زیاد و پشت سر هم دهد و منجر به حاملگی نمی نمی
تکرّر این عمل باعث شده که رحم گشاد شده و میل آنچنانی به قبول نطفۀ مرد نداشته باشد لذا براي 

گیري از این عمل، نیکو است که مثالً چند روز قبل از عادت ماهانۀ زن، این عمل ترك شود تا  نتیجه
 براي دخول و انعقاد نطفه، تا هنگامی که زن از خون پاك شود و بعد از پاك شدن بهترین وقت است

شوند نسبت به دیگر افراد از نشاط و طراوت خاصی  جایی که فرزندانی که در چنین ایامی متولد می
  .برخوردار هستند

  :رسد دار شدن مهم به نظر می و نیز توجه به این نکات در امر بچه
و سبزي شاهی ) گشنیز(زي اَمزِنا شود که از خوردن سب  از عزیزان دختران و مادران عزیز استدعا می-1
  .به شدت خودداري کنند) ترتیزك(
شود خودداري نمایند و وقتی باردار شدند هرگز از یخ   از خوردن آبی که یخ در آن محلول می-2

  .گردد کند و منجر به سزارِین می ها را فلج می خوردن برخوردار نباشند که بچه
  .د از خوردن ترشی نارنج خودداري نماین-3
 زنانی که سقط جنین دارند عالوه از مراعات موارد فوق از تکرر جماع با شوهر نیز پرهیز کنند و -4

  .اطالع دهند تا با دستوري خصوصی از سقط جنین جلوگیري شود
  . زنان باردار در طول بارداري سورة مبارکۀ یوسف و سورة مبارکۀ مریم را تالوت کنند-5
دار شدن حتماً مراعات  ت منقوله مطرح شد را جدي بگیرند و براي بچه اموري که در نقل و روایا-6

توانند نطفه را در بیرون رحم بریزند و  داري، نیاز به لقاح پیدا کردند مردها می کنند و اگر در غیر بچه
دار شدن، منی را در بیرون  عمل لقاح در اوقات نامناسب انجام دهند که بهترین راه جلوگیري از بچه

ریختن است نه قرص خوردن و عمل عقیم کردن مرد یا زن، زیرا عقیم کردن مرد یا زن حرام رحم 
  .باشد می



دار شوند  کنند حتماً چند تا بچه  از تقلیل فرزند پرهیز کنید یعنی دختران جوانی که تازه ازدواج می-7
وص عزیزانی که سید السالم است به خص که تقلیل نسل شیعه ظلم عظیم به پیامبر و آل پیامبرعلیهم

علیها فراوان گردد و شعار  اهللا ها را زیاد کنند که نسل فاطمۀ زهرا سالم هستند در صورت امکان بچه
السالم بدانند مگر جایی که زنان  را یک ظلم آشکار به اهل بیت علیهم» فرزند کمتر، آسایش بیشتر«

  .دار شوند از روي عذر جسمی یا روحی نتوانند بچه
وردن قرص و کپسول خودداري کنند و حتی المقدور تن به سزارین در حین زایمان ندهند که  از خ-8

گیرد و این درد به نفع کودك و به  به امر الهی فرزند وقتی زمان تولد آن فرا برسد درد زایمان می
خصوص مادر است و برکات جسمی و روحی آن فراوان است که پی بردن به همه اسرار آن از عهدة 

  .ل عادي بشر بیرون استعق
 زنان و مردانی که رحم یا نطفۀ ضعیفی دارند براي تقویت آن سبزي تَره زیاد بخورند و نیز پیاز -9

مصرف نمایند و سبزي تره براي تقویت اعصاب کل بدن به خصوص اعصاب رحم زن بسیار مناسب 
  .است

 پارچه استفاده نکنند بلکه هر یک  بعد از هر مواقعه زن و مرد براي پاك کردن عورت خود از یک-10
شود و شاید بسیاري  اي جداگانه مصرف نمایند که یک پارچه موجب دشمنی بین زن و مرد می پارچه

  .از اختالفات زن و شوهرها زیر سر همین نکته باشد که بدان توجه ندارند
هم همین طور و مردها (اي زن حداقل تا دو ساعت عورت خود را نشوید   بعد از هر مواقعه-11

  .تا رحم زن تازه بماند) باشند
آید از پدر و مادر است که به قوانین طبیعت و   هر مریضی و نقص خلقت که در فرزندان پدید می-12

دانند که  گویند که فالن فرزند را خدا این گونه ناقص کرد در حالی که نمی الهی توجه ندارند و بعد می
گردد و این ما و  همه خوبیها مال اوست و هیچ شرّي به او برنمی» کو الخیر بیدیک و الشّرُ لیس الی«

شما هستیم که با مراعات نکردن قوانین الهی و قوانین مجعولۀ در خلقت این گرفتاریها را به بار 
اندازیم در حالی که او خودش را در خصوص خلقت  آوریم سپس آن را به گردن خدا و عالم می می

پس شرّ از ما هست و همه خیر مال اوست و از نکو جز . ستوده است) قیناحسن الخال( انسان به 
  .نکوئی ناید

نِساؤُکُم حرْثٌ (  با توجه به اصل قبل که همه خیر از اوست و شرّ از ماست توجه به آیۀ مبارکۀ -13
اورزي را به اَمر ضروري است و مردها باید توجه کنند که زنان کشتزارند و خداوند این زمین کش)  لَکُم

آنها داده تا طبق قوانین و مقررات در آن کِشت کنند و نتایج حاصل از آن را فرزندان سالم و متدین و 



کند و  حساب و کتاب کِشت نمی همان گونه که یک کشاورز زمین کشاورزي را بی. موحد قرار دهند
 این زمین زراعی یعنی کارخانه گیرد، در همه ضوابط زمانی و مکانی و دهها شرایط دیگر را در نظر می

رحم زن هم باید زحمت بکشد و در آن به قوانین طبیعی و الهی کِشت کند تا فرزندان نیکو بدست 
  .آورد

السالم را مالك قرار دهیم زیرا که   در امور ازدواج و نکاح و لقاح باید فرمایش معصومین علیهم-14
نسان کامل و صاحبان نفوس مکتفی معصومین استنباط تشریعیات از دل تکوینیات از خصائص ا

بینید که به چه لطایفی اشاره فرمودند که عقل ما از فهم  السالم است لذا در روایات منقوله می علیهم
خواست بفهمد که اگر مردي نطفه را از عقب و پشت  اسرار آن عاجز و ناتوان است مثالً بشر از کجا می

 یا اگر زن و مرد بعد از لقاح براي پاك کرد عورت خود از یک .شود وارد رحم زن کند بچه لوچ می
شود و هزاران احکام تشریعی دیگر که از  پارچه استفاده نمایند موجب دشمنی و اختالف بین آنها می

دل تکوینیات بیان نمودند که ما را یاراي فهم اسرار آنها نیست پس باید میزان را حرف و کالم معصوم 
  .قرار داد

شود که به قانون طبیعت تن در دهند و اینقدر با صنعت از طبیعت   همه مردها و زنها استدعا می از-15
گیرد ولی طبیعت از علم ذاتی غیبی و  فاصله نگیرند زیرا صنعت از فهم قاصر بشري سرچشمه می

خیزد لذا به تعبیر مولی و سرورم حضرت عالمه عصر و معلّم دوران  احدي ذات لم یزلی برمی
زداه آملی روحی فداه  به طبیعیات و قوانین الهی رو آورید و بِدان تن در بدهید، همه این نقائص  نحس

حقاً که چنین است و پدر و مادرها با فاصله گرفتن از طبیعیات این همه گرفتاریها را پدید . شود رفع می
گویند خدا  آورند بعد می ر میاندازند مثالً بچه را با بدي خود لوچ با آوردند و آنگاه به گردن خدا می

دانند که خداي احسن الخالقین و  دانند و نیز نمی کرده است در حالی که فرق بین ایجاد و اِسناد را نمی
  .دهد و نباید با دست خود شرّ درست کرد خدايِ خیرِ محض هرگز شرّ نمی

غذایی و طب و ازدواج و شود که در امور   از روحانیون عزیز که مبلغین دین مردمند استدعا می-16
امور علمی و روایی آن درست بررسی نمایند و در منابر آنها را براي مردم بیان کنند که مساجد و 

ها کالس اکابر است و در این کالسها مردم باید خوب ساخته شوند و بسیاري از گرفتاریهاي  حسینیه
حرف نشنیده خوب تحصیل نکرده هاي  مردم بر اساس ندانستن آنها است و این هم زیر سر منبري

کنند در حالی که منبرها باید از لطایف علمی و دقایق  است که به صرف چند جمله موعظه اکتفا می
  .دینی برخوردار باشد



دانید براي به دنیا آمدن فرزند انسان نیاز به پدر و مادري است که با هم نکاح حقیقی  اما همچنان که می
عقاد نطفه کرده و زن آن را در رحم خود بپروراند تا نهایتاً منجر به توالد نموده و مرد در رحم زن ان

 السالم در رحم حضرت مریم در این جا سؤالی پیرامون نحوة تکون نطفۀ حضرت عیسیعلیه. فرزند شود
 فعالً به ذکر. رسانیم شود که ما آن را به مناسبتی در بخش قوة خیال به عرض می السالم مطرح می ا علیه

  .دهیم همین مقدار از آداب مجامعت اکتفا نموده و بحث تطهیر قوة مولّده را خاتمه می
تا این جا هر یک از سه قوة غاذیه و نامیه و مولّده را مورد شرح قرار دادیم و گفتیم که بر مجموع قواي 

 برخوردار است اعنی هر موجودي که از رشد و نمو. شود غاذیه و نامیه و مولّده، قوة نباتیه اطالق می
اند چنان که فارابی در  قواي نباتی را قواي طبیعی نیز خوانده. لزوماً باید واجد این سه قوه باشد

الحکم مجموع این سه قوه را عمل نشایی معرفی کرده است که حفظ شخص و تنمیه به دو  فصوص
  . قوة غاذیه و نامیه است و حفظ نوع و تبقیۀ آن به قوة مولّده

اند  قواي نباتی چون جسمانی: رسانیم و آن این که اي عرشی به اتمام می  نباتی را به ذکر نکتهدفترِ قواي
شود بر خالف قواي حیوانی و  به کار کشیدن زیاد آنها موجب تحلیل و فرسودگی و ضعف آنها می

. ودش انسانی که چون مجرّدند به کار واداشتن آنها موجب تقویت و ازدیاد و شدت وجوديِ آنها می
  ! فافهم

  
  

  تعریف نفس حیوانی 
حیوان جسمی است مرکب که در بین مرکبات اختصاص به نفس حیوانی دارد زیرا که مزاج آن نسبت 

به همین خاطر نفس حیوانی در تعریف باید حاوي . به دو قسم جمادات و نباتات اقرب به اعتدال است
  .قیدي باشد که بدان از نفوس نباتی تمایز یابد

هى کمال اول لجسم طبیعی آلی من جهۀِ ما یدرك الجزئیات و : اند انی را چنین تعریف نمودهنفس حیو
یتحرك باالرادة؛ یعنی نفس حیوانی کمال اول جسم طبیعی آلی است از آن جهت که جزئیات را ادراك 

ه به قواي اشار» من جهۀِ ما یدرك الجزئیات و یتحرك باإلرادة«قیدِ . کند نموده و با اراده حرکت می
فقط در این . شوند مدرکه و محرّکه حیوان دارد که نفوس حیوانی به واسطۀ آنها از نفوس نباتی جدا می

جا باید دانست که مرتبۀ حیوانیت مستوفاي دو مرتبۀ جماد و نبات است اعنی حیوان کماالت جماد و 
 نباتیه مشترك است چه این که باشد لذا نفس حیوانی با نفس نباتی در صدور افاعیل نبات را دارا می



نفوس حیوانی و نباتی در صدور افاعیل معدنیه نیز با صور معدنیه اشتراك دارند، پس ادراك و تحریک 
مستلزم تغذیه و تنمیه و تولید است دون العکس و نیز ادراك و تحریک مستلزم حفظ ترکیب است دون 

  ! فافهم. العکس

  مشاعر ظاهري
شوند؛ یکی قوایی که از خارج ادراك  درِکۀ نفس حیوانی به دو قسم تقسیم میهمچنان که گفتیم قواي م

کنند  گویند و دیگري قوایی که از داخل ادراك می کنند و بدانها مشاعر ظاهري یا حواس ظاهري می می
  .باشند و به مشاعر باطنی یا حواس باطنی معروف می

زئیات است نه کلیات زیرا مدرِك کلیات نفسِ مراد از قواي مدرِکه در این جا قواي مدرِك صورِ ج
  .ناطقۀ انسانی است و بحث ما مربوط به نفوس حیوانی است

و نیز باید دانست که افعالِ مدرِکات ظاهري مقدم بر افعال مدرِکات باطنی است لذا بحثِ مدرِکات 
  .ظاهري را بر مدرِکات باطنی مقدم داشتیم

اند چرا که مشاعر ظاهري مدرکات  منزلۀ جواسیس نفوس حیوانینکتۀ دیگر این که مدرِکات ظاهري به 
گیرند، اعنی  رسانند و در باطن آدمی صور محسوسه مورد ادراك قرار می خود را به مدرِکات باطنی می

در حقیقت خودِ حواس ظاهري مدرِك نیستند بلکه مدرِك صور حسیه حس مشترك، از اقسام حواس 
  . استباطنی است که بحث آن در پیش

مشهور آن است که عددِ مشاعر ظاهري . باشد در شمارش اعداد قواي حواس ظاهري اختالف راي می
اي دیگر عدد قواي  اما عده. المسه، ذائقه، شامه، باصره، سامعه: باشد و آن عبارت است از پنج می

اند نه  انستهاند بدین صورت که المسه را جنس براي قواي چهارگانه د حواس ظاهري را هشت دانسته
اي بنام المسه  یک نوع مستقل، مگر این که اجتماع آنها در یک آلت، وحدتِ بالذاتِ آنها را در قوه

یعنی (اي که حاکم در تضاد بین گرمی و سردي است  اول، قوه: و آن چهار عبارتند از. کند متوهم می
تري و خشکی است، سوم اي که حاکم در تضادِ بین  ، دوم قوه)تشخیص دهندة گرما و سرما است

اي که حاکم در تضاد بین خشونت و  اي که حاکم در تضادِ بین سختی و نرمی است، چهارم قوه قوه
  .مالست است

اي واحدِ مستقل بدانیم که از شأن آن ادراك کیفیاتِ ملموسه  تر آن است که المسه را قوه اما قول صحیح
.  و خشونت و لَیِّن و صلب و غیر آنها استاعم از حرارت و برودت و رطوبت و یبوست و مالست

شود تا به واسطه آن بر تعددِ مباديِ ادراکات  پس اختالف مدرکات موجب اختالف ادراکات نمی



اند که قوه المسه متعدد  در عین حال بسیاري از محققین همانند شیخ الرئیس بر آن شده. استدالل نمود
آید و حال این که ما ملموساتی را که اجناسِ  ک کار نمیبه این دلیل که از یک قوه بیش از ی. است

یابیم، پس لزوماً باید قواي مدرکۀ آنها نیز مختلف باشد که حکم به تضادِ در  اند می مختلفه و متضاده
اند که ممکن است همۀ این قوي را یک آلتِ مشترك باشد که همه به واسطه آن  و نیز گفته. آنها کنند

نند و همچنین ممکن است که آالتِ آنها به عدد مدرکات منقسم و متعدد باشد ک یک آلت، ادراك می
اما قول صحیح همان است که به عرض محضر رساندیم اعنی . منتهی براي ما محسوس و معلوم نیست

المسه جنس براي قواي چهارگانه نیست بلکه مانند باصره و سامعه یک نوعِ مستقل از حواس ظاهري 
  .شود عدد قواي مشاعر ظاهري پنج میبدین بیان . است

  .پردازیم اکنون به شرح و بیان تک تک قواي حواس ظاهري و ذکر راهِ تطهیر هر یک می
  
  

  ّة المسه قو

اي است که به واسطه اعصاب در کل پوست بدن و بیشتر  المسه به تازي و پرواس به پارسی، قوه
رق سر تا پنجۀ پا همه از کیفیاتِ مالیمۀ ملذّه و گوشتها و اغشیه پخش شده است، که به واسطۀ آن از ف

  .گردند منافرة موذیه و از شیءِ معتدل و از شیء خارج از اعتدال متأثّر می
 در فص چهل و چهارم کتاب مستطابِ نصوص الحکم فداه روحیزادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن

 ظاهر به واسطه اعصابی به دماغ بدان که هر یک از حواس پنجگانه«: فرمایند بر فصوص الحکم می
و آنان طالیع و . رسانند اند به مغز سر می یعنی به مغز سر متصل است و هر چه را که ادراك کرده

جاسوسان مغزند که در حقیقت از عمال نفس ناطقه، بلکه از مظاهر آن، بلکه از شئون و اطوار آنند 
  که 

  33و فعلُها فی فعلِه قد اِنطَوى    قوىالنفس فی وحدتِه کلُّ ال                

                                                   
  . یعنی نفس در وحدت خود همۀ قوا است و فعل قوا در فعل نفس منطوي است-1



در میان این طالیع قوة باصره و المسه و به خصوص باصره بیش از دیگران احوال نفس را حکایت 
کنند همچنان که احوال بدن را؛ به طوري که پزشک از حاالت گوناگون چشم به عوارض و  می

  .برد بیماریهاي بدن پی می
و از .  است که اولین محل بروز انوار و تأثیرات روح است خاکستري رنگ34مغزِ سر جسمی رخْو

شبیه به : لذا چغمینی در قانونچه گوید. جهتِ شکل شبیه مخروط است و تقریباً مانند سنگِ پا است
طرفِ پهن آن که قاعدة مخروط است در جلوي سر است که قاعده آن بر استخوان پیشانی . مثلث است

  .که بیش از صالبت استخوانهاي دیگر سر است براي حفظ دماغ استاست و صالبتِ استخوان پیشانی 
گذارد، شاید ضم و  کند و سر انگشتان را بر پیشانی می انسان در وقت تفکر انگشتان را جمع می

جمع این آنتنها به نام انگشتان و وضع آنها بر پیشانی اشارت به سِرّ و حقیقتی باشد و در آن رمزي 
وه المسه دنباله دماغ است که آن را نخاع و مغز حرام گویند و منبت چهار قوة دیگر  ق35منبت. نهفته بود

  36.»... اصل دماغ یعنی خودِ دماغ است

ت المسه بر قواي دیگر دلیل تقدیم قو  
  :و علت مقدم داشتن آن بر حواس دیگر دو امر است

ۀ در ماده هستند لذا تا اول این که المسه و ذائقه بیش از حواس ظاهري دیگر منغمر و فرو رفت
تواند آنها را ادراك کند بر خالف حواس  المسه با مدرکات خود الصاق حاصل نکند و نچسبد نمی

. کنیم ظاهري دیگر، اعنی تا حرارت و برودت مثالً به پوست بدن ما نرسند ما احساس گرما و سرما نمی
اما الصاق و چسبندگی . گیرد رت میاگر در ادراکات سمعی و بصري و شَمی نیز به نحوي الصاق صو

و اما دلیل مقدم داشتن المسه بر ذائقه . تر از قواي دیگر است المسه و ذائقه به مدرکات خود محسوس
این است که نیازمندي انسان به المسه به جهتِ دفع نمودن ضررهایی است که امکان دارد بر عضو وارد 

اي است که زندگانی به واسطه آن ادامه یابد و از  یافتنِ اغذیهشود اما نیازمندي انسان به ذائقه به جهتِ 
آن جا که حاجت به دفع ضرر براي استبقاءِ اصل، مقدم است بر حاجتِ کسب منفعت براي تحصیل 
کمال، و نیز از آن جا که جلب نمودنِ غذا براي سائر حواس غیر ممکن است، پس ما نیز المسه را به 

  .حواس ذکر نمودیمترین  عنوان اولین و مقدم
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به . گردد، حس المسه است دلیل دوم این که اولین حواسی که حیوان به واسطۀ آن حیوان می
عبارت دیگر وجودِ المسه براي حیوان ضروري است همان طور که وجود غاذیه براي نبات ضروري 

به همین . شودگردد و چون المسه آید حیوانیت نیز متحقق  لذا حیوان بدون المسه حیوان نمی. بود
اي باقی نخواهد  خاطر چه بسا با فقدان سایر قوا، حیوانیت باقی بماند اما با فقدان المسه حیوان لحظه
باشد، پس براي  ماند زیرا مزاج حیوان از کیفیات ملموسه است و فساد آن به اختالل آن کیفیات می

گیرد   نمود و آن ادراك صورت نمیحفظ آن مزاج و احتراز از کیفیات مفسده باید آن مفاسد را ادراك
جز به قوة المسه و آن در همۀ اعضا انتشار یافته و حکمت الهی بر آن شده که هیچ حیوانی از آن خالی 

اند، بدین جهت که آن قوه مفاسد را دفع و  لذا المسه را طلیعۀ اولی و پیش قراول نفس خوانده. نباشد
کند به عبارت دیگر المسه   فساد و وقوع صالح در بدن میکند، اعنی داللت بر وقوع منافع را جمع می

  . شود دیدبان نفس است که به واسطه او از گرما و سرماي مفرط دوري می
اول، قوت «: فرماید جناب حاجی سبزواري در کتاب شریف اسرارالحکم در بیان قوة المسه می

ت و حواس طلیعۀ نفس ناطقه المسه است و این را در ذکر مقدم داشتم زیرا که طلیعه حواس اس
قاعده امکان اخس که اشارت به آن شد اول از مدارك این قوت در ه که در سلسله صعودیه ب

و دلیل بر اخسیتش و غول آن است در ماده و از این است که تا مدرکاتش . حیوان پدید آید
ا اجزاء لطیفه ، و موضوعات اینهّ راك نکند به خالف سمع و بصر و شممالصق به آن نشوند اد

کند لیکن در هر موضوع نشود بلکه موضوع  است از بدن و ذوق نیز اگر چه مالصق را ادراك می
باید که حامل ذوق باشد و اما المسه در هر موضوع باشد چه لطیف و چه کثیف، چه صلب لطیفی 

ز آن باشد و المسه اعم خمسه است که حیوانی نیست که خالی ا... و چه رخْو، چه جلد و چه لحم
: حتی دیدان، چه معظم محارستِ مزاج حیوانی به آن است چنان که شیخ در شفا گفته است که

اي که حیوان به آن حیوان است المسه است، چنان که از براي نبات قوتِ غاذیه است  اول حاسه
شود  میبینی نامیه در سن وقوف باطل  که جائز است فاقد شود سایر قوي را نه آن را، چنان که می

 انحطاط جلی االّ ما شذّ، و اما ّ شود بلکه در مردان در سن باطل میو مولده در زنان در سن یأس 
کند، پس حیوان چون مزاجش مؤلف است از کیفیات ملموسۀ متوسطه و  غاذیه تا دم مرگ کار می

 چیزهایی فسادش به غلبۀ یکی از کیفیات است، پس باید طلیعۀ اولی قوتی باشد که داللت کند بر
که صالح و فساد حیوان به آن است از منافع و مضرات قوام بدن، و ذوق نیز اگر چه داللت 

ارشاد حواس ه کند بر مطعوماتی که استبقاء حیات به آنها است ولی جائز است بقاء بدن و آن ب می



 هواي دیگر بر غذاي موافق و اجتناب از مضر، و نیست قوتی از آنها که داللت کند بر این که
  »37 .مجمِد است یا محرِقمحیط به بدن 

اشاره است به فرمایش جناب بوعلی سینا در » چنان که شیخ در شفا گفته است«: آن که فرمود
و اول الحواس «: بدین عبارت) زاده آملی  با تصحیح و تعلیقات استاد عالمه حسن93صفحۀ (نفسِ شفا 

انه کما ان کل ذي نفس ارضیۀ فان له قوة غاذیۀ، و یجوز ان الذي یصیر به الحیوان حیواناً هو اللمس، ف
کذلک حال کل ذي نفس حیوانیۀ فله حس اللمس  و یجوز أن یفقد . یفقد قوة قوة من األخرى و ال ینعکس

و حال الغاذیۀ عند سائر قوى التی للنفس األرضیۀ حال اللمس عند سائر . قوة قوة من األخرى و ال ینعکس
ذلک ألن الحیوان ترکیبه االول هو من الکیفیات الملموسۀ، فان مزاجه منها و فساده و . قوى الحیوان

و الحس طلیعۀ للنفس، فیجب أن تکون الطلیعۀ األولى هو ما یدل على ما یقع به الفساد و یحفظ . امباختالله
لقوام أو مضرة به الصالح و أن تکون قبل الطالئع التی تدل على أمور تتعلق ببعضها منفعۀً خارجۀً عن ا

و الذوق و ان کان داالً على الشىء الذي به تستبقى الحیاة من المطعومات، فقد یجوز . خارجۀ عن الفساد
أن یعدم الذوق و یبقى الحیوان حیواناً، فان االحساس اآلخر ربما أعان على ارتیاد الغذاء الموافق و اجتناب 

و أما الحواس األخرى فال تعین على معرف. المضارمِدجحرِقٌ أو مۀ أن الهواء المحیط بالبدن مثالً م«.  
اللمس قوةٌ «: نمایند جناب فارابی در کتاب شریف فصوص الحکم قوة المسه را چنین تعریف می

  38».فی عضوٍ معتدل یحس بما یحدث فیه من استحالۀ بسببٍ تالقٍ مؤثِّر
استحاله عضو به سبب تالقی مؤثِّر اي در عضو معتدل است که بدانچه در او از  یعنی المسه قوه

  .کند حادث شده است، احساس می
 در کتاب عرشی نصوص الحکم بر فصوص الحکم در فداه روحيزادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن

اي است در عضو معتدل،  لمس قوه: فارابی فرمودآن که «: فرمایند بیان این عبارت فارابی می
یابد لذا آلت واسطه  ی است که بدان احساس وقوع میتوضیحش این که چون عضو آلت طبیع

، تا از آنها رسد خالی باشد و عادم آنها باشد است و واسطه بالذات باید از کیفیاتی که به آن می
یابد مگر به زوال چیزي   چه انفعال تحقق نمیباشد مگر از جدیدي، منفعل گردد زیرا که انفعال نمی

مس مرکب از عناصر است و آن را حظّی از کیفیات ملموسه و حصول چیزي دیگر؛ و چون آلت ل
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 آنها به تفاعل تَّ  حِد وفت و محوضتشان باقی نیستند، بلکه سورتاست ناچار آن کیفیات بر صرا
شود از دو طرف  عناصر شکسته شده است، پس آلت عضو به سبب مزاجی که در او حاصل می

ند آنچه را که خارج از قدر اوست در کیفیات گردد تا بتوا قوت مفرط و ضعف مفرط خارج می
نماید مثالً  ادراك کند و این حالت وسط بین اطراف حد اعتدال اوست که به بود آن احساس می

اگر بر بدن تب شدید عارض شود در آن حال حرارت آبی را که تا چند درجه رسیده است و به 
  39».کند دراك نمیحد حرارت تب نرسیده بلکه تا از آن تجاوز نکرده است ا

رسانیم آلت المسه که عبارت از هر عضوي است که المسه در آن تحقق دارد  توضیحاً به عرض می
مرکّب از عناصر چهارگانه آب و آتش و خاك و هوا است، که هر یک از این چهار عنصر در خارج و 

تر، طبع آتش گرم به صورت انفراد، سورت و حدتی خاص به خود دارند به طوري که طبع آب سرد و 
  .باشد و خشک، طبع هوا گرم و تر و طبع خاك سرد و خشک می

یابند هر کدام در  شوند و با یکدیگر امتزاج می این چهار عنصر وقتی در بدن حیوانی جمع می
و این تأثیر و تأثّر در . شود دیگري اثر نموده و بدین ترتیب شدت و حِدت هر یک از آنها شکسته می

دامه دارد تا جایی که به حدي برسد که بدان کیفیتی متشابه در اجزاي مرکب بوجود آید، جسم مرکب ا
پس حدوث هر مزاجی متوقف است بر امتزاجِ عناصر و حصول . شود اینجاست که مزاج تشکیل می

  .امتزاج متوقف است بر فعل و انفعال هر کدام از عناصر اربعه از دیگري
حد افراط و تفریط جدا بوده و یک حد اعتدالی را دارا باشد که مزاج هر شخصی باید از دو طرفِ 

لذا مثالً . بدان قادر بر لمس کیفیات ملموسه اعم از گرما و سرما و خشونت و مالست و غیر آنها باشد
اگر سورت و حدت عنصر آتش که گرم و خشک است در بدن فردي باقی مانده و با امتزاج از بین 

اي از خارج ادراك  یافت، هر آینه باید هیچ کیفیت حاره که حیاتی تحقق نمیرفت عالوه بر این  نمی
اي  زیرا گرماي بیرونی مشابهت فراوانی با گرماي درونی بدن داشته و این کیفیت حالت منتظره. شد نمی

نبود تا عضوِ المس با مس نمودن، اِخبار از وقوع آن کند، لذا ادراك وقوع گرما از خارج حاصل 
  !فافهم. شد نمی

                                                   
  259 نصوص الحکم بر فصوص الحکم، ص -1



  ّلی المسه مدرکات او
شود چهار تا  رسانیم کیفیاتی که اولین بار به واسطه المسه ادراك می و اما به عرض محضر می

شود بازگشت آن به  است؛ گرمی سردي و تري و خشکی و هر چه غیر این به حسِ المسه ادراك می
  . این چهار است مانند لطافت و لزوجت و نمناکی و سنگینی و سبکی

  کیفیات فعلی و انفعالی المسه
گویند چرا که وجود آنها در اشیا موجب  و باید دانست که حرارت و برودت را کیفیت فعلی می

شود مثالً وجود گرما در آهن گداخته موجب گرم شدن هواي اطراف  تأثیر پذیريِ اشیاءِ دیگر می
رطوبت و یبوست فقط موجب انفعال گویند چرا که  شود اما رطوبت و یبوست را کیفیت انفعالی می می

  .شوند که این کیفیات بر آن شیء واقعند نه این که عللِ تأثیر گذار اشیاء دیگر قرار گیرند شیئی می
شویم که رطوبت در زبان مردم اندك آبی است که بر ظاهر جسم باشد چنان که  همچنین متذکر می

حکما آن است که جسمی مایع یا بخار باشد فرو رفتن آب در باطن جسم را خیسیدن گویند اما مراد 
که شکل تازه آسان پذیرد هر چند از خود آبی نداشته باشد مانند هوا، و یبوست بر خالف آن، جامد 

و این فرمایش جناب عالمه شعرانی است در ترجمه و شرح . باشد و شکل نپذیرد مگر به سختی
  .تجرید االعتقاد خواجه طوسی

  ها نیستاعضایی که المسه در آن
نماییم اعضایی هستند که قوة المسه به حکمت الهی در آنها وجود  اعضایی که اکنون شمارش می

  .کلیه، کبد، طحال، شُش و استخوانها: ندارد و آن عبارتند از
حکمت عدم تکون المسه در کلیه یا کُرده این است که کلیه محل عبور فضوالت حاده است لذا 

  .هر آینه کلیه باید از مرور فضوالت اذیت شده و دچار سختی گرددبود  اگر در آن المسه می
اي چون صفرا و  حکمت عدم تکون المسه در کبد یا جگر این است که کبد محل تولد اخالط حاده

  .شد بود کبد با مالقات این اخالط حاده اذیت می اگر در کبد المسه می. سودا است
ن المسه در طحال یا سِپرز این است که بدین وسیله طحال از ریخته شدن فضول حکمت عدم تکو

  .حاد حامض در آن متاذّي نگردد



حکمت عدم تکون المسه در شُشها این است که ششها با حرکات مداوم خود که براي ترویح و 
اگر چه در غشاء و . شوند شود، با وجود المسه دچار خستگی مفرط می خنک کردن قلب انجام می

شود ادراك نموده و  این اعضاء، المسه قرار داده شده تا آفاتی را که بدانها عارض میپوستۀ هر یک از 
  .موجبات دفع آن را فراهم آورد

در استخوانها المسه نیست بدین . باشند از دیگر اعضایی که المسه در آنها نیست استخوانها می
اگر قرار بود براي آنها حس . باشد جهت که آنها اساس و عمود بدن هستند و سنگینی بدن بر آنها می

  .کرد المسه باشد، حمل نمودن بدن آنها را دچار سختی و اذیت می
باشد و ظهور آن در زمانی است که  اند براي استخوانها نیز احساس می اي دیگر گفته اما عده

شود  تا جایی که اگر این احساس زیاد شود موجب احساس درد می. شود خستگی بر انسان عارض می
جلد ( در تعلیقات بر شرح منظومۀ حاجی سبزواري روحي فداه زادة آملی   به نظر حضرت عالمه حسنو

  .این قول دوم مقرون به صواب است) 29پنجم صفحۀ 

  )تطهیر ید(تطهیر قوة المسه 
باشد، لذا در بخش  همچنان که اشارت رفت سلطان ظهور قوة المسه در ید و سر انگشتان انسان می

 المسه به ذکر دستور العملی که در باب تطهیر ید وارد شده و به عمل مسِّ ید معروف گشته تطهیر قوة
زادة   کتاب عرشی هزار و یک کلمه از آثار گرانسنگ حضرت استاد عالمه حسن24و مستفاد از کلمۀ 

  .جوییم  است، تبرك میروحي فداه آملی 
 چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه با وضو و در بین الطلوعینِ روز صورت دستورالعمل چنین است که

اللهم صلّ  و چهارده بار بِسمِ اهللاِ الْرَّحمنِ الْرَّحِیمگشایی و با  طهارت مصحف عزیز یعنی قرآن را می
نمایی، پس از آن انگشتانِ دست راست را بر سطر سطرِ  افتتاح می على محمد و آلِ محمد و عجِّل فَرَجهم

کشی، و در هر سطر هنگام  نیز جزء آن است می بسم اهللا الرحمن الرحیمکتاب که التحۀسورة مبارکۀ فا
کنی؛ و پس از اتمام سوره حمد، از اول سورة  را قرائت می 40)الَ یمسه إِالَّ المطَهرُونَ (ّ ید بر آن آیۀ  مد

جزء آن است تا آخر قرآن که یک جزء کامل نیز  بِسمِ اهللاِ الْرَّحمنِ الْرَّحِیم ـ که عم یتسائَلون نبأ ـ یعنی
فرستی، و  آوري، و پس از اتمام باز چهارده بار صلوات به صورت فوق می است همین دستور را بجا می
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را  41 ً)و نُنزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هو شِفَاء و رحمۀٌ لِلْمؤْمِنِینَ و الَ یزِید الظَّلِمِینَ إالَّ خَسارا (پس از آن آیۀ 
و اگر با یک دوره قرآن کامل همین دستور را بجا آوري تأثیر عجیبی خواهد داشت، . کنی تالوت می

بدین معنی که در هر روز از روزهاي نام برده یک دوره قرآن کامل بدانسان تمام شود نه این که قرآن را 
ت کم آید و آفتاب و اگر مدت بین الطلوعین وفا نکند یعنی وق. در سه روز یاد شده تقسیم کنی

و اگر با چند جزو قرآن بدین دستور عمل شود هم صحیح است بشرط این . مقداري برآید باکی نیست
  .که اول آن سوره حمد و آخر آن سوره ناس باشد

ّتی تکرار کنی تجدید عهدي بوده و فعل نیکی  و نیز بدان که اگر این ریاضت را پس از هر چند مد
گیرد به طوري که گاهی  دان که در اثناي ریاضت انگشتان دست سخت درد میو دیگر ب. آید بشمار می

به تعبیر شریف حضرت استاد عالمه در کلمۀ مذکور، گاه چنان . دست را رمق حرکت نخواهد بود
داشتم تا درد آرام گیرد، و گاهی انگشتانم عالوه بر  شد که مدتی مدید دست را بر روي قرآن نگاه می می

شد ولی این درد بسیار مزه دارد، و گاهی این  رد تا پس از چند روزي درد و ورم آرام میک درد ورم می
اما آنچه اهمیت دارد آن است که درد مذکور نه تنها . کند درد به دست چپ و دیگر اعضاء سرایت می

  .کند موجب طهارت ید است بلکه تمامی اعضاي به درد آمده را مطهر می
هاي ارثماطیقی و نیز در عزائم و عالج   مزبور را تأثیري خاص در مطلق رشتهاند که عمل و نیز گفته

  .و درمان و استخارت با قرآن و غیر قرآن بوده و موجب گشایش است
 هزار و یک کلمه به نقل از استادشان آقا سید مهدي قاضی 24حضرت استاد عالمه در انتهاي کلمۀ 

 الید مس هر تزکیۀبراي «: رزا جعفر جنانی نقل فرموده است و آن جناب نیز از مرحوم میعلیھ رحمةاهللا
 بسم اهللا و انگشتر نقره که نقش نگین آن.  انجام گیردبسم اهللا الرحمن الرحیمسطر دوره قرآن با قرائت 

  » . قرائت شودبسم اهللا الرحمن الرحیم بار 786 باشد، و عالوه بر آن روزي الرحمن الرحیم
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  ّة ذائقه قو

درکۀ ظاهري قوة ذائقه یا چشیایی است، و موضوع آن عصبی است که در جرم زبان دومین قوة م
فرش شده است و شأن آن ادراك طعوم است به واسطۀ رطوبت لعابی که خود فاقد طعم است و از 

اي است براي ادراك طعوم و  در حقیقت این رطوبت لعابی واسطه. شود خارج متکیف به طعم می
. شود  منبعث می»مولّد اللعاب«خته شدن آن انتهاي زبان است که از آلتی به نام  و برانگیثموضع انبعا

شرط است که این رطوبت لعابیه بر صرافت خود بوده و فاقد طعم باشد یعنی به طعم دیگري مختلط 
نباشد، خواه این مختلط وارد خارجی باشد خواه بدنی، زیرا چه بسا ممکن است صفرا غلبه یافته و این 

ت از صرافت خود خارج شود، لذا مغلوب به صفرا یعنی کسی که صفرا بر او غلبه یافته، عسل را رطوب
  .کند، اعنی طعم داشتن رطوبت لعابیه مانع از ادراك واقعیتِ طعوم است تلخ ادراك می

اند؛ اول این که اجزايِ ذي  و اما نحوة ادراك طعوم به واسطۀ رطوبت لعابیه را دو گونه احتمال داده
کند تا به عصب مالقی شود و ادراك طعوم  طعم با رطوبت لعابیه اختالط یافته و در زبان غوص می

  .بنابراین تقدیر، فایدة رطوبت لعابیه تسهیلِ وصولِ جوهرِ ذي طعم است به سوي حاسۀ ذوق. گردد
 بدون دوم این که رطوبت لعابیه خود به واسطۀ مجاورتِ با اجزاي ذي طعم متکیف به طعوم گردد

بنابراین تقدیر، . آن که با اجزاي ذي طعم اختالط یابد، پس به تنهایی غوص کرده و مدرِك شود
  . محسوس بالحقیقه نفسِ رطوبت است که متکیف شده نه جرم ذي طعم

رطوبت لعابیه هم بدرقه : در عین حال منافاتی نیست که ما هر دو طریق را جمع نموده و بگوییم
و این مختار شیخ . صول اجزاي غذائیه است و هم مکیف به کیفیت اجزاي غذائیهکننده براي تسهیل و

  .رئیس در نفس شفا است
 در کتاب شریف نصوص الحکم بر فصوص الحکم فداه روحيزادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن

شأن  قوتی در عصبی است که بر جرم زبان گسترانیده است، تعبیه شده است که ذائقه«: می فرمایند
و این . ها از شیرینی و ترشی و شوري و تلخی و غیرها است آن ادراك طعوم یعنی یافتن مزه

ادراك به واسطۀ رطوبتِ لعابیه که از لحم غددي که در بیخ زبان است و آن را مولد اللعاب گویند 
ئقه شود و به واسطه آن قوة ذا شود که این رطوبت لعابیه متکیف به کیفیات طعوم می منبعث می

  42».چنان که هوا در شامه واسطه بود این رطوبت لعابیه در ذائقه واسطه است. چشد می
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نحوة وساطت هوا براي استشمام بوها را » شامه واسطه بوددر چنان که هوا «: اما آن جا که فرمود
  .در بحث قوة شامه به عرض خواهیم رساند

ئقه را تالی قوة المسه در اهمیت، و بزرگانی چون شیخ رئیس بوعلی سینا در نفس شفا، قوة ذا
اند، چنان که استاد عالمه در تعلیقات خود بر شرح منظومه حاجی سبزواري  ترینِ قوا بدان دانسته شبیه

  :اند فرموده
  43تـالیۀ بال التبـاس  والذوق            واللمس کان اول الحواسِ                 

ه ذائقه همیشه با لمس نمودنِ اجزاي غذائیه، ادراك مزة وجه شباهت قوة ذائقه با المسه آن است ک
کند قوة  کند، اعنی همچنان که المسه با لمس نمودن، ادراك مالیمت و یا نامالیمت اشیاء می طعوم می

و وجه مفارقت ذائقه با المسه آن است که اگر . کند ذائقه نیز با لمس نمودن ادراك مالیم و نامالیم می
. مس است اما صرف لمس نمودن کافی براي ادراك طعوم از ناحیۀ ذائقه نیستچه ذوق مشروط به ل

بلکه قبل از آن حتماً باید اجزاي ذي طعم در جرم آلت ذوق به نام زبان به توسط رطوبت عدیم 
  .گیرد الطعمی که قبول طعوم کند، نفوذ کرده و بدین طریق ادراك مزة طعوم صورت می

 از انواع ادراك جزئی قوة ذائقه است یکی«: فرمایند  در این باره میلیھع رحمةاهللاجناب عالمه شعرانی 
شود و مانند قوه المسه  ها ادراك می یعنی چشیدن و در سطح زبان پراکنده است و بدان مزه

برخورد و تماس طعام با زبان کافی نیست تا مزه را دریابد، اگر طعام گرم یا سرد بر زبان گذارند 
یابد اما مزه آن متوقف بر  مسه که در زبان است گرمی و سردي را در میو خشک باشد بقوه ال

رطوبت آب دهان است بشرط آن که پیشتر آلوده بمزه مانند آن یا ضد آن نباشد چون زبان شیرین 
کند یا اگر به مرض و غیر آن تلخ باشد هم ادراك صحیح  درست ادراك شیرینی تازه را نمی

  44».کند نمی
هاي عصبی ذکر  ی که بر واسطه گري رطوبت لعابیه براي تأدیه مزه طعوم به رشتهیکی از اشکاالت

خوریم که به محض ورود در دهان موجب گلوگیر  اند این است که چه بسا ما غذاهایی را می کرده
  .شوند مانند مازو و حال این که هنوز رطوبت لعابیه با آنها مخلوط نشده است شدن می

 اجزاء غذائیه در همان زمان کوتاه ابتدا با رطوبت لعابیه مخلوط شده، این: گوییم در جواب می
  . کنند پس اثر خود را نمایان میس
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  ها انواع طعم
شیرینی، شوري، تلخی مانند تریاك، : کند بدین عبارتند و اما طعومی که ذائقه آنها را ادراك می

ه موجب خشک کردن و و آن طعمی است ک(ترشی، قبض یا دبش، عفوصت یا گَس و گلوگیري 
شود و به عبارت دیگر عفوصت طعمی است تلخ و تند که هم زبان را جمع  تکثیف جرم زبان می

. شود مانند مازو و سیب کال و بعضی انواع به کند و هم تلخ کند بدین سبب بلعیدن آن مشکل می می
اس خشکی کند از این جهت انسان احس قبض و عفص هر دو رطوبت دهان را به خود جذب می

شود و عفص به آن  کند و گویی به سبب رفتن رطوبات، ذرات دیگر به هم نزدیک و فشرده می می
گویند که احساس فشردگی در باطن و ظاهر زبان هر دو باشد و عامه آن را گَس گویند و قبض آن  می

طعمی  بی. چربیتندي و تیزي مانند فلفل، .) که فشردگی در ظاهر زبان باشد فقط و آن را دِبش گویند
مزه آن است که ذرات آن در آب دهان حل نشود مانند آهن و فلزات دیگر و اگر چنان کنند که حل  بی(

شود و در زبان فرو رود بسا مزه داشته باشد و دور نیست که جسمی حل شود در آب دهان و به زبان 
م از سه فاعلِ حرارت و ، و این نه طع)فرو رود و مزه نداشته باشد مانند آب و سفیدي تخم مرغ

برودت و اعتدال حاصل است در سه قابل لطیف و غلیظ و معتدل، زیرا جسم یا لطیف است یا کثیف 
حرارت . یا معتدل و کیفیت فاعله یا حرارت است یا برودت یا اعتدال و هر یک از کیفیات اثري دارد

ودت در جسمِ کثیف عفوصت بر. آورد و در لطیف تندي و در معتدل شوري در جسم کثیف تلخی می
آورد و در لطیف، ترشی و در معتدل، قبض و اعتدال در لطیف، چربی و در کثیف، شیرینی و در  می

  .مزگی معتدل، بی
 و این تالی لمس است .دوم قوت ذائقه است«: فرماید جناب حاجی سبزواري در اسرارالحکم می

کند مگر مالصق را و شاید که حاجت  نمیدر عموم مورد و در وغول در ماده و در این که ادراك 
به المسه از براي دفع مضرت اقوي باشد از ذائقه و حاجت به ذائقه براي جلب منفعت اقوي باشد 
از المسه، و این قوتی است ساري در عصب مفروش بر جرم لسان و در جوانب و حواشی آن نیز 

  . که منبعث است از ملعبهضعیفی از آن قوت هست و ناچار است از توسط رطوبت لعابیه 
و آیا توسط به این است که اجزاء لطیفه از صاحب طعم مخلوط شود به آن رطوبت لعابیه و 

اي باشد از  غوص کنند به جرم لسان تا احساس کند قوت طعم اجزا را و آن رطوبت بنابراین بدرقه
جزاء و خود برساند، و براي تسهیل وصول اجزاء، یا به این که آن رطوبت مکیف شود به کیفیت ا

ّ آن خالی  منافاتی میانه دو شق نیست و جمع جائز است و آن رطوبت از مثل طعم مطعوم و ضد



است و االّ طعوم را به صرافت نرساند مثل رطوبت لعابیه دهن مریض، پس باید هیولویتی داشته 
  .باشد و از طعوم تسعه کالً خالی باشد و از مرکبات آنها

گانه که حرارت و برودت  شوند از تفاعل فواعل سه هور است که حاصل میو طعوم تسعه مش
پس از فعلِ . گانه که لطیف و غلیظ و معتدل بینهما باشند و معتدل بینهما باشند در قوابل سه

حرارت در لطیف، حرافت حاصل شود، و از فعل آن در غلیظ مرارت، و از فعل آن در قابلِ معتدلْ 
ت در لطیف، حموضت پدید آید و در غلیظ عفوصت، و در معتدل قبض، ملوحت، و از فعل برود

و از فعلِ معتدلِ میانۀ حرارت و برودت در لطیف، دسومت آید، و در غلیظ حالوت، و در معتدلِ 
مزگی، و تفاهت دو قسم است یکی آن که هیچ طعمی ندارد در  میانۀ لطیف و غلیظ، تفاهت و بی

آن که طعمی در حقیقت دارد و از شدت التحام اجزائش حقیقت، و این عدمیست و دیگري 
شود، ولی اگر حل شود طعم آن احساس شود چون مس و آهن و غیرهما و این از  احساس نمی

نفع نیست فی نفسها و از  طعوم شمرده شده و مسمی به تفاهت گشته و چون حفظ این قاعده بی
 طرق معرفت کیفیات ادویه و اغذیه پیش اطباء براي استعالم کیفیات ادویه و اغذیه نیز، چه یکی از

  :ذوق طعمِ آنهاست ترکیبی به حروف کردیم که
  بل حموضت بغ عفوصت قبض بم        حل حرافت حغ مرارت شور حم               
  هـا زیـن جملــه آمـد ملتئم طعم         مل دسـم مـغ حـلو باشد مم تفه               

م از منفعل است اعنی از فعل حرارت در لطیف حرافت آید و از فعل حرف اول از فاعل و دو
حرارت در غلیظ مرارت و از فعل حرارت در معتدل شوري آه، و طعمهاي مرکبۀ ال تحصی از این 

  45».تسعه بسیطه ملتئم است
 باید توجه عزیزان را بدان جلب کنیم این است که مذوق در حقیقت آن اي که در آخر  نکته:تبصره

اي که قائم به  اي که قائم به جسم ذي طعم است، نیست و نیز مذوق آن کیفیت طعمیه فیت طعمیهکی
اي است که قائم به قوة  نیست بلکه مذوق آن صورت ذوقیه, استرطوبت لعابیه و یا قائم به جرم زبان 

به صورت اي مشا باشد، اعنی تمام آالت و ادوات معدند براي این که صورت جزئیه ذائقۀ نفس می
به عبارت دیگر تمامی حواس ظاهري . خارجی در نزد نفس حاصل شود و نهایتاً ادراك صورت گیرد

معدند براي این که نفس صورتی را به مثل آن صورت خارجی در خود انشاء کند و سپس آن صورت 
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 حاسه اي است که به واسطۀ قوة انشاء شده را ادراك کند، در نتیجه محسوس حقیقی آن صورت جزئیه
  !فاغتنم. شود در ذات نفس حاصل می

  فرق ذوق در لغت با ذوق در اصطالح عرفان
در این جا سزاوار است متذکر شویم که ذوق در اصطالح اهل لغت اعنی همان ذوقی که ما اکنون 

زیرا ذوق در میان اهل لغت به معنی . در صدد بیان آنیم غیر از ذوق در اصطالح اهل عرفان است
را اما ذوق در اصطالح اهل تحقیق به معنی دارا شدن انسان اسمی از اسماء اهللا تعالی چشیدن است 

است بدین معنی که انسان مظهر اسمی از اسماء الهی گردد و بتواند به اذن اهللا مطابق سلطان آن اسم 
محیی و اهللا واجد یعنی ذائق اسم شریف  کار خدایی کند، مثالً در غیر تصرّف کند، چنان که عیسی روح

الدین عربی در فصوص الحکم  شیخ محی. داد کرد و اکمه و ابرص را شفا می شافی بود که مرده زنده می
ورات عالیه، کلمۀ طو قیصري در شرح آن و مولی صدرا در حکمت متعالیه و همچنین در بسیاري از مس

  .اند و مرادشان از آن، همین اصطالح اهل تحقیق است ذوق را به کار برده
آن جمله عبارت جناب عالمه قیصري در شرح فص هودي فصوص الحکم است که به نحو از 

المراد بالذوق ما یجده العالم على سبیل الوجدان و الکشف «: مستوفی ذوق را معنی نموده و فرموده است
 بحسب مرتبته خذ باالیمان و التقلید فانّ کالً منهما و ان کان معتبراًال البرهان و الکسب، و ال على طریق األ

  46» اذ لیس الخبر کالعیانۀه ال یلحق بمرتبۀ العلوم الکشفیلکنّ
شود و نه فقط به  یعنی مراد از ذوق آن چیزي است که عالم بر سبیل وجدان و کشف داراي آن می

صرف برهان و کسب و نه فقط به طریق اخذ به ایمان و تقلید، زیرا هر یک برهان و کسب و اخذ به 
د اگر چه به حسب مرتبۀ خود معتبر بوده و الزم است، لکن به مرتبۀ علوم کشفیه ملحق ایمان و تقلی

  .شود، چرا که خبر گرفتن مانند مشاهده نمودن نیست نمی
به تعبیر دیگر مراد از ذوق آن است که انسان باید هر حقیقت را به لحاظ ادراك خاص عینی آن 

نقطۀ . م کلی و معانی انتزاعیه آنها علم حصولی پیدا کنددریافت نموده و بچشد نه این که فقط به مفاهی
به تعبیر . باشد امتیاز و علت اصلی جدایی حکمت متعالیه از حکمت مشاء و اشراق نیز همین امر می

دیگر چون حکمت متعالیۀ آخوند مالصدرا، واجد این اصل اساسی بوده تعالی یافته و از حکمت مشاء 
وف به یک رشته مفاهیم و معانی کلیه فرا که حکمت مشاء و اشراق محچ. و اشراق فاصله گرفته است
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مشتمل بر براهین و ادلۀ عقلی پیرامون ذات و اسماء و صفات الهی است که انسان را از فراگیري آنها 
لذا خواجه طوسی در شرح فصل نهم نمط دهم . جز دانایی مفهومی، استفاده و بهرة دیگري نیست

انّ الحکمۀ المشّائین حکمۀ «:  و حکمت مشاء را چنین تفسیر نموده است کهاشارات حکمت  متعالیه
بحثیۀ صرفۀ، و هذه و أمثالها أنّما تتم مع البحث و النظر بالکشف و الذوق، فالحکمۀ المشتملۀ علیها 

  . »متعالیۀٌ بالقیاس الى االول
طب، قصد و غرض جلسات و محافلی که فقط حاوي بحث و نظر بوده و جز اقناع نمودن مخا

عمده آن است . توانند انسان ساز بوده و موجب تزکیه آدمی شوند کنند هرگز نمی دیگري را دنبال نمی
هاي فکري خود را به شهود نشسته و خود مظهر کماالت و   ها و دانسته که انسان در میدان عمل آموخته

راب شده و از رسیدن به حسنات وجودي عالم گردد نه این که به صرف کسب دانایی مفهومی سی
اگر چه در سیر علمی حق مقتدا و برهان متّبع است اما سخن آن است که . مراتب باالتر امتناع ورزد

به . سالک نباید در این سیر توقف نموده و از چشیدن و دارا شدنِ مفاهیم دانسته شده محروم بماند
ورزد  ضائل است اما خود به وقتش بخل میداند جود و سخا از ف اي برده آن کس که می  راستی چه بهره

  .ورزد و از میهمان نمودن دیگران به سفرة نعماتش امتناع می
آن جا که خواسته خواص ) 1 ط 117صفحۀ (جناب مالصدرا در فصل اول باب نهم چهارم اسفار 

: تانسانی را بر شمرد، پس از نقل چند خاصیت، اشاره به کمال ادراك حصولی نموده و فرموده اس
از تواند معانی کلیه مجرد از ماده را تصور نموده و   خواص انسانی آن است که او میاخص

 این همان معرفت فکري .تصدیقاً و تصوراً به مجهوالت معرفت پیدا کندمعلومات حاضر در ذهن 
ت اما این خاصی. آید و ذکر آن مفصل در بعد خواهد آمد است که از جمله خواص انسانی به شمار می

 :شود لذا جناب آخوند در ادامۀ نقل خواص انسانی فرموده است نهایت خاصیت انسان محسوب نمی
تواند به عالم الهی متصل شده و از  اخص از این خاصیت و تمام خواص انسانی آن است که او می

بقاي حق شود به طوري که حق چشم و گوش و دست و پایش شده و ذات خود بریده و باقی به 
و منها و هو اخص الخواص « : عبارت جناب آخوند چنین است.خلّق به اخالق الهی گردداو مت

 المجردة عن المادة کل التجرید، و التوصل الى معرفۀ المجهوالت تصدیقاً و ۀباالنسان تصور المعانی الکلی
  .تصوراً من المعلومات الحاضرة

م االلهى بحیث یغنی عن ذاته و یبقى ببقائه و اخص من هذا کله هو اتصال بعض النفوس االنسانیۀ بالعال
  ».و حینئذٍ یکون الحق سمعه و بصره و یده و رجله و هناك التخلّق باخالق اهللا تعالى



  )تطهیر زبان(تطهیر قوة ذائقه 
 در باب تطهیر لسان در رسالۀ عرشی وحدت از فداه روحيزادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن
و به خصوص لسان را دو طهارت است؛ یکی صمت از «: اند ودهدیدگاه عارف و حکیم خود فرم

ز یکند که نه به نقص بیان دربارة آن جا ماالیعنی و دیگر مراعات عدل در آن چه که از آن تعبیر می
  »باشد و نه وصفش بدانچه که موصوف بدان نیست

قبیل پرهیز از کذب پس از توجه نمودن تام به واجبات و محرّماتی که در مورد زبان مطرح است از 
و نسبت ناروا به دیگران و نیز انجام امر به معروف و نهی از منکر زبانی در مواضع مضبوطه، به آدابی 

رسیم که اگر رعایت آنها واجب یا ترك آنها حرام نیست، ولی از جانب اولیاي الهی بسیار مذموم به  می
  .شود رت است و باعث اشتغال افکار میشمار آمده است چرا که باعث تضییع اوقات که سرمایۀ تجا

نهایت دارد و ضابطه آن این است که تکلم کنی به  گویی و سخنان بیهوده اقسام بی بدان که هرزه
سخنی که اگر آن را نگویی گناهی بر تو ننویسند و ضرر دنیوي هم به تو نرسد و امر تو معطل و معوق 

مثل این که براي دوستان خود نقل کنی که .  ماالیعنی استنماند، هر چه از این قبیل گفتار باشد لغو و
اي و با چه  اي، چه مردمان دیده اي و از چه نهرها عبور کرده اي از چه باغهایی گذشته در سفَر چه دیده

همۀ اینها از اموري هستند که ترك آنها نه ضرر دینی دارد و نه ضرر . اي کسان چه صحبتها نموده
پس اگر چه در این گفتار نهایت سعی خود را . اي در ذکر آنها براي دیگران نیست دنیوي و هیچ فایده

کنی که مرتکب دروغی نشوي و نیز کم و زیادي در نقل نکنی و نیز در بیان خود، خودستایی و 
تفاخري منظور نداشته باشی و یا غیبت یا مذمت مخلوقی از مخلوقات خدا را نکنی، باز هم وقت خود 

اي و این همان مراد  اي و یا آن که خود را افسرده و تاریک کرده مر خود را تلف نمودهرا ضایع و ع
  »طهارتِ اول زبان، سکوت از ماالیعنی است«: اند حضرت آقا در رسالۀ مذکور است که فرموده

اما طهارت دیگر زبان به تعبیر حضرت آقا آن است که در مقامِ تعریف نمودنِ از افراد، نه کمتر از 
  .طهارتی لسان است چه فرد الیق به آن است سخن بگوییم و نه بیشتر از آن، که این هر دو دالّ بر بیآن

و اما اي عزیز بدان همچنان که سخنان بیهوده و زاید گفتن موجب خسران ابد است همچنین سؤال 
آن شدیدتر فایده است مذموم بوده، بلکه مذمت آن بیشتر و مفسدة  کردن از چیزي که براي انسان بی

اي چرا که با جواب  اي و هم وقت رفیق خود را تلف نموده است زیرا هم وقت خود را ضایع کرده
شود، و البته این در جایی است که در جواب آن آفتی نبوده  دادنِ به تو مدتی از وقت او هم گرفته می

مثل این که از ! دارد ه وا میباشد، زیرا سائل در بسیاري از سؤاالت بیهودة خود، جواب دهنده را به گنا



» نه«و راست بگوید ممکن است به ریا بیفتد و اگر بگوید » بله«کسی بپرسی آیا روزه داري؟ اگر بگوید 
دروغ گفته است و اگر سکوت کند به تو اهانت کرده است و از این قبیل است همۀ سؤاالتی که 

مثل این که شخصی با دیگري . دشو کشد و شرمگین می شخص در جواب دادن به آنها خجالت می
گوید و تو از او بپرسی فالنی چه در گوشَت گفت؟ و یا مثل این که در حال نوشتن  آهسته سخن می

آیی و  نویسی؟ و یا مثل این که در حال آمدن و یا رفتن است و بپرسی از کجا می است و بپرسی چه می
مثل این که بپرسی . از جواب دادن بدانها داردروي؟ و از این قبیل سؤاالتی که شخص مانعی  به کجا می

 بدتر از همه اینها آن که در نزد مریضی شدت مرض او را بیان ؟اي چرا تو ضعف داري و یا الغر شده
فایده است باعث اذیت و  کند و بدحالی او را اظهار نماید که همۀ اینها عالوه بر این که لغو و سخن بی

  .شود گناه دیگران نیز می
فایده است  فی نماند که سبب این سخنان بیهوده و امثال آن یا حرص بر شناختن چیزهاي بیو مخ

یا خوش مشربی کردن تا مردم به صحبت او میل کنند یا گذرانیدنِ وقت و به سر رسانیدن روز و شب 
 و و همۀ اینها از پستی قوة شهویه و زبونی آن و متابعت هواهاي نفسانی است و عالج آن به خاموشی

  .شود اي بر آنها مترتب می یا تکلم کردن به سخنانی است که بدانها احتیاج است و فایده

  واقعه
اي از کامل مکمل، موحد به توحید صمدي قرآنی  نیکو است در این قسمت از کالم به نقل واقعه

ط است  که در کتاب عرشی انسان در عرف عرفان مضبوفداه روحيزادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن
  .تبرك جوییم و به ذکر لطایفی از آن بپردازیم

=  ق   ه1389 سنه 1 ج12در سحر شب یکشنبه «: در واقعۀ ششم کتاب مذکور آمده است
را » اهللا« ش، بعد از اداي نافله شب و نافله و فریضه صبح، در اربعینی که ذکر جالله   ه5/5/1348

بعد از این ذکر به توجه نشستم که ناگهان جذبه هر روز بعد از نماز صبح به عددي خاص داشتم، 
لرزید آنچنان صدایی که مثالً تراکتور روي  و حالتی دست داد و بدن به طوري به صدا درآمد و می

رود، دیدم که جانم از بدنم مفارقت کرد و متصاعد شد ولی  سنگهاي درشت و جاده ناهموار می
اي هستم که  قدري باال رفت دیدم در میان خانهدر بدنی مثال بدن عالم خواب قرار دارد، تا 

اي در  اي که در خانه تیرهاي آن همه چوبی و نجاري شده است، ولی من در این خانه مانند پرنده
یابد، تخمیناً در  کند و راه خروج نمی بسته گرفتار شده است و به این طرف و آن طرف پرواز می



شتافتم، دیدم در این خانه زندانیم  و و آن سو میت یک ربع ساعت گرفتار بودم و به این سمد
اي شنیدم و خود او را ندیدم که به من گفت این محبوس  توانم به در بروم، سخنی از گوینده نمی

  پایی؟ خود تو است، چرا حرفها را نمی بودنت بر اثر حرفهاي زیاد و بی
ام و به تضرّع و  جاتم قسم دادهمن در آن حال چندین بار خداي متعال را به پیغمبر خاتم براي ن

اي که یک شخص آدم  زاري افتادم که ناگهان چشمم به طرف شمال خانه افتاد که دیدم دریچه
بتواند به در رود برویم گشوده شد از آن جا در رفتم، و پس از به در آمدن چندي به سوي مشرق 

 از آن حبس رهایی یافتم یعنی از و هنگامی که. در طیران بودم و دوباره به جانب قبله رهسپار شدم
خانه به در آمدم، آن خانه را بسیار بزرگ و مجلّل دیدم که در میان باغی بنا شده است و آن باغ را 

و . اي ندیدم نهایت نبود و آن را درختهاي گوناگون پر از شکوفه سفید بود که در عمرم چنان منظره
اي که رویم یعنی مقادیم بدنم همه  کنم به گونه یر میبینم که به اندازه ارتفاع درختها در هوا س می

و . به سوي آسمان است و پشت به سوي زمین، و به اراده و همت و فرمان خود نشیب و فراز دارم
دادم که کشف حقائقی برایم دست  بسیار خداي متعالی را به پیغمبر خاتم و همه انبیاء قسم می

  . دهد، در همین حال به خود آمدم
اي که بدنم خسته و کوفته  بوس بودن چند دقیقه بسیار در من اثر بد گذاشت به گونهآن مح

  . زد هایم همه سخت درد گرفت، و قلبم بشدت می و سرم و شانهاست شده 

  ذکر شریف سکوت
، از کتابم هزار و یک نکته را جداً حلقه گوش خود قرار ده، و آن این 320اي عزیزم این نکته 

من رآنی فی المنام فقد رآنی فان  «والء که با هم مواالت داشتیم در مراقبتی به لقاءیکی از اهل «: که
ذکر خواست، حضرت  وآلھ علیھ اهللا صّلى تشرف حاصل کرده است، از آن جناب 47»الشیطان ال یتمثل بی

  .»دهم من به شما ذکر سکوت می: فرمود
باحی را به خود پرداخته و از اغیار تجلیات الهی بر دل هر سالکی که براي خویشتن شناسی چند ص

اگر چه شکل و شمایل آن براي هر فردي به صورتی خاص است، . چشم بسته است وارد خواهد آمد
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اعنی هر فرد بر اساس حاالت و ویژگیهاي منحصر به فرد خود، به صورتی خاص حقایق را اصطیاد 
  .کند، اگر چه صورت دستورالعمل براي همه یکسان بوده باشد می

غرض این که واقعۀ مذکور همچنان که در صدر آن آمده در ایام اربعین براي حضرتشان رخ داده 
اي و از آن سخنی  نماید که کسی بگوید از آن محبوس بودن چند دقیقه است، لذا بسیار دور از ذهن می

ط به لسان اي که مربو شود که حضرت آقا در آن ایام گناهان کبیره یا صغیره که شنیده شد معلوم می
اند، هرگز چنین نیست زیرا کسی که در اربعین است این مقدار توجه را دارد که  بوده، مرتکب شده

پس باید دقت و ظرافت بیشتري در این . نعوذ باهللا مرتکب گناهانی چون دروغ و تهمت و افتراء نشود
  .ل دوم حدس راقم استواقعه مورد لحاظ قرار گرفته باشد و آن از دو احتمال خارج نیست که احتما

احتمال اول این که مرادِ صاحب سخن، کلماتی بوده که در غیر موضعش به زبان آمده، یعنی سخنی 
آمد، به زبان آمده و یا این که سخنی بوده که ضرورتی در  را که صحیح بود اما نباید آن جا به زبان می

 این«اند که  اب آن صدا قرار گرفتهتعلذا حضرتشان مورد خطاب و . بیانش نبوده، اما بیان شده است
 چرا که در طهارت »پایی؟ محبوس بودنت بر اثر حرفهاي زیاد و بیخود توست، چرا حرفها را نمی

زیرا فصاحت استعمال . لسان هم فصاحت کالم شرط است و هم بالغت کالم، و فرق است بین این دو
هر یک در جاي خاص خود قرار کلمات است در مکان خاص خود، اعنی فعل و فاعل و مفعول 

اي که منظور متکلم به نحوِ احسن در خاطرِ مخاطب  بگیرند، اما بالغت استعمال کلمات است به گونه
به تعبیر دیگر اگر گوینده طوري کالم را بیان کند که معنی در قلب سامع رسیده و . منتقل شود

علماي معانی و بیان در مقام . ن بلیغ استمقصودي که دارد قلب و جان مستمِع را مسخَّر نماید، آن سخ
مثالً مستمع حاضر . بالغت اداي کالم است موافق با مقتضاي حال«: توضیح بالغت براي مبتدي گویند

و » زید آمد«تأکید باید ذکر کرد مثالً گویی  است براي پذیرفتن کالم متکلم، در این صورت جمله را بی
و اگر » راستی زید آمد«مشاهده شد جمله را تاکید کرده، گویی اگر اندکی در او عالمت انکار مستمع 

و در این صورت این سخن بلیغ » واهللا به جان فرزندم زید آمد«انکار مستمع شدیدتر بود گویی که 
غرض این که فرق است بین بالغت و فصاحت و اگر یکی از این دو رعایت نشود، طهارت . است

  . لسان نیز محفوظ نمانده است
اند  احتمال اول آن که حضرتشان آن ایام، لسان را به اداي کلمات غیر ضروري مشغول نمودهپس 

  .اي شوند بی آن که مرتکب صغیره یا کبیره
احتمال دوم آن است که حضرت آقا در آن ایام، اسرار و حقایق کسب نمودة خود را براي افراد 

چرا که در محضر الهوتیان از . اند ي خود نشاندهاند و اغیار را بر سر سفرة شکارها نامحرم بیان نموده



کیشی و معاشرت نمودن با  دیدة اغیار پنهان شدن و دوري جستن از نامحرمان از واجبات است و هم
لذا به . شود اغیار اگر چه از نزدیکان سببی و نسبی باشند مانع رسیدن انسان به حقایق نظام هستی می

  . اند اب قرار گرفتهت مورد حبس و عنظر حقیر به جهت امر دوم حضرتشان
   ه1398 صفر سنه 12یکشنبه در شب «: به همین وزان در واقعه هجدهم کتاب مذکور آمده است

اي در قم برایم پیش آمده است که آن را در بند دوازدهم دفتر دل   ش واقعه  ه1356 بهمن 2= ق 
   :ام بدین صورت به نظم درآورده

  که پیـش آمـد بـراي مـن زمـانی   داستـانـی    بخـوانـم از بـرایـت
  به کنـج خـانه در فکـرت نشستم  شبـی در را بروي خویش بستم
  که تـا از خـود شـدم آرام و آرام  فرو رفتم در آغـاز و در انجـام
  همی دوزند و سوزد جسم و جانم  بدیـدم بـا نـخ و سـوزن لبانـم
  د به گفتـارش زبـان رارهـا سـاز  بگفتند این بود کیفـر مـر آن را
  بـاشـد بـدوزنـد ایـن لبـانت نمی  چـو انـدر اختیـار تـو زبـانت

  که گویی گویی از سیمـاب گشتم  تاب گشتم از آن حالت چنان بی
  چشیـدم مـن عذاب بـرزخـی را   ز حال خویش دیدم دوزخی را

  :48ام  گفتهیدر غزل. شود اي عزیز تا دهن بسته نشد دل باز نمی
     هـن کلیـد دل آمد بگفت پیـرقفـل د

                                            حاشا گمان رود که ترا این مقاله چیست
  :49در این حدیث شریف که از غرر احادیث است تأمل و تدبر بفرما

ما لَک ال یا أبا :  لما کثر ولده و ولد ولده کانوا یحدثون عنده و هو ساکت، فقالواالسالم علیهانّ آدم 
أقِلَّ کالمک ترجع الى :  ان اهللا ـ جلّ جالله ـ لَما أخرجنی من جواره عهد الى، و قالىیا بن: تتکلّم؟ فقال

  ».جواري
زدند در حالی که آدم  همانا آدم وقتی که فرزندان و فرزندانِ فرزندانش زیاد شدند نزد او حرف می

اي فرزندانم همانا :  فرمودالّسالم علیھگویی؟ آدم  را سخن نمیساکت بود، آنان به آدم عرض کردند که چ
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 من عهد نمود و فرمود که سخن گفتن را کم بنما تا به اخداوند وقتی مرا از جوار خود خارج نمود ب
  .جوار من برگردي

زاده ساکت باش تا بر  پس اي آدم. یعنی به حضرت آدم ابوالبشر حق متعال ذکر سکوت عطا کرد
  . باشیمشرب پدر

  مه ّة شا قو

سومین قوة مدرِکۀ ظاهري قوة شامه و بویایی است و موضع آن در عصب زاید شبیه به دو سر 
اند و به واسطۀ آنها ادراك روایح از طریق هواي مستنشق صورت  پستان است که در منتهاي بینی روییده

  .گیرد می
تر از قوة المسه است و این   لطیفتر از قوة چشایی است چه این که چشایی نیز قوة بویایی لطیف

ترین مشاعر ظاهري هستند، یعنی بدون تالصق و چسبیدن پوست با اشیاء  ترین و غلیظ سه قوه کثیف
  .شود خارجی شم و ذوق و لمس حاصل نمی

 اي است که در شم قوه«: فرمایند  در بیان این قوه میفداه روحيزادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن
ة از مقدم دماغ که شبیه به حلمتی الثدي یعنی مانند دو سر پستان است مرتب شده دو عصب برآمد

 وصول هواي به واسطهاست که شأن آن ادراك و احساس رائحه است به سببِ تالقی مؤثّر که آن 
متکیفِ به رائحه، به قوة شامه است و وصول هوا به آن از راه بینی است که مجراي اعالي بینی به 

شود   می50ب از اعال منحدرّ یک قسم مجرایی بزرگ و وسیع است که به طور مور. شود دو قسم می
رسد؛   الرئه میقصبۀکند و به حنجره و  رسد، و در این مجري هوا نفوذ می تا به آخر فضاي فم می

کند تا به آن دو برآمدگی که قوه شم در  و قسم دیگر مجرایی است باریک که هوا در آن صعود می
  51».گردد رسد و روائح بدین وسیله استشمام می اده شد میآنها نه
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اند هوایی که  اند؛ جمهور قائل به آن شده و اما قوم در مورد نحوة ادراك مشمومات اختالف کرده
شود و وقتی هواي متکیف به شامه  بین قوة شامه و جسم بودار قرار دارد متکیف به کیفیت رائحه می

اند سبب ادراك بوها تجزي و انفصال اجزاي ذي رائحه  اي دیگر گفته  عده.شود رسید رائحه ادراك می
است، اعنی اجزاء شیءِ بودار پس از جدا شدنِ از جسم با اجزاء هوائیه مخلوط شده و آن به قوة شامه 

جسم بودار مستقیماً در قوة شامه موجب : اند اي هم گفته عده. گردد رسد و موجب ادراك رائحه می می
  .اي در هوا و یا انفصالی در اجزاي ذي رائحه صورت گیرد شود بدون این که استحاله میانفعال 

اکنون از . اما حق این است که غیر از قول اخیر، هر دو قول اول و دوم، صحیح و محتمل هستند
ذکر ادلۀ هر یک از اقوال احتراز نموده و طالب را به فصل پنجم مقاله سوم نفس شفا و فصل چهارم 

  . دهیم  ارجاع می282 صفحه 2 و مباحث مشرقیه جلد 8 چهارم علم النفس اسفار جلد باب
 شامه است  قوتسِیم«: فرماید  در اسرارالحکم در این باره میعلیھ رحمةاهللاجناب مال هادي سبزواري 

اند از مقدم دماغ، ادراك  و آن قوتی است گذارده شده در زایدتین شبیهتین به سر پستان که رسته
 به کیفیت ذي الرایحه را که واصل است به خیشوم، و خالف است که مکیفکند رایحه هواي  می

 هوا است به کیفیت صاحب رایحه یا به تبخّر و انفصال اجزاء لطیفه از آن تکیفادارك روایح به 
  52».صاحب رایحه، و اول اقرب است و جمع جائز است خاصه در بخورات و نحو آن

  :فرمایند رانی در ترجمه و شرح بر تجرید االعتقاد میو جناب عالمه شع
یعنی شنونده بوي، یکی از ادراکات جزیی است و حاجت به آن دارد که هوا از جسم شامه «

قوه شامه در دو زائده . دار متأثر گردد و از آن جدا شده، به خیشوم یعنی سوراخ دماغ برسد بوي
ده، نه به سختی عصب است و نه به نرمی دماغ و در دماغ است شبیه سر پستان از پیش دماغ روئی

ناك بدان رسد تا بوي ادراك  باالي سوراخهاي دماغ در جوف جمجمه قرار دارد و باید هوايِ بوي
شود، و میان اهل تجربه خالف است که آیا از ذرات و اجزاي جسم چیزي جدا و در هوا پراکنده 

رسد یا آن که هواي اطراف و جوانب کافور  ماغ میشود مانند کافور و از ذراتِ کافور به د می
و بعضی . گردد گیرد و هوا داخل دماغ می شود و به مجاورت، بوي کافور می خود متکیف می

شود باید اجزاء پراکنده شوند و بعضی گفتند به استنشاق  اند به تبخیر و مالش بوي شدید می گفته
  53».ن جدا شودشود نباید اجزاء از آ از وزن آنها کاسته نمی
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باشد و به تعبیر حاجی سبزواري حتی  همچنان که گفتیم هر یک از دو قول مذکور محتَمل می
اجزاي شیء بودار از شیء جدا شده و در هواي اطراف شیء : توان بین دو قول جمع نمود و گفت می

یز درصدي از آن گردند، هواي اطراف نیز به محض تماس با آن اجزاء، متکیف شده و خود ن پراکنده می
گردد از طریق اعصاب بویایی مورد استشمام  این هوا وقتی داخل دماغ می. شوند بو را دارا و حامل می

  .گیرد قرار می

  !ّ هستند؟ آیا افالك و کواکب نیز واجد قوة شَم
از افالطون و فیثاغورس و هرمس و غیر ایشان از علماي اقدمین نقل شده که افالك و کواکب 

باشند و در افالك بوهایی بسیار پاکتر و خوشتر از بوهاي مشک و عنبر است که  ة بویایی میداراي قو
  .کنند افالك آنها را استشمام می

گريِ هوا و بخار براي رسانیدن بوي  در استشمام واسطه: اند اما مشائین این قول را رد کرده و گفته
یست، پس با فقدانِ شرط، مشروط نیز که اشیاء شرط است و حال این که در افالك، هوا و بخاري ن

  .باشد ادراك روایح است مفقود می
بر اطالق چنین : اما جناب آخوند در اسفار این وجه مذکور از مشاء را ضعیف شمرده و فرموده

شرطی برهان عقلی اقامه نشده، یعنی این شرط که براي ادراك روایح، نیاز به وجود هوا و بخار 
 چه بسا ممکن است پس 54.باشد نه مطلق عوالم وجودي اده و طبیعت میاست مربوط به عالم م

به تعبیر جناب آخوند از افاضل . ادراك روائح در عوالم مافوق ماده مشروط به چنین شرطی نباشد
متأخرین نقل شده که هنگام اتصال به عوالم مافوق ماده در خواب یا بیداري، روائحی خوشبوتر از 

اند در حالی که  هیچ نسبتی بین آنچه در نزد ما است و آنچه در آنجاست،  ردهمشک و عنبر استشمام ک
  .باشد نمی

 در تعلیقات عرشی خود بر شرح منظومه حاجی سبزواري فداه روحيزادة آملی  حضرت استاد حسن
ز آنچه از افالطون و هرمس و غیر این دو ا«: فرمایند تحقیقی انیق پیرامون این مسأله دارند، ایشان می

اً مردود ّ ت و رد نمودن اتباع مشّائین جدعلماي اقدم، نقل شده کالمی کامل در غایت محکمی اس
اند در حال اتصال به عوالم مافوق ماده  اند و گفته و آنچه که این اکابرِ علما ادراك نموده. است
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 است و اند، به مکاشفات روحانی ایشان مربوط روائحی خوشبوتر از مشک و عنبر استشمام کرده
 و امر مکاشفه به مراحل اند  را نقل نموده آن نِحل ومِلَلناقلین از اهل آن امري است فوق آنچه که 

بیند و انسان در سلوك و عروج خود به  تر از چیزي است که فرد خوابیده در خواب می شامخ
ا از وصف آنها کند چیزهایی را که زبانه شنود و استشمام می بیند و می سوي حقیقت حق متعال، می

قاصر و اقالم از تحریر آنها عاجز است و نیز مانعی نیست که انسان در معارج سلوکیِ روحانیِ 
خود امور و احوالی را ادراك کند که گویا این امور و احوال از جانب ذات خاصی چون اجرام 

وصاف باشد و علویه منتزع است در حالی که در عالم واقع آن ذات خاص، عاري از آن احوال و ا
اي بعد کره و  ما نیز به فضل پروردگار عالمین امثال این امور منقوله از علماي اقدمین را کره

ایم و  انصراف کرده روحانیه عالمی بعد عالم مشاهده کردیم و وقتی از آن مشاهدة قلبیه و حالت
. اند راك آنها تفوه کردهتر از آنی است که در  احوال طبیعیات و شرایط اد ایم که امر، رفیع دانسته

بینی که حکمی از احکام مربوط به مسأله ابصار، با کثرت شقوق آن و اختالف آرائی که  مگر نمی
پس گمان تو در مورد عالمی که فوق عالمِ خواب . شود در آن است، در عالم خواب جاري نمی

و انسان در عرف عرفان  است که به فارسی تحریر شده اي   یهصحیفۀ نوراست، چیست؟ و براي ما 
  55».کند نامیده شده است که از اصول و امهاتی پیرامون تحریر بیان امثالِ این مسائل بحث می

 استشمام نمودن روایح از جانب افالك و واجد بودن قوه شامه مر کواکب را، فرع بر نفسِ :تبصره
  .مجرد داشتنِ ایشان است که در جاي خود مبرهن شده است

  ر انسان  دمهقوة شا
و اما در مورد وجود این قوه در انسان باید به عرض برسانیم که اگر چه انسان در بوئیدن، نسبت 

تواند با مالش دادن بوي اشیاء را برانگیزاند بر  تر است چرا که او می مندتر و باهوش به حیوانات حیله
 اما در عین حال انسان در قوة خالف غیر انسان از دیگر حیوانات که از چنین شعوري برخوردار نیستند

تک مطعومات و ملموسات  اعنی آن گونه که صورتی خاص از تک. خیال خود مثال ثابتی از بوها ندارد
گوناگون در ذهن خود دارد، از مشمومات مختلف صورت خاصی که هر یک را از دیگري جدا کند در 

عاریف خاصی در نظر بگیرد و به همین تواند براي هر بویی رسوم و ت قوة خیال خود ندارد، لذا نمی
جهت اول جهتِ موافقت یا مخالفت با طبع : کند خاطر روایح را به یکی از این دو جهت نامگذاري می
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داند،  است، اعنی آنچه را که موافق طبع اوست بوي خوب، و آنچه را که مخالف طبع اوست بوي بد می
  .و یا براي هر یک نامی خاص نهاده باشدبدون این که تصور تمایز آنها را در ذهن کرده 

مثالً . کند جهت دوم این است که براي بوها به علت مشاکلتی که با طعوم دارند، اسمی مشتق می
گوید این بوي شیرینی است و آن بوي ترشی، اعنی بوهایی را که عادتاً از شیرینی و یا ترشی  می

 بوهایی را که مقارن با هر طعمی است به همان خواند و خیزد به نام همان شیرینی و ترشی می برمی
  .شناسد دهد و خالصه به توسط طعوم، بوها را می طعم نسبت می

اي پس از تعدید و  و اما از آنجا که دأب و روش ما در این رساله، بیان نمودن تطهیر هر قوه
در مورد تمام توضیحی مختصر پیرامون آن قوه است، باید به عرض برسانیم که شرع مقدس الهیه 

یعنی براي هر یک از قواي ظاهري، واجب و یا . هایی در نظر گرفته است حواس ظاهري امر و یا نهی
حرامی مشخص نموده است، مثالً براي قوه باصره نهی در نظر گرفته و فرموده دیدن زنان و یا مردان 

دن صداي موسیقیِ لهو و لعب نامحرم حرام است و یا براي قوه سامعه نهی در نظر گرفته و فرموده شنی
حرام است و یا براي قوه المسه امر در نظر گرفته و فرموده هنگام سجده کردن باید هفت جاي بدن با 
زمین تماس حاصل کند و یا براي آن نهی در نظر گرفته و فرموده لمس کردن زن و یا مرد نامحرم 

مقدس الهیه در چند مورد انسان را نهی از یکی دیگر از این قوا، قوة بویایی است که شرع . حرام است
  : کند استشمام نمودن می

اي از فقهاء قائل به حرمت استشمام بوي گل  از آن جمله در گاه احرام حج تمتّع است که عده
اند، اگر چه حرمت استعمال شیء بودار در حین احرام، مورد اتفاق همۀ فقهاء است و البته فرق  شده

پس مورد اول، موردي است که شارع مقدس طالب ترك . استشمام روائحاست بین استعمال و 
  . استشمام است

که  است عکس حالت سابق است بدین معنی عۀاالطا  مورد دیگر که آن نیز در هنگام احرام واجب
  .شارع مقدس گرفتن بینی را به جهت جلوگیري از استشمام روائح کریه بر محرِم حرام نموده است

داري، نهی از استشمام روائح نموده است که  آن که شارع الهیه، صائم را در هنگام روزه مورد دیگر 
  . اند اي دیگر قائل به کراهت آن شده اي از فقهاء قائل به حرمت آن و عده عده

اي قائل به حرمت استشمام روائح و  نمونۀ دیگر در مسأله اعتکاف است که در این مورد هم عده
  .اند اهت آن شدهاي قائل به کر عده

غیر از این چند مورد، امر و نهی خاصی در مورد قوة بویایی از ناحیه شارع احکام بیان نشده است 
  .دهیم و ما نیز کالم را کوتاه کرده و دفتر قوة بویایی را در همین جا خاتمه می



  ّة سامعه قو

عصبِ فرش شده بر چهارمین قوة مدرکۀ ظاهري انسان قوه سامعه و شنوایی است و موضع آن 
دار شدن هوایی که از  انسان به واسطۀ این قوه، اصوات را که به سبب موج. اندرون صماخ گوش است

کند و آن بدین طریق است که وقتی جسمی بر جسمی  شود، ادراك می کندن و یا کشیدن حاصل می
قرار دارد به سختی فشرده شود، هوایی که بین آن دو  دیگر با فشار کوبیده و یا به سختی از آن جدا می

اي به هواي حبس شده و راکد  وقتی تموج چنین هواي فشرده شده. کند شده و احداث صدایی می
رسد، موجب به حرکت در آمدنِ آن هواي راکد شده و نهایتاً عصبِ مفروشِ بر  اندرون صماخ می

  .کند صماخ ادراك اصوات می
وة سامعه، یک هوا نیست که به عینه تموج یافته و پس مراد ما از رسیدن هوايِ حاملِ صوت به ق

و ) کوبنده و کوبیده شده(متکیف شود و به قوة سامعه برسد بلکه هواي فشرده شدة بین قارع و مقروع 
که به صوت متکیف است به هواي مجاور رسیده و ) کشاننده و کشیده شده(یا بین قالع و مقلوع 

ود، پس تموج و تکیف هواي مجاور نیز به هوايِ راکدِ ش موجب تموج و تکیف آن به صوت می
شود و بدین ترتیب، قوة سامعه آن را  اندرون صماخ رسیده و موجب تموج و تکیف آن هواي راکد می

  . کند ادراك می
 سمع«: که رسالۀ سیزدهم از چهارده رسالۀ مطبوع است در این باره گوید القلوب ضۀمؤلّفِ رو

اي در درون گوش گسترانیده است و اوست که دریابندة  ه بر عصبهقوتی است مرتب کرد
و چون آوازي برآید و هوا منفعل شود از آن آواز، یا مثالً چیزي بر . آوازهاست به توسط هوا

شود تا بدان هوا  چیزي افتد هوا در جنبش آید و اجزاي هوا بر یکدیگر افتد و همچنین منفعل می
شود و آن آواز به خود قبول کند و او  ده است آن هوا نیز منفعل میرسد که در اندرون گوش ایستا

نیز در جنبش آید و بر آن پوست افتد که در عصبۀ درون گوش گسترانیده است همچون طبل از 
  56».آنجا آوازي برآید قوت سمع دریابد

  : فرمایند و نیز جناب حاجی سبزواري در اسرارالحکم می
 اصوات تی است در عصب مفروش در مقعر صماخ که ادراك قو است و آنهمعات س، قوچهارم«

ج هوا که معلول قرع عنیف یا قلع عنیف  به وصول کیفیت هواء منضغط به آن به سبب تموکند
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  محدب

  مقعر

باشد به شرط مقاومت مقروع با قارع و مقلوع با قالع، و سبب تأدیه آن است که از قرع یا قلع 
جی در هوا پدید آید شبیه به تموجتموج و کیفیتِ معلولۀ آن  آب در نزد القاء ثقیلی در آن و تمو

ت در عصبه از هوا سرایت کند به هواي تالی و همچنین تا به هواي راکد در صماخ تا آن که قو
  57».احساس کند

، مقعر سطحِ اندرونِ چیزي را گویند در مقابلِ » صماخمقعرعصب مفروش در «: اما آنجا که فرمود
  :  باشد  بیرون چیزي را گویند و در شکل چنین میمحدب که سطح

  
  
  
  

جناب حاجی سبزواري در عبارت فوق تموجِ هواي حاصل از قرع یا قلع را به تموج آب تشبیه 
  .شود افتد و موجب موج یافتن و گره خوردن آب می اند در وقتی که شیئی سنگین درون آب می نموده

 علت ادراك اصوات به واسطۀ تأدي هوايِ فشرده شدة و اما جناب فخر رازي در مباحث مشرقیه
دلیل اول آن این است که اگر سوراخ گوش «: بین قارع و مقروع را پنج امر بیان نموده و فرموده

 آن هوایی است که ،شود علت ادراكِ اصوات گیرد، پس معلوم می بسته شود، شنیدن صورت نمی
موجب شنیدن اصوات شده و وشِ بر صماخ رسیده بین قارع و مقروع منضغط شده و به عصبِ مفر

  .است
دلیل دوم آن است که وقتی بین گویندة مطلبی با شنوندة آن جسم کثیفی فاصله شد، شنیدن یا 

  .گیرد گیرد و یا اصالً صورت نمی به سختی صورت می
شود اگر  دلیل سوم این است که وقتی کوبیدن چکش بر سندانی از جانب شخصی دیده می

شود و اگر دور باشد  ه نزدیک صدا بوده باشد صوت همزمان با مشاهدة کوبیدن، شنیده میبینند
شود این هواي  گیرد، معلوم می شنیدنِ صدا بعد از زمانی که متناسب با فاصله است، صورت می

منضغطِ بین قارع و مقروع است که باید به عصب مفروش بر صماخ برسد تا صدا شنیده شود، لذا 
  .رسد رسد، و اگر دور بود این هوا دیر می  نزدیک بود این هوا زود میاگر فاصله
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دلیل چهارم این است که اگر کسی دهانش را بر یک طرفِ نیِ دراز بگذارد و طرف دیگرش 
شنود و  را بر گوش دیگري نهاده و سپس تکلم نماید، همان شخصی که نی بر گوش اوست می

یدن هواي منضغط است به گوش آن شخص و امتناعِ بس و نه دیگر حاضران، و این بخاطر رس
  .رسیدن هوا به گوشهاي دیگران

شود چه بسا صداهاي نزدیک را در     دلیل پنجم این است که وقتی وزش باد شدید می
شنویم، اما صداهاي دور را در صورتی که در جهت  صورتی که در خالف جهت باد باشند نمی

ت جز به جهت انحراف امواج هوایی که حامل اصوات هستند شنویم و آن نیس وزش باد باشند می
  ».به سبب وزشِ باد از گوشی به گوش دیگر

  تعریف ماهیت صوت
باشد، و این که بدانیم  و اما مطلبی که اکنون پرداختن به آن واجب است شناختن ماهیت صوت می

اي است که  آن حرکت موجیهاست و یا این که ) کشیده شدن(و قلع ) کوبیدن(آیا آن همان نفسِ قرع 
  .یابد شود و یا این که صوت امر سومی است که از دو امر اول توالد می عارض بر هوا می

اما قرع و قلع صوت نیستند به دو دلیل؛ دلیل اول این که قرع و قلع به توسط رنگ مورد مشاهدة 
گیرد، پس معلوم  ار نمیگیرند در حالی که هیچ صوتی به توسط رنگ مورد مشاهده قر چشم قرار می

  . باشند شود که قرع و قلع صوت نیستند بلکه دو سبب براي ایجاد صوت می می
دلیل دوم این که گاهی قرع یا قلع بودنِ شیئی محرَز است اما صوت داشتن آن مجهول است و یا 

شود  میاین که گاهی صوت داشتن شیئی معلوم است اما قرع و قلع بودن آن مجهول است، پس معلوم 
  .که قرع و قلع غیر از صوت هستند

ۀ عارض بر هوا صوت نیست به دو دلیل؛ دلیل اول این که تموج هوا به واسطۀ و اما حرکت موجی
گردد  گیرد زیرا چه بسا صوت شدید موجب پاره شدن پردة صماخ می قوة المسه مورد احساس قرار می

  .ندگیر و حال این که اصوات هرگز مورد لمس قرار نمی
دلیل دوم این که چه بسا متموج بودن هوا معلوم باشد اما صوت داشتن آن مجهول باشد و یا 

  .ماند بالعکس و حال این که اگر تموج هوا همان صوت بود نباید با اِحراز یکی، دیگري مجهول می
شود که صوت حقیقتی است که پس از رسیدن هواي متموج به پردة صماخ و  پس معلوم می

  .گیرد  مفروش بر آن مورد احساس قرار میعصبِ



به دیگر سخن هر یک از شیء مقروع و یا شیء مقلوع و نفسِ قرع و قلع و هواي تموج یافته و 
اي هستند براي نفس تا نفس به  هواي راکد در گوش و آلتِ گوش و عصبهاي مفروش بر آن، علل معده

اي در خود انشاء نموده و آن را  ورت صوتیهوزان آن فعل و انفعالی که در خارج صورت گرفته، ص
  .مورد احساس و ادراك قرار دهد

  آیا صوت وجود خارجی دارد؟ 
کند، تحقیق این مطلب  یکی دیگر از چیزهایی که دانستن آن، ماهیتِ صوت را برایمان روشن می

ت که است که آیا صوت شیء موجودي است خارج از گوش که تابع وجود حرکت و تموج هوایی اس
شود و یا این که صوت وجودي در خارج از گوش ندارد  از به هم کوبیده شدن دو شیء حاصل می

 و به عصبِ مفروشِ بلکه زمانی که آلتِ سمع بدان متأثّر شد و هواي راکد در گوش به حرکت درآمد
  شود؟ بر پردة صماخ رسید آنگاه صوت حادث می

ین مسأله را در فصل پنجم مقالۀ دوم فنِ ششم شفا بیان  اعلیھ رحمةاهللاجناب شیخ رئیس بوعلی سینا 
 براي رسیدن به جواب این سؤال بر ما واجب است که حقیقتِ حالِ صوت را :اند اند و فرموده نموده

از آن چیزهایی که ما را بر یافتنِ وجودِ خارجیِ صدايِ شنیده شده کمک : گوییم بشناسیم، پس می
ث صدا در پردة صماخ و عدم وجود خارجی آن در بیرون از کند این است که بگوییم حدو می

گوش از دو حال خارج نیست؛ یا این که تموج هوایی از آن حیث که یک حرکت موجی است 
گیرد بلکه مورد  گیرد و یا این که مورد احساسِ سامعه قرار نمی مورد احساس سامعه قرار می

  .گیرد احساس المسه قرار می
گیرد از دو حال خارج نیست؛ یا این  ج هوا مورد احساس سامعه قرار میتمو: اما اگر بگوییم

ك رگیرد و یا این که ثانیاً و بالعرض مد که تموج هوا اوالً و بالذات مورد احساس سامعه قرار می
هر دو امر محال است زیرا اگر . گیرد اوست، اعنی به توسط صوت مورد احساس سامعه قرار می

لقائل به اوّج هوا به عینه همان  ّج هوا از طریق سامعه شویم باید بگوییم که تمو اس تموت احسی
 براي قوة سامعه امري یقینی است و حال این که ما ,صوت است زیرا محسوس اول بودنِ صوت

ّج هوا  شود که تمو پس معلوم می.  با صوت را مورد ابطال قرار دادیمّج هوا  تموعینیتدر گذشته 
  .سامعه نیستمحسوس بالذاتِ 



ّج هوا به توسط صوت براي قوة سامعه شویم، اعنی   احساس تمومیتو نیز اگر قائل به دو
گیرد و محسوسِ اول براي سامعه،  واسطۀ صوت مورد احساس سامعه قرار میه ّج هوا ب بگوییم تمو

ه شود ّج داشتن هوا نیز دانست شود باید تمو صوت است پس باید بگوییم هر جا صوتی شنیده می
شود  شود، به توسط آن مربع بودن شیء نیز دانسته می همچنان که هرگاه رنگ شیء مربعی دیده می
ّج  شود که تمو پس معلوم می. شود ّج هوا ادراك نمی و حال این که هرگز با شنیده شدنِ صدا، تمو

یچ طریقی نه ّج هوا به ه نتیجه این که تمو. گیرد هوا به توسط صوت نیز محسوس سامعه قرار نمی
  .گیرد بالذات و نه بالعرض مورد احساس سامعه قرار نمی

ّج هوا به واسطۀ قوة المسه باید به عرض برسانیم اشکالی که  همچنین در مورد احساس تمو
ّج هوا به واسطۀ  ّج هوا به واسطۀ قوة سامعه مطرح شد در مورد احساس تمو پیرامونِ احساس تمو

پس باید بگوییم عدمِ وجود خارجیِ صوت از گوش و حدوثِ صدا . شود قوة المسه نیز مطرح می
 ,گیرد و بدین دلیل استقرایی در محدودة گوش با محال بودنِ این دو فرض، مورد ابطال قرار می

شود، به دیگر سخن باید بپذیریم که صوت  اثبات می وجود صوت از گوش خارجیتِقول به 
  . چنین نیست که در گوش حادث شودباشد و وجودي در خارج از گوش دارا می

اند و  و اما برايِ اثباتِ نفسِ خارجیت وجود صوت از گوش آدمی به دلیل دیگري استناد نموده
 اگر صدا در خارج از گوش وجود نداشت ما نباید به محضِ شنیدن صدا جهتِ صدور :اند فرموده

نمودیم  کرد رو به طرفِ او می دادیم و مثالً اگر کسی از پشت ما را صدا می آن را تشخیص می
بلکه همیشه باید دچار خطا و اشتباه شده و براي یافتن صاحبِ صدا، سر را به هر طرف 

ّج  البته این بدان معنی نیست که مراد از وجود خارجیِ صوت، به عینه همان تمو. گردانیدیم می
ر خارج ما جز قرع و قلع شود، چرا که د هوایی است که از به هم کوبیده شدنِ دو شیء حاصل می

 با قرع و  صوتعینیتِشود چیز دیگري نداریم و چون عدمِ  ّجی که از این دو حادث می و تمو
ّج هواست، نه خیر مرادمان از وجودِ خارجیِ   است پس باید بگوییم صوت همان تمومحرَزقلع 

 هوایی که از به هم کوبیده ّج ّج هوا نیست بلکه مرادمان این است که تمو تمو آن با عینیتِصوت، 
شدنِ دو شیء حاصل است حامل کیفیتی به نام صوت است که پس از رسیدن به سامعه موجب 

ّج هوا حاملِ چنین کیفیتی نبود پس از برخوردِ آن به حسی چون  شود زیرا اگر تمو ادراك صدا می
 حس المسه هرگز گرفت و حال این که المسه نیز باید ادراك صوت و یا جهتِ صوت انجام می



ّج هوا حامل کیفیتی است که آن  شود که تمو پس معلوم می. قادر به تشخیص جهت صدا نیست
صوت از  وجود خارجیتبه تعبیر دیگر مراد از . گیرد فقط توسط سامعه مورد احساس قرار می

تی گوش، مسموعِ بالفعل بودنِ آن نیست بلکه مراد مسموع بالقوه بودن آن است که صوت کیفی
  . ّج هوا باشد ّج هوا است نه این که صوت، نفسِ تمو عارض بر تمو

االعتقاد خواجۀ طوسی   در ترجمه و شرح بر تجریدحمة اهللا علیھر جناب عالمه شعرانیبر همین اساس
  :فرمایند می

شود و مصنف  گروهی گویند بانگ و آواز در خارج نیست بلکه در گوش شنونده ایجاد می«
وجودِ  ز حواس ادراك کننده هم موجود است و اگر مقصود آن باشد که بیگوید در خارج ا

توان  شنونده، در هوا غوغا و هیاهو و بانگ و آواز هست به همان کیفیتی که در گوش ماست، می
دانند اما اگر مقصود آن باشد که جز قرع  گفت قول آن گروه صحیح است که صوت را موجود نمی

رج نیست و کار گوش کار قوه المسه است که فشار موج هوا را ج چیزي در خاو قلع و تمو
آورد،  یا لذیذي در گوش پدید میپذیرد و تأثر وي از این فشار، صوت زیر یا بم و آهنگ مولم  می

هرگاه موج گرما یا سرما یا ترشح . این سخن صحیح نیست زیرا کار گوش غیر کار المسه است
 از بدن انسان برسد، البته قوه المسه ادراك نخواهد کرد که آب یا ضرب سنگ و امثال آن به جائی

سنگ مثالً از کدام جانب است و از نزدیک است یا دور، پس موج حامل بانگ و آواز که به گوش 
  58».رسد داراي کیفیتی است به نام صوت با تعیین جهت و فاصله می

ّج  جود مستقل و جداي از تمونتیجۀ کالم این که صوت در خارج از گوش وجود دارد منتهی نه و
ّج هوا حامل آن  ّج هوا باشد بلکه صوت به عنوان کیفیتی که تمو هوا و نه وجودي که به عینه همان تمو

  . است در خارج تحقق دارد
جناب حاجی سبزواري در اسرارالحکم اختالف حکما در وجود یا عدم وجود خارجیِ صوت را 

 در هواي خارج از صماخ نیز هست و بعضی ت که صوتو باید دانس«: چنین بیان نموده است
کند تا به هواي  ّجِ معلولِ قرع یا قلع سوق می اند که در هواي خارج نیست بلکه آن تمو توهم کرده

شود و بس، و این باطل است که اگر چنین  ّج هواي صماخ موجب صوت می مجاور صماخ و تمو
کند و  چنان که المسه ادراك حرارتی می آن مدرك نشدي عدرب و ببودي جهتِ صوت و قُ
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رسد که از کدامین جهت آمده است و مبدئش قریب است یا بعید مگر به مشعر دیگر فهمیده  نمی
  59».کند مگر موصول به محل خود را شود، چه آن ادراك نمی 

   و جهت اصوات بعدّد نفس ناطقه از طریق کیفیت ادراك قُرب و  برهان بر تجر
ّد النفس  الحجج البالغه على تجر« در کتاب شریف فداه روحيزادة آملی  تاد عالمه حسنو اما حضرت اس

اند، اعنی تشخیص قُرب  ّد نفس ناطقه عنوان نموده  کیفیت ادراك سمعی را یکی از براهین تجر»الناطقه
ی اند، همچنین درس هشتاد کتاب عرش  ّد نفس ناطقه شمرده و بعد اصوات را دلیلی روشن بر تجر

اند که ما اکنون به نقل قسمتی از آن تبرك  دروس معرفت نفس را بدین استدالل اختصاص نموده
  .جوییم می

شنویم، خواه بگوییم که صوت در خارج وجود ندارد و از  صوت را مثالً می«: فرمایند ایشان می
یف، نقرع عّج هوا علت قریب و قلع و  شود که تمو ّ سمع حادث می ّج در حس ست هواي متموممال

 بوده باشد، و خواه گفته شود که در خارج وجود دارد و در این صورت،  صوتعلت بعید حدوث
 ĈǼȞłǣپرسیم که صفت قُرب و  ان میّج را صوت بداند و یا نفس قلع و قرع را، کیف ک نفس تمو

شود؟ و شاید همین سؤال در جهت صوت هم پیش بیاید که ادراك  اي ادراك می صوت با چه قوه
ّج  جهت صوت، به چه نحو خواهد بود؟ اگر گمان رود که ادراك جهت صوت به سبب هواي متمو

ّ آن گفته شد که قرع و قلع اگر مثالً از جانب  شود، در رد حادث از قرع و قلع، واقع در جانبی می
کند که جهت این صوت از  راست شخصی بوده باشد و گوش راست او کر باشد باز حکم می

 عالوه این که کار سمع فقط ادراك مسموعات .است با این که از گوش چپ شنیدجانب راست 
  .است و ال غیر

کنیم یکی دور است و دیگري  شنویم و حکم می دو صوت متساوي در شدت و ضعف را می
کنیم صوت ضعیف  شنویم و حکم می نزدیک و یا دو صوت مختلف در شدت و ضعف را می

شود و  ري و نزدیکی اصوات با چه قوه و به چه نحو ادراك مینزدیک، و قوي دور است، این دو
در نزد سامعه موجود نیستند و آنچه که در نزد او حاضر و مالصِق و بعد حال این که صفت قُرب 

، چه  مدرك اي که دانسته. ّج هوا است و قلع و قرع مبصرند نه مسموع بدان است همان تمو
ّج است که به   آن را بیابد و هواي متمومدركحاضر باشد ومحسوس و چه معقول باید نزد مدرِك 
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 چه قوه است و چه نحوه آن را بعد، پس مدرِك قُرب و  و بعدصماخ گوش خورده است، نه قُرب
ایم که همین سؤال در  در ابتدا صوت را به عنوان مثال بدین جهت ذکر کرده... کند؟ ادراك می

 بعداند، انحصار به قُرب و  عالوه این که صفاتی که معانی. دآی  و جز آنها نیز پیش میمبصرات
  .ندارند بلکه سؤال در مطلق هیئات و مقادیر و ابعاد بین آنها و جهات آنها و جز اینها جاري است

ّد ذاتی خود و ارتباط با بدن که مرتبۀ  خالصۀ دلیل فوق این است که نفس ناطقه بر اثر تجر
کند و احاطه و سلطه  ء مادي مجاور و یا غیر مجاور بدن ارتباط پیدا مینازلۀ اوست، با دیگر اشیا

شوند  نماید و یک سلسله صفات و معانی که از اشیاء مادي اعتبار و انتزاع می بر آنها پیدا می
کنند و اگر نفس مجرد نباشد، مادة  کند که براي حواس ظاهره امکان ندارد آنها را ادراك  ادراك می

 خاص چگونه بر موجودات دور از خود بلکه نزدیک به خود حیزکّن در مکان و متوغّل و متم
  ».کند یابد و آنها را ادراك می احاطه می

مقید به ) وصل و فراق( قلع و قرع »قلع و قرع عنیف، علت بعید حدوث بوده باشد«در عبارتِ 
حدوث صدا است، اعنی اند و آن بدین خاطر است که مقاومت شرط در  ـ محکم ـ شده» عنیف«قید 

خیزد که دو جسم با یکدیگر مقاومت کنند مثالً چوب را اگر با  آواز وقتی از برخورد دو جسم برمی
در عین حال . خیزد آید، اما اگر آهسته روي آب گذاري بانگی برنمی می قوت بر آب زنی از آن آوازي بر

 سختی دو جسم است و شرط مطلق ,ندبدان که شرطِ آواز، سختی دو جسم نیست بلکه شرطِ آوازِ بل
  . برخوردِ دو جسم است,آواز

 چه محسوس و چه معقول، باید نزد مدرِك حاضر باشد و مدرِك مدرك: و نیز آن جا که فرمود
 اشاره به مبناي قویمی از حکمت متعالیه به نام اتحاد عاقل و معقول که در کالمی مختصر »آن را بیابد

تمام مدرکات ما خواه محسوس و خواه غیر محسوس باید در حال :  نمودتوان آن را چنین بیان می
ادراك نزد مدرِك موجود باشند، اعنی مدرِك باید مدرك را بیابد تا بتوانیم بگوییم آن را ادراك کرده 

 اعنی تا انسان چیزي را ,زیرا ادراك یک نحوه یافتن و رسیدن است ولی نه هر یافتنی و رسیدنی. است
خود نیافته است و بدان نرسیده است بلکه به حقیقت، آن نشده است در واقع آن را نیافته و در ذات 

بدان نرسیده است و داراي آن نیست، اگرچه به توسع در تعبیر هر چه را که انسان به دست آورده است 
 کاالیی را مثالً. توان گفت آن را ادراك کرده است گویند آن را یافته و بدان رسیده است اما نمی می

چنین ادراکی که انسان با حفظ عنوانِ انسان آن را . بدست آورده است ولی این دارایی ادراك آن نیست
ادراك کرده است، همان علم است که علم و ادراك اگرچه در لفظ مختلفند ولی در معنی متحدند و هر 



 مدرك ما و علم ما و معلوم پس آنچه را که ذات ما یافته در حقیقت،. دو به یک معنی داللت دارند
معلوم بالعرض آن شیء خارجی است که نفس به نحوي از . بالذات ما است در مقابل معلوم بالعرض

انحاء وجودي به واسطه و اِعداد قواي حِسی بدانها تعلق گرفته است و به وزان آنها علم در صقع نفس 
کنیم معلوم بالعرض همان سنگ است که  مثالً وقتی سنگی را در خارج مشاهده می. حاصل شده است

در خارج تحقق عینی دارد و معلوم بالذات آن حقیقتی است که انسان در ذات خود واجد آن است بلکه 
شنویم، آنچه را که قوة سامعه ما ادراك کرده است  مثالً صداي دوستی را می. در حقیقت خودِ آن است

شده است لذا انسان چه بسا بدون نگاه کردن، قادر به صدایی است که متمایز از دیگر صداهاي شنیده 
باشد و این صداي مسموع، معلوم بالذات ما است و  تشخیص صاحب صدا از صداي شنیده شده می

خود صوت خارجی که از تموج هوا حاصل شده است مسموع و معلوم بالعرضِ ما است که یک نحوه 
توان  پس می. عِ بالعرض خارجی حاصل شده استتماس و تعلق و ارتباط از راه گوش به این مسمو

گفت تمامی معقوالت و معلومات با انسان اتحاد دارند، بدین معنی که هر صورت معقول و معلومی، 
 نفس عاقل است که به وزان صور خارجیۀ اشیاء ایجاد شده است و هر فرد  عاقلی با صور ةانشاء شد

  .مات بالذاتند اتحاد دارد و از هم جدا نیستندانشاء و ایجاد نمودة نفس خود که همان معلو
البته این بدان معنی نیست که هر موجود در خارج معلوم بالعرض انسان باشد، بلکه آن موجود 
خارجی معلوم بالعرض است که انسان به نحوي از انحاء،  و اعداد قوا و آالت ادراکی خود به آن تعلق 

خود انشاء کند اما اشیایی که نفس به اعداد آالت و قواي خود و ارتباط یابد و به وزان آن صورتی در 
هیچ ارتباطی بدانها پیدا نکرده است معلوم بالعرض انسان نیستند مثالً در هنگام تخاطب بسیاري اشیاء 
هستند که در اطراف ما واقعند و ما هیچ توجهی بدانها نداریم، تا زمانی که بدانها توجه نکرده و 

ر خود انشاء ننماییم هیچ کدام آنها معلوم بالعرض انسان نیستند، و فقط یک وجود صورتی از آنها د
  .اند خارجی

غرض این که طبق مبناي اتحاد عاقل و معقول انسان با تمام معقوالت و معلومات خود بلکه با 
از الزم به ذکر است که این بیان مختصر مستفاد . تمام مخیالت و محسوسات خود اتحاد وجودي دارد

  . در درس هشتاد دروس معرفت نفس استروحي فداه زادة آملی  فرمایشات حضرت استاد عالمه حسن

  فرق اطالق آلت و واسطه بر قُوي
در ادامۀ بحث الزم است نکتۀ لطیفی را متذکر شویم و آن این که اگر به ظرائف و لطائف معانی دو 

  . تر است ق کدامیک بر قوي صحیحدست یابیم خواهیم دانست که اطال» واسطه«و » آلت«لفظ 



جناب خواجه نصیرالدین طوسی در شرح فصل نوزدهم نمط اول اشارات در فرق میان معناي 
اآللۀ هى ما یؤثّر الفاعل فی منفعله القریب منه بتوسطه، و الواسطۀ هى «: واسطه و آلت فرموده است

 بعیدة و الواسطۀ ۀن معلولٌ و اآلخر علّمعلول تصیر هى علۀ لغیره من حیث یقاس الى طرفیه فاحد الطرفی
  ».علّۀ قریبۀ

گذارد بدون  توضیح آن این که آلت چیزي است که فاعل بوسیله آن در منفعل قریب خود تأثیر می
اما . کند این که آلت شأنی از شئون وجودي فاعل بوده باشد مانند بیلی که باغبان بوسیلۀ آن زمین را می

. آید بوده و فاعل علت بعید فعل و واسطه علت قریب فعل به حساب میواسطه شأنی از شئون فاعل 
کند، دست واسطۀ فعل خطاطی و علت قریب آن و خودِ زید به  مثالً زیدي که با دستش خطّاطی می
  .شود عنوان علّت بعید آن فعل محسوب می

: فرمایند رفان می در کتاب علیینی انسان در عرف عروحي فداه زادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن
 آلت بر قوا و محالّ آنها و بر اعضاء و جوارح به مسامحه و تعبیر به توسع است و تعبیر اطالق«

و از وي به دانی افاضه .  آن واسطه است، چه حکم عالی در واسطه منسحب استۀرسا و شایست
آالت، چه آلت ت نه بنابراین باید قوا را وسائط دانس... شود زیرا واسطه در سلسله طولی است می

و مطلبی دقیق در .  واسطه شأنی از شئون فاعل است است ولیلۀالاذو در حقیقت خارج از هویت
آید،  واسطه است که در مقام تنزّل حقیقی که از کمون ذات فاعل به مراحل نازل آن فرود می

ل و تحقّق صورت و واقعیت آن حقیقت در هر واسطه به اقتضاي عالم و مرتبه آن واسطه تحص
یابد، و همچنین چون صعوداً بخواهد عروج یابد در هر مرحله و مرتبۀ واسطه تحقّق و تحصل  می
نزول معنایی را از مقام روح تا مقام طبعت و همچنین عروج صورتی را از . یابد، به خالف آلت می

جا در خیال مرتبت طبعت تا مقام عرشی روحت در نظر بگیر که آن صورت در قوة حاسه و از آن 
  60.»و از آن جا در واهمه و سپس به عاقله در هر مرتبه حکمی دارد که این قوي وسائطند نه آالت

  )تطهیر گوش بلکه تطهیر تمام سرائر انسانی(تطهیر قوة سامعه 
و آن گوش سپردن به هر صدایی (ت سامعه پس از ترك نمودن محرمات این موضع و اما تطهیر قو

دل سپردن و گوش دادن به حرف استاد راهی است ) کند  حالت اعتدال خارج میاست که انسان را از
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به تعبیر بزرگان . که هم خود به کمال علمی و عملی رسیده و هم توان تکمیل کردن دیگران را داراست
پذیرد، حیوان به یوغ و اَفسار و مانند آنها و انسان  شود و ادب می درخت به بستن و پیراستن تربیت می

  : شنیدن معارف و تحصیل حقایق، به قول عارف رومیبه
  آدمـی فربه ز عـزّ است و شرف       جانور فربه شود لیک از علف               

  جانور فربه شود از حلق و نوش      آدمی فربه شود از راه گـوش                 
 است و انسان با زانو گوش مجراي وارداتی آدمی براي تقویت او در جهت علمی و عرفان نظري

زدن در خدمت فیلسوف حقیقی باید از این مجرا و مجراي چشم، علم فکري را اصطیاد کرده و خود را 
زیرا علم فکري در سلسلۀ صعودي مقدم بر علم شهودي است . براي چشیدن و شهود حقایق آماده کند

و نهایتِ سفر سالک، شهود و بدین معنی که غایت . باشد اگر چه در سلسلۀ نزولی موخّر از آن می
کشف عینی حقایق و معارف است نه صرف فهم ذهنی آنها، لذا در سلسلۀ نزولی که علّت غایی سلوك 

  .گیرد است علم شهودي مقدم بر علم فکري است و به جهت علم شهودي درس و بحث صورت می
و گویا نرمۀ گوش هر غرض این که انسان باید گوش و تمامی شئون خود را به استاد راه بسپارد 

  .فردي جاي دستی است براي انگشتان استاد تا هر وقت اراده کرد براي تنبیه کشیده و خود، آزاري نبیند
هاي  برترین نتیجۀ کردار و حرکات نفسانی و همچنین هدف تفکرات و دگرگونی! عزیز من

ام هستی است و برترین حقائق نظال حقیقۀنفسانی، بلکه غایت خلقت تمامی موجودات عالم، شناختن 
دانش که همگی دانشها در خدمت اویند فلسفه یا علم الهی است که در حقیقت سرور همۀ علوم و 

ها و صنایع و مدار همگی آنها بوده و دیگر  معارف و مبداء همۀ آنها است و همچنین هدف همۀ حرفه
  .آیند  کارگران و بندگان او به شمار می,علوم و فنون

لهی را استادي باید که خود متّصف به اسماء و اوصاف الهی باشد، نه تنها پا بر شرع  تعلّم علم ا
مقدس نگذاشته و مرتکب خالف صغیره و کبیره نگردد بلکه خود در اجراي فرامین شریعت مقدسه 

کند خود نیز چشیده و در خلوت و  سابق بر همه باشد، از حقایقی که بر زبان جاري میو پیشرو 
  .اهللا را رعایت نموده و هر جا دست تصرف دراز نکند  در حضور باشد، ادب معجلوت دائماً
بر تو باد که هر گاه چنین انسانی یافتی بر دامن او چنگ زنی و خود را جسماً و روحاً ! اي عزیز

مهم در مقام، دل به صاحب . بدو بسپاري، چرا که قطع این طریق بی همرهیِ خضرِ راه میسر نیست
ن است که همه برکات زیر سر همین کلمه است و والیت، فصلِ انسانیت است که روح والیت داد

  .دهد والیت را همان رابطه و اتصال میان ولی با خالق او تشکیل می



خواهد باید از جدول وجودي  ه داشته باشد که هر چه میالبته سالک کوي حقیقت باید توج
گردد که اتصال به والیت ولیی از  یض حق میخودش اخذ کند و در صورتی این جدول مجراي ف

اولیاءاهللا پیدا نماید و خود را تحویل او دهد و در مقابل آن ولی چون و چرا نکند، یعنی دل به دلدار و 
اي از آن به بعد غم نداشته باش و در هر گردنه و  اگر دل به او داده. دلبر دهد از آن به بعد هر چه باداباد

  .اي دست بر دامن ولی بنه و وجه او را در پیش روي خود ببین رفتهکُتَلی که قرار گ
  

  دل بـدست یـار دادن کار آسـان است نیست
                                    داستـان عشـق بـا افسـانه یکسان است نیست

  ّ حـق شـود ُرج سِـر سـر ببایـد داد تـا دل د
  ّش ز سـر دادن هـراسان است نیست ب سر                                  طال

  نقـد جان آمد بهـاي اشتـراي قُـرب دوست
                                    نعمت قُربش مگر اي خواجه ارزان است نیست

  شبروان را رحمتی کاندر سفرهاي شب است
                                    وحشتـی از زحمت خـار بیـابـان است نیست

به دلدادگان کوي والیت نیز اي باید   خدا دادهّ اگر دل به ولی«: ایم ر شرح دفتر دل چنین گفتهد
ّ و  دل دهی که محبوب معشوق تو محبوب تو است زیرا که دلِ صاحبِ مقام والیت محور حب

ر ّ حق انجام دهد ب زیرا آنچه که ولی. از آن به بعد چون و چرا راه ندارد. گیرد بغض تو قرار می
اساس اذن تکوینی الهی است و بر مبناي قُرب نوافل بلکه قُرب فرائض، او دست و چشم و گوش 

. شنود بیند و با گوش او می ّ خویش می کند با چشم ولی حق است که حق تعالی با دست او کار می
و ّ خداست از آن به بعد باید دلدادة او شوي  اگر بدین واقعیت وصول یافتی که این شخصیت ولی

آن ولیِّ خداي  اگر بخواهی از تحت والیت. گردي شوي و صمیمی می ّ گرم می لذا با دل آن ولی
 الّسالم علیھدرآیی، جدایی همان و سقوط همان، لذا در کتاب شریف اصول کافی از جناب امام صادق 

حضرت  بود تا به دریا رسیدند و با الّسالم علیھشخصی همراه حضرت عیسی «: روایت شده است که
کند، این همان  گذشتند ـ این جانی که در آب تصرف می رفتند و از دریا می بر روي آب راه می

کند  نماید و جانهاي مرده را زنده می کند، و ابراء اکمه و ابرص می جانی است که مرده را زنده می
است ـ دهد، و هر کسی که به تعلیم معارف حقه نفوس را احیاء کند عیسوي مشرب  و حیات می



کنند، در عین عبور به این فکر افتاد که  آن شخص که دید بر روي آب مثل زمین هموار عبور می
: گوید رود، دید حضرت می کند که بر روي دریا این گونه راه می گوید و چه می حضرت چه می

 بسم بسم اهللا، از روي عجب به این گمان افتاد که اگر خودش از تبعیت کامل بیرون آید و مستقالً
تواند بر آب بگذرد، از کامل بریدن همان و غرق شدن همان، استغاثه  اهللا بگوید مانند حضرت می

  ».به حضرت روح اهللا نمود، آن جناب نجاتش داد
آنچه که مسلم است آن است که باید دل به صاحب والیت داد تا به مقصود دست یافت لذا  

انسان را . گردد  امام و مراد خویش محشور میدر قیامت کبراي نفس ناطقه انسانی هر کسی با
 بسپارد، و ȰņȶȮȵاش را به دست مربیان کامل و   قابلیت و لیاقتی است که اگر نهال وجودي

ش پیاده کند، ا دستورالعمل باغبان دین و نهال پرور و انسان ساز را در متن وجود و شئون زندگی
که اگر در مقام تمثیل بخواهیم حقیقت آن را کند  آنچنان عروج وجودي و اشتداد روحی پیدا می
أصلُها ثابت و فرعها فی السماء تُوتی اُکُلها  ( شود که بازگو کنیم و نمایش دهیم، شجره طوبی الهی می

  61» )کل حینٍ باذن ربها
پس اي رفیق بکوش تا به والیت اولیاء الهی دست یابی که اولیاء «: ایم و در جاي دیگر آن گفته

برند و تنها راه رسیدن به توحید همان راه   تو را به سوي او میاي دارند که خداست، ن ریشهاهللا چو
والیت است که والیت بر محور توحید است، و لذا والیت و توحید حصن حصین الهی است که 

نی فمن دخل ب حصلوالیۀ على بن ابیطا« و  »کلمۀ ال اله االّ اهللا حِصنی فمن دخَلَ حِصنی أمِنَ مِن عذابی«
 نیز باید )اِنّا الیه راجعون (اي و در   در قوس نزول از توحید آمده)اِنّا هللا(از  »حصنی أمن من عذابی

  به والیت بدان برسی که
   دو سرِ خـط حلقۀ هستـی          در حقیقت به هم تو پیوستی                    

  :آن که فرمود
  آشنـا کرد             نه تو کردي نه من کردم خدا کرددلت را بـا دل مـن                  

  .عنی دوستی بر محور والیت و توحید استی
باید دل به والیت موالیت بدهی و به عرض اقدسش همان را تقدیم کنی که موالیم در ! عزیزم

  :ابیات تبري به آن اشارت فرمود
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   که بؤوم ته فدامِههسِّمِهمن چـی      مه       تِرِ خوابؤوم که هسِّمِهمن کی              
  62ادشامهـ دره پسرسـایه که مِ    تِه   ـدامهه که إشِمِه أتّـا گِ ّ شـه خُودِ             

  
  :و نیز فرمود

  وئی چی مزه دارهُبز زخمی که تو      ته تیر که به دل هنیشته چنّه خواره         
  64»63 آمـی که تُنّـی  کُنِه وِنِـه بالره     دشمنِ گرمی نرمی چـی ناگـواره         

                                                   
  ومـش ی هستم که بگویم فدایت میـ  من چ     خواهم    من که هستم که بگویم تو را می:  یعنی-1

   اما چون سایۀ تو بر سر من است پادشاهم م یک گدایم        بین نگرم می می         وقتی به خودم 
  زنی چه شیرین است زخمی که تو بر من می          تیري که تو بر دل نشانی چه نیکوست:  یعنی-2

   است ناگوارودردناك دشمن وخوشرویی ونرمی گرمی                               
  روم انش میقُرب کند به وخشم برمن می تندي که امادوستی                            
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  ّة باصره قو

در میان قواي مدرکۀ ظاهري انسان . پنجمین قوة مدرکۀ ظاهري انسان قوة باصره و بینایی است
باشد به طوري که این بحث در کتاب  بحث از قوة باصره از گستردگی و وسعت خاصی برخوردار می

  .سینا بیشترین صفحات را به خود اختصاص داده است یف نفس شفا جناب بوعلیشر
وجود قوة باصره براي انسان از جمیع حواس پنجگانه ظاهر الزم و اوجب است زیرا بیش از هشتاد 

  به تعبیر لطیف. آوریم از راه چشم است درصد اطالعاتی که از محیط اطراف به دست می
 ـ حضرت  دو چشم دو چراغ بدنند ـ64»انّ العینین سراجا البدن« :الحکمه فردوسطبري در  سهل بن علی

تی که چشم را است به واسطۀ شراف«: فرمایند  در رسالۀ تشریح میروحي فداه زادة آملی  استاد عالمه حسن
و  باشد فمشرِ و جایگاه آن را در باالي اندام انسان قرار داد تا بر اطراف و اکنافش ّ ایزد تعالی مقر

بانی کند و انسان را از سقوط در مغاکها و وقوع در پرتگاهها و مانند آنها حفظ نماید  درست دیده
ر ّ اي چند مقر و از عثور بر شجر و حجر و برخورد بر این و آن باز دارد و نیز او را در محفظه



                                                                                                                                                       
بر روي جعبه اي که   را بسان شیشهمقلّهداشت که از آفاتِ وقایع و حوادث محفوظ بماند و غشاء 

 ـ یعنی دو پلک ـ را به جهت آن جفْنَینساعت تعبیه کنند محیط گردانیده، و ابروان را حافظ، و 
 باز، و تاند تا در زمان حاج ه قرار گرفته قرار داد که همچو سرپوش در فوق و تحت مقلّبحاج

  ».اردات و عوارض و آسیبها مصون دهدر غیر ضرورت و لزوم بسته گشته، چشم را از عا
باشد و هر چه غیر از  یت الوان و اضواء اَشکال میؤو اما در ابتدا باید دانست که شأن قوة باصره، ر

گیرد، مثالً جسمی را می بینیم که  یت قرار میؤرنگ و روشنی است به واسطۀ رنگ و روشنی مورد ر
نگ و روشنی دیده مربع است و سه ذرع است و خوراکی است و یا چیز دیگر، همۀ اینها به واسطه ر

  .گیرند شود و هیچ یک مستقالً مورد رؤیت قرار نمی می
 هزار و یک 203و اما نور و رنگ باید با هم باشند تا جسم مورد رؤیت قرار گیرد لذا در کلمۀ 

شود و نه در تاریکی  نه در روشنایی مطلق چیزي دیده می«: کلمه حضرت استاد عالمه آمده است
دهد که روشنایی با سایه همراه باشد، یعنی نور داراي رنگ  تی دست میمطلق؛ بلکه بینایی وق

  ».باشد

  موضع قوة باصره 
حضرت استاد عالمه . شود موضع و جایگاه این قوه است نکتۀ دیگري که در این جا مطرح می

: رمایندف الحکم بر فصوص الحکم در این باره می  در اثر مؤثَر خود به نام نصوصفداه روحيزادة آملی  حسن
سبحان الذي خلق االزواج کلّها مما تنبت  ( .روید از دماغ هفت زوج عصب منشعب است و می«

از آن ازواج سبعه است و آن اول مل قوة ابصار، زوج اح .64)االرض و من انفسهم و مما ال یعلمون
ت ّم دماغ اس  دو بطن مقد64 کبیر الجرم است که مبداء آن از غور64 مجوف64یک جفت عصب قصیر

شوند که آن  سپس کم کم به یکدیگر نزدیک می. یکی از جانب راست و دیگري از جانب چپ
یابد،   می64کند، و آن عصب نابت از جانب یمین، تیاسر  پیدا می64عصبِ نابتِ از جانب یسار، تیامن

تا با یکدیگر بر هیأت تقاطعِ صلیبی تالقی کنند، و تجویف هر دو در این محل تالقی یکی 
گردد که رستۀ از راست، به حدقه  شود یعنی برمی  سپس هر یک از آن دو منعطف می.شود می

شود تا   می64رسد، و رستۀ از چپ به حدقۀ چپ و دهن هر یک از آن دو عصب متّسع راست می



                                                                                                                                                       
و به عبارت دیگر دهن هر یک از آن زوجِ عصب، فراخ . بر رطوبتی که زجاجیه گویند شامل گردد

  . گیرد گانه چشم است فرا می  زجاجیه را که یکی از رطوبات سهگردد و مایع و باز می
و این . ّف، محل قوه باصره است آن تجویفِ ملتقی، یعنی تجویف محل تالقیِ دو عصب مجو

العصبتین گویند و اوست که مدرِك صور و اشباح اجسام است  محل تالقی را مجمع النور و ملتقی
گردند  حِ مبصرات از رطوبت متأدي به تجویف مذکور میپس اشبا. شوند که در رطوبت منطبع می

و آن قوه ابصار که نام بردیم روح مصبوب در آن، زوجِ عصبِ . و از آن جا به حس مشترك
  .ّف است مجو

شود یکی دیده  و چون ملتقاي دو عصب یکی است، شبح مبصر که در هر دو چشم منطبع می
شود، یعنی با این که ابصار با دو چشم است  کی میشود، زیرا که مرئی در آن موضع مشترك ی می

  64».مرئی واحد است
پنجم قوت باصره است و آن قوتی است «: فرماید و جناب حاجی سبزواري نیز در این باره می

النورین و ملتقی العصبتین است و آن چنان  گذارده شده در روح بخاري که در مسمی به مجمع
م دماغ و آن که از طرف راست رسته به ّ ور بطنین مقدغد از ان فه رستهّ است که دو عصبه مجو

و در . جهت چپ رود و آن که از طرف چپ رسته به جهت راست رود تا با هم مالقات کنند
ت باصري آنجاست و بعد از مالقات ّ موضع مالقات تجویف هر دو یکی شود و عرش و سریر قو

 که از طرف چپ به یسري به حیثیتی که شکل آن که از طرف راست آمده به حدقۀ یمنی آید و آن
قتین از نزد تخت سلطان دحو دصلیبی پدید آید مثل دو دال که پشت به پشت باشند پس نور به ح

  64».شود
توضیحاً باید به عرض برسانیم که اعصاب اجسام سفید و نرم و قابل انعطاف و صلب در انفصال 

ب حس و حرکت بالقوه است زیرا اعصاب در اعضا هستند که فایدة خلقت آنها استکمال اعضاء صاح
شود و  افادة حس و حرکت نموده و موجب صدور ادراکات و حرکات و افاعیل از صاحب اعضا می

چون مبداء حس و حرکت کل اعضاء مغز است اعصاب آلت مغزند در ایصال آن به سایر اعضاء و ما 
و باید دانست همۀ . ارادي و تحریک آلی استبه االمتیاز حیوان از نبات و جماد، همین حس و حرکت 

روید و نیز عصب قضیب که  اند جز دو عصب بینایی که از مغز می اعصاب در بدن تو پر و غیر مجوف
  .باشد عصب این دو مجوف و تو خالی می



                                                                                                                                                       
شود روح بخاري نفسانی در آنها نفوذ کرده و  اگر بگویید در صورت تو پر بودن اعصاب چطور می

هاي تنگ و  ر چه اعصاب جوف ندارند ولیکن مسام و دریچهگا: گوییم ء برسد؟ در جوابتان میبه اعضا
المقدار است همان مقدار منفذ او را  ریزي دارند و روح بخاري نفسانی چون جسمی لطیف و قلیل

کند و نیز رطوبتی که در عصب است که از جوهر مغز بدان رسیده و باعث نرمی و مالیمت  کفایت می
ذکر روح بخاري و طبیعی و حیوانی و انسانی در بعد ( گشته است همان حامل روح حیوانی است آن

شوند؛ بعضی از اعصاب از  بدان که اعصاب به اعتبار مبادي خود به دو قسم تقسیم می) خواهد آمد
حس و حرکت مافوق گردن از . دماغ رسته و بعضی دیگر از نخاع؛ یعنی هر یک مخرجی خاص دارند

و صورت و حواس اربعه از بصر و سمع و شم و ذوق و احشاء باطنیه از اعصاب دماغیه است و سر 
  .حس و حرکت پوست صورت و سایر اعضاء مادون گردن از اعصاب نخاعیه است

یک جفت از این . شود روید که مجموع آنها چهارده عصب می از مغز هفت زوج عصب می
ت که محل روئیدن آن گودي و باطن مقدم از بطون دماغ اعصاب سبعۀ دماغی، حامل قوه باصره اس

ند و از آن جا دو عصب عریض بزرگ  ااست نزدیک به دو زائدة شبیه سر پستان که آلت بوئیدن روائح
در حجم و قصیر در طول روئیده، یکی به طرف چپ و دیگري به طرف راست رفته و بدین ترتیب به 

آید و عصب روئیدة از  از جانب چپ به سمت راست مییعنی عصب روئیده . شوند هم نزدیک می
  .کنند آید تا این که در محل پیشانی با هم تقاطع صلیبی می جانب راست به سمت چپ می

شوند، بدین معنی که عصبی که از جانب  اي بر آنند که پس از تقاطع، اعصاب منعطف نمی عده
رود اما جناب  رسته به جانب راست میراست دماغ رسته به جانب چپ و آن که از جانب چپ دماغ 

حاجی سبزواري و حضرت مولی در عبارات فوق برآنند که اعصاب پس از تقاطع انعطاف یافته و 
عصبی که از جانب راست دماغ رسته به چشم راست و عصبی که از جانب چپ دماغ رسته به چشم 

گردد و محتوي  ر دو وسیع میوقتی این دو عصب به نزدیک چشم رسیدند ثقبۀ تجویف ه. آید چپ می
محلِ قوة باصره، محل تالقی دو . گردد رطوبت جلیدیه که یکی از رطوبات ثالثه چشم است محتوي می

نوري که از هر دو . العصبتین یا مجمع النورین گویند عصب مجوف رسته از دماغ است که آن را ملتقی
ود، لذا چشم آن دو را یک چیز بالتفاوت ش شود در این موضع اجتماع یافته و یکی می چشم وارد می

و اگر انزعاج و انحرافی واقع شود و هر دو نور به یک دفعه بدان مجمع نرسند یک شیء دو . بیند می
  .بیند شود، چنانچه چشم احول یکی را دو می شیء دیده می



                                                                                                                                                       

  هاي هفتگانه چشم گانه و پرده رطوبات سه
یی آنها است و تشریح اعضاء و جوارح که آالت اگر چه موضوع رسالۀ ما بررسی قوا و شناسا

آموزان و تفکر نمودنِ در حقایق نظام  قوایند بیرون از موضوع بحث ما است اما به جهت بصیرت دانش 
اي از این   شگفتیِ هر بخردِ سخن شناس است، به ذکر گوشهبهستی که هر یک از موجودات موج

شاید طالب را رسد که به . پردازیم چشم است، میحقایق که مربوط به طبقات و رطوبات چندگانه 
  .ساعتی از شب نشسته و در این حقایق گشت و گزاري کرده و به مبداء آنان نزدیکتر شود

ائب خلقت وجود هفت پرده و سه رطوبت در چشم است، اعنی هر چشمی جاما بدان که از ع
  .باشد مرکب از ده جزء می

و آن هفت پرده . یه، رطوبت جلیدیه، رطوبت زجاجیهرطوبت بیض: آن سه رطوبت عبارتند از
صلبیه، مشیمیه، شبکیه، عنکبوتیه، عنبیه، قرنیه و ملتحمه، که این طبقات هفتگانه و آن : عبارتند از

  :شده است، چنان که شاعر گفته است گانه از دیر باز در نظم و نثرِ ارباب قلم مشاهده می رطوبات سه
   از صنـع خویشکرد آفریدگـار تعـالی

                                           چشمـت به هفـت پرده و سه آب منقسم
  صلب و مشیمه شبکیه، زجاجیه و جلید

                                          پس عنکبوت و بیض و عنب قرن و ملتحم
  :و نیز حافظ شیرین سخن گفته

  کشی    زانسوي هفت پرده به بازار میاشـک حـرم نشین نهـانخانه مرا      
  :و در دیوان حضرت مولی آمده است

  ز هفتـم آسمـان غیب بی عیب خدا بینم
                                         گهرها ریخت کامروزم بشد هر دانه خرمنها

  :گانه   و اما توضیح هر یک از رطوبات سه
 و صفا و قوام چون سفیدة تخم مرغ است و بعد از رطوبت بیضیه رطوبتی است صاف که در سفیدي

فایدة خلقت آن پیش از رطوبت جلیدیه آن است که مانع وصول . عنبیه و پیش از عنکبوتیه قرار دارد
به رطوبت جلیدیه نرسد، بلکه به تدریج بدان برسد تا باعث  ًدفعۀ ,نورهاي قوي است تا گرمیِ بسیار



                                                                                                                                                       
یز بیضیه مانع رسیدن رطوبت جلیدیه به پردة عنبیه و مانع متاذّي اذیت و خشک شدن آن نگردد و ن

  .شدنِ عنبیه از صالبت و خشونت جلیدیه است
 ,رطوبت جلیدیه رطوبتی است صافی شبیه تگرگ در سفیدي و نیري و به حسب شکلِ عدس

، لذا از آن محدب الطرفین است و نیز شبیه به شبنم منجمد است در صفا و صقالت و تنویر و شکل
جهت که شبیه تگرگ است آن را رطوبت بردیه و از آن جهت که شبیه شبنم منجمد است آن را 

جلیدیه میان دو رطوبت بیضیه و زجاجیه واقع است و فائده بودنِ آن در . اند رطوبت جلیدیه خوانده
این که جمیع اجزاي وسط، شرافت و ریاست آن است، زیرا که روح باصره بالذات بدان تعلق دارد و 

  .نند اند و همگی وقایه آ چشم براي خدمت و حفاظت آن مخلوق شده
شیشۀ ذوب (بعد از رطوبت جلیدیه رطوبت زجاجیه است که شبیه زجاج یعنی آبگینۀ گداخته 

است در صفا و غلظت و قوام، و داراي رنگی سفید اندك مایل به سرخی و مشتمل بر نصفِ ) شده
و فایدة خلقت آن رسانیدن . اند باشد و بعضی آن را مادة سریشیِ شفاف وصف کرده یزیرین جلیدیه م

غذا است به جلیدیه زیرا استحاله خون به جلیدیه به طور دفعی ممکن نیست پس نیاز به متوسطی است 
  .باشد میان جلیدیه و خون که آن زجاجیه می

  :و اما توضیح طبقات هفتگانه چشم
ین است که متصل به هوا است و اطراف قرنیه و ظاهر چشم را فرا گرفته تا هوا به ملتحمه، طبقۀ نخست
. اند زیرا التحامِ طبقات و اتّصالِ سایر اجزاء چشم بدان است آن را ملتحمه خوانده. چشم برخورد نکند

. همۀ اجزاء چشم را پوشانیده مگر قدري از وسط قرنیه را که آن به جهتِ نفوذ نور مکشوف است
  .اند خی آن را جزء طبقات چشم نشمردهبر

رنگ و مانند قرن که شاخ است  اي است صلب و شفاف و بی طبقۀ دوم، قرنیه است و آن طبقه
گویند، پردة بیرونی از » قشور القرنیه«باشد و از چهار پرده بسیار نازك مولَّف است که آن را  برآمده می
ات است که اگر آفتی به یکی رسد دیگري سالم و تر است براي آن که متصل به ظاهر و آف همه صلب

قائم مقام آن باشد در حفظ، و آن به منزلۀ قندیلِ چراغی است براي چراغ نور جلیدیه که مانع آفات 
  .شود و نیز قرنیه از طبقۀ عنبیه که در تحت اوست متلون می. خارجیه بر آن است

ح ظاهر آن صلب، به جهت آن که مالقیِ قرنیه سط. طبقۀ سوم، عنبیه است که زیر قرنیه واقع است
اش وقایت حدقه است از وصول فضول و امساك بیضیه از  فایده. باشد است، و سطح باطن آن نرم می

در وسط عنبیه سوراخی است موسوم به حدقه و آن . تبدد، چرا که بعد از عنبیه رطوبت بیضیه قرار دارد



                                                                                                                                                       
در ) انگور(طبقه عنبیه چون اقسام الوان عِنَب . باشد ور در آن میسوراخ محاذيِ جلیدیه است که نفوذ ن

  . است) میش چشم(و در بعضی شهالء ) کبود(، در بعضی زرقاء )سیاه(بعضی سوداء 
طبقه چهارم عنکبوتیه است که بعد از رطوبت بیضیه است و آن چون تار عنکبوت بسیار رقیق 

باشد زیرا بیضیه فضلۀ غذاي جلیدیه است و مالقات  یه میعنکبوتیه حایل میان جلیدیه و بیض. است
. کمالِ رقتّش بدان علت است که مانعِ خروج و دخولِ نور و شعاع نباشد. فضول علی الدوام مضرّ است

  .بعد از عنکبوتیه رطوبت جلیدیه و بعد از رطوبت جلیدیه رطوبت زجاجیه قرار دارد
ر زجاجیه و جلیدیه از خلف و عنکبوتیه از قدام است چون طبقه پنجم شبکیه است که محتوي ب

و از هشت پردة ممتاز حاصل شده است، و . اند احتواء شبکه بر صید، و از این جهت آن را شبکیه نامیه
  . رساند او تأثیرات ضیائیه را اخذ کرده، آنها را به عصب بصري منتقل نموده و او نیز به دماغ می

چرا که این طبقه مانندِ اشتمال مشیمه . دان است  است که شبیه مشیمه یعنی بچهطبقۀ ششم مشیمیه
اند به جهت کثرت عروق و شرائین شبیه  و بعضی گفته. در رحم بر جنین، مشتمل بر شبکیه است

اي که  پس مشیمیه بعد از شبکیه قرار دارد، و فایدة آن تغذیه شبکیه است به واسطۀ اورده. مشیمه است
دو سطحِ مشیمیه از مادة ملون سیاهی که در سطح داخلی بیش از سطح خارجی و . ي آن آمده استبسو

مشیمیه از خلف براي عبور عصبِ بصري مثقوب است . در قدام بیش از خلف است پوشیده شده است
  .اند و بعضی براي مشیمیه سه طبقه قائل شده

: اند لذا گفته. باشد ست و مالقی استخوان چشم میطبقه هفتم صلبیه است که بعد از مشیمیه واقع ا
از پشت براي عبور . دهد اي است که قسمت غیر شفاف جزء قشري چشم را تشکیل می صلبیه طبقه

عصب بصري سوراخ شده است و از جلو داراي سوراخی است که قرنیه شفاف در آن قرار گرفته 
  .بود استرنگ آن در بعضی اشخاص سفید کدر و در اطفال ک. است

کنیم تا خواننده را  در تشریح چشم سخن بسیار است و ما به همین مقدار اشارة اجمالی اکتفاء می
  : که به قول شیخ اجل سعديداي از عجائب صنع باري پی برد و بدان بصیرتی بود و به شمه

  ه بینایی رابیند چه بود فائدن           ور   دیده را فائده آنست که دلبر بیند               
  :و به قول دیگرش

  هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است           
   عشقبـازي دگـر و نفس پـرستی دگـر است                                                   

  



                                                                                                                                                       
  نه هر آن چشم که بینی که سیاهست و سفید             

   یا سیـاهی و سفیـدي بشنـاسـد بصـر است                                              

  شرایط ابصار
توان اشیاء را  و اما بدان که براي رؤیت اجسام شرایطی الزم است که فقط با وجود این شرایط می

  :مورد ادراك بصري قرار داد و آن شرایط عبارتند از
ود را در آیینه، یا پشت ی و یا در حکم مقابل باشد، مانند رؤیت انسان روي خئ مرئی مقابل را-1

  .خود را به تقابل در آیینه
  . مرئی زیاد از حد دور نباشد-2
  :به قول شبستري در گلشن راز.  مرئی زیاد از حد نزدیک نباشد-3

  ز ادراکـش بصـر تاریک گردد          چو مبصر با بصر نزدیک گردد               
  . مانع نباشد بین بیننده و چیز دیدنی پرده یا چیز دیگري-4
 مانند رؤیت خورشید و یا از دیگري مانند رؤیت دیوار در روز , مرئی مضیی باشد یا از خود-5
  .روشن
پس چیز دیدنی حتماً باید نور .  مرئی کثیف باشد، اعنی مانع شعاع بصر از نفوذ در مرئی باشد-6

ند شیشۀ بسیار تمییز و مانند هوا از را انعکاس دهد و از خود عبور ندهد و برگرداند، زیرا اگر نور را مان
  .خود عبور دهد و آن را هیچ منعکس نکند، دیگر دیده نخواهد شد

  . مانند هوا یا آب میان بیننده و چیز دیدنی فاصله گرددفاف چیز ش-7
الرؤیه، علت شرطِ هفتم را با   در رسالۀ نوریه حولروحي فداه زادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن

  :اند که صورت ترجمۀ آن چنین است ا تحریر نمودهبیانی شیو
تأثیر نیروهایی که متعلق به اجسام است در شیئی و یا تأثیر پذیري : دلیل بر آن این استبدان که «

آنها از آن شیء، امکان ندارد مگر با مشارکت وضع و دلیل آن است که اثر گذاري و اثر پذیري 
و این رابطه میان قوه و .  و معلولی میان آنها باشدیطه علّامکان ندارد، مگر میان دو چیز که راب

ماده، یا موضوع بدنی که متعلق به آن است، ذاتاً محقق است، زیرا این قوه یا علت ذات است و یا 
و این رابطۀ بالعرض میان قوه و آن چیزي که نسبتی وضعی با . علت تشخص و یا علت کمال

ت، زیرا رابطه وضعی در میان اجسام، همانند رابطۀ علت و متعلق آن داشته باشد نیز موجود اس



                                                                                                                                                       
زیرا وضع، خود وجودي مانند وجود جسم و تشخص آن را . معلول در میان امور عقلی است

د، گویا آن دو نحال اگر دو جسم در مجاورت هم باشند، یعنی هر دو متصل به هم باش. داراست
از آن دو وارد آید، به دیگري هم سرایت خواهد حال اگر تأثیر خارجی بر یکی . اند یک چیز شده

شود بخشِ دیگر هم به واسطۀ  کرد، همچنان که وقتی بخشی از یک جسم به واسطه آتش گرم می
و همچنان که وقتی سطح یکی از آن دو توسط جسمی نورانی روشن . شود اتصال گرم می

ح اول با آن جسم نورانی گردد، سطح دیگر هم که وضعش نسبت به سطح اولی مانند وضع سط می
  .گردد است، روشن می

تأثیر شیء خارجی، نه داخلی؛ زیرا تأثیر شیء داخلی که بوسیله وضع نیست، به : حال ما گفتیم
  .کند مجاورِ آن چیز سرایت نمی

احساس، همانند دیدن و دیگر حواس، عبارت است : گوییم حال که این مطلب روشن گردید، می
اي حواس از تأثیر گذارنده جسمانی، و آن هم مطلبی محسوس و خارجی از تأثیر پذیري نیروه

و . است پس در این جا باید یک رابطۀ وضعی میان ماده نیروي حواس و آن امر محسوس باشد
گردد مگر آن که یک جسم ماده میان آنها واسطه  این رابطه به مجرد روبرو قرار گرفتن، ایجاد نمی

یان دو جسمی که اتصالی میان آن دو نباشد نیست و طبعاً نسبتی هم اي وضعی م زیرا رابطه. گردد
گیریم که باید یک جسم  نتیجه می. میان آن دو نیست و این رابطه یا عقلی است و یا اتصال جسمی

  . که آن دو را به هم وصل کند، وجود داشته باشد
 گرما بپذیرد، خود حال آن جسم اگر جسمی باشد که مانع از عبور نور گردد و سیاه باشد و

تواند اثر نوري بگذارد، چه رسد به این که بخواهد موجب ارتباط بیننده گردد، یا باعث ارتباط  نمی
میان جسم نورانی و جسم نور پذیر شود؛ زیرا رابطه میان دو چیز باید همانند آنها باشد، نه چیزي 

 یک جسم شفاف که مانع ,و چیز دیدنیگیریم که باید میان بیننده  منافی با کار آنها، پس نتیجه می
نباشد، فاصله گردد تا از یکی از دو اثر، یعنی نور از جسم نورانی به سوي جسم نور پذیر و یا از 
جسم به سوي چیز دیدنی، مانع نشود و یا شکل چیز دیدنی را به چشم انتقال دهد و شکل آن در 

اي شفاف وجود نداشته باشد دیدن  واسطهخالصه اگر میان بیننده و چیز دیدنی، . چشم نقش بندد
ر یا آب و یا غیر آن، و کسی که با این مسأله تِامکان ندارد، حال این واسطه یا هوا است یا اِ

  64»کند مخالفت ورزد، از روي عناد مخالفت می



                                                                                                                                                       
همچنان که اشاره شد یکی از شرایط ابصار این است که جسم شفافی : در بیان عبارت فوق گوییم

 رکن دیدن یعنی مبصِر و مبصر ارتباط دهد، اعم از این که این جسم شفاف هوا باشد یا آب یا میان دو
  .شیء شفاف دیگري چون اِتِر

دلیل آن این است که اگر قرار باشد اجسام در شیئی اثر بگذارند و یا از آن شیء اثر بپذیرند باید با 
 و معلولی میان ییابد که رابطه علّ ثّر تحقق میزیرا زمانی میان دو چیز تأثیر و تأ. مشارکت وضع باشد

گیرد که آن دو  آنها باشد، یعنی همان طور که در امور عقلی زمانی تأثیر و تأثّر میان دو شیء صورت می
اي هستیم  شیء نسبت به هم علت و معلول باشند در امور ماده و جسمانی نیز نیازمند به نسبت و رابطه

ر مثَل رابطۀ علّیت میان امور معقوله همانند رابطۀ وضعِ میان امور محسوسه به عبارت دیگ. به نام وضع
  .است

کند، رابطۀ وضع و  پس همان طور که رابطه علّیت، معلول را براي اثر پذیري از علّت آماده می
ین به طوري که اگر رابطۀ وضع در ب. کند محاذات نیز جسم متأثّر را براي اثر پذیري از مؤثِّر آماده می

کرد، چنانچه اگر رابطه علّیت هم نبود هیچ علتی را در معلولی  نبود هیچ شیئی در شیء دیگر اثر نمی
  .تأثیري نبود

یکی از آن تأثیرات، : حال که قرار شد درتأثیر اشیاء جسمانی، وضع را واسطه بگیریم، گوییم که
شیاء در چشم بیننده منعکس رسد و یا بگوییم ا ابصار است، چه بگوییم از چشم نور به اشیاء می

لذا باید در باب ابصار، جسمی را میان مبصر واسطه قرار دهیم تا وضع و اتصال دو رکن ابصار . شود می
و آن جسم الزم است که جسمی شفاف بوده باشد تا مانع از دیدن نگردد، و هم فاصل . را برقرار کند

از جسم نورانی به جسم نور ( گردد و اثر یعنی نور بینِ مبصِر و مبصر باشد تا اتصال بین آن دو فراهم
  .انتقال یابد و شکل آن در چشم نقش بندد) پذیرنده یا از چشم به سوي چیز دیدنی

  کیفیت ابصار
حضرت آیت الحق و الیقین، . باید دانست که در مورد کیفیت ابصار اقوال گوناگونی مطرح است

 جامع معقول و منقول و جامع علم و دین که فداه روحيزادةآملی العظمی، موال حسن اهللایۀعالمه ذوالفنون، آ
در آثار ارزشمند خود همواره عصارة معارف حقّه الهیه و القائات سبوحیه ربانیه را چون باران رحمت 

 در کتاب قیم خود به ,نشاند ستاند و بر قلبهاي شیق به کمال مطلق می الهی از عرشِ توحید و والیت می
الحکم اقوال مختلف در کیفیت ابصار را بیان نموده و آنها را مورد بررسی  الحکم بر فصوص وصنام نص



                                                                                                                                                       
: فرمایند  نصوص الحکم می44پردازیم؛ ایشان در فص  ما در این جا به نقل آن عبارات می. اند قرار داده

 شعاع از یکی قول ریاضیین که به خروج: بدان که در ابصار به نظري بدوي چند قول استو نیز «
دانند که رأس آن نزد مرکز بصر  و این شعاع را برخی از ایشان بر هیئت مخروطی می. چشم قائلند

دانند، و  و باز خود این مخروط را بعضی از ایشان مصمت می. است و قاعده آن بر سطح مبصر
بعضی دیگر مرکب از خطوط شعاعیه مستقیم که اطراف آن خطوط در نزد مرکز چشم جمعند، 

شوند، پس آنچه از مبصر را که اطراف این خطوط  یابند و بر روي مبصر متفرق می سپس امتداد می
  .کند متفرقه بر وي منطبق شده بصر ادراك می

دانند بلکه قائل است که خط  و برخی از ایشان آن شعاع خارج را بر شکل مخروط نمی
 سرعت حرکت تیح آن در غاشود و چون به مرئی منتهی شد بر سط شعاعی از چشم خارج می

شود که هیئت آن مخروطی است، چنان که  گیرد و به این حرکتش خیال می کند و آن را فرا می می
زند خط  اي که به سرعت دور می گردد، و نقطه قطره باران در حال نزولش به خط مستقیم خیال می

اضیین تألیف شده است کتاب و بهترین کتابی که در ابصار بنابر قول ری. گردد مستدیر مشاهده می
 است که کمال الدین حسن بن علی   ه430مناظرومرایاي ابن هیثم بصري مصري متوفی سنه 

 آن را تنقیح کرده است که بتنقیح المناظر اشتهار دارد و در حیدر آباد دکن   ه718فارسی متوفی 
  .هند بطبع رسیده است

اند و این قول مختار ارسطو و اتباع  به انطباعو قول دیگر در ابصار قول طبیعیین است که قائل 
وي و شیخ رئیس است چنان که از مبحث نفس طبیعیات شفا معلوم است، و فارابی نیز بر همین 
عقیدت است و گفتارش در این فص نیز بر همین مبنی است، و دانشمندان طبیعی کنونی بر همین 

  ...عقیدتند 
مشفی که بین بصر و مرئی است به : ست که گوینداي از حکماء ا و قول دیگر مذهب طائفه

  .گردد شود و بدین جهت آلت ابصار می  میمتکیفکیفیت شعاع بصر 
ابصار نه به انطباع : و قول دیگر، مذهب شیخ اشراقی شهاب الدین سهروردي است که گوید

شراقیِ است و نه به خروج شعاع، بلکه چون مقابله مستنیر با باصره وقوع یافت، نفس علم ا
  .کند حضوري به مبصر پیدا می



                                                                                                                                                       
ي صاحب اسفار است که أقول دیگر که به قول حاجی صاحب منظومه صدر آراء است ر

ابصار نه به انطباع است و نه به خروج شعاع، و نه بدان نحو که شیخ اشراقی گفته است بلکه باالتر 
 با مبصر از عالم ملکوت نفسانی ابصار به انشاء صورت مماثل: تر از آنها است، بدین بیان و دقیق

است که آن صورت مبصر مجرد از ماده خارجیه به انشاء نفس است یعنی نفس اقتدار بر انشاء 
صورت به اذن اهللا دارد که منشئ آن صورت است و صورت منشأ او که در نزد نفس حاضر و قائم 

  . قابلشبه نفس به نحو قیام فعل به فاعلش است نه به نحو قیام مقبول به 
خالصه این که ابصار به خالقیت نفس است که نفس صورت مماثل و مشابه مبصر را در صقع 

کند و این صورت مبصر، معلول نفس باذن اهللا تعالی است و قائم به نفس است  عالم خود ایجاد می
چه بلکه علم که عبارت اخراي ادراك است مطلقاً . چون قیام معلول به علتش و ظلّ به ذي ظلّ

ادراك بصري و چه غیر آن، خود از شئون و اطوار وجودي نفس است، نه این که نفس محل قابل 
  .براي پذیرفتن صورت مبصر باشد مثالً مانند پذیرفتن موم نقشِ خاتم را

پس نظر شریف صاحب اسفار در ابصار این است که محسوس هر قوه حاسه همان صورت 
 به گوهر نفس است زیرا که در طول نفس و معلول و منشأ ادراکیه مفارق از ماده است که قائم

من عرف نفسه فقد عرف «اوست، قیامی که مانند قیام اعیان موجودات خارجیه به واجب تعالی، 
، نه این که محسوس آن صورت مادي جسمانی باشد زیرا که آن صورت خارج، محسوس  »ربه

رت وجودي ادراك شده است که در مرتبه بالقوه است و آنی که محسوس بالفعل نفس است، صو
و درجه وجود حاس که از شئون نفس است قرار گرفته است زیرا که حاس با محسوس بر حکم 
تضایف و تکافی باید در رتبه و درجه وجودي باشند که در این مقام اتحاد حاس به محسوس 

 و همو متوهِّم با متوحسوس  متحد است، اعنی حاس با مكر مدگردد بلکه مطلقاً مدرِك با ثابت می
  . و عاقل با معقول متحد است متخیلبا متخیِّل

و با این که صور علمیه محسوسه از منشئات نفس است، در ابصار شروط رؤیتِ ادراك باید 
 که به تهیه شدن آنها نفس صورتی مماثل مبصر اند ات نفسمعدزیرا که آن شروط به وقوع رسد 

  .اند ولی منشئ در آن احوال نفس است ل و براهین ریاضی همه صحیحکند و مسائ ایجاد می
و در مباحث سالفه دانستی که علم نفس به این گونه امور که مادون اوست و بر آنها قاهر 

 و فعالً مشابه باري خود جلّ و عال است و اقتدار بر ۀًصفاست به خالقیت اوست که نفس ذاتاً و 



                                                                                                                                                       
، زیرا که نفس از سنخ ملکوت و عالم قدرت و سطوت است دیه دارده و مادایجاد صور اشیاء مجر

و ملکوتیان را اقتدار بر ابداع صور عقلیۀ قائمه بذاتشان، و بر تکوین صور کونیۀ قائمۀ به مواد 
  .است

علم نفس به محسوسات چه ظاهري و چه باطنی به خالقیت و انشاء او به اذن اهللا تعالی است 
 ت قائم بهمتخیاللذا صور علمیه جزئیه از محسوسات و سم فاعلی است، که نفس مظهر بر هیأت ا

 آنها اند که نفس  ئیهاین صور علمیۀ جزئیه و حوادث مثالیه انشااند به نحو قیام فعل به فاعل و  نفس
را در عالم مثال اصغر صقع ذات خود که خیال متصل است انشاء کرده است نه در عالم خیال 

  64»...اعظم منفصل 
  :حکیم سبزواري در حکمت منظومه آراء یاد شده در کیفیت ابصار را چنین به نظم در آورده است

  و قیـل بالخـارج مـن شعـاع    قد قیـل االبصـار باالنطباع           
  .گفته شده دیدن با نقش بستن است  و گفته شده که با شعاع خارج شدن است

  مصمت او ألف من خطوط                 مضطرب االخر أو مخروطی          
حال یا آخر این شعاع در حال گردش است و یا به شکل مخروط میان پر و یا تشکیل شده از خطوط 

  .بسیار است
  قاعدة منه علـى المرئـى حوت            الجـلیـدیه رأسـه ثبتىلد           

   قرار گرفتهکه رأس آن در مرکز چشم قرار دارد و قاعده آن بر روي چیز دیدنی
  بکیف ضوء العین بعض قاله   تکیـف المشـف باستحـالـۀ           

  . و با تغییر یافتن چیزي دیدنی به یک نور و صورت جدیدي در نزد چشم که نظر بعضی است
   االشـراقی ىمنها الخـارج لـد  و بانتساب النفس و االشراق          

  .ر چیز دیدنی که نظر شیخ اشراق استو با نسبت پیدا کردن نفس و اِشراقِ نفس ب
  فهو بجعل النفـس رأیـاً یدري   الصدرىو صدر اآلراء هو رأ         

  بیند نفس انسان می: گوید  نظر، نظر صدرالمتألّهین است  که او می وبهترین
  قامت قیاماً عنه کالـذي استـتر   الصـورۀللعضو اعداد افاضـ          

سازد و این صورتها قوامشان به نفس بیننده  راي افاضه صورتها مهیا میولی عضو شرایط دیدن را ب
  است



                                                                                                                                                       
در میان اقوال به ظاهر متفاوت باب کیفیت ابصار، قول جناب صدرالمتألّهین از شأن و منزلت 
خاصی برخوردار است و آن هم چنان که در عبارت حضرت مولی تبیین گشت این است که حضرت 

بصار مانند سایر مدرکات نفس، به خالقیت نفس ناطقه، قایل است، اعنی صدرالمتألّهین در کیفیت ا
هرگاه شرایط ابصار موجود باشد،  از قبیل نور بصر و نور خارج و قُرب و بعد مناسب و غلظت جسم 
مرئی و شرایط دیگر، در آن حال نفس قدرت آن دارد که صورتی طبق صورت مرئی در خود خلق کند 

 ان، در حقیقت در عالمِ نفس موجود است نه در خارج، منتهاي امر چون مبصرِو مرئیِ حقیقیِ انس
خارجی است، انسان بین مبصر بالذات، که در عالم نفس اوست و مبصر نفسانی کامال شبیه مبصرِ

گذارد و مبصر مخلوق نفس خود را مبصر خارجی  بالعرض که در عالم خارج است، فرق نمی
ت مالصدرا در ادراکات دیگر نفس هم به خالقیت و به تجلی و اشراق نفس چنان که حضر. پندارد می
داند و عالم نفس و هر چه به خالقیت و  ل است یعنی او عالم خارج را مدرك بالعرض نفس میئقا

کند  اشراق نفس در آن موجود است را مدرك بالذات که نفس آن را به علم حضوري اشراقی ادراك می
  .داند می

   در باب ابصارجمع آراي
 809 در نکتۀ روحي فداه زادة آملی اما حقیقت آن است که طبق فرمایش حضرت استاد عالمه حسن

گردد که اختالف  کتاب عرشی هزار و یک نکته، با غور در کالم محققانه چند تن از اعاظم فن معلوم می
آنها یکی است و اختالف و تغایر بین آراء گوناگون در کیفیت ابصار مرتفع است و برگشت قول همۀ 

گردد که کلمات محققانه آن اعاظم  آراء در ابصار بدان تفصیل که گفته آمد نادرست است و روشن می
  .فن سبب حدس و ارتقاء و جهش علمی صاحب اسفار در ابصار و دیگر ادراکات گردیده است

با تصحیح استاد ( نفس شفا 163اي بسیار محققانه بر حاشیۀ صفحۀ  یکی از آن کلمات، تعلیقه
 این سّره قدسباشد و به تعبیر جناب میرزا ابوالحسن شعرانی  است که بی امضاء می) زادة آملی عالمه حسن

اعلم ان االبصار بخروج الشعاع لکن ال عن الرائی «: حواشی از میرزا حسن کرمانشاهی است و آن این که
انّ االبصار بخروج : ولکن لما اطلقوا  القول و قالوابل عن المرئی، و ظنّی ان اعتقاد المتقدمین کان کذلک، 

الشعاع و لم یتقیدوا بخروجه عن المرئی توهم أن مرادهم خروج الشعاع عن الرائی، و لما کان کذلک 
  .فاالعتراضات التی اوردت على خروج الشعاع کلّها مندفعۀ



                                                                                                                                                       
ذهب ألن الضوء الخارج عن المرئی و اعلم أیضاً أن القائلین باالنطباع أیضاً مذهبهم عین هذا الم

قال ابن هیثم . الحاصل لصورة المرئی اذا انطبع فی البصر یتحقق االبصار، فالمذهبان یرجعان الى أمرٍ واحدٍ
قد یتبین مما تقدم أن اضواء االجسام المضیئۀ : فی المناظر و المرایا فی الفصل السادس من المقالۀ األولى

فاذا قابلت البصر وردت االضواء الى سطح البصر و قد علم من خاصیۀ الضوء تصدر الى کل جهۀ تقابلها 
تأثیره فی البصر فأخلق أن یکون ادراکه لألضوا بما یرد منها الیه و تبین أن صورة لون األجسام یصحب 

  »الضوء دائماً ممازجۀً له
 چیز دیدنی، و گمان یعنی این که بدان ابصار به خارج شدن شعاع است لکن نه از بیننده بلکه از

من این است که اعتقاد متقدمین نیز چنین بوده و لکن چون به طور اطالق گفتند که ابصار به خروج 
شعاع است و قید نکردند که به خروج شعاع از چیز دیدنی است، پیشینیان گمان کردند که مراد ایشان 

ه بر خروج شعاع وارد شده و چون چنین است پس همۀ اعتراضاتی ک. خروج شعاع از بیننده است
و نیز بدان که قائلین به انطباع نیز مذهبشان عین این مذهب است یعنی آنها هم معتقد . باشد مندفع می

شود و براي صورت بیننده  به خروج شعاع از چیز دیدنی هستند زیرا نوري که از چیز دیدنی خارج می
ابن . یابد پس مآل گفتار هر دو یکی است میگردد، زمانیکه در چشم منطبع شد ابصار تحقق  حاصل می

هیثم در مناظر و مرایا چون دیگر دانشمندان ریاضی قائل به خروج شعاع است، و لیکن در چندین 
از آن . جاي آن کتاب تصریح کرده است که ابصار به خروج شعاع و ضوء از مرئی به سوي رائی است

گذشت روشن شد که نورهاي اجسام نورانی ی که از مباحث«: جمله در فصل ششم مقاله اولی فرموده
شود، پس زمانی که چشم مقابل آن اجسام قرار  به هر جهتی که مقابل آن اجسام باشد صادر می

 تأثیر نمودن آن در چشم ,شود و قبالً دانستی که از خاصیت نور گیرد نورها وارد سطح بصر می می
کند، و نیز روشن شد که   بصر شده ادراك میکه وارد دررا است، پس بدین ترتیب چشم نورهایی 

  ».صورت رنگ اجسام دائماً با نور آنها همراه و آمیخته است
اعلم ان «:  نفس شفا آمده است بدین عبارت182 و نیز تعلیقۀ بی امضاي دیگري بر حاشیۀ صفحۀ

ار یحصل للنفس علم االبصار لیس بخروج الشعاع و ال بالتکیف و ال باالنطباع بل اذا اجتمع شرایط االبص
جزئی بالمبصر على سبیل الحضور و المشاهدة من طریق البصر کما ذهب الیه جماعۀ من حکماء االسالم و 
لیس مقصد افالطون و ارسطو و اشباههما أیضاً من القدماء االّ هذا المعنى کما قاله المعلم الثانی االّ ان هذا 

 بتوسط الهواء عبر عنه هاعها من طریق البصر لشىء خارج منق نور النفس و شععلّبتالعلم لما کان حصوله 



                                                                                                                                                       
قوم بخروج الشعاع من البصر و بتکیف الهواء و لما کان انما یحصل للنفس و ینکشف بهذا الوجه من طریق 
البصر شبح المرئى و ظاهره دون باطنه و کنهه، عبر عنه آخرون بحصول الشبح کما هو رأیهم و دأبهم فی 

وا  اکثر الناس ذلک لقصور بصائرهم فضلّى علىکثر مقاصدهم و تفسیر معاظم مطالبهم، لکنه خفالتعبیر عن ا
  ».نقل من ازهار الحکم. انفسهم و اضلوا کثیراً و نسبوا الى العلماء منکراً من القول و زوراً

 جمع یعنی بدان که ابصار نه به خروج شعاع است و نه به تکیف و انطباع، بلکه وقتی شرایط ابصار
شود،  گردید از طریق چشم براي نفس علم جزیی به مبصر بر سبیل حضور و مشاهده حاصل می

ن دو از آاند و افالطون و ارسطو و امثال  همچنان که جماعتی از حکماء اسالم بدین رأي معتقد شده
ین که چون اند، همچنان که معلم ثانی بدان اعتراف نموده است مگر ا قدما جز این معنی را قصد نکرده

حصول این علم به تعلّق نور نفس و شعاع نفس از طریق بصر به شیء خارجی است به توسط هوا، 
اند، و چون بدین طریق براي نفس  قوم از آن تعبیر به خروج شعاع از بصر و تعبیر به تکیف هوا نموده

 قوم دیگر از آن ,یشود نه باطن و کنه مرئ از طریق بصر شبح مرئی و ظاهر مرئی حاصل و مکشوف می
اند همچنان که چنین تعبیراتی دأب و روش ایشان است در اکثر مقاصد و  تعبیر به حصول شبح نموده

 پس  در تفسیر بیشتر مطالبشان، لکن این امر بر بیشتر مردم مخفی مانده به جهت قصور بصائرشان،
  .و زور دادند دیگر را گمراه نمودند و به علماء نسبت دروغ يگمراه شدند و بسیار

ابصار نه به خروج شعاع «: گردد که مراد قائل از آن که فرمود با توضیحات ایراد شده معلوم می
خروجِ شعاع از رائی به مرئی است و االّ حق این است که در ابصار شعاع از مرئی به رائی خارج » است

 بدان قائل شده و 40 منظومه صفحۀ 5چنان که حضرت مولی در تعلیقات خود بر جلد . شود می
والغرض انّی قائلٌ فی االبصار بخروج الشعاع لکن العن الرائی بل عن المرئی، أعنی االبصار «: اند فرموده

بخروج الشعاع و الضوء عن المرئی واصالً الى الرائی کما حکم به ابن هیثم و الفارابی، و التعلیقات اآلتیۀ 
 الیه فأنما هى فی بیان عبارة الکتاب و ایضاحها فقط ال انّها منّا فی االبصار لو کانت على خالف ما أشرنا

  ».مما اعتقد بها
کیف کان مفاد این حکم محکم این است که مراد متقدمین از خروج شعاع، خروج شعاع از مرئی 

و قید » خروج شعاع«اند  مستضئ است نه خروج شعاع از بصر، جز این که چون به اطالق گفته
یعنی از بصر یا مبصرـ  این اطالق سبب شده است که ذهن به خروج » ئی یا مرئی اند که از را نکرده

شعاع از بصر تبادر کرده است، آنگاه این همه اختالف آراء در ابصار پیش آمده است، و قائالن به انطباع 
  .نیز نظرشان همین است و در واقع تنافی منتفی است



                                                                                                                                                       
 مرحوم عالمه شیخ بهائی در اوایل مجلد سوم کشکول در تایید نظر شریفِ تعلیقۀ مذکور گوییم که

قائلین به انعکاس و انطباع در باب رؤیت، انعکاس و انطباع حقیقی  «:فرماید ) 262 صفحۀ – 1ط (
معلم دوم ابونصرفارابی در رساله جمع بین دو رأي افالطون و ارسطاطالیس . کنند را اراده نمی

بر این حالت ادراکیه و ضبط آن به نحوي از تشبیه بوده فرموده که غرض هر یک از آن دو تنبیه 
است نه این که حقیقت خروج شعاع و حقیقت انطباع را قصد کرده باشند و همانا مضطر به اطالق 

  ».این دو لفظ شدند به جهت ضیق عبارت
 همۀ آراء نقل شده با کالم مالصدرا نیز مطابقت دارد بدین صورت: توان گفت در کالمی دیگر می

که آراء قوم در حقیقت ناظر به مقدمات و شرایط ابصار دارد و حکیم مالصدرا نظر به حقیقت آن 
  .نموده است

: فرمایند  هزار و یک نکته می801 در ادامۀ نکتۀ فداه روحيزادة آملی حضرت استاد عالمه حسن
ر ابصار است که بسیاري از آراء مختلفه رائج و دائر در زبر ارباب معقول نظیري همین اختالف د«

باید در جمع آراء و . ما را بر این دعوي، شاهد و بینه بسیار است. در واقع اختالف منتفی است
  ».)لعل اهللا یحدث بعد ذلک أمرا (بیان وجه جمع، رساله یا کتابی نوشت

  تبصره
شئه و اما باید دانست که تمامی مباحث و مسائلی که پیرامون ابصار مطرح است فقط اختصاص به ن

طبیعیِ انسان دارد و هیچکدام از آنها در عوالم مافوق طبیعت از خیال گرفته تا عوالم مافوق عقل، 
یابد بدون حصول شرایط  شود، بلکه در عالم خواب و مافوق آن ابصار به وجه اَتم تحقق می مطرح نمی

رط یا عدم حاجب بین و به عنوان مثال در ابصار طبیعی عدم بعد مف. مذکور و هکذا فی سائر الحواس
رائی و مرئی شرط است اما در ابصار مثالی و فوق مثالی دیگر این شرایط و شرایطی از این قبیل وجود 

 بسا فرد با وجود فاصلۀ بسیاري تا شیء مرئی و یا با وجود موانع بسیاري بین رائی و مرئی، چهندارد و 
صوص الحکم بر فصوص الحکم این حضرت مولی در کتاب عرشی ن. آن را مورد رؤیت قرار دهد

این همه مباحث سنگین و سهمگین ابصار و دیگر حواس : تبصره«: اند مطلب را چنین بیان نموده
ظاهر که قسمتی معظم از کتب عقلی و ریاضی را حائزند، همگی اختصاص به این نشأت شهادت 

واع احساس دخیل نیستند مطلقه دارند که حتی در عالم منام هیچ یک از آن اسباب و شرایط در ان



                                                                                                                                                       
 پس بدان که انسان را در هر یک از عالم شأنی .وارقه و تبصر تا چه رسد به عوالم باالتر، فاقرأ

  »64.خاص است و احوال و ادراکات او همه در طول یکدیگرند و تفاوت به کمال و نقص است

  تطهیر قوة باصره
قبت نمودن از آالت آن قوا است پس براي اي به پاك داشتن و مرا قبالً دانستیم که تطهیر هر قوه

مورد، نفس را از حالت اعتدال خارج ننموده  تطهیر قوة باصره نیز باید چشم خود را بپاییم تا با نگاه بی
 خود قرار العیننصب لذا باید دستورات شرع مقدس را . و مانع از پرواز آن به عوالم مافوق نگردیم

از جمله این که؛ چشم را از نگاههاي هرزه باز داشته، اگر صاحب . داده و کامالً مطیع آن بوده باشیم
چشم، مرد است دیده از زن نامحرم بسته و اگر زن است دیده از مرد نامحرم بسته و بر نگاه خود عقل 
را حاکم سازد که در غیر این صورت نگاه او نگاه حیوانی بوده و امتیازي با دیگر حیوانات نخواهد 

بایست از نگاههاي بیهوده و نابجا احتراز نماید  یر از ترك محرمات در این موضع میداشت، همچنین غ
کتاب شرح مراتب طهارت به عرض رسید که پس از ورود به منزل جلد اول از جمله این که در 

 هاي بر آن را ببیند و یا بخواند و یا این دیگران نگاه را به در و دیوار خانه نگرداند تا عکسها و نوشته
نویسند و یا این که حین عبوري از   دست دیگران ندوزد تا ببیند آنها چه بر روي کاغذ میبهکه چشم 

اي اگر درب باز است به درون آن نگاه نکند و یا این که در ییالقات که عموماً دیوار  جلوي درب خانه
ندوزد  تا ببیند مردم در هاي مردم  ها کوتاه است و یا این که اصالً دیواري ندارند چشم به خانه خانه
د بر فهم و ادراك عقالنی ئهاي خود به چه کاري مشغولند و خالصه این که دیده را بر هر چه زا خانه

  .سازد لوي آماده میاست ببندد و بدین طریق نفس را براي اصطیاد حقایق عِ

  اطالق سمع و بصر بر باري تعالی
یا در توقیفیت اسماء در میان پنج قوة ظاهري طبق فرمایش حضرت مولی در رساله نوریه کلمه عل

در «: فرمایند حضرتشان در باب هفتم این رساله می. فقط سمع و بصر بر باري تعالی اطالق شده است
 سمیع و بصیر بسیار آمده است و در السالم علیھم و کتب ادعیه و روایات اهل بیت عصمت قرآن مجید

 مختلفه و صور متعدده در احصاي نود و نه اسم الهی همه روایاتی که از خاصه و عامه به طرق
 این دو »ان هللا تسعۀٌ و تسعین اسماً من دعا بها استجیب له، و من احصاها دخل الجنّۀ«مأثور است که 



                                                                                                                                                       
اسم شریف آمده است، و با این که در احصاي بعضی از اسماي الهی اختالف دارند در این دو 

ّ بر   روایتی، و در هیچ دعاي مأثوري اسم المس و ذائق و شامو لکن در هیچ آیت و. اند اسم متفق
 و علیاي حسنیاین دو اسم عظیم ـ اعنی سمیع و بصیر ـ از اسماي . باري تعالی اطالق نشده است

ّ و  ، و از امهات سبعه اسمایند که آنها را ائمه سبعه اسماء نیز گویند، و عبارت از حیوعال حق جلّ
و همچنین صفات آنها ائمه . ّ امام ائمه است اند و حی و سمیع و بصیر و متکلمرید و قادر معالم و 

  .اند  علم و اراده و قدرت و سمع و بصر و کالمو ةسبعه صفاتند که عبارت از حیو
 الزم است برآنچه در تدبیر نظام و حفظ انتظام امور مردم براي سلطان حکیم مد: نگارنده گوید

یر کمال و خِطّه عدل واقعیت دارد و آنان را از هرج و مرج و طغیان و تا آحاد اجتماع را در مس
تجاوز باز بدارد این است که بدانند سلطان به اوضاع آنها بصیر و به احوالشان ناظر و به 

و به عبارت دیگر آنچه در حفظ عدل و منع طغیان و عصیان اهمیت بسزا . هایشان سمیع است گفته
 به همه اقوال و احوال آنان سمیع و بصیر است، ملِِککت بدانند که دارد این است که اهل ممل

به مسموعات و مبصرات است اگرچه علم به مذوقات و مشمومات و ملموسات هم یعنی عالم 
و به همین دقیقه در اطالق .  بودن است است سمیع و بصیراهمدارد، و لکن آنچه در حفظ نظام 

  .شود برسمیع و بصیر بر حق سبحانه تد
. به خالف سمع و بصر. ه دارندل در ماد توغّمهمطلب دیگر این که قواي المسه و ذائقه و شا

اند، آنچه که در عداد آنها است عین و اُذُن  جهتش این است که آن سه در مرتبه بدن قرار گرفته
است که به فارسی چشم و گوش گوییم نه سمع و بصر، و خداي سبحان را به اسم سمیع 

  64»... خوانیم ـ یعنی بینا ـ نه دارنده چشم  وانیم ـ یعنی شنوا ـ نه دارنده گوش، و بصیر میخ می

  کدام یک از باصره و سامعه بر دیگري شرافت دارد؟
اند که   بعضی گفته؟اختالف است که آیا سمع افضل از بصر است و یا بصر افضل از سمع است

 نور است و آلت قوه سامعه هوا است و نور اشرف از بصر افضل از سمع است زیرا که آلت قوه باصره،
  .هواء است پس بصر افضل از سمع است

  .شنود بیند، ولی سمع دور از یک فرسخ را نمی و دیگر این که بصر فوق هفت آسمان را می



                                                                                                                                                       
و دیگر این که جاي بصر در چهره است که اشرف اعضاء است به خالف سمع که در طرفین وجه 

  .است
 64)ع الصم و لَو کَانُوا الَ یعقِلُونَسمِأَفَأَنت تُ (اند که سمع افضل است و به کریمۀ  و بعضی گفته

  .اند که خداوند ذهاب عقل را با ذهاب سمع مقرون فرموده است نه با ذهاب بصر استدالل کرده
  .اند احتجاج نموده 64)حابِ السعِیرِلو کُنّا نَسمع أَو نَعقِلُ ما کُنّا فی أَص (و به همین بیان به کریمۀ 

و  64)خَتَم اهللاُ علَى قُلُوبِهِم و علَى سمعِهِم و علَى أَبصارِهِم غِشَاوةٌ (و نیز همین فریق به کریمۀ 
: اند الل کرده و گفتهاستد 64)کُمقُلْ أَرءیتُم إنْ أَخَذَ اهللاُ سمعکُم و أَبصارکُم و خَتَم علَى قُلُوبِ (کریمۀ 

إفراد سمع داللت بر سلطنت و احاطت و شدت قوت و رفعت تجرد آن دارد، به خالف ابصار که به 
  .صورت جمع است

موافق با همین فرقه گفته است که سمع افضل ) 275 صفحۀ 1ج (فخر رازي در تفسیر قرآن کریم 
ا سمع را بر بصر مقدم داشت و تقدیم از بصر است بدین دلیل که خداي سبحان در قرآن کریم همه ج

  .دلیل تفضیل است
و بدین دلیل که اگر سمع تباه شود نطق نیز تباه خواهد بود، یعنی اگر سمع نباشد نطقی هم نیست، 

  .شود اما اگر بصر باطل شود نطق باطل نمی
شنود به خالف بصر که  و بدین دلیل که سمع در شش جهت متصرف است یعنی از هر سوي می

  .بیند قط از یک سوي میف
رساند که کانّه سبب استکمال عقل  و بدین دلیل که سمع نتایج عقول و معقوالت را به یکدیگر می

  .کند به معارف است، ولی بصر فقط تو را به محسوسات واقف می
و بدین دلیل که شنوایی شرط نبوت است به خالف بینایی، به همین جهت هیچ ناشنوایی به نبوت 

  .شده باشدبین رسوالن کسی بود که مبتال به کوري در شده در حالی که مبعوث ن
قوت سامعه را اشرف از باصره دانسته » حکمت الهی«اي در کتاب شریف  جناب حکیم الهی قمشه

 رسامعه قویتر و اثرش در مساعدت به استکمال نفس بیشتر است، که هرگاه کسی د«: اند و فرموده
بصر به قوت سامعه به مقامات علمی و تهذیب   دیگري سامعه، آن بی باصره نداشته و,اصل خلقت

نفس تواند رسید و براي جنبۀ بقاء و مراتبِ تجردِ روحِ خود از راه گوش تواند کوشید؛ گرچه از 
تماشاي عالم پر نقش و نگار محروم است، به نور بصیرت و علم به تماشايِ لطایفِ معارفِ شهود 

لیکن آن کس که قوه سامعه ندارد به حس . تواند پرداختغیب و شهود   و حقایق وجود و جهانِ



                                                                                                                                                       
و نقش و نگارِ عالمِ طبیعت تواند کرد، اما از طی مراتب علمی و فهم بصر تماشاي جهانِ صورت 

افکار بزرگان عالم و درك حقایق عقلی نامحسوس محروم ماند، و در تهذیب و تکامل عقل نظري 
شئه روحانی و ن، و از کتاب و آثار قلم و مسطورات افکار اهل عالم و خود چندان سعی نتواند کرد

* الَّذِي علَّم بِالقَلَمِ (: لذا در کتاب الهی فرموده. بهره باشد معنوي که تنها با سامعه توان یافت، بی
لَمعی ا لَمانَ ماإلِنْس  لَّمآدمی فربه شود از راه گوش«. 64)ع«  

جسم چیزي را : الذّّات استمع آن است که مدرکات بصري امور قارفرق دیگر بین بصر و س
بیند که استقرار و ثبات دارد، مانند نور و رنگها و شکلها و اوضاع جسمانی، اما مدرکات سمعی 

شنود که قرار و ثبات ندارد، بلکه چون زمان و حرکت  اند، گوش چیزي را  الذاتامور غیر قار
ها و نغمات و الحان که تدریجی الوجودِ متجدد و  صداها و آوازهقرار است، مانند امواج  بی

). وصل و فراق(» قرع و قلع«ایش امواجِ صوتهاي نامتناهی از دو اصل پی. متحرك الهویت است
و در حقیقت . یعنی رسیدن چیزي به شدت به چیز دیگر؛ یا جدا شدن چیزي به سختی از دیگر

شوند، صوت خوش خبر وصال، و صوت ناخوش  صوتها که به صورت خوش و ناخوش قسمت 
  .ر فراق استبخ

ّي لطیف در صوت و الحان است که به ذوق لطیف آن را توان یافت که هر کس را  و سر
صوت دلکش است و آهنگ و لهجۀ خوش، داراي روحی نیکو و صورت یا سیرتی زیباست، و هر 

. پاك یا ناقابل و ضعیف استکه را صدایی دلخراش است و لهجۀ ناخوش است روحی زشت و نا
و البته امور این عالمِ جسمانی کلی نیست؛ و از . توان برد یپبلکه به اوصاف شخص هم از لهجه 

توان بر هیچ چیز به  بس که تعارض در اسباب و ترکیب در علل پیدایش امور این عالم است نمی
 ْ مثالً اغلب. ر امور توان کردطور کلی حکم کرد؛ ولیکن حکمِ اکثري در این موضوعِ مذکور و سای

هر مرغی را نوایی خوش است شکل دلکش است؛ و هر انسانی را صورتی زیباست لهجۀ 
دلرباست؛ و هر موجودي را نغمۀ موزون است با خیر و صالح مقرون است، و بالعکس، هر کج 

وس و کالغ و تمثال به نواي بلبل و زاغ و خر. اندیش است  اندام، و هر بدصدایی کجداي ب نغمه
و . اي نیکو و گفتاري شیرین است مشاهده توان کرد و زیبارخ را که بالحس لهجه. آوردغیره توان 

گویی امواج . سخن شورانگیز و حالوتِ گفتار توان دید] در او[هر که را مالحت رخسار است 
عار صوتی خبري است از عالم تجرد؛ و جهان حسن و جمال و نواهاي دلنشین و گفتار و اش



  .ریزند پس بشنو سپس ببین که چه حقایقی بر جانت می

  فواید قواي ظاهري در کالمی کوتاه
 که به حق کتابی »عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات«و اما جناب قزوینی در کتاب شریف 

فصلٌ «: اند کالمی کوتاه بیان نموده و فرمودهقابل تحسین و تعظیم است فوائد جمیع قواي ظاهري را در 
أما اللمس فقد بینّا أن کل حیوان له هذه الحاسۀ حتى الدودة تدرك بها الحار و البارد : فی فوائد هذه القوى

و الرطب و الیابس و الصلب و اللین و الخشن و األملس و الثقیل و الخفیف، إالّ أن الحیوان لو لم تخلق له 
قوة لکان ناقصاً إذا کان الیحس بالغذاء اذا کان بعیداً عنه فافتقر الى قوة اخرى یدرك بها ما یبعد االّ هذه ال

عنه فاقتضت حکمۀ الباري خلق البصر لیدرك به ما بعد، و أما ما بینه و بینه حجاب فال یمکنه إدراکه االّ 
من یکون وراء الجدار، و لو اقتصر بکالمٍ منظوم، فاقتضت حکمۀ الباري تعالى السمع لیدرك به الغرض مِ

على هذا لکان ناقصاً ألنه اذا وصل الیه الغذاء فال یدري أنّه موافقٌ أو مخالف فربما یکون شیئاً مضراً 
  65»فیهلکه فاقتضت حکمۀ الباري عزّوجلّ خلق الذوق لیدرك به الموافق و المخالف

                                                                                                                                                       
 و انّ هللاِ .اِنَّ من الشعر لَحِکمۀٌ:  امواج و اشراقی است از عوالم قدس، که رسول فرمود,انگیز روح

 کالم خداست , البته فردِ کاملِ هر سخن زیبا و نواي خوش64.تحت العرشِ کنوزاً مفتاحه لسان الشعراء
ی، که به حق و حقیقت نباو سخن آسمانی انبیاء، و خصوص کتاب بزرگ الهی، قرآنِ بزرگوارِ ر

وحی خدا و خبرهاي عالم غیب و نشان کامل معشوقِ کل و حسن مطلق است، که معجز است و 
هیچ کس آهنگی به آن زیبایی و سخنی به آن دلربایی ندارد و کالمی به آن فصاحت و بالغت و 

ال الهی مانگیزي تا قیامت نیارد، مگر کسی آن حسن و کمال روحانی و وجد وصال و نور ج روح
 64)وإِنَّک لََعلَى خُلُقٍ عظِیمٍ(وسیِ خوانندة قرآن، حضرت ختمی مرتبت ّ یابد که آن همان روح قد

  64».ة اهللا الکبیر المتعالاعلیه و آله األطهار صلو .است
  
  
ت مکتبۀ حیدري به  در انتشارا»حیوة الحیوان الکبرى« در انتهاي کتابِ »عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات« کتاب شریف -1

  . جلد دوم آن است225چاپ رسیده است و مطلب فوق در صفحۀ 



ن که گفتیم هر حیوانی واجد آن است اما لمس همچنا: فصلی در فوائد قواي حواس ظاهري: یعنی
حتی کِرم که به واسطۀ آن گرما و سرما و رطوبت و خشکی و سِفتی و نرمی و خشونت و ملوست و 

 مگر این که حیوان اگر غیر از این قوه، قوة دیگري نداشت همانا ناقص کند سنگینی و سبکی، ادراك می
 حیوان است نیاز به قوة دیگري است که بدان غذاي بود، زیرا برايِ احساس نمودنِ غذایی که دور از می

دور ادراك شود، پس حکمت باري تعالی اقتضايِ خلقتِ چشمی نمود که بدان ادراكِ اشیاءِ دور و 
بود،  شد هر آینه حیوان باز ناقص می جهت آنها ممکن شود، مگر این که اگر بر این دو قوه نیز اکتفا می

پس آن جا که بین حیوان و غذایش حجابی حائل . شود ذي ادراك نمیچرا که بدین قوه، جز اشیاء محا
شود امکان اداركِ آن نخواهد بود مگر به کالمی منظوم، پس حکمت باري تعالی اقتضاي سمع نمود تا 

شد  به واسطۀ آن ادراكِ غرض شود از کسی که پشت دیوار قرار دارد و اگر بر این سه قوه هم اکتفا می
توانست ادراك موافقت و یا مخالفت از  قص بود چرا که حیوان با وجود این قوا نمیباز خلق حیوان نا

نمود، پس حکمت  غذایی کند که بدان واصل شده است، پس چه بسا شیئی مضر بود و او را هالك می
  . ادراك موافق و مخالف شود,باري عزّوجلّ اقتضا نمود خلقِ ذوقی که بدان

  

  ظاهري ّد ادراك حواس  سخنی در تجر
و اما نکتۀ بسیار مهم در این مقام آن است که بدانیم آیا ادراك حواس خمسۀ ظاهري، جسمانی 

فهم و توجه بدین نکته علیا تا آن جا اهمیت دارد که تمامی مباحث عنوان شده تا این ! است یا مجرد؟
  .بخشد جا را تحت الشعاع قرار داده و بدانها معناي دیگري می

اند چنان که حکماي  ر این بخش قائل به جسمانیت ادراك حواس ظاهري شدهاي از حکما د عده
و نیز جناب شیخ رئیس بوعلی سینا که کتاب شفاي خود را بر ممشاي . مشّاء متأخّر بر این عقیدتند

او در شفا نه تنها قائل به جسمانیت ادراك حواس . مشّاء نوشته است، بر همین مطلب قلم زده است
ه از آن باالتر قائل به جسمانیت ادراك قوة خیال و حتی قائل به جسمانیت ادراك قوة ظاهري شده، بلک

اما باید دانست که این نظر نهاییِ شیخ نیست چرا که بیان و برهان ایشان در . واهمه نیز شده است
خیال ترین و بهترین براهین در تجرد قوة  اشارات، مبنی بر تجرّد قوة خیال و ادراك آن، یکی از شریف

  .باشد که در جاي خود آن را نقل خواهیم کرد می



اما شیخ در شفا به ممشاي مشّاء قدم گرفته و جسمانیتِ ادراك حواس خمسه را امري سهل و 
: ، و دلیل آن را سنخیت و مشابهت بین مدرِك و مدرك قرار داده و فرموده است66ساده برشمرده است

سم و جسمانی است لذا لزوماً باید مدرِك آنها، اعنی ك ما جر مدچون در ادراك حواس ظاهري،«
 بدین عبارت، صور محسوسه را قائم به ماده جسمانیه اعنی شیخ. »حواس پنجگانه نیز جسمانی باشند

  .قواي جسمانیه دانسته است
: اند باید بگوییم در جواب شیخ و همۀ کسانی که قائل به جسمانیت ادراك حواس ظاهري شده

 خارجی بالذات محسوس و مدرك انسان نیستند، بلکه آنها بالعرض محسوس و صورتهاي طبیعی
مدرك انسان هستند و آن زمانی است که انسان به نحوي از انحاء به واسطه و اِعداد قوا و آالت ادراکی 

در مقابل آنچه از طبایع که به خالقیت نفس و به اعداد قوا و آالت . خود بدانها تعلق و ارتباط یابد
اند به تعبیر دیگر معلوم بالذات آن حقیقتی  اند، آنها بالذات صور محسوسه نفس نفس، مدرك نفس شده

مثالً دست بر یک قطعه سنگ . است که انسان در ذات خود واجد آن است، بلکه در حقیقت، آن است
ي است و این ایم، آنچه را که انسان به واسطه قوة حاسه ادراك کرده، سردي و زبر سرد و زبر نهاده

و خودِ . ایم ایم و آن را در خود یافته رسیده بدان حقیقۀًایم و  معلوم بالذات ماست که آن را ادراك کرده
 در حد خود دارد مدرك بالذات ما نیست، بلکه مدرك بالعرض ,سنگ یا آنچه که در وعاء خارج

  .ماست
ستمسک شیخ بود نیز، محفوظ مانده بدین بیان اصلِ سنخیت و مشابهت بین مدرِك با مدرك که م

شود که جمیع صور مدرکه از معقول تا  و در عین حال تجرد ادراك حواس ظاهري نیز اثبات می
پس محسوس، نفسِ . اند النفس حاضرند، بلکه شأنی از شئون نفس محسوس همه به علم حضوري لدي

ت از ذات واحد در یک مروجود حاست و محسوسیشود و  تبت و درجه، انتزاع می است، یعنی حاسی
است بلکه عین وجود حاس ت آن صورتِ محسوسه وجودش عینِ وجودش براي حاساست و هوی 

مندك در وجود حاس است و چون حاس، شأنی از شئون نفس و طوري از اطوار وجودي اوست، پس 
فافهم، . فس استوجود نفسیِ صورتِ محسوسه همان صورتِ رابطی او براي نفس، بلکه عین وجود ن

  .شاءاهللا تُرشَد فتدبر، ان

                                                   
اما المدرك مِنَ القوى للصور الجزئیۀ الظاهرة على هیئۀٍ : 258صفحه ) زاده آملی با تصحیح و تعلیق استاد عالمه حسن( نفس شفا -1

مادة کما تدرکه الحواس الظاهرة، فاألمر فی احتیاج ادراکه الى آالت غیر تامۀ التجرید و التفرید عن المادة و ال مجردة اصالً عن عالئق ال
  .جسمانیۀ واضح سهلٌ



اگر همۀ قواي ظاهري و باطنیِ حیوانیِ انسان مجردند، پس چطور براي هر : ممکن است بگویید
فرق است بین قوي : گوییم در جواب می! اید؟ یک موضعی خاص در عضوي از اعضاء مشخّص نموده

قوة باصره از شئون نفس است و ماوراي مثالً چشم آلت جسمانی است ولی . و آالت جسمانی آنها
باشد، نه این که  گوییم موجودي بصیر است، بدین معنی است که او بینا می اگر می. عالم جسمانی است

خالصه بینا غیر از چشم دار است، زیرا چه بسا ممکن است موجودي چشم نداشته . داراي چشم است
نیروي شنوایی و بینایی که به این گوش و : توان گفت یباشد ولی بینا باشد، بلکه به تعبیر بزرگان ما م

شود و هر چه نفس و قواي آن از  ته میسچشمِ مادي تعلق گرفت، آن اقتدار و اشتدادش شکسته و کا
  .شود، فاغتنم تر می عالم طبیعت بر کنار شود، سلطان وحدت و جمعیت آن بیشتر و آثارِ وجودیش قوي

پردازیم به تعدید  حواس و مشاعر ظاهري نفس حیوانی و اکنون میو اما این بود تعدید و تصنیف 
و تصنیف مشاعر باطنی نفس حیوانی که اول آنها حس مشترك و دوم آنها خیال و سوم آنها وهم و 

زیرا بنابر آنچه که در کتب معقوله متداول است حکماء . باشد چهارم آنها حافظه و پنجم آنها متصرفه می
آورند و بعد از آن به بیان قواي باطن و کیفیت ادراك آنها   از مشاعر ظاهري به میدر ابتدا همیشه سخن

نمایند و بعضی را مدرِك و بعضی دیگر را  پردازند و باطن را همانند ظاهر به پنج قسم، تقسیم می می
 و دو در میان قواي باطن، سه قوة حس مشترك و وهم و متصرّفه، قوة مدرِکه. دانند خزانه و حافظه می

  .آیند قوة خیال و حافظه، خزینۀ مدرکات به شمار می

  مشاعر باطنی

  حس مشترك
یعنی لوح نفس  »بنطاسیا« مدرِکه باطنی،حس مشترك می باشدکه آن را به یونانی اولین قوه از قواي

یا لوح نقش گویند و آن قوه اي است که همۀ محسوسات حواس پنجگانۀ ظاهري بدو رسیده و در وي 
 شوند و وي از صور آنها منفعل گردیده و آنها را ادراك می نماید که در حقیقت مدرِك جمع می

محسوسات خارجی،حس مشترك است،چه اینکه مدرِك صور متخیله و ترکیبات متخیله نیز حس 
مشترك است که حس مشترك را به آینه اي دورو تشبیه کرده اند که یک رویش به سوي بیرون است و 

 سوي درون،با روي بیرونی اش صور محسوسات خارجی را ادراك می نماید و با روي دیگرش به
روي درونی اش معانی آن سویی را در قوالب محسوسه و صور خیالیه و ترکیبات متخیله ادراك می 

که در آنها هم مدرکات ظاهره توانند هر چند علی التحقیق همۀ قواي باطنیه مثل آینۀ دو رو هستند .کند



انداخته و منطبع گردند و هم مدرکات باطنی،منتهی در این بین،امرِ حس مشترك از بقیه روشن تر پرتو 
  .است

بدین بیان معلوم می شود که حواس پنجگانه به منزلۀ جواسیسی براي حس مشترکند که خود فی 
ترك حد ذاتها مدرِك محسوسات نیستند،بلکه صور محسوسه و ملموسۀ خود را به قوة باطنی حس مش

و هی «: لذا جناب شیخ در نفس شفا می فرماید.رسانیده و سپس در این قوه،ادراك صورت می گیرد
مرکز الحواس،و منها تتشعب الشعب،و إلیها تؤدي الحواس و هی بالحقیقه هی )الحس المشترك(

 یعنی حس مشترك مرکز حواس است و شعبه هاي قوا از این قوه منشعب گشته و .»التی تحس
،محسوسات خود را به او تأدیه می کنند،و در حقیقت این حس مشترك است که احساس می حواس

به همین دلیل حس مشترك را به سر چشمه اي تشبیه نمودند که ازب ان پنج جدول منشعب می .کند
انّ الحس المشترك کرأس عینٍ تتشعب منه «: گردد،چنان که خواجه در شرح اشارات می فرماید

  .»خمسه أنهار
همچنانکه مالحظه می فرمایید این تعریف خواجه،به جهت قوس نزول می باشد؛زیرا تشبیه ایشان 
از آن رو است که قواي پنجگانه ظاهري از او سرچشمه می گیرند و متشعب می شوند تا هر یک به 

  .موضع خاص خود منتهی می گردد
الحس  «:ت که می فرمایدتعریف دیگر،تعریف جناب متألّه سبزواري در شرح حکمت منظومه اس

 یعنی حس .»المشترك کحوضٍ ینصب إلیه الماء من أهپنهار خمسه أو هو کملِکٍ و هی کجواسیسه له 
مشترك مانند حوضی است که آبی از نهرهاي پنجگانه بدو ریخته می شوند و یا که مانند پادشاه و 

  .حواس پنجگانه چون جاسوسان و خدمۀ اویند
 قوتی است که ادراك کند محسوسات ]حس مشترك[و آن «: کم می فرمایندو نیز در اسرار الح

خمسه را به توسط حواس ظاهره و گاه تشبیه کنند آن را به وزیر ملک و حواس ظاهر به جاسوسهایی 
که اخبار نواحی را به وزیر رسانند و گاه تشبیه کنند آن را به حوضی که از پنج نهر آب به آن حوض 

  .»اك همۀ محسوسات کند،آن را حس مشترك گویندآید و چون ادر
مالحظه می فرمایید که تعریف و تشبیه جناب حاجی نیز به جهت قوس صعود می باشد،چرا که 
تشبیه ایشان از این رو است که قواي پنجگانه ظاهري،رسانندة شکارهاي خود به حس مشترك هستند 

  .و همگی از عمال و خدمۀ او بشمار می آیند
هادرخان در کتاب شریف خالصه الحکمه نیز این مطلب را بسیار شیوا بیان نموده اند و جناب ب
و مدرکات ظاهره حکم جواسیس آن دارند و آن حکم قاضی و حاکم و سلطان دارد و ...«: فرموده انمد



 است که در محکمۀ قضاء و اجراي حکم او جمیع طرایف و اهل برزخی میان حواس ظاهره و باطنه
مختلفه از اطراف و اکناف حاضر و مجتمع می گردند و هر یک اغراض و حوایج خود را عرض حوایج 

می نمایند و آن مطالب هر یک  هر یک را دریافته،به مناسبت هر یک حکمی خاص می نماید و نیز 
حکم جایی خراج ستان و وزیري دارد که خراج اطراف و اکناف مملکت را به واسطۀ پایکان و 

یده در خزانۀ خود جمع و ذخیره می گرداند،جهت آنکه امداد و مایۀ حواس باطنه از محصالن طلب
  .»حواس ظاهره است و تقویت و رونق و ظهور آثار حواس ظاهره از حواس باطنه

 با عباراتی که از حکماي اصیل پیرامون قوة حس مشترك بیان داشتیم،وجه تسمیه و نامگذاري این 
حضرت استاد عالمه،کامل مکمل،جامع منقول و معقول،جناب . گرددقوه به حس مشترك معلوم می

خود،دو وجه براي تسمیۀ بنطاسیا به » سرح العیونِ«در کتاب عرشی روحی فداه  استاد حسن زادة آملی
  :حس مشترك لبیان نموده اند که صورت آن چنین است

 الظاهره کلّها و هی أنّه مصب مدرکات الحواس:أحدهما: و یسمی الحس المشترك من وجهین«
  .کالجداول المتّصله به تؤدي إلیه ما اقتنصته

أنّه کمِرآهٍ ذات وجهین ینتقش فیه ما یصطاده اإلنسان من الشهاده و الغیب،فوجه منه متوجه :و ثانیهما
 ما و وجهه اآلخر متوجه إلی النّشأه األخري و یتصور فیه.إلی هذه النّشأه و ترتسم فیه صور المحسوسات

صورته المتخیله؛ألنّ قوه الخیال جبِلت علی المحاکاه و تصویر المعانی بصور منسبه لها،فتلک الصور 
  .»ترتسم فی الحس المشترك

یعنی به دو جهت به وي نام حس مشترك داده شده است؛اول اینکه حس مشترك محل ریزش 
 هستند که به وي پیوسته اند و مدرکات همۀ حواس ظاهره می باشد و این مدرکات مثل جدولهایی

دوم اینکه حس مشترك همانند آینه اي دورو می باشد که آنچه .آنچه را به چنگ آورند در وي ریزند
انسان از عالم شهادت و غیب شکار می کند در وي نقش می بندد،پس یک روي آن متوجه ایت نشأت 

وجه نشأة آخرت می باشد و در است و در وي صور محسوسات منتقش می گردد و روي دیگر آن مت
آن آنچه را که قوة متخیله تصویر کرده و صورت داده متمثّل می شود،زیرا قوة متخیله بر محاکات 
مفطور است و به جبلّی،معانی را به صور مناسب آن در می آورد،پس این صور در حس مشترك مرتسم 

  .می گردند
ان شاء اهللا بحثش را در بخش قوة خیال به » ستقوة خیال بر محاکات مجبول ا«: آن که فرمود

  .عرض محضر خواهیم رساند



حس «: جناب حاجی سبزواري در بیان وجه دوم تسمیۀ حس مشترك در اسرار الحکم می فرمایند
مشترك را از راه دیگر هم مشترك گویند که مانند آیینه می باشد که دو روي داشته باشد،یک روي به 

ک روي دیگر به مدارك باطنه،پس آنچه متخیله ترکیب می کند،چه در بیداري و مشاعر ظاهره دارد و ی
چه در خواب و آنچه تصویر می کند از رقایق حقایق و محاکاه معانی که در عقل واقعند همه را حس 
مشترك ادراك می کند و منتقش گردد در روي داخلیِ آیینۀ وجودش و حفظ اینها مثل حفظ اندوخته 

با خیال است،و بعد از آنکه مؤدي شد صور از باطن به حس مشترك مشاهده خواهد بود هاي از خارج 
نخواهد بود )مشاهدة صور خارجیه و صور باطنیه به واسطۀ حس مشترك(و تفاوتی میان مشاهدتین 

در (براي نفس مستخدم آن،چه محل شهود یکی است مگر اینکه در یکی مشهود صعود نموده به آن 
  .») در ادراك صور باطنیه(و در دیگري نزول نموده به آن ) ارجیهادراك صور خ

اگر «: در تعلیقه اي بر همین عبارت حاجی سبزواري می فرمایندرحمه اهللا جناب عالمه شعرانی 
گویند انبیا فرشتگان را حقیقه می بینند و صوت وحی را حقیقه می شنوند،می گوییم آري همچنان که 

و اگر پرسند چگونه؟ گوییم ادراك محسوسات براي ما به حس .  عنصري رادیگران صور و اصوات
مشترك است و گاه صورت از خارج،داخل حس مشترك می شود و گاه از باطن و هر دو دیدن است 
بی فرق و اختالف،و انبیا هم به حس مشترك فرشتگان را می بینند و صداي آنها را  می شنوند چنان 

  .» مشترك می بینیمکه ما همه چیز را به حس

  اثبات وجود حس مشترك
حکماء براي اثبات وجود حس مشترك،ادله اي اقامه نموده اند که از آن جمله می توان دلیل شیخ 
رئیس بو علی سینا در فصل اول مقالۀ چهارم نفسا را ذکر کرد که آن به عینه همان گفتار شیخ در فصل 

حس مشترك قوه اي است که همۀ محسوسات در «: نهم نمط سوم اشارات نیز هست؛شیخ می فرماید
آن وارد می شوند؛زیرا اگر قوه اي جداگانه نبود که شیئی ملون و ملموس را ادراك کند براي ما میسر 

به فرض این که تمیز میان دو چیز .این آن نیست:نمی شد که این دو چیز را از هم تمیز داده و بگوییم
 دو چیز را باهم بیابد تا بتواند میان آنها تمیز دهد و این در حالتی است که از ناحیۀ عقل باشد باید این

صورت از آن حیث که از محسوس رسیده،عقل آن را ادراك نمی کند،با این که ما میان دو صورت تمیز 
پس این صور محسوسه در نیرویی تمییز دهنده اجتماع کنند،اعم از اینکه این نیرو خود عقل .می دهیم

د و یا قوة دیگر،و چون محال است که در خود عقل باشد،این صورتها در نیروي دیگري جمع می باش
  ».گردد که به آن حس مشترك گویند



 در کتاب قویم نصوص الحکم بر فصوص الحکمِ روحی فداهحضرت استاد عالمه حسن زادة آملی 
 : فارابی در بیان وجه اول دالیل وجود حس مشترك می فرمایند

م می کنیم به بعضی از محسوسات بر بعضی دیگر از آنها،مثالً حکم می کنیم که این سفید ما حک«
شیرین است و سفید از یک نوع محسوسی است که فقط باصره آن را ادراك می کند و شیرینی یک 
نوع محسوس دیگر که فقط ذائقه آن را ادراك می کند،و حکم کرده ایم که این سفید شیرین است و 

 دو چیز محتاج به حضور آن دو در نزد خود است،و حضورشان در نفس صورت نمی حاکم بین
و نیز . گیرد؛زیرا که در وي مادیات مرتسم نمی شوند،چنان که در بحث تجرّد نفس نیز گغته اند

حضورشان در حس ظاهر هم صورت نمی گیرد ؛زیرا هر یک از حواس ظاهر بیش از یک نوع از 
کند،پس ناچار باید قوه اي غیر از حواس ظاهر باشد که انواع صور محسوسات را ادراك نمی 

محسوسات ظاهر از ملموسات و مبصرات و مسموعات و مذوقات و مشمومات از طرق حواس در 
آنجا گرد آیند،و این طریق یعنی حواس،چون جواسیس آن قوه اند که مدرکات خودشان را به او می 

  ».را حس مشترك گویند رسانند و از این جهت آن قوه 
بسیار گزیده گو است،این دلیل را در قالب جمله جناب خواجه نصیر الدین طوسی که چون فارابی 

 .» من هذه القوي بنطاسیا الحاکمه بین المحسوسات«: اي کوتاه بیان نموده که

ذارند رنگ ما می دانیم اگر نمک را در دهن کور گ«: جناب عالمه شعرانی در بیان آن می فرمایند
آن را در نمی یابد و نیز کسی که بینا است از دیدن چیزي مزه آن را نمی فهمد،پس هر یک از قواي 
حس ظاهر،محسوس خود را درك می کند نه دیگري را،اما انسان مدرکات چند حس را باهم جمع می 

الً،و هیچ یک از قواي کند،نمک را با شوري و سفیدي مثالً،و طبل با آواز و هیئت مدور و رنگ زرد مث
حس ظاهر نیست که همه را با هم درك کند،ناچار باید گفت قوه دیگري داریم که او می تواند همه را 
درك کند و البته در آلت جسمانی است و چنین آلت حاسه در ظاهر بدن نیست،آن را از حواس باطنه 

  ».شمردند 
ترك نباشد هرگز تمایز و جدایی بین انواع خالصه وجه اول اینکه اگر قوه اي به نام حس مش

 و آدمی فادر به جمع ادراکات حواس گوناگون در شیء واحد ادراکات حواس پنجگانه متصور نمی بود
به تعبر دیگر به طفیل وجود قوه حس مشترك است که حیوان با بو کردن غذایی به خوردن آن .نمی شد

د،چرا که در نفسِ بوییدن،میل به غذا داشتن و یا در نفسِ مایل می شود و یا با دیدن چوبی می گریز
دیدن،گریختن متحقق نیست،مگر این که قائل به مجمع واحدي در حیوان شویم که حیوان با ادراكِ 

و به .اثري  از شیئی واحد منتقل به اثر دیگر آن شده و عکس العمل خاصی در برابر آن نشان می دهد



خوانده اند،چرا  »یا من ال یشغله شأنٌ عن شأنٍ« را مظهر اسم شریف همین خاطر است که حس مشترك
  .که ادراك جهتی او را از ادراك جهات دیگر باز نمی دارد

بیان آن به .دلیل دیگر بر اثبات وجود حس مشترك،دلیل رئیس بر فصل نهم نمط سوم اشارات است
 کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم  درروحی فداهقلم شیواي حضرت استاد عالمع حسن زاده آملی 

انسان چون به دانه باران که به سرعت از آسمان فرود می آید نظر کند آن را خطّ مستقیم «: چنین است
می بیند و شعله جواله یعنی آتشگردان را که به سرعت بگردانند خطّ مستدیر چون حلقه آتشین می 

له آتش که در مکان اول بود،صورت آن در قوه اي  که چون قطره باران و یا شعبیند،و علتش این است
مرتسم شد و هنوز آن صورت زایل نشده،صورت دیگري در مکان دوم در همان قوه مرتسم می شود و 
همچنین پیِ هم صورت بعد از صورت مرتسم می شود و آن صورتهايِ پی هم به شکل مستقیم یا 

؛زیرا که قطع داریم با زوال مقابله مبصر از بصر مستدیر آتش می نماید و این خطّ در باصره نیست 
و در فص قبل دانستی که یکی از شرایط ابصار مقابله بین بصر و (ارتسامی از مبصر در بصر نیست 

  »).مبصر است
قطره بارانی که از باال به سوي پایین می آید به شکل خطّ مستقیم «: و در جاي دیگر می فرماید

ی آن نقطه سیاله چون با بصر مقابل گردد صورت آن در حس مشترك مرتسم دیده می شود که هر آن
می شود که تتالی صور و اتصال ارتسام به شکل خطّ مستقیم یا مستدیر نماید و این صور مرتسم 

  .»چندان در آن نپاید بلکه به موطن خیال که خزانه آن است،منتقل می شود
 باران تند از آسمان می بارد وقتی به باران نگاه می خالصه دلیل دوم این که ما در هنگامی که

قطرات باران را همانند خطّ مستقیمی می بینیم که یک سر آن به آسمان و سر دیگر آن به زمین کنیم،
متصل است،در حالی که آنچه در خارج واقعیت دارد قطراتِ منفصلِ آب است که دائماً پشت هم می 

قیم از آب چیست؟معلوم می شود قوه اي در ما وجود دارد که بارند،پس دلیل دیدن یک خطّ مست
صورت تک تک این قطرات در آن نقش می بندد و چون سرعت آن بسیار باال است و هنوز تا صورت 
قطره قبلی زایل نشده،صورتِ قطره بعدي پدیدار می شود،از امتدادِ ارتسامِ این قطراتِ پشت سر 

آنچه چشم می بیند قطراتِ منفصل باران است و آنچه حس پس .هم،خطّ مستقیمی پندار می شود
مشترك ادراك می کند صورت خطّ مستقیمی است که از اتصال ارتسام این قطرات پدید می آید،و این 

  .خود دلیل مستقلّی است بر وجود قوه اي به نام حس مشترك
ر خارجیه در این دالئلی که بر وجود حس مشترك اقامه شد مربوط به این امر بود که صو

دلیل سوم ما بر وجود حس مشترك بر خالف دو دلیل .قوه،مرتسم و مورد ادراك قرار می گیرند



» برسام«مبرسمین یعنی افرادي که به بیماري قبل،مربوط به ادراك صور خیالیه است و آن این که 
و آن نام ورمی  )م به معنی بیماريبر به معنی سینه و سا(برسام چون سرسام مؤلَّف از دو اسم فارسی (

است که در سینه بیمار ایجاد شده و درد پهلو و تب و تنگی نفس و سرفه و اختالط ذهن و زوال عقل 
این ورم،فاصلِ بین قلب و معده می شود و چون به حجب مغز اتصال .و هذیان شدید را به همراه دارد

لذا عده اي به اشتباه .ختالل عقل و ذهن می شودداشته،بیماري آن به مغز نیز سرایت کرده و موجب ا
مبتال شده اند .) در عرب این مرض به ذات الجنب معروف است.پنداشته اند که این بیماريِ سر است

صوري را مشاهده می کنند و از آن رنج می برند که آن صور را غیر آن افراد بیمار نمی بینند،چرا که آن 
ادراك صوري که هیچ واقعیتی در متن .ارند تا مورد مشاهده قرار گیرندصور اصالً واقعیت خارجی ند

  .خارج ندارند،خود دلیلی دیگر بر وجود حس مشترك به شمار می آید
مبرسم «:  در بیان این وجه می فرمایندروحی فداه حسن زاده آملی شاهدِ مشهود حضرت استاد عالّمه

 شدید شد که حواس ظاهرش بر اثر غلبه بیماري از چون بیماریشیعنی مبتالي به بیماري برسام،
کارشان بازماندند و معطّل شدند چیز هایی را می بیند که اصالً در خارج تحقّق ندارد،و این دیدن بر 
سبیل مشاهده است نه تخیل،زیرا مبرسم اَشکال سباع  و اشخاص و انواع محسوسات را از مبصرات و 

می بیند و این اشکال و صور موجودند نه معدوم و جسمانی اند که غیرها همه را در نزد خود حاضر 
داراي طول و عرض اند و در خارج موجود نیستند و گرنه هر سلیم الحواس باید آنها را در خارج 
ادراك کند ؛ یعنی اگر وجودشان در خارج حقیقت داشت دیگران هم باید آنها را ببینند چنانکه مبرسم 

وجوده جسمانی اند،مدرك نفس،بدون آلت حس نمی شوند و چشم نمی تواند و چون صور م.می بیند
آلت ادراك آنها باشد که آن صور در وي مرتسم شده باشند ؛ زیرا در چشم منطبع نمی شود مگر آنچه 
که وجود جسمانی خارجی داشته باشد و مقابل بصر گردد،ناچار ابصار به یکی از قواي باطن است که 

  ».ی در وي منطبع می گردد و آنها را ادراك کند و آن جز حس مشترك نتواند بود صور اشیاء جسمان
م باید به عرض برسانیم که عالوه بر مببراي اهل سلوك و اباب مکاشفه رسمیندر ذیلِ وجه سو،

پس ادراكِ صوري که در .نیز ادراك اموري است که دیگران را قادر به ادراك آن اصوات و صور نیست
نفس تحقّق ندارند دو قسم است ؛ گاه در حال مرض است مثل مبرسم که چیزهایی را خارج از 

مشاهده می نماید که تحقّق در ماده ندارد و گاه در حالِ صحت است مثل نفوسِ شریفه که صور بهیه و 
  .اصوات حسنه و غیر آن را مشاهده می کنند و شکّی در آن ندارند

و بدان که همانطور که «: و سریرت در این باره می فرمایدآن نیکو صورت و نیکو سیرت و نیک
صور گوناگون در باطن مبرسم براي وي پدید می آید،همچنین براي نفوس منزّه از کدورات دنیوي که 



آینه سرّشان از غباردار طبیعت و زنگار آن پاك گردیده است معانی کلّیه و مجرّدات قدسیه ماوراي 
ر ایشان متمثّل مکی شود و ارباب کرامات و اهل سیر و سلوك را مشاهده طبیعت به صورتهاي حسنه ب

این گونه صور بهیه بسیار است که با آنها مکالمه می کنند و از آنها جواب و حلّ مشکالت خود می 
 و چون ایمان قوي گردد،خواب تبدیل به بیداري می در بدو امر بیشتر در عالم رؤیا پیش می آید.شنوند

 روایت کرده صلّی اهللا علیه و آله و سلّمکه مرحوم ابن شعبه حرّانی در تحف العقول از رسول اهللا گردد،چنان
ال یحزن أحدکم ان ترفع عنه الرؤیا فإنّه إذا رسخ فی العلم رفعت «: صلّی اهللا علیه و آله و سلّمقال : است که

 نگردد،زیرا چون دانش استوار و پا یعنی یکی از شما که خواب از او برداشته شد اندوهگین» .عنه الرؤیا
  .»برجا گردید خواب از او برداشته می شود

گفتیم که ادراك این صور،ما را به وجود قوه اي به نام حس مشترك داللت می کند،حال اگر کسی 
زیرا چه بسا ما چشم خود را :بپرسد چرا خودِ چشم را،مدرِك این صور نمی دانید؟ در جواب می گوییم

یم،اما باز هم این صور را ادراك می کنیم و حال اینکه اگر چشم،مدرِك بود با بستن آن،ادراك می بند
  .نیز تعطیل می شد 

قوه خیال،قوه :چرا قوه خیال را مدرِك این صور نمی دانید؟در جواب می گوییم:اگر کسی بگوید
درِك بود باید تمام آنچه که مدرِکه نیست بلکه قوه اي براي حفاظت و نگه داري صور است،زیرا اگر م

در خیال ما مخزون است دائماً براي ما مشهود بود و حال اینکه می بینیم چنین نیست،بلکه براي شهود 
صور مخزونه ابتا باید التفاتی بدانها کنیم و بعد آن صور را در موطن دیگري که آن را حس مشترك نام 

  .،مورد ادراك قرار دهیمنهاده ایم
اشباح و : ید چرا قوه عاقله را مدرِك این صور نمی دانید؟ در جواب می گوییماگر کسی بگو

مقادیر هرگز به مقام عقل بار نمی یابند،بلکه عقل قوه اي براي ادراك کلیات و مرسالت است که عاري 
از ماده و هر گونه خواص ماده است،پس ال محاله به قوه اي ختم می شویم که وراي تمام این قوا است 

و صور داخلیه اعم است از صوري که در قوه . و ادراك صور جزئیه داخلیه و خارجیه را به عهده دارد
خیال بدون تصرّف قوه اي به نام متخیله مخزون است و صوري از ترکیبات مخترعه متخیله در صور 

قند و نفوس کامله خیالیه حاصل می شود و ترکیباتی چون صور ملیحه و کلمات فصیحه که رقیق حقای
  .آنها را ادراك می کنند

  
  



  شاهدي دیگر بر وجودت حس مشترك
 ببیند آن فردي که در خواب دیده،اکنون  ببیند و وقتی بیدار شدیخوابچه بسا ممکن است شخص 

شخص چون از احوال این قوه آگاهی ندارد تصور .در حالت بیداري،در حال خروج از اتاق می باشد
این فرد در خارج تحقّق دارد و مشغول خروج از اتاق می باشد در حالی که همین فرد را می کند واقعاً 

معلوم است آن صورتهایی که در خواب دیده،مدتی در قوه .و نشسته نمی بیندآن دیگري که پهلوي ا
مدرکه آن صور که همان حس مشترك است ثابت و باقی مانده و اکنون که چشم باز کرده و بیدار شده 
هنوز مشغول ادراك آن صور خیالیه می باشد لذا چه بسا یقین می کند که این فردِ مذکور،تحقّق حتمی 

و این خود شاهدي شایسته بر وجود حس مشترك .در متن خارج دارد و حال اینکه هرگز چنین نیست
  .می باشد

 خصائص حس مشترك
 قوه نیز مورد اثبات قرار تا اینجا در ضمن اثبات وجود حس مشترك،بعضی از خصائص این

می توان خصائص حس مشترك را طبق دسته بندي حضرت آقا در نصوص الحکم در این چند .گرفت
  :امر خالصه کرد

  .اول اینکه حس مشترك مجمع تأدیه حواس است
دوم اینکه ادراك و احساس در حقیقت در این قوه صورت می گیرند و قواي پنجگانه ظاهر به 

  .ت و جواسیس اویندمنزله آال
سوم اینکه گاهی صور را به غیر از آن گونه اي که در خارج تحقّق دارند در خود ترسیم    می دهد 

  .مانند ادراك خطّ مستقیمی از قطرات باران
چهارم اینکه حس مشترك عالوه بر این که مجمع تأدیه حواسب ظاهر است،محلّ تقرّر صورِ باطن 

 انسان مستولی شد و حواس ظاهر از کارشان دست کشیدند صور اشیاء و نیز هست که وقتی خواب بر
در حقیقت موجود مرئی،آنی است که در وي صورت گیرد و تمثّل .مثُل اشیاء مشهود انسان می گردند

یابد چه از خارج در او وارد شود و چه از داخل به سویش برود،پس حس مشترك حد مشترك بین 
  .قواي باطن و ظاهر است

 ه را به خدمت وا داشت،حسه آن است که وقتی ظاهر،این قویکی دیگر از خصائص این قو
مشترك از باطن بازداشته می شود و هنگامی که ظاهر از آن دست برداشت باطن بر او دست یافته و 
صور خیالیه را در آن اظهار می دارد،چنانکه در حالت خواب و در مرض برسام،صوري مشهود شخص 



بدین خصیصه گفته اند حس مشترك با اشتغال به ظاهر از . که دیگران از دیدن آن عاجزنددمی شون
باطن و با اشتغال به باطن از ظاهر باز می ماند،که باید یادآور شد این مطلب مربوط به ارواح غیر روح 

ن ال یشغله یا م«زیرا نفوس کلیه اي که واجد مقام سامی روح قدسی اند مظهر .قدسی و نفس کلیه است
یعنی حس .می باشند و ایشان را توجه به سویی از توجه به سوي دیگر باز نمی دارد» شأن عن شأن 

مشترك ایشان پس از توجه نمودنِ به حسیات و امور خارجیه،او را از ادراك صورِ باطنیه باز نمی دارد 
  .و بالعکس بر خالف دیگر نفوس از عامه

  نتقاش صور خیالیموانع حس مشترك در ا
 می توان موانع ارتسام و انتقاش  نمط دهم اشارات14بنابر فرمایشات جناب شیخ رئیس در فصل 

  .مانعِ قابلی و مانع فاعلی:صور خیالی در حس مشترك را دو امر ذکر کرد و آن دو مانع عبارتند از 
ز می دارد،همان مانع حسی را از قبول صور باطنی با)حس مشترك(مانع قابلی یعنی مانعی که قابل 

است،بدین معنی که حس مشترك مادامی که صور خارجیه را در خود وارد می کند،از قبول صور باطنیه 
گویا در این حال خارجیات،حس مشترك را از خیالیات ربوده و آن را براي خود غصب .باز می ماند

  .می کنند
را از انجام فعل خود باز می دارد و آن در )خیال(مانع دیگر مانع فاعلی است یعنی مانعی که فاعل

انسان،عقل و در سایر حیوانات وهم است،که وقتی عقل در انسان حاکم شد،تمامی قواي انسانی از 
اینجاست که عقل زمام امور .جمله قوبه خیال تابع عقل شده و از تصرّف در حس مشترك باز می مانند

 قوا از جمله فعلِ خیال در حس مشترك می شود،اما همین که را به دست می گیرد و مانع انجام فعل
،بار دیگر تمامی قوا از جمله خیال به میدان آمده و مشغول عقل خاموش شد و قوا را به خود واگذاشت

  .به بازیگري می شوند

   موضع حس مشترك
بسیار لطیف بنابر آنچه که در کتب تشریح گفته اند شکل مغز مخروطی است که به واسطه غشایی 

و رقیق در طول،از جلوي سر تا عقب آن که متصل به نخاع است دو نصف می شود و در عرض،از 
هر بطنی از دماغ مربوط به کار .یمین تا یسار منقسم به سه قسم می گردد که آنها را بطونِ دماغ گویند

ت،نه این که در آن قوه اي خاص است بدین معنی که در آن موطن خاص سلطنت با قوه اي خاص اس
مثالً در مقدم بطنِ اولِ دماغ که جایگاه حس مشترك است متصرّفه نیز .موطن،قواي دیگر در کار نباشد

در کار است،اما سلطنت این موطن با حس مشترك است،مثل اینکه زید را کاتب خطاب می کنیم،این 



 اطالق کاتب بر او به جهت غلبه کاتب بودنِ زید بدین معنی نیست که او ماشی و ضاحک نیست بلکه
  .داشتن این وصف بدان است

غرض اینکه سلطنت در هر موطن از دماغ مربوط به قوه اي خاص است که گفته اند مقدم بطنِ 
در دماغ،مواطن ادراکی،وسیع .اول دماغ که از همه بطون دماغ وسیع تر است،موضع حس مشترك است

  .شترك وسیع تر از خیال،و واهمه وسیع تر از حافظه استمثالً حس م.تر از مواطن حفظی هستند
فایده انقسام مغز به بطون گوناگون آن است که اگر آفتی به جزئی از دماغ برسد،سرایت به اجزاء 
دیگر ننماید،مثالً اگر ضربه اي به مؤخّر بطن اول دماغ که جایگاه خیال است وارد شود و این قوه 

ول صور خارجیه و ادراك آنها باز نمی ماند،اگر چه از ادراك نمودن آسیب ببیند،حس مشترك از قب
  .صور مخزونه خیالیه محروم می ماند

،باید »فالنی مويِ دماغ من شده«: نکته دیگر اینکه در اصطالحات عرفی رایج شده که می گویند
 مغز سر،موجب  که چه بسا ضربات وارده بربگوییم این اصطالح بر گرفته از فصلی از علم طب است

ترك هاي مویرگی در استخوان مغز می شود و این ترك ها درد شدیدي را در مغز سر به همراه دارد 
که شخص را بسیار مورد آزار و اذیت قرار می دهد،لذا این مطلب طبی مورد اصطالح مردم قرار گرفته 

  .»مويِ دماغ من شده استفالنی «: که وقتی آزار و اذیت فردي را بخواهند بیان کنند می گویند
غرض اینکه گفتیم مقدم بطن اول نسبت به دیگر بطون دماغ وسیع تر است و همچنین موخّرِ بطن 
اول که محل حفظ صور،اعنی خیال است،تنگ تر نسبت به بطن اول و لکن نسبت به بطن اوسط،به 

 آن سفت تر است؛ و نیز مقدم دماغ نرم تر و موخّر آن نسبت به مقدم.حسب مساحت بزرگ تراست
زیرا مقدم دماغ محل ادراك است و موخّر دماغ محل حفظ،و ادراك را مالیمت و نرمی و حفظ را 

جمیعِ بطون دماغ مملو از روحی است که آن را روحِ بخاريِ نفسانی گویند که وجود .صالبت و سختی
وطنِ خاصِّ دماغ سلطنت آن در هر قسمت از بطون دماغ،به عنوان آلت براي قوِه اي است که در آن م

بیان روح بخاري .(روحِ بخاريِ مصبوبِ در مقدمِ بطن اولِ دماغ استترك مثالً،یعنی آلت حس مشدارد،
  )و انواع آن در بدن آدمی خواهد آمد

  تطهیر حس مشترك
همان طور که به عرض محضر رسید در مورد نفوس عمه مردم چنین است که اشتغال به ظاهر،آنها 

از همین نکته می توان .طن باز می دارد،چه اینکه اشتغال به باطن نیز آنها را از ظاهر باز می داردرا از با
براي تطهیر قوه حس مشترك استفاده کرد که چه بسا صوري از خارج،مورد ادراك حس مشترك قرار 



و را تا حد می گیرد که دون شأن انسانیت است و آدمی را از عرش اعلی بر فرش ادنی کشانیده و ا
حیوانیت بلکه پست تر قرار می دهد،اینجاست که فرد باید با منصرف شدن به خیاالت محموده و افکار 
نافعه،مانع ادراك حس مشترك از صور خارجیه شود و از این طریق طهارت و پاکیزگی باطنی خود را 

 قرار می گیرد که خیلی حفظ نماید،و نیز چه بسا صوري خیالیه از درون مورد ادراك حس مشترك
مناسب و سزاوار شأن آدمی نیست،در این جا نیز شخص باید با جانشین قرار دادن ادراك صور خارجیه 
بر صور خیالیه،مانع دامن زدنِ حس مشترك به ادراك صور خیالیه نامطلوب گردد و بدین طریق مراقبت 

  .برحفظ طهارت نماید
ق اعمال و کردار و نیات و ادراکات خود،عقل را حاکم سازد که اما عمده آن است که انسان در مطل

،آنگاه تمامی شءون نفس در تحت انقیاد اگر در انسان عقل حاکم شود و سلطنت قوا را بر عهده گیرد
از آن پس دیگر خودِ عقل،آدمی را به سوي کماالت .عقل قرار گرفته و جملگی عقالنی می شوند

  .انسانی سوق می دهد
نٍ و ال یحجبه شیء با من ال یشغَلُه شأنٌ عن شأ«قوه حس مشترك را مظهر اسم شریف  :تبصره

  .ذکر نموده اند،از آنجا که این قوه در آنِ واحد توانایی ادراك مدرکات گوناگون را دارد »عن شیءٍ
عنفوان وقتی در «: جناب حاجی سبزواري در کتاب درسیِ اسرار الحکم در این باره می فرمایند

قد علم اولوا األلباب أنّ ما  «:فرموده است)علیه آالف التحیِه و الثناء(شباب از آن باب که حضرت رضا 
در اندیشه آیتِ این اسمِ شریف حق بودم که من ال یشغله عن شأن،در رؤیا » هنالک ال یعلم إالّ بما ههنا

ودم دیدم که در آنی واحد شخص چون در بیداري مالحظه نم»حس مشترك آیتی است«: بزرگی فرمود
می بیند و می شنود و سخونت و برودتی و نعومت و خشونتی و نحو اینها در مواضعی از بدن لمس 
می کند،و در همین حال در ذائقه او حالوتی و در شامه او رایحه طیبه باشد،حس مشترك به جمیع اینها 

،یکی از کیفیات ستند و تخالف نوعی دارنددفعه واحده خبیر است و هر یک از اینها از عالمی ه
اسرار الحکم با (» ...مبصره،و یکی از کیفیات مسموعه، و یکی از کیفیات فعلیه و انفعالیه است و همچنین 

  )385ص » ره«تصحیح و تعلیق عالمه شعرانی

  
  
  



  ّة خیال قو
قاتِ حواس ثبت و حفظ اي که صور محسوسات را بعد از زوالشان از مسامتتِ حواس یا از مال قوه

داريِ صورِ گرد آمده در حس مشترك را بر  پس خیال وظیفۀ حفظ و نگه. کند، قوة خیال نام دارد می
  .عهده دارد

چرا همان حس مشترك در حفظ صور مدرکه کافی نیست و محتاج به حس دیگر : اگر بگویید
رِك فقط است و یا حافظِ فقط، و آید یا مد زیرا از یک حس دو کار نمی: گوییم در جواب می! است؟

مدرِك فاعل است و حافظ قابل، و ادراك را حرارت و رطوبت باید و حفظ را برودت و یبوست و این 
  .دو با هم متضادند و ضدیت دلیلِ تغایر و تعدد است

اگر کسی اشکال کند و بگوید چه بسا ممکن است شخص خورشید را نگاه کند و شَبحِ خورشید 
تمثل شود و چون چشم از جرم خورشید اعراض کند، آن شَبح زمانی در بصر باقی بماند و در چشم م

و یا صداي قَوي مدتی پس از اعراض، . حتی چه بسا بر غریزه حدقه مستولی شود و آن را تباه کند
ایم که محسوس ولو بعد از غائب شدن از  خالصه این که مواردي یافته. صاحب گوش را آزار دهد

یا خارج شدنِ از محاذاتِ حاس، همچنان اثر خود را در حاس حفظ کرده، بی آن که اثر آن به حاس و 
  . شود خیال منتقل شده باشد، پس قولتان مبنی بر تغایرِ مدرِك و حافظ باطل می

این نحوه بقاي صورت بر اثر تأثّر محلِ حس است از محسوسِ قوي و این : گوییم در جواب می
  !فافهم.  صور محسوسه و معانی جزئیه را در مدت معتد به است,یال و حافظهغیر از حفظ کردنِ خ

  دلیل مغایرت خیال با حس مشترك
سهو .  دلیلِ دیگر بر مغایرتِ حس مشترك و خیال، عروضِ سهو و نسیان در خاطرات آدمی است

اما پس از آن است که خاطرات گذشته مدتی از خیال که حافظ صور است ذهول یابد و فراموش شود 
کمی التفات و توجه و تأمل دوباره بازگشته و در موطن حس مشترك مورد ادراك قرار گیرد و نسیان 
آن است که خاطرات گذشته چنان از خیال زایل شود که هرگز به یاد نیاید تا جایی که نیاز به کسب 

  . دوباره باشد
بود عروضِ امري به نام   صور نمیفرمایید که اگر قوة مدرِکه صور غیر از قوة حافظۀ تصدیق می

  .آمد که آدمی هر آن، صور مخزونه را در حالِ ادراك بود و سهو هرگز پدید نمی سهو بی معنی بود چرا



 دیگر بر مغایرت حس مشترك و دلیل«: جناب حکیم متألّه سبزواري در بیان این دلیل فرماید
شود که در ذهول و سهو،  درك میخیال آن است که گاه ذهول و سهو و گاه نسیان نسبت به م

شود و سبب آن است که در آن دو تا، صورت از مدرِکه رفته و  شود و در نسیان، نمی استرجاع می
شود و در نسیان، از خزانه هم نرفته لهذا ادراك جدید از  اش رفته، لهذا استرجاع می از خزانه

  67».خواهد مشاعر می
چون «:  در بیان دلیل مذکور فرمایدعلیھ رحمةاهللاعالمه شعرانی معرِض از متاع دنیا، عالم ذوالفنون، 

کند همیشه پیش او حاضر نیست مانند صورتهایی که در خواب دیده  آنچه حس مشترك ادراك می
یا حلقه آتشین که وقتی مشاهده کرده است اما از نفسِ او به کلّی محو نشده است چون پس از 

شود و خواب خود را بیان   چه دیدي؟ در نظرش حاضر میبیداري از او بپرسند دیشب در خواب
ها و چیزهاي دیگر که پیش از این دیده و عبارات و   و باغها  و همچنین شهرها و خانه.کند می

اشعاري که حفظ کرده بالفعل در ذهنش نیست اما به اندك التفات یا تأمل در ذهنش حاضر 
فس بود وگرنه او با آن که از اول حفظ نکرده است شود و البته وقتی که حاضر نشده بود در ن می

کند غیر حافظ است که آن را نگاه  فرق نداشت، ناچار قوه حس مشترك که قبول صورت می
دارد، و شاید بعض حیوانات قوة خیال نداشته باشند و صورتها را حفظ نکنند چنان که حشرات  می

زنند و   که راهی به بیرون است خود را به آن میمانند پروانه و زنبور چون روشنی بینند به گمان آن
ماند که مانعی  شوند و در حافظه آنها نمی بسا شیشه مانع باشد یا آتش و راه نیابند اما مأیوس نمی

کند اما مانع  جویی حمله می اما خروس چون مثال خود را در آیینه بیند ابتدا به ستیزه. در میان است
بینیم  باري در انسان یا حیوان چون . شود د و پس از تکرار مأیوس میمان اش می بیند در حافظه می

حافظه صور در بعضی هست و در بعضی نیست اما حس مشترك در همه هست گوییم دلیل 
 خالصۀ سخن در اثبات خیال و مغایرت آن با حس مشترك این که ما صور 68».مغایرت دو قوه است

کنیم و با  کنیم، گاهی بعضی از آنها را فراموش می دراك میبسیاري از اشیاء را در خواب و بیداري ا
. آوریم بدون آن که براي تحصیل دوبارة آنها کسبِ جدیدي کرده باشیم اندك تأملی آنها را به یاد می

شد بلکه چه بسا انسان  پس آن صور در ما موجود بود وگرنه با التفات و تامل در نزد ما حاضر نمی
بندد تا تجمع بال و جمعیت خاطر فراهم  هایش را می زونات ذهنیِ خود چشمبراي حاضر نمودن مخ
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غیبوبت ماده و صورتِ آن از حس مشترك هرگز به یادت از پس خیال اگر نبود هیچ چیز بعد . آید
شناختی و فرق میان دوست و دشمن و ضار و  آمد و هرگز شخص را از ادراكِ دوم و سوم نمی نمی

و نیز دانستی که حس مشترك قابل صور است . شد امر معاش و معاد بالکل مختل مینمودي و  نافع نمی
  .و حافظ صور غیر از قابل صور است

و اما سلطان قوة خیال همچنان که ذکر شد در مؤخّر بطن اول دماغ است و آن به حس مشترك 
یلِ صور به حس تر است تا بدین نزدیکی سهل و سریع باشد تحو نسبت به دیگر قواي باطنی نزدیک

 ,و نیز توجه داشته باش. داري مشترك براي ادراك و نیز اخذ صور از حس مشترك براي حفظ و نگه
همچنان که بیان شد این عضو خاصِ از دماغ که جایگاهی برايِ قوة خیال شناخته شده است به عنوان 

اید، نه این که قوة خیالِ آلت و معدي است براي نفس ناطقه که از طریق قوة خیال انشاء و ایجاد نم
مجرده که دلیل بر تجرد آن خواهد آمد، منطبع و حالِّ در این موضع جسمانی شده و به تبع آن خود نیز 

  .جسمانی گردد

  مبداء اول تحریکات 
قوة خیال در انسان : خواجۀ طوسی در شرح فصل چهاردهم نمط ششم اشاراتِ شیخ رئیس گوید

این سخن از ) القوة الخیالیه فی االنسان هى المبداء االول لتحریک بدنه (مبداءِ اول تحریک بدن اوست
زیرا قوة عاقله تجرد تام دارد و قوة . تر از قوة عاقله است آن جهت است که قوة خیال به بدن نزدیک

خیال تجرد برزخی که خیال برزخ بین طبیعتِ بدن و قوة عاقله است و به همین علّت، مقام عقل ارفع 
یابد، یعنی صورتی به  پس آنچه را که عاقله اندیشیده در قوة خیال تمثّل می.  از خیال استو اشمخ

شود و  وزان آنچه اندیشیده در این کارخانۀ صورتگريِ انسان به نام خیال بر سبیل محاکات منتقش می
اء ثانی و لذا به این مناسبت قوة عاقله مبد. گردد این صور منتقشه موجب انفعال بدن و حرکت او می

اند به خوبی  چنان که در اطفال که هنوز به مرحلۀ عقل نرسیده. قوة خیال مبداء اول حرکات بدن است
همین قوة . هاي خیالی است مشهود و معلوم است که مبداء اول تحریک بدن آنان قوة خیال و خواسته
  .ار آنها مبداء عقلی نداردخیال مبداء اول تحریک بدن حیوانات نیز هست با این تفاوت که افعال و آث



  ّد قوة خیال سخنی در تجر
گفتیم که شیخ رئیس بوعلی سینا در شفا به روال عادي مشّاء پیش رفته و قائل به جسمانیت ادراكِ 

اشارات و «تصریح بر تجرد خیال نموده و در » مباحثات«حسی و خیالی و وهمانی شده است، اما در 
  . لی و عقلی نفس اقامه فرموده استچند دلیل بر تجرّد خیا» تنبیهات

معنی تجرّد این است که موجود مجرد وراي این عالم مادي طبیعی است و به عبارت دیگر 
ي و برهنه از ماده رو معنی تجرد خیالی برزخی این است که موجود مجرد خیالی عا. جسمانی نیست

د عقلی این است که موجود است اما متصف به احکام ماده چون شکل و اندازه است و معنی تجر
  .مجرد عقلی هم عاري از ماده است و هم عاري از احکام ماده

 » الحجج البالغه على تجرد النفس الناطقه« در کتاب قیم فداه روحيزادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن
 تجرد الب چهار بابِ تجرد اطالقی و تجرد برزخی و تجرد عقلی و فوققادلۀ تجرد نفس ناطقه را در 

با عباراتی » گنجینه گوهر روان«عقلی به لسان تازي بیان نمودند و نیز در دفتر واال گهرِ جاودان به نام 
گویا و شیوا و رسا هر یک از آنها را به زبان پارسی، شیرین و دلنشین بیان نمودند که این هر دو کتاب 

  .پژوه هوشیار است مایۀ رستگاري و شادکامی جاودانی هر دانش
 اما باید دانست دانشمندانی که در تجرد نفس ناطقه ادله اقامه نمودند بسیاري از آن ادله مثبِت و

اي که در آن حرف از اشباح و صور به میان  تجرد برزخی قوة خیال است و آن عبارت است از ادله
 خیال اثبات تبهمرکنند اما در حقیقت تجرد نفس در  آمده که اگرچه اینها تجرد نفس ناطقه را اثبات می

زیرا خیال شأنی از شئون نفس است، لذا تجرد خیال همان تجرد برزخی نفس است و آن . شود می
اي که در آنها کلیات محضه و حقایق و فعلیات صرفه اتّخاذ شده است مثبت تجردِ نفس در مقام  ادله

  .نسانی را مقام فوق تجرد استشود که نفس ناطقه ا باشند و در آینده به برهان معلوم می قوة عاقله می
سزاوار است قبل از اثباتِ تجرد قوة خیال یا تجرد برزخی نفس ناطقه، مختصري پیرامونِ غیریت 

اي قرار دهیم براي اثبات تجرد قوة خیال، چرا که دلیل بر  نفس با بدن سخن بگوییم و آن را مقدمه
شود، اگر چه اصلِ ماوراء بودنِ   نفس نمیصرفِ مغایرت نفس و بدن، دلیل بر تجرد برزخی یا عقالنی

گوهر نفس از عالم جسمانیت را رساننده است، اما در مقابل، دلیلی که بدان اثبات تجرد برزخی یا 
خواهیم آن دلیل تجربی  عالوه بر این که بدین بهانه می. رساند شود مغایرت را نیز می عقلی نفس می

  .یت دارد، ذکر نماییمجناب شیخ را که در امر تفکّر بسیار اهم



جناب شیخ رئیس بوعلی سینا در نمط سوم اشارات و در دو جاي نفس شفا، یکی در فصلِ اول 
مقاله اولی و دیگري در اواسط فصل هفتم مقاله پنجم، در اثبات نفس ناطقه یا غیریت نفس از بدن 

که ویشتن را چنین پندار خ«: مفادِ گفتار ایشان در نمط سوم اشارات چنین است. افاضه فرموده است
تمام اندام تندرست و خردمند، چشمها بسته و انگشتان گشاده، دستها و پاها باز و دور از بدن و از 
یکدیگر، در هوایی که اندازه گرمیِ آن با گرمی تنت برابر، در فضایی آرام و خاموش که نه به 

دي، و در آنگاه تنها به بودِ خودت اي و نه بر چیزي ایستاده، به یکبارگی آفریده ش چیزي وابسته
  .»آگاهی و جز آن از همه چیز ناآگاه

 در درس بیست و دوم دروس علیینی معرفتِ نفس در فداه روحيزادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن
اندامی، هیچ عضوي از چون تمام «: فرمایند مقام توضیح هر یک از این کلماتِ دلیل تجربی شیخ می

 بیماریهاي بدنی ,چون تندرستی. طن در فرض مذکور فرو گذار نشده استاعضاي ظاهر و با
نیست تا به درد عضوي و بیماري تن بدان توجه داشته باشی و منصرف به بدن گردي و به حالی 

 به ,و چون خردمندي و در حالِ صحت عقلی. از احوال خودت که جز ذات تو است توجه کنی
نگري و بدان توجه نداري   به بدن خود نمی,ها بسته استو چون چشم. ذات خویشتن آگاهی داري

انگشتان گشاده و دستها .  تویی تو است یا چیز دیگر است و با تو چه نسبت دارد,که آیا این بدن
و پاها باز و دور از بدن و از یکدیگرند تا به تماس آنها به یکدیگر و به برخورد آنها به بدن توجه 

در هوایی که گرمی آن با گرمی تنت برابر . و به بدنت جلب نکنندتو را به عضوي از اعضایت 
است تا به زیادت و نقص درجه حرارت هوا نسبت به درجۀ حرارت تن از گرما و سرما توجه به 

 تو را باز ندارد و متوجه به غیر خود نشوي و ,در فضایی آرام و خاموش تا آواز بیرون. بدن ننمایی
اي، تا وابستگی تو به آن  در آن فضا نه به چیزي وابسته.  بدنت نشودیا خود آن سبب توجه تو به

 که اگر ,اي و نه در آن فضا بر چیزي ایستاده.  هم به آن چیز و هم به بدنت توجه ندهد,چیز تو را
شوي  بر زمین و چیز دیگر ایستاده باشی بر اثر تماس و برخورد پاها به آن چیز متوجه بدن می

و چون فرض شود در فضا معلّق و آویخته باشی نه وابسته به چیزي و نه . ن همچنان که به غیر بد
 هیچ حالت ,ایستاده بر چیزي، به بدن و غیر بدن توجه نداري و چون به یکبارگی آفریده شدي

تذکّر به اندام و اعضایت نداري که مبادا این تذکر تو را توجه به عضوي از اعضایت دهد چه اگر 
گی نباشی و تدریجی باشی این خلقت تدریجی موجب تذکر به بدن و اعضاء و آفریده به یکبار

  ».اندام تو خواهد شد



اي مگر از ذات  اگر بتوانی خود را در چنین حالی قرار دهی خواهی دید که از همه چیز غافل شده
خبري اما در عین  خودت، یعنی حتی از این که جسم و دست و پا و اعضا و جوارحی داري هم بی

حال از خودت با خبري که انسان در مستی و هوشیاري، در خواب و بیداري هرگز از خوديِ خود 
، چرا که در غیر این صورت با  شود که نفس موجودي است غیر بدن شود، پس معلوم می غافل نمی

  .بینیم چنین نیست غفلت از احوال بدن باید از ذات نفس نیز غافل شویم و حال این که می
پردازیم به بیان تجرد قوة خیال که همان تجرد برزخی  یان مغایرت نفس و بدن نمودیم میحال که ب

از جانب حکماء ادله بسیاري در مقام تجرد برزخیِ نفس ناطقه اقامه شده است مثالً . نفس ناطقه است
 اکتفا در این جا ما به ذکر یک دلیل. در اشارات و در اسفار ادلۀ متعددي در این امر وارد شده است

  .نماییم چرا که یک دلیل محکم و برهان مسلّم در اثبات مدعی کافی است می
 آن را از جناب مولی فداه روحيزادة آملی  یکی از آن ادله، دلیلی است که حضرت استاد عالمه حسن

. ندا اند و آن را به عنوان اولین دلیل تجرّد برزخی نفس قرار داده صدرا به نقل از افالطون نقل نموده
 مانند دریایی از زیبق و کوهی از یاقوت است که در خارج وجود صوري«: تقریر آن این است که

این صور . دهیم کنیم و بین این صور خیالیه و جز آنها تمیز می لکن ما آنها را تخّیل می. ندارند
ایم و  ردهاند، چگونه امور وجودي نباشند و حال این که ما هرگاه زید را تخیل ک امور وجودي

کنیم که البته بین این دو صورت محسوس و متخیل فرق  ایم حکم می سپس آن را مشاهده کرده
است، و اگر این صور امور موجود نبودند این حکم در کار نبود و ممتنع است که جاي این صور 

نسبت شیء جسمانی باشد، یعنی از این عالم مادي باشد زیرا همگی بدن ما به نسبت صور متخیل 
توان گفت  و نمی. شود بنابراین چگونه صور عظیم بر مقدار صغیر منطبع می. اندکی با بسیار است

که برخی از آن صور در بدن ما منطبع است و برخی از آن در هواي محیط به بدن ما، زیرا که هوا 
ه تفرّق و بایست ب و از آن جمله بدن ما، و همچنین آلت نفوس ما در افعال نفوس نیست وگرنه می

بایست شعور ما به تغییرات هوا مانند شعور ما به تغییرات  تقطّع هوا، نفوس ما دردناك شود و می
   محل این صور امري غیر جسمانی است و آن نفس ناطقه استپس روشن شد که. اَبدانِ ما باشد

 69».نفس ناطقه مجرد استپس ثابت شد که 

 دیگر مدارك باطنه مجرد است و هریک از قوا و آالت، دانستیم که قوة خیال مانند بنطاسیا و پس
اند براي تأثیر و فاعلیت آن در عالم مثال اصغر، به تعبیر دیگر هر یک از قوا شئون  وسائط اعدادیه نفس
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اند و هیچ در فعل خود استقالل وجودي ندارند بلکه این  گوناگون یک حقیقت واحده به نام نفس ناطقه
اما باید توجه داشت که تجرد قوة خیال . ک از قواي خود به فعلی مشغول استنفس است که در هر ی

تجرد برزخی یعنی تجرد غیر تامه است بدین معنی که صور خیالیه اگرچه عاري از ماده و بعضی از 
احکام ماده هستند اما برهنه از تمامی احکام ماده نیستند بدین معنی که صور خیالیه اگرچه فاقد ماده و 

به تعبیر . باشند ت و قوة منطوي در ماده هستند اما داراي شکل و مقدار و رنگ و بوي خاص میحرک
دیگر صور خیالیه نه مانند صور عقلیه مجرد محض هستند و نه چون جسم و جسمانی مادي صرف، 

از . شندبا بلکه برزخی بین آن دو هستند، یعنی از جهتی مغایر با هر یک و از جهتی مشابه با هر یک می
آن جهت که احکامی چون حرکت و قوه در آن راه ندارد مانند صور عقلیه و از آن جهت که واجد 

و آن که گفتیم در صور خیالیه، حرکت و قوه نیست . باشد شکل و مقدار است مانند اجسام خارجیه می
شود و  گون نمیبدین معنی است که چون انسان آن صور را ادراك نمود به فعلیت رسیده و هرگز دگر

حرکت و استکمال از نقص به کمال در آن راه ندارد، برخالف اشیاء خارجیه که همواره در حرکت از 
  .اند قوه به فعل و از نقص به کمال و از ضعف به شدت

  روح بخاري
اند به این که حالتی است عارض بر حیوان که در آن حال، نفس از حس و  خواب را تعریف نموده

ۀ خود که همان افعال قواي نباتیه است ادامه  ه باز میحرکت ارادیایستد، اما همچنان به افعال طبیعی
باشد البته نه به  الزمۀ این حال رجوع روح نفسانی و انقطاع آن از آالت به مبداء، اعنی عقل می. دهد می

یشتر تعریف براي فهم ب. ماند صورت کلی، بلکه مقدار کمی از این روح نفسانی در آالت باقی می
  .مذکور الزم است مقداري پیرامون روح بخاري عرایضی تقدیم بداریم

قبل از هر چیز باید دانست که روح را در صحف عقلیه و عرفانیه اطالقاتی است؛ من جمله روح را 
بر شعاع خارج از بصر بنابر سخن ریاضیون و قول منسوب به آنان در ابصار به خروج شعاع، اطالق 

غیر از این دو مورد روح را بر نفس . کنند دیگر این که اطباء روح را بر روح بخاري اطالق می. دان کرده
الجمع انسان که فوق مقام  ناطقه و همچنین بر جان حیوانی و نیز بر روح القدس و همچنین بر مقام یوم

  . اند قلب انسان است اطالق کرده
لذا . باشد ست و هر معنی غیر از معناي دیگري میپس لفظ روح را به اشتراكِ اسم، معانی متعدد ا

باید بسیار توجه داشت که این اطالقات محصِّل را به اشتباه نیندازد و معناي خاصی از آنها را که در 
جایی اراده شده به معناي دیگر آن اشتباه نگیرد و این فرع بر آن است که محصل در ابتدا هر کدام از 



 بشناسد و بداند که مثالً اگر در روایتی روح نفسانی را به گُالبی که در گُل این اصطالحات را به خوبی
اند، مراد روح بخاري است نه روح مجرد نفسانی و روح القدس و نفس ناطقه و مقام  است تشبیه نموده
  .یوم الجمع انسانی

تی بپندارند که عدم توجه به این اصل باعث شده که عدة بسیاري از متقشّفین با شنیدن چنین تعبیرا
مراد از روح، در این گونه روایات، نفس ناطقۀ انسانی است و همچنان که گالب در گُل، جسمانی و 
منطوي در آن است پس نفس ناطقۀ انسانی هم باید جسمانی و نه مجرد و نیز منطوي در بدن بوده 

  . اند پرداختهاند،  و بدین طریق به رد حکمایی که قائل به تجرّد نفس ناطقه شده. باشد
مسائل باید گفت که اصل، گونه  در این«: فرمایند  میفداه روحيزادة آملی حضرت استاد عالمه حسن

یعنی باید ببینیم از دلیلِ عقلیِ ناصع و خالص چه ،  استمتبعبرهان عقلی، دلیلِ عقلی است و 
.  بزرگان باید تأمل بسزا کرددر گفتار ».آید گوید؛ وگرنه دور الزم می شود و برهان چه می استفاده می

ّ و انکار نکنید که  رسد تبادر به رد تا مشکلی می« :و به قول متألّه سبزواري در خطبۀ اسرارالحکم
  :مثنوي. »ّ و انکار مطالب عالیه را فهمیدن هنر است نه رد

  گـر نداري تو سپـر واپس گریـز     ها چون تیغ فوالد است تیز   نکته              
ترین جسمِ سیالِ حار است که متکون از عناصر  ما روح بخاري چیست؟ روح بخاري رقیقو ا

یابند از لطافتِ آنها  به تعبیر دیگر وقتی اخالط اربعه با هم امتزاج می. باشد امتزاج یافته و مزاج شده می
جسام و مرکب لذا روح بخاري را الطف ا. آید روح بخاري و از کثافتِ آنها اعضا و جوارح پدید می

  .اند اولی نفس ناطقه گفته
باشد، به همین دلیل آن را روح  روح بخاري حامل قواي حس و حرکت بلکه حامل همۀ قوا می

گانۀ قواي انسانی و حیوانی و نباتی، به سه  خوانند و روح بخاري را به جهت اقسام سه حیوانی نیز می
  . اند کرده تقسیم نفسانیصنفِ روح بخاري طبیعی و حیوانی و 

در کتب تشریح اعضاي انسان به رئیسه و غیر رئیسه تقسیم شده است؛ اعضاي رئیسه مباديِ قوایند 
  .که در بقاي شخص یا در بقاي نوع به آن اعضا نیاز است

اند با  اند؛ قلب و دماغ و کبد، و رئیسه به حسب نوع همان سه رئیسۀ به حسب بقاي شخص سه
  .اُنثَیین

اند و یا نه خادمند و نه قابل؛ اعضاي خادم بر دو  اند یا قابل رئیسه  یا خادم رئیسهاعضاي غیر رئیسه
اند یا مؤدي، خادم مهیئ مانند ریه براي قلب و معده براي کبد و آالت غذا براي کبد و  قسمند یا مهیئ

 براي قلب و اورده طبقۀ شبکیه براي دماغ و اوعیۀ منی براي انثیین، و اعضايِ خادم مؤدي مانند شرایین



اند مانند لحم،  اي که قابل رئیسه براي کبد و اعصاب براي دماغ و احلیل براي انثیین، اعضاي غیر رئیسه
  .اند و نه خادم رئیسه و نه قابل رئیسه مانند استخوانها و غضروفها و اعضایی که نه رئیس

و کبد مبداء قوة تغذیه غرض این که قلب مبداء قوة حیوانی و دماغ مبداء قوة حس و حرکت 
باشد و قسمی قواي  به بیان دیگر قوا بر سه قسمند؛ قسمی قواي طبیعی است که مبداء آن کبد می. است

  .باشد باشد و قسمی قواي نفسانی است که مبداء آن مغز می حیوانی است که مبداء آن قلب می
باشد، اعم  احساسی آن میو اما جسم لطیفی در هر شیء متحرّکی است که حامل قواي تحرّکی و 

از این که حس و حرکت حیوان بر اساس علم و شعور نباشد مانند نباتات و یا باشد مانند حیوانات و 
این جسم لطیف که الطف اجسام است، روح بخاري نام دارد و به حسبِ سه قوتِ طبیعی و . انسانها

ه همان روحِ حیات اعنی روحِ حیوانی گان اح سهروباشد، و اصلِ این ا ، سه قسم مینفسانیحیوانی و 
ها و   اند، شعبه باشد، و آن دوي دیگر که روح نفسانی و روح طبیعی است که منبعث از قلب می

هاي اویند که چون به کبد رسد به نام روح طبیعی و چون به دماغ رسد به نام روحِ نفسانی  شاخه
  .اند  هر سه روح بخاريو. گردد، چنان که در قلب به نام روح حیوانی موسوم می

  سه قسم ارواح حامل شد چو محمول 
  ولـر از آن نیست معقـکه بیش و کمت                                                    

  چو اصـل جملـگی روح حیـاتـست    
  ستــاتـبـثبا ر از وي ـدو قسم دیگ                                                    

  
  یست در دل     نبـدان خـود روح حیوان

  اصلحـوت دم گشت ـه او از صفـک                                                    
  چو آیـد در کبـد روح طبیعـی است    

  ان ربیعی استـا چو اغصـزو اعضـک                                                   
  افت تعدیل   چو شد انـدر دمـاغ و یـ

      ز حیـوانـی به نفسـی گشـت تبدیـل                                                   

  : در این باره فرمایدخالصۀ الحکمۀجناب بهادرخان در کتاب شریف 

ي ثالثه، و آن قوتی است که متعلق به روح ا آن قومست ازسیو که قسم نیهو اما قوت حیوا«
ست در ادراك و  آنممدو  روح نفسانی برب آن و آلت حرارت غریزي و مدحیوانی و مرک

رسد و فایدة آن حیات بخشی  تحریک، مبداء آن قلب است و به واسطۀ شرائین به سایر اعضاء می



و زنده داشتن کل اعضاء است و مهیا داشتن براي قبول قوت و روح نفسانی و طبیعی و انبساط 
ة دخانیه، ها براي ترویح روح به نسیمِ بارد خنک و اخراج ابخرة حارقلب و شرائین و انقباض آن

 شدید الحرارت، دائم محتاج به ترویح است و ریۀ شرایین و قصبۀ ریه نیزیرا که روحِ حیوا
گردد و ادخال  اي، هوايِ بارد بدان نرسد محترق می ّحه و خادم ترویح آنند که اگر دمی و لحظه مرو

و آن قوت . به طریق دهان و هم به طریق بینی و هم منافذِ تمام جلد بدن استنسیم بارد بدان، هم 
شعور است و به قوتِ نفسانی به جهت آن که متعلق بدن  شبیه است به قوت طبیعی در آن که بی

شعور  اختیار و بی بی، پس به وجهی طبیعیِ بیضاست تحریک قوت فرحی و خوفی و شهوي و غ
 قوت نفسانی کات و افاعیلرو هر چند مبادي کل مداريِ با شعور، است و به وجهی ارادي اختی

است و لیکن تقویت و امداد همه از قوتِ حیوانی است زیرا که چنانچه ذکر یافت حیات مقدم بر 
اعانت حرارت صادر  کل است و نیز مساوق و مع با حیات و حرارتِ غریزي است، و هیچ فعلی بی

و قسم است؛ غریزي که متعلق به روح حیوانی است و معین گردد و کل حرارت در بدن د نمی
روحِ طبیعی است و معین تغذیه و تنمیه و تولید مثل است اما با  که متعلق به اسطقسیحیاتست، و 

  .70»قوت حیوانی نه به تنهایی
و اما باید دانست که روح بخاري مظهر روح نفسانی است و روح نفسانی به توسط روح بخاري به 

یابد، چرا که روح نفسانی در غایت لطافت است و بدن در غایتِ  تعلق تدبیري و استکمالی میبدن 
کثافت، پس براي تصرّف لطیف در کثیف البد است به وجود متوسطی که بین آن دو مناسبت ایجاد کند 

بار اند که نفس مجرد اولین  و آن نیست مگر روح بخاري، لذا روح بخاري را مرکب اولی نفس شمرده
  .کند گیرد و پس از آن به بدن تعلّق پیدا می به روح بخاري تعلق می

  :  آمده استفداه روحيزادة آملی   هزار و یک کلمۀ حضرت استاد عالمه حسن321در کلمۀ 
 برزخ بین مجرد و مادي است و آن از ّ  که کأناي ترین اجسام است به گونه روح بخاري لطیف«

 نفس  اولیۀمطی این روح بخاري. م و صفراء و بلغم و سوداء استامتزاج لطائف ارکان اربعه د
الحدوث است و لیکن در عین حال تعلّق مجرد با جسم کثیف  نیۀاست زیرا که نفس اگرچه جسما

واسطه جسم لطیف، معقول و ممکن نیست و هر چه اعتدالِ روح بخاري بیشتر و بهتر باشد آثار  بی
  .»برتدتر است، ف تر و نورانی نفس قوي
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باشد که مِن جملۀ آن قوا، قوة خیال  غرض این که حامل تمام قواي انسانی در بدن روح بخاري می
کند و یا از آالت به  اند در هنگام خواب، روح نفسانی از ظاهر به باطن رجوع می و این که فرموده. است

  !فافهم.  مجرّد نفسانیشود، مراد روح بخاري نفسانی است نه روح قلب که مبداء آن است منقطع می

  فعل دیگري از ناحیۀ قوة خیال 
دار صورتگريِ معانی در سیر  داري صورِ جزئیه محسوسه، عهده قوة خیال عالوه بر حفظ و خزینه

داري آنها در خود نیز هست و این از اعاظم عجائب نفس است که بدین واسطه قادر بر  نزولی و نگه
به تعبیر . الب اشکال و مقادیر و الوان خاص استقیِ جزئیه در صورتگري معانیِ کلیۀ مرسله و معان

اي را که وهم ادراك نموده  اي را که عقل ادراك نموده و یا آن معانی جزئیه دیگر خیال آن معانی کلیه
کند، تا جایی که این صور  در خود تمثل داده و صورتی به وزان آن معنی بر سبیل محاکات منتقش می

الخیالُ  «:اند لذا فرموده. شوند یا صدور افعال گوناگون از ناحیۀ نفس و قواي آن میموجب انفعال و 
  . یعنی جبلّی و سرشت خیال بر حکایت نمودن است» جبِلَت لِلمحاکات

آن که گفتیم کار خیال این است که معانی را در سیر نزولی صورت و شکل دهد، بدین جهت 
شوند و بعد از آن معقول  شوند و بعد از آن متخیل می درك میاست که در سیر صعودي، اول مادیات م

گردند و لکن در سیر نزولی، اول مجردات و معانی، معقول فرد قرار گرفته سپس متخیل شده و پس  می
گیرند، بنابر آنچه که حضرت آقا در اصل دوازدهم رسالۀ  از آن در حس مشترك مورد احساس قرار می

  .اند تقریر نموده انسان در عرف عرفان
و اما محاکات خیال نیز خود انواع گوناگون دارد؛ گاهی خیال از قواي نباتی چون غاذیه حکایت 

بیند، گاهی  کند که مثالً وقتی رطوبت در بدن غالب شد فرد در خواب، صورت آبها و شناوري را می می
 مسموعات فرد در بیداري از کند که مثالً وقتی مرئیات و خیال از مدرکات حواس ظاهري حکایت می

بیند، گاهی خیال از قوتِ نزوعیه و شوقیه  شخص خاصی زیاد شد، صورت همان را در خواب می
کند، گاهی هم از عقل و  کند، گاهی خیال از وهم و مدرکات جزئیه وهمانی حکایت می حکایت می

ا که در نهایت کمال قرار دارند کند، بدین طریق که معقوالتی ر معقوالت کلیۀ مرسلۀ عقلیه حکایت می
دهد چنان که  به واسطۀ برترین محسوسات و کاملترین آنها از قبیل چیزهاي نیکو منظَر انجام می

ترین آنها از قبیل اشیاء زشت  ترین معقوالت و ناقص وسیله پسته محاکات از معقوالت ناقصه را ب
تر هستند  نفوسی که قويبه طور کلّی «: ودندفرم  میفداه روحيحضرت استاد عالمه. دهد منظر انجام می



گیرند اما نفوس دیگر حقایق را  ها می الب الفاظ و عبارات و نوشتهقحقایق را اغلب در خواب، در 
  .» لهخُلِقَ لِما میسرٌکلٌّ . کنند بیشتر به صورت اشکال و صور و اشباح مشاهده می

ال آن است که هر چه طهارت و اعتدال مزاجِ نکتۀ دیگر راجع به صورتگري معانی از ناحیه قوة خی
  .تواند از عهدة صورتگري معانی درآید تر می فرد در این موطن بیشتر باشد، بهتر و شایسته

: فرمایند  در این باره در رسالۀ عظیم الشأن انسان در عرف عرفان میفداه روحيحضرت استاد عالمه
ـ یعنی کار خیال این است که در سیر نزولی قوة خیال بر تصویر و محاکات معانی سرشته است «

معانی را صورت و شکل دهد، چنان که قوة باصره بر دیدن سرشته شده است و قوة سامعه بر 
قوة باصره که در . شنیدن و همچنین قواي دیگر ظاهر و باطن که هر یک بر کاري سرشته است

 عکاسی اختراع کرده است که اجسام دستگاه چشم تعبیه شده است، بشر مانند آن را به نام دوربین
و اشباح را تصویر کند و لکن بدان حد نرسیده است که صنعتی را اختراع کند تا معانی را صورت 

یابد چه در خواب و چه در بیداري، همۀ آنها به  تمثالتی که در صقع نفس انسانی تحقق می. دهد
  قوة مانی خیال است، بلکه قوة خیال چیره دست، 

   در او حیران بماند71که صد مانی        کشاند چنان معنی به صورت می            
تر  و بدان که هر چه مراقبت و حضور عنداهللا کاملتر باشد، و مزاج انسانی به اعتدالِ ممکن نزدیک

تر  تر و سالم تر باشد، تمثالت در لوح نفس صافی تر و صحیح باشد و قوة خیال و دستگاه وي قوي
  .است

تر است،  آقا هر روز که مراقبتم قوي«:  در خلوتی به من فرمودسّره قدس عالمه طباطبایی استادم،
قوة متخیله که قوي باشد و در انقیاد و اطاعت قوة عاقله بوده . »تر است در شب تمثلّاتم صافی

کند، پس اگر مدرکات قوه عقلیه، ذوات  ه را به خوبی و درستی حکایت مییلباشد، مدرکات عق
اند بوده باشند، قوة متخیله آنها را به صور اشخاص انسان که افضل انواع  ه که عقول مفارقهمجرد

و اگر آن مدرکات معانی مجرده و احکام . اند در کمال حسن و بها در آورد محسوسات جوهریه
و اند در اسلوبی شیوا و شیرین درآورد  اند به صور الفاظ که به تعبیري قوالبِ معانیِ مجرده کلیه

اي که آن صورِ ذوات،  پس از آن هر دو گونه صور یاد شده را به حس مشترك دهد، به گونه
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ّ سمع گردند، و چنان مشاهده شود  مدركِ به حس بصر گردند، و این صور الفاظ، مدرك به حس
  72.»کند که گویی شخصی در کمال حسن و بهاء در برابر ایستاده و کالمی شیوا القاء می

  : ششم دروس معرفت نفس نیز آمده استدر درس شصت و
، دستگاه عکاسی نفس ناطقه است که اگرچه همۀ دستگاه صنعت عکاسی، مثالی و قوة خیال«

سازد و مشابه آن را در  نموداري از آن است و انسان آنچه را که در خود دارد به وزان آن می
 نعش و هر علت با معلولش اینکند، بلکه هر فاعل با نحوة فعلش و هر صانع با ص خارج پیاده می

زیرا که نفس ناطقه در . کند چنین است، ولی هیچ دستگاهِ صنعت عکاسی کار دستگاه خیال را نمی
دهد ولی دستگاه صنعتی فقط از محسوسات عکس  موطن قوة خیال، معانی را شکل و صورت می

و .  زمان بگذار تا وقت دگراینشوند،   میمصور و مشَکَّلمعانی در قوة خیال گیرد؛ اما چگونه  می
معنی را شکل و صورت . لکن ناگفته نماند که این عملِ نفس در کارخانۀ خیال امري شِگفت است

زنیم، حقاً هر اندازه در این موضوع بوالعجب تأمل بشود، جا دارد، و  دادن حرفی است که می
  ».شاید سرانجام به وادي حیرت بکشد

  مناسبات در صورتگريِ معانی
تر از این صورتگريِ معانی کلیه و جزئیه از جانب قوة خیال آن است که خیال عالوه بر  امرِ عجیب

مثالً . دهد تصویر معانی در خواب و بیداري، هر معنی را به صورتی خاصِ مناسبِ با آن شکل می
و معناي مکر و حیله را در قالب صورت روباه و معناي درندگی را در قالب صورت شیر و پلنگ 

معناي دشمنی را در قالب صورت مار و معناي علم و دانایی را در قالب صورت آب و معناي پارسایی 
را در قالب صورت برهنگی و معناي دولت و کامیابی را در قالب صورت روشنایی و معناي ریاست و 
منفعت را در قالب صور اسباب و آالت جنگ و معناي اکل غذاي حرام را در قالب صورت اکل 
گوشت خوك و معناي دزدي را در قالب صورت گربه و معناي میل به دنیا را در قالب صورت بازي با 
گربه و معناي خصومت را در قالب صورت خارپشت و معناي همراهی با مردم سخن چین را در قالب 

سؤال این است که مناسبت بین معنی و صورت چگونه . کند صورت سوسمار و امثال ذلک تصویر می
  ! م و آگاه بدین مناسبات است؟ت و چطور قوة خیال عالِاس
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مثالً در خواب ببینیم که . چه بسا ممکن است خوابی ببینیم که پس از چندي تعبیر به عکس شود
شود ضدیت نیز یکی  معلوم می. ایم اما در بیداري صاحب فرزند پسر شویم صاحب فرزند دختري شده

اِنَّ کلَّ ضدٍّ ند و اِنَّ کلَّ نِدٍّ «: اند ناسبت نیز هست لذا فرمودهاز مناسبات است و خیال واقف بدین م
است» ضِد هر متضادي مماثل «اند  این که فرموده. یعنی هر متضادي مماثل است و هر مماثلی متضاد

شویم به دنبال  بدین خاطر است که متضادان به نحوي طالب یکدیگرند مثالً ما وقتی تشنه می» است
رویم نه  شویم به دنبال پزشک و سالمتی می رویم نه به دنبال سنگ و چوب و یا وقتی بیمار می آب می

باشند پس معلوم  به دنبال قصاب و آهنگر، در حالی که آب و تشنگی و یا بیماري و سالمتی ضد هم می
 بدین خاطر »هر مماثلی متضاد است«: اند و این که فرموده. شود ضدان به نحوي خواهان یکدیگرند می

است که دو شیء مماثل اگرچه در ماهیت و لوازم ماهیت مماثل یکدیگرند اما هر یک وجودي خاص 
  : مالي رومی گوید. سازد کند و تماثل و دوئیت می غیر از دیگري دارند که آن دو را از دیگري جدا می

  ست ضدِّ پنهان بود  چونکه حق را نی   ها به ضد پیدا شود     پس نهانی                  
  :و نیز شیخ شبستري گوید

  ودي ــال بحـورشید بر یک ـاگر خ
  ودي ــوال بـک منـه یـاع او بـعـش                                         

  ن پرتو از اوست ـندانستی کسی کای
  ا پوستـز تـنکردي هیچ فرق از مغ                                          

  ّ است    دـاء به ضـۀ اشیـ جملورـظه
  ّ است انند و نه نِدـق را نه محـولی                                           

   همتـا ّ و چـو ذاتش را نبـاشد ضِد
  دانـم چـگـونـه دانـی  او را نمـی                                           

وارد است ) 401الدوله ـ ص   ـ نجم1ط( شیخ بهایی در جلد چهارم از کتاب کشکول ابی الفضائل
خواب :  رسید و گفتالّسالم علیھکه در کتاب تعبیر رؤیا جناب کلینی آمده که مردي خدمت امام صادق 

از «: امام فرمود. کرد اي در دست داشت و آن را حمل می زد و خربزه دیدم در باغم مرد کریمی قدم می
  .»ر تو را حمل کندهمسرت محافظت کن که مبادا غی

من در سفر بودم، خواب دیدم دو قوچ بر : و نیز مردِ دیگري خدمت امام رسید و عرضه داشت
زدند، چون چنین دیدم گمانم این است که او مرتکب امر خالف عفت شده و  فَرج همسرم شاخ می



ه آمدنت به خانه نزدیک دار، زیرا او چون شنید ک اهل و عیالت را نگه«: امام فرمود. عزم بر طالقش دارم
  .»باشد است اراده کرد موهاي زائدش را با قیچی برکند و این خواب حاکی از آن فعل عیالت می

مناسباتی که بین « در کتاب وزین ممدالهمم، فداه روحيزاده آملی به تعبیرِ حضرت استاد عالمه حسن
بیر از ظاهر به باطن علمی است تع. رقایق اسماي باطنیۀ الهیه و بین ظواهر صور است گزاف نیست

بس سنگین و از این که گفته شد گزاف نیست، جهت این است که خداي متعال واهب صور و 
هبه فرمود صورت را که لباس آن معنی است و در خور قامت  معانی است، همان طور که معنی را

از مشایخ حکماء و معنی است نیز او هبه کرده است و لطائف و دقائقی که در کتب تعبیر خواب 
آور است و علم تعبیر و  ّ منقول است و از اشارات آیات و روایات مستنبط است حیرت اهل سِر

شود، چنان که  تأویل فنی است که از خداي متعال جایزه به شخص تارك هواي نفس داده می
  ».داستان یوسف صدیق در قرآن و ابن سیرین معلوم است

یر خواب افراد به حسب ادیان و شهرها و امزجه و صناعات و عادات البته باید توجه داشت که تعب
کردند، وقتی براي جویا شدن تعبیر خواب  مختلف است، مثالً دو نفر خواب دیدند که شُرب شیر می

تعبیر خواب : ام، امام فرمود شغلت چیست؟ یکی گفت طلبه: خود نزد امام آمدند، امام از هر یک پرسید
تعبیرش مال و ثروت است : کاسبم، امام فرمود: شوي، و دیگري گفت اهللا عالم می شاء تو علم است و اِن

شود که تفاوت افراد در حِرَف و صنایع موجب گوناگونی تعابیر  معلوم می. شوي دار می شاءاهللا مال و اِن
بلکه چه بسا تعبیر خواب یک نفر به حسب دو وقت و به حسب دو عادت و به . شود خوابشان می

شود، چنان که  ب دو سِنّ و به حسب دو فصل و به حسب دو افق و به حسب دو حال مختلف میحس
خواب به مناسبت دین و حرفه و هیأت و اعمال مردم از اصل خود : فرمایند  میالّسالم علیھامام صادق 

شود به طوري که ممکن است خوابی براي فردي رحمت و همان خواب براي  متغیر و دگرگون می
مثالً اگر فرد مفسدي خواب ببیند که دستهایش به گردن بسته . ري عذاب و رنج و سختی باشددیگ

       :فرماید است تعبیر آن براي او رنج و عذاب و گرفتاري است، زیرا خداي متعال در قرآن کریم می
ان گفتند دستهاي خدا بسته ینی یهودیع 73)...قالَت الیهود ید اهللاِ مغلولۀٌ غُلَّت اَیدیهِم و لُعِنُوا بما قالوا (

ولی اگر .  به لعن خدا گرفتار گردیدند وو مغلول است، به واسطۀ این گفتار دروغ، دست آنها بسته شده
  .همین خواب را مرد صالحی ببیند دلیل آن است که از کارهاي ناشایسته و بدیها اجتناب خواهد کرد
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ام،  گفت در خواب دیدم که بر منبري نشسته سی که میسیرین در تعبیر خواب ک اند که ابن نقل کرده
رسی و اگر مفسِد نادرست  به بزرگی و شرافت می: فرمود اگر آن شخص اهل صالح و درستی بود می

  .تو را به دار خواهند کشید: فرمود بود می
ب اند خوا شود نیز گفته بر همین اساس که تعبیر خواب افراد به حسب اوقات گوناگون مختلف می

اند  حکایت کرده. تر از خواب آخر سال و خواب اول روز بهتر از خواب آخر روز است اولِ سال صادق
. خواب دیدم که از درختی هفتاد برگ شمردند و به من زدند: سیرین رفت و گفت مردي به نزد ابن

. ربه چوب زدندبه او در همان هفته هفتاد ضو زنند،  هفتاد ضربه چوب به بدن تو می: سیرین فرمود ابن
سیرین  سال دیگر همان مرد باز همین خواب را دید که هفتاد برگ شمرده از باغی به او رسیده، نزد ابن

: آن مرد گفت. رسد امسال هفتاد هزار درهم نقره به تو می: سیرین فرمود آمد و خواب را نقل کرد، ابن
گویی هفتاد هزار درهم  ند و امسال میزن چرا در تعبیر همین خواب پارسال گفتی هفتاد چوب به تو می

پارسال که تعبیر از من پرسیدي هنگام خزان بود و درختان خشک و : سیرین فرمود ابن! رسد؟ به تو می
و اکنون فصل بهار است و درختان رو به شادابی . برگهاي آنها ریخته بود تعبیر همان بود که به تو گفتم

و همان طور شد که گفته بود و آن مرد هفتاد . گویم ست که میو نمو و سرسبزي دارند و تعبیر این ا
  . شوند شود فصلهاي مختلف نیز موجب اختالف تعابیر می معلوم می. هزار درهم بدست آورد

شود، به طور کلی  همچنین خواب افراد به حسب تفاوت افراد در برتري و فضیلت نیز مختلف می
سلمان بهتر از خواب یهود، و خواب عالم بهتر از خواب خواب شیعه بهتر از خواب سنّی، و خواب م

جاهل، و خواب مرد بهتر از خواب زن صالحه و خواب صالحه بهتر از غیر صالحه، و خواب خواص 
بهتر از عوام، و خوابِ فیلسوفِ فقیه بهتر از فقیه، و خواب فقیه بهتر از اهل بازار، و خواب آزاد بهتر از 

  .ر از مست استبنده، و خواب هوشیار بهت
از آن جا که اکثر اوقات صورتگري معانی از جانب قوة خیال با تصرف قوة متخیله همراه است لذا 
بهتر است قبل از بیان ادامۀ مباحث مربوط به خواب، ابتداء به تعریف و تشریح قوة متخیله بپردازیم و 

  .   سپس مباحث مربوط به خواب و صورتگري معانی را کامل کنیم



  ّفه ّة متصر قو  

و حکماء گاهی آن » مفکّره«باشد که اطباء آن را  سومین قوه از قواي مدرکۀ باطنی قوة متصرفه می
نامند، که اگر قوة وهمیۀ حیوانیه به تنهایی آن را به کار واداشت آن قوه  می» متفکّره«و گاهی » متخیله«را 
د و آن را در منافع خود مصرف داشت آن را گویند و اگر قوة عاقله به آن روي آور» متخیله«را 

گویند نه » متخیله«نامند، پس در حیوانات صامته چون عقل نیست متصرفۀ آنها را همین  می» متفکّره«
  .»متفکّره«

وظیفۀ قوة متصرفه تصرف در صور مخزونۀ قوة خیال و تصرف در معانی جزئیه مدرکه است یا به 
  : سم خارج نیستترکیب یا به تفصیل، و آن از شش ق

 دو سر و یا اول آن که بعض صور را با بعض صور دیگر ترکیب کند مانند آن که تخیل نماید انسانِ
  . چهار چشم و یا انسانی با پر و بال و منقار

سر و یا  دوم آن که بعضی صور را از بعضی صور تفصیل نماید یعنی جدا کند مانند تخیل انسان بی
  . دست و پا بی

که بعضی معانی جزئیه را با بعضی معانی جزئیه دیگر ترکیب کند مانند صداقت جزئیه با سوم آن 
  . عدالتِ جزئیه

چهارم آن که بعضی معانی جزئیه را از بعضی معانی جزئیۀ دیگر جدا کند مانند تفصیلِ صداقت جزئیه 
  . از عداوت جزئیه

یل صداقت جزئیه براي حضرت وصی پنجم آن که بعضی معانی را با بعضی صور ترکیب کند مانند تخ
  . علیھ لعنةاهللا و خباثت جزئیه براي عمر الّسالم علیھعلی 

ششم آن که تفصیل نماید بعضی معانی را از بعضی صور مانند تفصیل صداقت و عدالت جزئیه از عمر 
  .علیھ لعنةاهللا

فه ّ در قوتِ متصرفصل پنجم «: فرمایند جناب حاجی سبزواري در این باره در اسرارالحکم می
و معانی، چون انسان تی است که کارش ترکیب و تفصیل است در صور ّ است و آن قو

ترکیب صورت به ّیات،   آن است و اما جدهزلیات و این چون الیدین و انسان عدیم ذوالجناحین
 به حسنصورت چون ترکیب صورت جزئیه کتابت به صورت زید و معنی به معنی چون ترکیب 



ت و قُبح به عداوت بنده خدایی، و ترکیب معنی به صورت چون ترکیب محبت جزئیه به محب
  .74»صورت انسان جزئی و تفصیلها را در سوالب جزئیه جاري کن

در فرق میان قوة ) 148ص(شیخ رئیس بوعلی سینا در فصل خامس تعلیم سادس کلیات قانون 
حس (اولی فرق بین این قوة متصرفه با قوة و «: فرمایند متخیله با دو قوة حس مشترك و خیال می

اي است که به آن متأدي  این است که قوة اولی قابل و یا حافظ صور محسوسه) مشترك و خیال
کند که هم استحضار  شوند و اما این قوه بر مستودعات در خیال، تصرف، ترکیب و تفصیل می می
کند صوري را که مخالف  ستحضار میکند صوري را بر آن نحو که از حس تأدي شدند و هم ا می

و اما خیال در او حاضر . ّدین اند چون صورت انسان طائر و کوه زمر  از راه حس آمده,آن صور
  )نقل به ترجمه. (»شود مگر با قبول صور از طریق حس نمی

پس دانستیم که متخیله اگرچه از لفظ خیال مشتق است ولی با قوة خیالِ خزانۀ حس مشترك فرق 
  .شود د اگرچه گاهی از قوة خیال به قوة متخیله نیز تعبیر میدار

کنند و آن بدین خاطر است که متصرفه براي  تعبیر می» ذاکره«یا » مذکّره«گاهی متصرفه را به 
رود که در میان معانی و صور مخزونه جستجو و کاوش  احضار مطالب فراموش شده نیز به کار می

  . را بجویدکند تا گمشده و فراموش شده می
قوة متصرفه چون کارش ترکیب و تفصیل صور و معانی است در وسط قرار گرفته تا به هر دو 
جانب دست داشته باشد زیرا متخیله نه مانند حس ظاهر صرف قبول انفعال است و نه مانند قوة خیالْ 

  .ویند و از همین جهت آن را متصرفه گ,صرف نگهداري، بلکه فعل است و تصرف در امور ذهنی
جناب آخوند در فصل ثالث باب خامس سفر رابع اسفار در دلیل مغایرت متخیله با قواي دیگر 

فقد احتجوا على مغایرتها لسائر القوى المدرکۀ بأنّ الفعل و العمل غیر اإلدراك و النظر؛ فانّ  «:فرمایند می
 على النحو الّذي شاهدناه من لنا أن نرکّب الصور المحسوسۀ بعضها ببعضٍ، و نفصلها بعضها عن بعض ال

و هذا التصرف غیر ثابت لسائر . الخارج، کحیوان رأسه کرأس إنسان و سائر بدنه کبدن فرس و له جناحان
  75.»القوى فهو اذن لقوةٍ اخرى

اند به این که فعل و عمل غیر از ادراك و نظر  یعنی احتجاج بر مغایرت متخیله با سایر قوي نموده
توانیم بعضی از صور محسوسه را با بعض دیگر ترکیب کنیم و یا این که بعضی از آنها  است، زیرا ما می
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کنیم مانند تصور حیوانی که  را از بعض دیگر جدا نمائیم، البته نه بدان نحوي که از خارج مشاهده می
ي  چنین تصرفی برا.باشد سر آن سر انسان و سایر بدنش مانند بدن اسب است و داراي دو بال هم می

تواند در مدرکات  اي غیر از آن قوا است که می شود که در ما قوه قواي دیگر ثابت نیست، معلوم می
  .تصرّف کند

قوه دلیل آن که «: فرمایند  در ترجمه و شرح تجرید االعتقاد میعلیھ رحمةاهللاو نیز جناب عالمه شعرانی
وه حافظه قوي داشت مثالً قوه متخیله غیر آن چهار قوه است آن که اگر عین آنها بود هر کس ق

متخیله قوي هم داشت و این که بعضی دارند و بعضی ندارند دلیل بر آن است که آن که دارد قوه 
  ».افزون دارد

آید که شیء  اگر براي قوة متصرفه ادراك باشد الزم می: و اما فخر رازي اشکال کرده و فرموده
ن ادراك نباشد و در عین حال به ترکیب و تفصیل واحد هم مدرِك و هم متصرِف باشد و اگر براي آ

 قاضی و حاکم میان دو شیء البد است :اند که بطالن قول حکماء که فرمودهآید  متصرِف باشد الزم می
  .علیهما نزد او حاضر باشد که مقضی

 قوة متصرفه قوة مدرکه : این اشکال را جواب داده و فرموده استعلیھ رحمةاهللاجناب محقق طوسی 
کند نه ادراك آن، زیرا واجب نیست  نیست و تصرف آن در دو چیز اقتضاي حضور آن هر دو می

  .ك نیز بوده باشدر در آن، مدمتصرَّف حاضرِ  هر شیء
چون مستخدِم قوة متصرفه، واهمه است و متصرفه آلتِ واهمه به  :اند اند و گفته و نیز اشکال کرده

  .ه شیء واحد یعنی وهم هم مدرِك و هم متصرِّف باشدآید ک آید پس باز هم الزم می شمار می
چه بسا ممکن است شیء واحد هم مدرِك و هم متصرِّف باشد  :اند در جواب این اشکال هم گفته

و لیکن هر یک به وجهی، یکی به حسب ذات و دیگري به حسب آلت و یا این که هر دو فعل به 
خیله نیز اگرچه متخیله آلتِ واهمه است اما در عین در مورد قوة واهمه و مت. حسب دو آلت بوده باشد

 است و اسناد ادراك به واهمه به جهت ذات آن، و این دو  به واهمه به جهت آلت آنتصرّفحال اسناد 
  .جهت با هم متفاوتند

 اي است در  قوهمتخیله«: شرح تجرید االعتقاد آورده است در سّره قدّس شعرانیجناب استاد عالمه
تواند صور و معانی گوناگون را با یکدیگر ترکیب کند و یا مفاهیم مختلف را که   که مینفس انسان

ایست متصرِّف در ادراکات ذهنی و هیچ قوه در  در یک چیز جمعند از هم جدا سازد و بالجمله قوه
شعراي معروف و نویسندگان بزرگ و مخترعین . افراد انسان آن قدر مختلف نیست که متخیله است



 غایت مهارت ,اي مشهور و دانشمندانی که در بیان مسائل علمی و استدالل و برهان آوردنو خطب
دارند و امثال آنها در قوه متخیله بسیار قوي هستند و آن که در این قوه ضعیف است هر چند 
دانشمند بزرگ باشد در بیان و احتجاج چندان توانا نیست و شاید براي مطلبی جزئی چند صفحه 

ما خواننده مقصود را در نیابد و او نتواند معانی و مفاهیم ذهنی را به ترکیبی بلیغ ادا کند و بنویسد ا
یعنی جناب (و شارح عالمه رحمه اهللا ) یعنی جناب خواجه طوسی(چون کتب مصنف این کتاب 

 تواند الفاظ و معانی را چنان ترکیب و  دانیم چگونه انسان می کنیمȜņǤǪǩرا به دقت ) عالمه حلی
تفصیل دهد که گویی جان خویش را در آن جمله به مردم شناسانده و خداي تعالی چه قدرتی در 

  .76». »طیب فاك جل باریکأما «:عت نهاده است چنان که شاعرگویداین موجود عظیم الخلقه به ودی
 کالمی کامل و حکمی در غایت اتقان است که هر علیھ رحمةاهللاو این فرمایش جناب عالمه شعرانی

تر  تر و محکم تر باشد آثار قلمی و گفتاري ایشان قوي تر و تطهیر یافته چقدر قوة متصرفه افراد منزَّه
بنديِ صحیح کلمات نقش اساسی را بر عهده دارد  خواهد بود چرا که در گفتار و نوشتار، تدوین و دسته

و اما موضع متصرفه، اولِ . تدار این نقش است، قوة مدبرة متصرّفه اس اي که در انسان عهده و تنها قوه
  .باشد دماغ می) بطن دوم(بطن اوسط 

  سخنی در تأویل و تعبیر خواب
فرق است بین تأویل و تعبیر خواب، زیرا تأویل، برگرداندن صورت خواب است به معناي و اما 

تنزل آن، اما تعبیر عبور دادن شخص از صورت خیالیۀ منامیه است به سوي واقع، چرا که معانی پس از 
پس در هر تأویلی تعبیر . نمودن از مرتبۀ خودشان و ظاهر شدن در مرتبۀ حسیه طالب تعبیر هستند

گرداند و دیگر احوال و اوضاع و عادات خواب بیننده  نیست چرا که مأوِّل فقط صورت را به معنی برمی
 و احوال خواب بیننده کند اما در هر تعبیري تأویل هست زیرا معبر با توجه به اوضاع را لحاظ نمی

عالوه بر برگرداندن ظاهر خواب به باطن آن، خواب بیننده را از صورت ظاهري خواب به معناي واقعیِ 
کند بلکه از خواب  مثالً صورت شیر را مطلقاً به علم تعبیر نمی. دهد متناسبِ با شخص او، عبور می

ث مشغولم، خواب را تعبیر به علم پرسد به چه کاري مشغولی؟ اگر گفت به درس و بح بیننده می
  . کند کند و اگر چیز دیگري گفت، خواب را تعبیر به مال و ثروت می می
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به حج خواهی : سیرین فرمود گفتم، ابن گفت در خواب دیدم که اذان می سیرین گویند مردي به ابن
تو : ین پاسخ دادسیر ابن. گفتم در خواب دیدم که اذان می: همان ساعت مردي دیگر آمد و گفت. رفت

اي استاد چگونه است که در یک ساعت : شاگردان پس از رفتن مرد گفتند. کنند را به دزدي متّهم می
: فرمود! خواب دو نفر را که یکسان بود براي یکی به حج تعبیر کردي و براي دیگري به اتّهام دزدي؟

 او را تعبیر به حج کردم که قرآن گذاري دیدم و خواب زیرا که در سیماي یکی نیکی و اهلیت براي حج
 یعنی در میان مردم براي حج بانگِ دعوت برآر تا 77)و اَذِّن فی الناس بالحجِّ یأتوك رجاالً(: فرماید می

و در چهره دیگري آثار بدي و تبهکاري مشاهده کردم و گفتم تو را به دزدي . به سوي تو آیند پیاده
 یعنی پس آنگاه 78)ثم اذّن مؤذِّنٌ ایتها العیر اِنّکم لسارقون(: دفرمای سازند که قرآن کریم می متهم می

  . اي بانگ برداشت که اي کاروانیان شما دزدید بانگ زننده
اگرچه باید گفت همۀ خوابها محتاج به تعبیر نیستند و آن به دو دلیل است؛ یا این که صورت 

شود مثل این که در  م واقع پیاده میخواب چنان مطابق با واقع است که عین صورت منامیه در عال
بینیم استاد براي ما تدریس کتاب سرح العیون را آغاز نموده و همین امر در بیداري هم تحقق  خواب می

اند چون در حال بیداري اتفاق افتاد که نفس چیزي را ادراك کند یا در حال خواب  لذا گفته. یابد می
 این صورت اگر نفس بتواند قوة متخیله را ساکن یا سرکوب اتفاق افتاد که به ملکوت متصل گردد، در

پس در چنین حالت اگر . کند، آن وقت خواهد توانست به طور کامل مدرك خود را ثابت نگاه دارد
شود و اگر در حال خواب باشد به تعبیر نیازمند  نفس در حال بیداري باشد به تذکر احتیاج نمی

ل احتیاج نخواهد داشت، زیرا در وحی، تأویل جانشین تذکّر و در باشد و اگر وحی باشد به تأوی نمی
  . خواب، تعبیر جانشین تذکّر است

در بیداري و نحو آن اتصال اتفاق افتاده پس باید اگر «: فرماید جناب حاجی در اسرارالحکم می
 داشته نفس ناطقه قوت داشته باشد تا وافی به هر دو جانب باشد از ظاهر و باطن، و متخیله قوت

پس اگر آنچه را نفس رسیده از معانی و صور . باشد که خیال را استخالص کند از مشاعر ظاهره
در آنها متخیله مطیعه تصرف نکرده و صور را حس مشترك ادراك کرده و خیال حفظ کرده، پس 

 وحی صریح و الهام صحیح است و حاجت به تأویل ندارد نظیر رؤیاي به مثل است، و اگر ,آن
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فاتی و تبدیالتی نموده است به مناسبت و غیر آن که پی به اصلش توان برد حاجت افتد به تصر
  .79»تأویل و تأویل نسبت به مکشوفات در یقظه مثل تعبیر است در مدرکات منامیه

گفتیم همۀ خوابها به دو دلیل محتاج به تعبیر نیستند، دلیل اول گذشت  واما دلیل دوم آن است که 
این . اب متأثر از شورش طبع است در چنین احوالی نیز صورت منامیه تعبیر نداردگاهی صورت خو

گویند، زیرا  به عربی دستۀ گیاه را اضغاث می(گویند  خوابها را که خوابهاي کاذبه یا اضغاث احالم می
ن باشند؛ یا ای داراي اسباب ثالثه می) که از هر نوع گیاه تر و خشک و سبز و زرد و سرخ در آن هست

که در بیداري کسی را بسیار دیده و با او مأنوس بوده لذا صورت آن در خیال او باقی مانده و اکنون که 
خوابیده، صورت آن از خیال به حس مشترك منتقل گشته و به عینه مورد مشاهده قرار گرفته است، 

المٍ و ما نحن بتأویل قالوا اضغاث اح(: فرماید چنین خوابی هرگز تعبیر ندارد چنان که خداي متعال می
 و یا این که در بیداري به کسی اندیشۀ بسیار کرده، لذا در خواب مفکّره، صورت او ،80)االحالم بعالَمین

را در خیال القاء نموده و سپس در حس مشترك مورد مشاهده قرار گرفته است، این خواب هم تعبیر 
  .ندارد

ي تخیلی یعنی رؤیایی که خیال را در آن رؤیا«: فرماید  می در این بارهخالصۀالحکمۀصاحب 
دخل تمام باشد که در بیداري صورتی که در خیال او مرتسم گردد و یا در فکر آن باشد همان 

  : بیتندا صورت را در عالم رؤیا مشاهده نماید چنانچه گفته
     هر کسی مقصود خود بیند بخواب       برزگـر بـاران و کـاذر آفتـاب                 

 آن که در حس مشترك او در آن هنگام در آید و یا آن که معنی از معانی بر او القاء شود به هب
حفظ او درآید و یا در فکر آن باشد و قوت متخیله آن را به صورتی مناسب به حس مشترك جلوه 

 ,نماید و حس مشترك آن را به خیال سپارد و در وقت بیداري همان به یادش آید و این را اکثر
احالم نامند و اعتباري نگیرند به جهت آن که اثري بر آن مترتب و رؤیاي کاذبه و اضغاث 

نمایند به انواع مختلفه مانند  گردد و گاه هست که قوت متخیله و متصرفه در آنها تصرفات می نمی
ان انسو سر و دست و پا و انسان پرواز کننده  ترکیب انسان دو سر و چهار دست و پا و انسان بی

  81».بسیاربه صورت حیوانات و حیوانات به صورت انسان و غیر اینها از تصرفات 
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. و یا این که مزاجِ روح بخاريِ حاملِ قوة خیال تغییر یابد و به حسب آن افعال خیال نیز متغیر شود
 ,پس کسی که بر مزاجش گرما و خون غالب گردیده به سبب خوردن دواها، خیالش در خواب از آن

. چنین خوابی از زیادتی خون است و تعبیري ندارد :معبران گویند. کند  به آتش و حمام میحکایت
د اشیاء نببین میشود از خوردن سیر و پیاز و فلفل و باقال و عدس لذا خواب  گروهی را صفراء غالب می

وغ و غیر گروهی را که بلغم آنان زیاد باشد از خوردن د. زرد رنگ مثل چراغ و مشعل و قندیل و آتش
گروهی که سوداء بر آنان غالب شده . ببینند حوضها و دریاها و برف و باران را میآن، اغلب خواب 

البته این بدان معنی نیست . خواب هیچ یک از این گروه تعبیر ندارد. بینند اغلب خواب اشیاء سیاه را می
 بلغم بر مزاجش باشد بلکه گاهی  بر غلبه کردنکه هر که خواب دریا و حوض و برف و باران ببیند دالّ

این صور حاکی از آن حالتِ ناپایدار نفسانی است خصوصاً اگر همراه با غم و اندوه و کسالتِ جسمانی 
  . خواب بیننده همراه باشد

شود نیست بلکه اکثر محاکات  پس همۀ محاکات قوة خیال از سنخ ملکوتی که بر نفس افاضه می
ال بدانها قرب و اشتغال بیشتري دارد که به تعبیر جناب شیخ رئیس آن شامل اموري است که قوة خی

شوند؛   این امور به دو قسم طبیعی و ارادي تقسیم می82چهارم نفس شفابوعلی سینا در فصل دوم مقاله 
اشتغاالتِ طبیعیِ خیال، همان غالب شدن اخالط اربعه بر مزاج فرد است و اشتغاالت ارادي همان 

فردِ خواب بیننده صورتِ کسی را در عالم بیداري و یا اندیشه کردن و تأمل نمودنِ مشاهده کردن زیاد 
  .باشد زیاد به فردِ خاصی در حالت بیداري می

بدین بیان باید احتالم شدن افراد در خواب را به سبب رؤیت صور خیالیۀ ملذّه از قسم اول دانست 
کند، لذا اغلب  ي تعادل آن اقدام به دفع منی مییابد طبیعت بدن برا که چون منی در انثیین فزونی می

صور مشتهایی به حسب حشر افراد بدانها در قوة خیال او ترسیم نموده و با آن جمع شده و بدین 
کند، این حالت اکثراً در هنگام خواب و در بعضی افراد در حالت  طریق منی زائد را از خود خارج می

  .شود بیداري عارض می
افراد براي تعبیر شدن نباید از اقسام خوابهاي باال باشد بلکه به تعبیر شیخ رئیس گفتیم که خواب 

در فصل مذکور شفا چون اکثر خوابهاي شاعران و مستان و مریضان و دروغگویان و اندوهگینان از 
  :سیرین گوید ابن. شود همین قبیل است لذا خوابهایشان کمتر تعبیر می

بیند یا کسی که با  مثل عاشق که معشوق را در خواب می  دارندغمیّ و  همافرادي که «
بیند مثل بافنده که بافتن را یا آهنگر که  اي سر و کار دارد همان حرفه را در خواب می حرفه
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 وقتی همه را معبربیند و نظائر اینها، و الزم است خواب هر گونه باشد  آهنگري را در خواب می
اي و با چه فکري خوابیدي تا آن طور که  یشب چه خوردهخوب گوش کرد از بیننده بپرسد که د

   ».صحیح است تعبیر کند
بیند  شود می بیند که در برف و یخ و سرما و گرفتار شده و چون بیدار می گاهی کسی به خواب می

و یا کسی . که لحافِ او کنار رفته و علتِ سرمایی که در خواب دیده، برهنگی او در بیداري بوده است
بیند رواندازي را به خود  شود می بیند که در حمام یا در آفتاب قرار گرفته وقتی بیدار می اب میدر خو

ر بدنش و گرماي بپیچیده و آن گرمایی که در خواب مشاهده کرده به جهت پیچیده شدن روانداز 
شود  یدار میکند چون ب نالد و اندامش درد می بیند که از بیماري می حاصل از آن بود و یا در خواب می

کند  بیند که در جایی بول می کرده است و یا در خواب می بیند که همان عضو در بیداري درد می می
گردد که بول دارد و در فشار است، این گونه خوابها تعبیري ندارد و  شود متوجه می چون بیدار می

  .اضغاث احالم است
اقسام خوابهاي پریشان را نُه » لهیحکمت ا«اي در کتاب شریف  و اما جناب حکیم الهی قمشه

غیب ما خواب را اتصال روح انسان به عالمِ که و باید دانست که حکماء «: شمرده و فرموده است
اند چنین نیست که تمام خوابها را این گونه  فوق الطبیعه و کشف مغیبات از آن جهان دانسته

  در صور مخزونه و خالقیت خیالتصرّف عابات متخیله و تحول ود عشر خوابها از نُهشمرند؛ بلکه 
المثل تو در خواب بینی اُشتري با بار بر باالي درخت چنار برآمد و آن جا بلبلی  است، چنان که فی

آواز گردید و به درون قفسی پرواز کرد، آنگاه آدمی زیبا شد و قفس را در هم بشکست و با  خوش
شکل مهیبی درآمد که تو از او هراسان شده صحبت گردید و به او عشرتی کردي، سپس به  تو هم

این گونه خوابها را تعبیر نیست؛ زیرا اغلب تصرف متخیله است که بسا . از خواب بیدار گشتی
اي و درخت و بلبلی در بوستانی و مرغی در قفسی و صنمی زیبا در  اشتري در بیابانی دیده

در خواب به هم پیوسته و واقعۀ رهگذري، دست خیال و قوة متصرفه آن صور مخزونۀ خاطر را 
  . خوابهاي پریشان و تخیالت در هم و بر هم صور ذهنی استگونه این . شگفتی برساخته است

 معمارِ خیال و مهندسِ وهم دست نفس  خوابهایی است که روي آمال و آرزوهاي,و نوع دیگر
تح مملکت؛ و چنان که سربازي خواب سرهنگی بیند؛ و سرهنگی خواب سلطنت و ف. بنا کند

تاجري مال تجارت؛ و نوجوانی عروسی با زیب و زینت؛ و غریبی شهر و وطن خویش بیند؛ الی 
وسیلۀ سرعتِ سیرِ خیال و وهم از ه و بسا قوة متخیله ب. و این نوع خوابها را نیز تعبیري نیست. آخر



 آن ,مشابه ضد و غیرهّ مشابه یا به  صورتی به مشابه یا به ضد آن صورت و به ضدِ ضد و یا به ضِد
آوري در پردة خاطر پدید  دهد و خوابهاي حیرت انگیز و نقشهاي شگفت قدر تحول و تغییر می

  . سازد آورد که عقل و هوش را مدهوش می می
بدنِ سرد شده . کند  تصویر می,ّتِ تخیل قو بدنْ  خوابهایی است که روي حاالت,نوع دیگر

دار خواب آتش و آب گرم بیند؛ و گرم معده و امتالء   یا تبخواب برف و باران و حرارت زیاد، و 
  .یافته و بدن که راحت نیست خوابهاي موحش بیند که خیال راحت نماند

آید، و دشمن   خوابهایی که از روي حب و بغض شدید نقشی در لوح نفس پدید می,نوع دیگر
ت زیبا و هیئت مطبوع بیند؛ و دوست را به صور در خواب به شکل زشت و وضع ناخوش میرا 
دشمنی را به شکل مار : کند قوت مخیله منتقل به صورت مییا معنی دشمنی و دوستی را . نگرد می

  . گرداند و عقرب، و دوستی را در خواب به شکل اسب و طاووس و عروس و امثاله می
ب چنان که برهنه خواب لباس و زندانی خوا.  خوابهایی که روي احتیاج است,نوع دیگر

  . بیند خالص و تشنه خواب آب می
اي یا ابتالیی به اعتیاداتِ   خوابهایی که در اثر عادت به کاري یا به صنعت و حرفه,نوع دیگر

. مثالً ملّاح امواج دریا و کشتی و بحر پیمایی در خواب ببیند. بیند خوب و ناخوبی صاحبان آن می
 شکارگاه؛ و سپاهی قشون و آالت حرب؛ و و ساربان اشتر و دراي قافله و راه؛ و صیاد شکار و

واعظ و خطیب منبر و جماعت؛ و کشاورز و معتادین به افیون و خمر و قمار یا به درس و علم و 
  . مطالعه و کتاب، هر کدام در خواب نقشی مناسب اعمال و عادات بیداري بنگرند

و احوال بدن نقوشی و خالصه، در عالم بیداري از واردات قواي پنجگانۀ حسی و از عادات 
ّره و  و نفس به انتقاالت سریعِ وهم و خیال و تصرفات بدیعِ قوة مصو. شود در نفس وارد می

پردازد؛ و به مناسبات از صورتی به صورتی  خالقیت آن به ترکیب و تفصیل بین صور و معانی می
بشر به خالقیت و همه صنایع و نقوش عالم این چنان که . کند دهد که عقل حیرت می انتقال می

 و در معانی ،»متخیله«در صورتها حکماء این قوه را به تصرف . تصرف همین قوة متصرفه است
  .کار نتواند بود اي بی و این قوه دایم، در خواب و بیداري، به کار است و لحظه. نامند» متفکره«

قوه است نباید  احالم است و به تصرف این  وو لیکن این مطلب که اکثري خوابها اَضغاث
 نوعِ رؤیاي صادق، که گفتیم دلیل تجرد نفس و جزئی از مقام نبوت  شود که پندارندجهالدسیسۀ 

  واست و کشف مغیبات کند و روح به عالم ملکوت اتصال یابد، از این نوع خوابهاي اضغاث



دست نیابد زیرا خوابهاي خیالیِ پریشان کشف حقیقتی نکند و بر امور غایب از حس . احالم است
  83».و اثري جز پریشانی خاطر ندارد

توان عوامل صحت تعبیر خواب را در سه امر ذکر کرد؛ اول اعتدال مزاج، دوم  به طور کلی می
مما یعین على صدق «: عادت به راستگویی و سوم سحر داشتن، به تعبیر جناب شیخ رئیس در مباحثات

   84».و اما من العادة فالصدق و اما من االوقات فالسحرالرؤیا و صحته؛ اما مِن جهۀ المزاج فاالعتدال 
: فرمایند  کتاب عرشی هزار و یک نکته می10 در نکته فداه روحيزادة آملی حضرت استاد عالمه حسن

تر باشد و صداقت و خلوص نیت و صفاي قلب  تر و مراقبت قوي و بدان که هر چه مزاج معتدل«
 ,حکایت آنها از واقع بهتر است، نیت خالف و قول کذبتر و  بیشتر باشد تمثالت صور روشن

کنند، لذا در روایات ما نهی از کذب شده است هر چند به  نفس و خیال و فکر را کج و معوج می
  ».هزل و مطایبه باشد

خوابهاي صادق، که ارتباط لیکن «: فرمایند اي در حکمت الهی می و جناب مرحوم الهی قمشه
 طوري وراي طورِ ,و اجماالً بالوجدان به طور کلی. آثار و عالیم بسیار داردروح به عالم باال است 

ولی این گونه خواب در مردم بسیار کمتر از خوابهاي خیالی است، زیرا شرایط . خیاالت است
یکی از آن شرایط . بسیاري براي رؤیاي صادق است که مردم را اکثراً و در اکثر احوال نیست

یک شرط سالمتی بدن و روح از امراض جسمانی و .  اصل خلقتصفاي جوهر نفس است در
که اکثر - راستگو و درستکار بودن است در بیداري، زیرا انسان دروغگو ,یک شرط. روحانی است

یک شرط ممارست بر طاعت و فکر و ذکر و عبادت و .  خوابهاشان اغلب دروغ است-اند مردم
ط روح را به عالم قدس و جهان غیب اتصال میسر حصول این شرای که بی. مالزمت علم و تقواست

  85».نیست
و یجب أن یعلم اَنّ «: فرمایند جناب شیخ رئیس بوعلی سینا در فصل دوم مقاله چهارم نفس شفا می

و الرطب . فإن الیابس المزاج و إن کان یحفظ جیداً فانّه ال یقبل جیداً. اصح الناس احالماً أعدلهم أمزجۀً
و الحار المزاج .  یقبل سریعاً فانه یترك سریعاً فیکون کانّه لم یقبل و لم یحفظ جیداًالمزاج و ان کان
فإنّ عادة الکذب و األفکار الفاسدة . و أصحهم من اعتاد الصدق. و البارد المزاج بلید. متشوش الحرکات

                                                   
  189 حکمت الهی، ص -1
  367 مباحثات، ص -1
  191 حکمت الهی، ص -1



 مزاجه إلى تجعل الخیال رديء الحرکات غیر مطاوع لتسدید النطق، بل یکون حاله حال خیال من فسد
  86».تشویش

ترین مردم در رؤیا کسانی هستند که مزاج آنها از امزجۀ دیگران اعدل  یعنی باید دانست که صحیح
تواند  است و شخصی که مزاج او خشک است اگر چه داراي حافظۀ نیرومندي است ولی خوب نمی

کند،  زود فراموش میکند ولی  قبول صورت کند، و شخصی که مزاج او تَر است اگر چه خوب قبول می
و شخصی که مزاج او سرد . و شخصی که مزاج او گرم است حرکات نفس او مشوش و مضطرب است

تر است که به راستگویی  و از همۀ این چند دسته رؤیاي کسی صحیح. است بلید و کند ذهن است
گذارد در   و نمیکند خوي کرده باشد زیرا افکار فاسد و عادت به دروغ خیال را کج رفتار و پست می

تحت رهبري قوة ناطقه درآید، و حال قوة خیال چنین شخصی، حال خیال کسی است که مزاج او 
  . مشوش و مغشوش است

  :جناب تفلیسی آمده است» کامل التعبیر«و در مقدمۀ کتاب 
 .اند خواب انواعی دارد که از آن جمله خواب طبیعی و خواب غیرطبیعی است و اما حکیمان گفته«

کند  خواب طبیعی نیروبخش است زیرا حرارت غریزي یعنی گرمی اصلی تن را از اندرون حفظ می
گردد،  ّت نفسانی سست می شود ولی وقتی زیاد بخوابد قو تر می  طبیعی قويّت و به همین جهت قو

شود و علّت سستی او آن است که گذرهاي روح نفسانی در  زیرا رطوبت و تَري بر مزاج چیره می
گردد و نیز جوهر روح نفسانی در اثر چیره شدن رطوبت و تَري  شود و مسدود می دامها بسته میان

سازد و فضوالت جمع شده در  شود ولی اندکی رنج و خستگی را بر طرف می در مزاج تیره می
و خوابِ غیرطبیعی گاهی از فساد مزاج و افزایش . برد بدن را به صورت عرق از اندامها بیرون می

آید و گاهی از خوردن غذاهاي  به وجود می» سوداء«و » بلغم«و » صفرا«و » خون«ط چهارگانۀ اخال
  .»مند غلیظ و سنگین و زیان

نکتۀ دیگر راجع به خواب این که مزاجِ خواب، سرد و تر است چرا که مادة خواب از سردي و تري 
شود همزمان   غالب میی کسآید و دلیل آن این است که وقتی گرمی و خشکی بر مغز مغز پدید می

شود تا مدتی خواب به  شود مثل این که وقتی مصیبتی بر او وارد می آسایش و استراحت او نیز سلب می
خوابد و در مقابل  آید و یا این که وقتی عصبانی شود خواب از چشمانش پریده و نمی چشمانش نمی

  . گردد  خوابیدن سیر نمیخوابد و از اگر سردي و تري بر مغزِ او چیره شود بسیار می
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خوابهاي صادق را به انواعی تقسیم نموده و » حکمت الهی«اي در کتاب شریف  جناب الهی قمشه
 صادق که اتصال روح به عالم مثال و جواهر روحانی است، چند نوع خوابهاي«: فرموده است

ال دست است؛ یک نوع خوابی که حقیقتی را که بر روح از عالم قدس منکشف شده قوت خی
تصرف به آن نرساند، و عین آن حقیقت به صورت اصلی در نفس ناطقه باقی بماند و فراموش هم 

و ابتداي نبوت . این گونه خواب به منزلۀ وحی و الهام است و به تعبیري نیازمند نیست. نکند
 : الّسالم لیھعچنان که خواب حضرت خلیل .  این گونه انکشاف در عالم رؤیا بوده]را [بسیاري از انبیاء

از این گونه دانسته بود و به امري که در خواب به او شد بر  87 )انّی أرى فی المنام اَنّی اَذبحک (
  .ذبح فرزند به اطاعت پرداخت

 آن که روح، حقیقتی را از عالم غیب کشف کرده و حوادث آینده بر او الهام و اعالم ,نوع دیگر
و این نوع خواب محتاج به تأویل . در لباس تشبیه آوردهنی را به صورت مثال و اشده، لیکن مع

چنان که .  جدا سازد و حقیقت معنا را کشف نماید  به را از مشبهمشبهدانا باید  معبرياست؛ و 
و . کنند، تعبیر به سلطنت شود کسی به خواب دید که خورشید و ماه و ستارگان بر او سجده می

  .ین نوع استخواب یوسف صدیق در قرآن مجید از ا
ّتِ خیال   آن که روح به عالم غیب راه یافته و خبري از آن جهان درك نموده، لیکن قو,نوع دیگر

 هوش قوي و  صاحبمعبريتصرفات و محاکات و تمثالت و انتقاالت بسیار در آن داده که 
حدس صائب و فکر وسیع و صفاي باطن باید که اصل آن حقیقت غیبی را کشف کند و از 

پس، این خوابها نیز در اصلْ اتصال روح به عالم . رش عاجز نماند، و هرکس تعبیر نتواند کردتعبی
خوابِ دو رفیق زندانی یوسف و . باال بوده و از عالم خیال در او تصرف شده باید تعبیر شود

  . حوادث پادشاه مصر در قرآن کریم از این نوع است
ح کشف گردیده، اما نفس چون صفاي جوهر  آن که حقیقتی در جهان غیب بر رو,نوع دیگر

شمار و خلع و   انتقاالت بیونداشته نقش ثابت کامل از آن نپذیرفته است؛ یا در اثر تصرفات زیاد 
ّت متخیله آن قدر از اصل خود دور شده که حقیقت زیر لباسهاي وهم و خیال  لبسِ بسیارِ قو

یر آن ندارد و بازگردانیدن به اصل خود  قدرت تعبمعبريمستور گردیده است و دیگر فکر هیچ 

                                                   
  103/  صافات -1



نتواند؛ و از خواب پریشان محسوب شود، در صورتی که اصلش از واردات عالمِ ملکوت بوده 
  ».است

  حکایت امثال براي مردم و تعقل آنها براي علماء است
نیز بر  الّسالم علیھمچون جبلّی و سرشت قوة خیال محاکات و صورتگري معانی است لذا انبیاء و ائمه 

همین اساس مأمورند حقایق و معارف رفیع عرفانی و قرآنی را در قوالب امثله و لباسهاي تمثیلیه بیان 
اند و عقول اکثر مردم نیز  نمایند، چرا که ایشان براي هدایت و راهنمایی تمامی افراد بشر مبعوث شده

  .آمیختۀ با وهم و خیال است
کودکان «: فرمایند م دروس معرفت نفس در این باره میحضرت استاد عالمه در درس پنجاه و دو

و خردساالن را در نظر بگیرید، اگر براي آنها حکایات و داستانها از زبان حیوانات مثالً موش و 
خندند و هر  نمایند و خوش می کنند و نیک وجد می گربۀ عبید زاکانی گفته شود خوب ادراك می

اما اگر . دهند فهمند و بسیار شگفتی و شکفتگی نشان می تر میتر و روانتر باشد به چه حکایت ساده
گردانند و  ترین گفتار گفته شود از یافتن آن ناتوانند، بلکه از گوینده روي برمی مطلبی علمی با ساده

اند و از عالم خیال قدم  علتش این است که هنوز در مرحلۀ خیال. شوند سرگرم به بازي خود می
اکثر مردم در حد خیالند ... نهایت سرمایۀ فهم و ادراك آنان همان قوة خیال استاند و   ننهادهترفرا

  .تر است توان گفت حیوانات باهوشند، اگرچه خیال انسان از خیال حیوانات قوي و می
  :به قول مالي رومی صاحب مثنوي

    نیـست وش باشـد خیـال اندر جهان
  هـانــی بر خیـالــی بیـن روان                                        تو ج
    بر خیـالــی صلـحشـان و جنگشـان

                                          وز خیـالــی فخـرشـان و ننـگشـان
    هر کسی شـد بر خیـالـی ریش کـاو 

                                          گشتـه بـر سـوداي گنجـی کنجکـاو
    ـی پـر شکـوهاز خیالی گشتـه شخص

                                         روي آورده بـه مـعــدنـهــا و کـوه
  



      ـرّوز خیـالی آن دگـر بـا جـهــدِ مـُ
                                         رو نـهــاده ســوي دریـا بـهــر در

    از خـیـال آن رهـزن رسـتــه شــده 
                     وز خیـال ایـن مـرهـم خستـه شـده                     

     در پـري خـوانی یکـی دل کـرده گم
بر نـجـوم آن دیـگـري بنـهـاده س                                       ـم  

بـاحآن یـکـی در کِشتـی از بـهـر ر     
  یگـر بـا صالح                                        وان یکی بـا فسق و د

      این روشـهــا مختلـف بیـنـد بـرون
                                         زان خیــالــات مـلـون زانـــدرون

  این درآن حیوان شده کان برچی است 
                                         هـر چشنـده آن دگـر را نـافـی است

    مـؤتلـفـد نـا ـبـُر نَآن خیـالـات اَ
                                          چون ز بیرون شـد روشهـا مختـلـف

    اند قبـلـۀ جـان را چـو پنهـان کـرده
  »اند  آورده                                         هـر کســی رو جـانبــی

  :فرمایند و در ادامۀ آن درس می
نارواست بلکه مرادم این است که نباید در این حدود  این نیست که قوة خیال غلط و مقصودم«

اگر انسان آنها . توقف کرد بلکه جمیع قوا از طبع تا عقل وسایل پیشرفت انسان و تور شکار اوست
را نداشته باشد ناقص است، باید آنها را به کار ببرد تا درجه درجه به مدارج و معارج مقامات 

به قول دانشمند بنام مجدود بن آدم . ز آن حدود بماندشامخۀ انسانی عروج کند نه در حدي ا
  :الحقایق یقۀسنایی غزنوي در کتاب شریف حد

  اند و مـا اطفــال  همـه بازیچه  عالم طبع و وهم و حس و خیال
  تیغ چوبین از آن دهند به دست  غازیان طفـل خویش را پیوست



   88»ودتیـغ چوبینش ذوالفقـار شـ  تا چـو آن طفل مردِ کـار شـود
اِنّا معاشر الناس اُمِرنا اَن نُکَلّم الناس على قدر « روایت است که وآلھ علیھ اهللا صّلىاز پیغمبر اکرم 

 آمیختگی عقول بیشتر مردم با دعابات وهمی و خیالی موجب شده که انبیاء و ائمه در مقام ،89»عقولهم
: فرماید ند اما خداوند در آیۀ شریفه میبیان معارف و حقایق الهیه، ناچار به ذکر تمثیالت گوناگون شو

تلک  ( ذکر مثال و داستان براي عموم مردم است و تعقل آنها جز براي افراد عالم و زیرك نیست
 لذا عاقل  همیشه از قشر و ظاهر به اندرون و باطن 90)األمثال نضربها ِلنّاس و ما یعقلها الّا العالمون

  .کند اهر حدیث از اندرون آن اصطیاد میسفر کرده و حقایق را با استفاده از ظ
شرط انبیاء آن است که هر معقول را که «: فرماید شیخ رئیس بوعلی سینا در رسالۀ معراجیه می

 در محسوس تعبیه کنند و در قول آرند تا امت متابعت آن محسوس کنند و برخورداري دریابند
نند و بر وعید و امیدها بیفزایند و ایشان هم معقول باشد لیکن براي امت نیز محسوس و مجسم ک

گمانهاي نیکو زیاده کنند تا شرطها به کمال رسد و تا قاعده و ناموس شرع و اساس عبودیت 
منحل و مختل نشود و آنچه مراد نبی است پنهان نماند و چون به عاقلی رسد به عقل خود ادراك 

، و چون به غافلی رسد به ظاهر گفته هاي نبی همه رمز باشد به معقول آکنده کند و داند که گفته
 و خوش گرداند و در جوال خیال شود و از آستانه وهم  حریصمحسوسنِگَرد و دل بر مجسمات 

  92.»91 )الحمدهللا بل اکثرهم ال یعلمون (شنود نادریافته،  پرسد نادانسته و می در نگذرد، می
محسوسی را شکافته و لُب و پس عاقل را سزاوار است که از ظاهر به باطن سفر کرده و هر 

حقیقت آن را مشاهده نماید و تمامی داستانها و قصص قرآنی و غیر قرآنی بدین منظور حکایت 
  :به قول مالي رومی در دفتر دوم مثنوي. اند شده

      اي برادر قصــه چـون پیمانــه اسـت
  انــه اسـت                                           معنـی انـدر وي بســان د

  

                                                   
   و دوم دروس معرفت نفس، درس پنجاه-1
  161 ، ص 6، ج1 بحار، ط -2
  44/  عنکبوت -3
  76/  نحل -1
  15و14 رسالۀ معراجیه، ص -2



      دانـۀ معنــی بگیــرد مــرد عـقـــل
                                             ننگـرد پیمـانه را گـر گشـت نـقـــل 

    صورت و هیأت بود چون قشر و پوست
                                                معنی اندر وي چو مغز اي یار و دوست

    ـویــی اي جوانصـورت ظـاهر چه ج
                                            رو معـانــی را طـلـب اي پهـلـــوان 

اي فقط به الیافها  شود و در گوشه آن که عاقل است هرگز غرق تماشاي کیسۀ برنجی که خریده نمی
کند،  ن است استفاده میهایی که درون آ گشاید و از دانه نگرد بلکه کیسه را می و رنگ و اندازة کیسه نمی

و اگر در قرآن . نگرد به همین وزان به تمامی آیات و روایات بلکه به تمامی عالم به نظر عقل می
داند که غرض قرآن بیان یک قضیۀ آدم و حواي  اند می خواند که آدم و حوا از بهشت تنزل نموده می

اهللا است که به  ر هر سالک طریق الیشخصی و روایتِ یک داستان نیست بلکه مراد بیان احوال و اطوا
افتد لذا سریع غرق در  محض راه افتادن تمامی حوادث و موانع پیش راهِ انبیاء براي او نیز اتفاق می

داند  شود؟ او می کند که مگر نبی خدا هم مرتکب خطا و اشتباه می شود و اشکال نمی ظاهر حکایت نمی
هاي انبیاء  ن در سیر صعودي و تکاملی اوست و سفرنامهکه همۀ قصص قرآنی بیان اطوار وجودي انسا
خواهد در این مسیر گام بردارد و االّ سفراي الهی منزّه از  فقط براي شهود حاالت هر کسی است که می

  .ي از سهو و نسیاننداخطا و اشتباه بلکه مبرّ
  :در بند چهارم دفتر دل آمده است

  غذاي خاص مغز است و چه نیکوست   ت    غذاي عام خام است و بود پوس             
  باشـد غـذاي گـاو و مــردم چه مـی   در این معنی نگر در کـاه و گنـدم                 

کاه غذاي گاو است که پوست و خام است چه این که ظاهر است ولی گندم که مغز و باطن است 
ظاهري است و رحمت رحیمیه غذاي رحمت رحمانیه به منزلۀ غذاي . اقرأوارقه. غذاي مردم است

  .باطنی است
همچنین است صورت خوابهایی که فرد در طول عمر خود دیده که آنها را ظاهر و باطنی است 
پس بر طالب حقیقت سزاوار است که براي یافتن یوسفِ حقیقت فحص و جستجو کند و از ظاهر به 

خدا را «فته و با گریه و زاري عرضه بدارد که باطن سفري نماید و به علم تأویل از صور به معانی راه یا
، چرا که اگر اکتفاي بر صورت نماید خسران دیده و هرگز به کنوز دست » پرده بردار معمازین



اللهم فقّهه فی الدین و علّمه «:  در مقام دعا وارد است کهوآلھ علیھ اهللا صّلىنخواهد یافت لذا از پیغمبر اکرم 
پس بدان که حکمت حقیقیه بد الزم علم تأویل است و خدا : ت استاد عالمهبه تعبیر حضر، »التَأویل

هر عالمی که علمی را : اند لذا فرموده. نماید است که چنین فرموده و اوست که هدایت طریق می
نیاز است جز معبِّر که الزم است علم تفسیر قرآن و احادیث  داند در آن خصوص از علم دیگر بی می

 و امثال عرب و عجم و اشعار و نوادر و اشتقاق لغت و الفاظ متداول را بداند و نیز وآلھ علیھ هللا صّلىپیامبر 
باید زیرك و آگاه بوده و به احوال مردم معرفت کامل داشته باشد، در عین حال خداوند باید به کرم 

  : خویش او را به حقیقت راهنمایی کند که
   کَـرـنَ الفِـ اِعـداده مِاو اِنّم           القُدسِ الصور والحقُّ اَن فاض مِنَ                

زیرا آن که همۀ این علوم را خوب بداند اما نهادش از حرام خوري مبرّي نباشد و از گفتار ناروا به دور 
و از گناهان و معاصی پاك و منزّه نباشد هرگز نخواهد توانست به این موهبت الهی نائل آمده و موفق 

  .عبیر نمودن خواب شودبه ت

  دیر تعبیر شدن بعضی از منامات 
شود و  تر باشد خوابهایش دیرتر تعبیر می نکتۀ دیگر راجع به صور منامیه این که هر چقدر فرد قوي

  .شود تر باشد، زودتر خوابهایش تعبیر می بالعکس، یعنی هر چقدر از جهت روحی ضعیف
عالمه خدا رحمت کند «: فرمودند  در این باره میاهفد روحيزادة آملی   حضرت استاد عالمه حسن

بینند  جانهاي قوي خوابهاي سنگین می. شود خوابهاي سنگین دیر تعبیر می: فرمود شعرانی را که می
 خیلی طول کشید و سالها الّسالم علیھمثالً خواب یوسف (کشد تا تعبیر شود  و لذا خیلی طول می

) برو شد و سپس تعبیر شد و این گونه باشد خوب استگذشت که با پیش آمد حوادث سنگین رو
ولی جانهاي ضعیف وقایعی که باید مثالً فردا رخ دهد به ساحل نزدیک است و در شُرف پیاده 

اما جانِ قوي آن بارقه را در عمق دریا و در عوالم وجود مافوق . بینند شدن است را خواب می
برسد  به ساحل لُجهتا از کشد، زیرا آن بارقه   طول میکند لذا این خوابها تا تعبیر شود مشاهده می

  ».دیر خواهد شد و این فرمایش حضرت آقاي شعرانی حرف سنگینی است
تر باشد و با عالم باطن  رسد که هر چه روح قوي نظر میبه «: فرمایند در جاي دیگر نیز می

 غیب هر چه زمانش دورتر باشد افتد چون اطالع بر تر، تأویل خواب دیرتر براي او اتفاق می مربوط
   .شود و خوابِ بعیدالتأویل النفس هر چه بیند زودتر تعبیر می تر است و ضعیف مشکل



عالم روحانی هم مانند جسمانی مراتبِ بسیار دارد چنان که در این عالم یکی از زمین خبر 
ر عالم روحانی هم دارد و یکی از مریخ و یکی از خورشید و از هزاران عالم دیگر خبر ندارد، د

هزاران هزار جا یعنی مراتب است نزدیک و دور و جان انسانی به اختالف مراتب با یکی مربوط 
  93»...است ولی با همه

تر باشد دلیل آن است که تأثیر و  هر چه وقت خواب به روز نزدیک: اند  نکتۀ دیگر این که فرموده
اگر نیمه شب خوابی ببیند تعبیر آن به مدت : گوید مییابد مثالً اسمعیل اشعث  تأویل آن زودتر وقوع می

  .شود  روز ظاهر می10 سال و اگر سحر ببیند تعبیر آن 5

  مزاحمت متخیله براي استثبات خوابهاي ملکوتیۀ نفس
ی ئبیند اما در وسط خواب ناگهان صورت مر افتد که شخص خواب خوشی می چه بسا اتفاق می

دیده اما ناگهان صورتِ پدر  شود مثالً در خواب داشته پدر را می میتغییر کرده و دیگري جانشین آن 
الب صورت همسایه مورد رؤیت قرار قتغییر کرده و تبدیل به صورت همسایه شده و بقیۀ خواب در 

بیند در اتاقی بوده ناگهان صورت عوض شده و خود را در وسط بیابانی  گرفته است، و یا این که می
کرده اما  شنیده و اصول و امهاتی اصطیاد می  این که در ابتدا حرفهاي خوشی میکند، و یا مشاهده می

. چنین ادامه پیدا کرده است معنی شده و تا آخر این ناگهان آنها تبدیل به حرفهاي ناموزون و کلمات بی
ه همۀ اینها حاکی از آن است که متخیله در اخذ حقایق ملکوتیه مزاحم شده است، زیرا همچنان که ب

رساندیم قوة دیگري در انسان وجود دارد که وظیفه تصرف نمودن در صور و معانی را  عرض محضر 
بر عهده دارد، این قوه اگر تصرف در صور کند متخیله و اگر تصرف در معانی کند متفکره نامند و این 

قوة طهارت بودن  تصرف در صور و معانی هم خود بر دو قسم است؛ گاهی به جهت مشوش و بی
مذکور و ناهماهنگ بودن آن با واقعیات خارجی است و گاهی به جهت حاکم بودن عقل بر آن و 

اگر متخیله تحت فرمان عقل نباشد و . طهارت داشتن و هماهنگ بودن آن با واقعیات خارجی است
رت خوابی بیهوده صور را با هم درآمیزد و یا این که بیهوده آنها را از هم تفکیک کند در این هنگام صو

زیرا . شود تعبیر نخواهد داشت و در ردیف اضغاث احالم قرار خواهد گرفت که از نتیجۀ آن حاصل می
بدین عملِ قوة متخیله، نفس قادر نخواهد بود که صورِ حاکی از حقایق ملکوتیه را در خود استثبات و 

  .دهد اصل و اساس متخیله می داري کند لذا حقایق ملکوتیه جاي خود را به صور منقوشۀ مخلوقۀ بی نگه
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اي است  و این مزاحمت خود بر دو قسم است گاهی به طریق تضعیف اتصال است، یعنی به گونه
شود،  داري تمامی آنها در نفس ناطقه می کند و مانع از نگه که اتصال نفس با ملکوت عالم را تضعیف می

نجر به قطع اتصال نفس با ملکوت عالم اي است که م و گاهی به طریق تقطیع اتصال است یعنی به گونه
جناب شیخ رئیس بوعلی سینا در فصل دوم مقاله چهارم نفس شفا تصریح بر این حکم دارند . گردد می

  :فرمایند آن جا که می
فإِن لم تستثبت النفس ما رأته من ذلک فی قوة الذکر على ما ینبغی، بل کانت القوة المتخیلۀ توازى کل «

فی النوم بخیالٍ مفردٍ أو مرکب، أو توازى مرکباً من المرئى فی النوم بخیالٍ مفرد أو مفردٍ من المرئى 
مرکب فال تزال تحاذى ما یرى هناك بمحاکاة مؤلفۀ من صور و معان کان استثبات النفس فی ذاتها لما 

من الملکوت ل، فلم یثبت فی الذکر ما أرىیراها أضعف من استثبات المصورة و المتذکرة لما یورده التخی 
و یتّفق کثیراً ان یکون ما یرى من الملکوت شیئاً کالرأس و کاإلبتدا، فیستولی التخیل . و ثبت ما حکى به

على النفس استیالء یصرفها عن استتمام ماتراه، و تنتقل بعده انتقاالً ال تحاکی بتلک االنتقاالت شیئاً مما 
إنّما موضع العبارة منه شىء طفیف و .  ضرباً من الرؤیایرى من الملکوت، اذ تلک قد انقطع، فیکون هذا

باقیه أضغاث احالم، فما کان من الرؤیا من الجنس الذي السلطان فیه للتخیل فإنه یحتاج الى عبارة 
  94».ضرورة

یعنی اگر نفس نتواند صور مدرکۀ خود را چنان که هست در قوة ذاکره نگه دارد بلکه قوة متخیله، 
را در خواب به خیال جداگانه یا خیال مرکب حکایت کند، یا این که مرئی مرکب را هر فردي از صور 

داري و ثابت نگه داشتنِ آنچه را که  در خواب به خیال مفردي یا مرکبی حکایت نماید، در نتیجه نگه
ثابت نگه داشتن تر خواهد بود از  نفس دیده به طور تألیفِ صور و معانیِ حکایت شده بسیار ضعیف

در نتیجه در قوة حافظه آنچه را که نفس از ملکوت دیده . ة بر خود رادکره و مصوره، خیاالت وارمتذ
افتد که آنچه را  و اتفاق می. ماند کند ثابت می ثابت نمانده و فقط آنچه را که به توسط آن محاکات می

گذارد آنچه  میی شده و نجان آدمی از ملکوت دیده مانند سر و مانند آغاز، ناگهان تخیل بر نفس مستول
  رایابد که این انتقاالت آنچه از ملکوت دیده را دیده تمام کند و دائم از مطلبی به مطلب دیگر انتقال می

کند زیرا مشاهدة او بدین طریق منقطع شده است، و در این قسم از رؤیا آنچه قابل تعبیر  میحکایت ن
پس آن قسم از رؤیاهایی که سلطان در آن . تاست امر مختصري است و باقی آن اضغاث احالم اس
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و این گونه نیست که اگر هماهنگ با واقعیت عالم بود، نیاز به . تخیل است حتماً نیاز به تعبیر دارند
  .تعبیر نداشته باشد

  رؤیت مثالی غیر از رؤیت حسی است
احکام و شرائطی در باشد، به همین خاطر  و اما باید دانست که رؤیت مثالی غیر از رؤیت حسی می

  .باشد رؤیت حسی لحاظ و اعتبار شده است که در رؤیت مثالی شرط نمی
این که در روایات آمده است که هر کسی بمیرد «:  هزار و یک نکته آمده است82در نکتۀ 

بیند، بدان که اگر در یک وقت مخصوص هزار نفر مثالً   را در حال مردن میالّسالم علیھپیغمبر و امام 
بیند اگرچه  همان وقت خاص آن بزرگان را می  هزار جاي مختلف عالم بمیرند هر یک دردر

هایی سخت بسته بمیرند و همه درهاي آنها مقفل باشد زیرا که این رؤیت از  محتضرین در خانه
  ».فتبصروراي این نشأه است، 

ارج، مانند کسی که بیند و نه در خ بیند در صقع ذات خودش می در رؤیت مثالی فرد هر آنچه می
اي به او حمله  فهمیم که حیوانات درنده مبتال به بیماري مالیخولیا است از کارها و حرفها و فغانش می

کنند که  زنند و دنبالش می ور است و یا مردم به او سنگ می کنند و یا آتشی هولناك به سوي او شعله می
برد که از دست آنها رهایی یابد و همین که در   میگذارد و به جایی پناه ناگهان از ترس پا به فرار می

اي  گریزد و به گوشه گریخت همه در آنجا حاضرند و باز می بیند که آنچه از او می آنجا قدم نهاد می
دانیم که همۀ اینها در خود اوست ولی آن  بیند که همه آنها در آنجا حاضرند و ما می رود باز می دیگر می

دانست که آنها همه از اوست و در اوست و با اوست  و اگر می. ر بیرون اوستکند د بیچاره گمان می
  .تواند از خودش فرار کند کرد چرا که هیچ کس نمی هیچگاه فرار نمی

شویم که وقتی دیگري ما را  گاهی ما نیز چنان سرگرم محاورة خیالی با صور خیالیۀ منشَئۀ خود می
آورد و چه بسا در این محاورات خیالی گاهی صورت  حساب میبیند ما را یک فرد مالیخولیایی به  می

خیالی براي شخصی که سرگرم گفت و شنود با اوست متمثل شود ولی نداند که این تمثیلی است در 
  !صقع ذات او نه در ناحیۀ خارج از ذاتش، فافهم



  تعبیر خواب در خواب
کند، یعنی مثالً  دیگري مشاهده میافتد که فردي تعبیر خواب خود را در خواب  چه بسا اتفاق می

بیند به طوري که مثالً کسی در خواب دوم  امروز خوابی دیده و تعبیر آن را فردا در خواب دیگرش می
شود همچنان که خیال قادر است اصل را در  گوید، معلوم می آمده و تعبیر خواب دیروزش را به او می

مثل .  به اصل برده و صورت واقعی را تصویر کندتواند فرع را الب فرعی حکایت کند، همچنین میق
این که هراکلیوس قیصر روم، خوابی دید که موجب آشفتگی خاطر او شد، معبران را جمع نمود و 
خواب را برایشان تعریف کرد، هر کدام خواب را به نحوي تعبیر کردند ولی هیچکدام هراکلیوس را 

 به خواب رفت خواب پیشین براي او تعبیر شد و تعبیر روز بعد چون بار دیگر هراکلیوس. قانع نکرد
عبارت بود از احوالی در جهان و کشور او که چون این انذارات نوشته شده، دیدند به همان نحوي که 

البته الزم به توضیح است که چون پادشاهان معموالً به فکر حفظ تخت . او خواب دیده بود اتفاق افتاد
  .بینند ث آینده را بیشتر خواب میو مملکت خویش هستند، حواد

کند، در آن  الب محاکات دیگري مشاهده میقآید که شخص خواب خود را در  و نیز چه بسا پیش می
. صورت عالوه بر احتیاج خواب اول به معبر، خواب دوم نیز براي تعبیر شدن به معبري احتیاج دارد

و ربما رأى االنسان تعبیر رؤیاه فی  «:فرمایند جناب شیخ رئیس در فصل دوم مقاله چهارم نفس شفا می
رؤیاه فیکون ذلک بالحقیقۀ تذکّراً، فاِنّ القوة المفکرة کما انّها قد تنتقل أوالً من االصل الى الحکایۀ لمناسبۀ 

فکثیراً ما یعرض لها أن تتخیل فعلها ذلک مرةً . بینهما، کذلک ال یبعد أن تنتقل عن الحکایۀ الى االصل
بل کان کأنّها تعاین الشىء معاینۀ . ذلک، و کثیراً ما لم یکن کذلکبیرى کأن مخاطباً یخاطبه اخرى ف

تکون النفس اتصلت بالملکوت، بل تکون محاکاة من المتخیلۀ للمحاکاة فترجع الى  صحیحۀ من غیر أن
 کان األصل فیه و هذا الضرب من الرؤیا الصحیح قد یقع عن التخیل من غیر معونۀ قوة أخرى و ان. األصل

شیاء و أذلک فیرجع، و ربما حاکت هذه المحاکاة محاکاة اخرى فتحتاج إلى تعبیر المعبر مرة أخرى، و هذه 
  95».احوال ال تضبط

بیند، و  افتد که انسان تعبیر خواب خود را در خوابِ دیگر می بسیار اتفاق می: ترجمۀ آن چنین است
شود از اصل به حکایتی به   مفکره همچنان که اوالً منتقل میدر حقیقت این کار، تذکّر است، زیرا قوة

دهد  و چه بسا روي می. جهت مناسبتی، نیز بعید نیست که منتقل شود براي بار دوم از حکایت به اصل
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بیند که مخاطبی او را خطاب کرده و گاهی نیز بدون  که همین عمل خود را تخیل کرده و در خواب می
 ةبیند و این عمل را متخیله به طور محاکا بدون اتصال به ملکوت عالم چیزي را میاحتیاج به این کار و 

چنین رؤیاي صحیحی را گاهی تخیل بدون کمک قوة دیگري . کند انجام داده و به اصل رجوع می
کند و یک  افتد که آن محاکات را به محاکات دیگري حکایت می کند و بسا هم اتفاق می حکایت می
  .شود و این قبیل امور، بیرون از حد و شمارش است ه تعبیر معبر احتیاج میمرتبۀ دیگر ب

  رؤیاي صادق طریقی براي نیل به حقایق عالم
و اما بسیار اتفاق افتاده که آدمی به توسط رؤیاي صادق به بسیاري از اسرار نظام هستی راه یافته 

نمونۀ دیگر آن مکاشفۀ .  مقدم شداست، نمونۀ آن همان خواب هراکلیوس قیصر روم بود که ذکر آن
  . نوع گیاه علم حاصل کرد4000جناب لقمان حکیم است که در یک رؤیاي صادق به خواص 

هایی از طب که به رؤیاي   نمونهخالصۀ الحکمۀجناب بهادرخان در خاتمۀ کتاب عظیم الشأن 
در کتاب الکبیر خود نقل  حکیم اربیانوس«: صادق ظهور یافته را ذکر نموده، از آن جمله فرموده است

کند که شخصی سنگ مثانه داشت و من او را بهر دوایی که در تفتیت سنگ مثانه نفع داشت  می
شد و آن شخص مشرف بر هالك شد، در این اثنا در خواب  معالجه کردم مطلقاً اثري ظاهر نمی

رغک کوچک گوید که اگر خواهی که از این محنت خالص یابی این م دید که شخصی به او می
باشد بگیر و  ها می گویند و در کنارهاي آب و بیشه که در دست من است و این را صفراغون می

بسوزان و خاکستر آن را تناول نما، چون آن مرد از خواب بیدار شد آن مرغ را پیدا کرده و 
ا بول خاکستر آن را تناول نمود و بعد از ساعتی سنگ مثانۀ او ریز ریز شده و مانند خاکستر ب

  ».برآمد و از آن مرض نجات یافت
 مغرب را مرضی حادث بعضی از سالطین«: و در ادامه نمونۀ دیگري را ذکر کرده و فرموده است

شد که جمیع اطباء آن دیار از معالجه آن عاجز شده، دست از معالجۀ او بازداشتند در این اثنا آن 
 را در خواب دید - ةف التحیات و الصلوئراعلیه و آله ش -پادشاه، جناب رسالت پناه ختمی مآب 

اَدهِنْ بِال و کُلْ «:  فرمودندوآلھ علیھ اهللا صّلىآن جناب .  التماس معالجه خود نمودوآلھ علیھ اهللا صّلىو از آن سرور 
پادشاه از خوشحالی بیدار شد و علماء و فضالء و معبرین آن دیار را طلبید و معنی » اَال تبرّا

از آن جماعت احدي پی به معنی آن .  بود استفسار نمودشنیده وآلھ علیھ اهللا صّلى  ان سرورعبارتی که از



او همانی است که دیوان (طالب قیروانی  عبارت نبرده و به عجز خود معترف شدند مگر علی بن ابی
ن که غایت آ. که از مشاهیر فضالي آن دیار بود)  متعلّق به اوستالّسالم علیھمنسوب به حضرت علی 

طالب قیروانی بعد از دریافت عجز جمیع علما و  علی بن ابی... میانۀ ایشان به رفض متهم بودند
 از این عبارت آن است که پادشاه را باید وآلھ علیھ اهللا صّلىمعبرین گفت که مقصود جناب ختمی پناهی 

  اینمؤیدشود و تدهین به روغن زیتون نماید و زیتون بخورد تا از این مرض نجات او را حاصل 
من شجرة  (  است آن است که در آیۀ کریمه نظام زیتونمعجز،در آن کالم » ال«مراد از لفظِ آن که 

 و چون پادشاه به تدهین روغن زیتون و خوردن آن .است 96)مبارکۀ زیتونۀ ال شرقیۀ و ال غربیۀ
  ».و نمودو رعایت کلی به ا, چند روز مداومت نمود از آن مرض بالکلیه شفا یافت

  نبوت خاصه به قوة متخیله
و اما جناب شیخ بوعلی سینا در نفس شفا نبوت انبایی را که سفرة گسترده شدة الهی براي عامه 
مردم است به سه قسم نبوت خاصۀ به قوة متخیله و نبوت خاصۀ به قوة محرّکه و نبوت خاصۀ به قوة 

  . قدسیه تقسیم نموده است
ن نبوت قسم اول که همان نبوت خاصۀ به قوة متخیله است در فصل دوم حضرتش در مقام بیا

و قد یتّفق فی بعض الناس أن تخلق فیه القوة المتخیلۀ شدیدة جداً «: فرمایند مقالۀ چهارم نفس شفا می
ها غالبۀ حتى أنها ال تستولی علیها الحواس و ال تعصیها المصورة، و تکون النفس أیضاً قویۀ ال یبطل التفات

 و فهؤالء یکون لهم فی الیقظۀ مایکون لغیرهم فی المنام فی .الى العقل و ما قبل العقل انصبابها الى الحواس
فإن هؤالء قد . حالۀ التی سنخبر عنها بعد و هى حالۀ ادراك النائم مغیبات یتحققها بحالها أو بأمثلۀ تکون لها

یبوا آخر األمر عن المحسوسات و غی توسط ذلک أن ییعرض لهم مثلها فی الیقظۀ، و کثیراً ما یکون لهم ف
یصیبهم کاإلغماء و کثیراًما الیکون، و کثیراً ما یرون الشىء بحاله، و کثیراً مایتخیل لهم مثاله و للسبب 
الذي یتخیل للنائم مثال ما یراه مما نوضحه بعد، و کثیراً ما یتمثل لهم شبح و یتخیلون أن ما یدرکونه 

و هاهنا . الشبح بألفاظ مسموعۀ تحفظ و تتلى، و هذه هى النبوة الخاصۀ بالقوة المتخیلۀخطاب من ذلک 
  97».نبوات أخرى سیتضح أمرها
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آفریند به طوري  تر چیزي می افتد که قوة متخیله با شدتی هر چه تمام یعنی در برخی مردم اتفاق می
در این هنگام نفس . کند یچی نمیکه گویا هیچ حواسی بر وي مستولی نشده و مصوره از امر آن سرپ

شود که اشتغال و ساري بودن آن در حواس، نفس را از التفات به عالم عقل و آنچه را که  چنان قوي می
دارد، چنین افرادي آنچه را که غیر ایشان در خواب دیده در  عقل از عوالم مافوق پذیرفته، باز نمی

بیند حالتی است که در آینده از آن  وري در خواب میو این که شخص نائم صور و ام. بینند بیداري می
کند و این ادراك نیز یا به نفسِ آن  دهیم، در این حالت شخص خوابیده ادراك مغیبات می خبر می

پس این قبیل . باشد اي است که براي آن مغیبات می مغیباتی است که در خارج تحقق دارند و یا به امثله
دهد و در بیشتر اوقات براي این قبیل افراد چنین   خوابیده دست میافراد را در بیداري حالت شخص

دهد  شوند و حالتی شبیه به بیهوشی به آنان دست می خبر می افتد که از محسوسات غائب و بی اتفاق می
شود که حقایق را آن طور که هستند  شوند و بسا می شود که از محسوسات غائب نمی و بسیار هم می

کند و  گردد مانند آنچه را که نائم تخیل می اي بر ایشان متخیل می نیز حقایق به امثلهبینند و بسا  می
بیند در آتیه شرح خواهیم داد، و گاهی هم حقایق با شبحی براي آنها  بیند، و ما آنچه را که نائم می می

، و این الفاظ را شنوند کنند که خطابی به الفاظ مسموع از این شبح می گردد و چنین تخیل می متخیل می
خوانند، و این امر نبوت خاص به سبب نیروي متخیله است، و نبوتهاي  حفظ کرده و بر غیر خود می

  .دیگري نیز هست که در آینده امر آنها آشکار خواهد شد
این نبوت خاصه به قوة متخیله در عداد نبوت عامه صحف اهل عرفان است که گاهی از آن به 

در نبوت عامه انباء و اِخبار معارف و حقایق الهیه است یعنی ولی در . کنند عبیر مینبوت انبایی نیز ت
یابد و چون از آن جا بازآمد از آن حقایق اخبار  اهللا بر حقایق و معارف الهیه اطالع می مقام فناي فی

سفرة . تکند و این معنی اختصاص به نبی و رسول تشریعی ندارد بلکه براي هر سالک الی اهللا اس می
لوي را دارا کران نعمتهاي الهی براي عموم مردم گسترده شده و زن و مرد قابلیت رسیدن به حقایق عِ بی

اند تا  اي از کلمات وجودي عالم براي معلوم شدن ما امتناعی ندارند و همه آماده هیچ کلمه. هستند
 شکافته و آن را مورد مطالعه قرار ش راا توانیم تار و پود وجودي غذاي ما بشوند، به هر چه رو کنیم می

تمامی افراد انسان از زن و . برند همۀ عالم مسخَّر انسان است و همه در تمکین محضه به سر می. دهیم
تنها چیزي که نیل بدان براي . توانند به حقایق عالم برسند مرد به حکمِ عدمِ تناهیِ نفس ناطقۀ خود می

 خاتمه یافته وآلھ علیھ اهللا صّلى تشریعی است که به رسالت پیامبر اکرمعموم مردم غیرممکن است منْسب نبوت
غیر از آن سِمت تمام مقامات و . و حالل او تا روز قیامت حالل و حرام او تا روز قیامت حرام است
به تعبیر دیگر اگرچه باب نبوتِ . کماالتی که براي نبی و امام هست براي دیگر افراد جامعه نیز هست



 مسدود شده اما باب نبوت انبایی همچنان مفتوح است و هر کس به فراخورِ سعۀ وجودي تشریعی
  .خود توان رسیدن بدان را داراست

 در قصص قرآن در قصه موسی کلیم خداوند سبحان«:  هزار و یک نکته آمده است356در نکتۀ 
از این کریمه و . 98)زي المحسنینو لَما بلَغَ اشده و استوى آتیناه حکماً و علماً و کذلک نج (: فرماید

و کذلک نجزي  (چه مفاد . شود نظائر آن در قرآن، نبوت تشریعی از نبوت مقامی تمیز داده می
 به مشرب موسوي یعنی  و نازل به منزل احساندر سیاق آیه این است که انسان واصل )المحسنین

منصب موسوي که فضل نبوت گردد، هر چند وي را  نبوت مقامی در اصطالح اهل توحید نائل می
  :و آن بزرگی که گفته است. شود تشریعی است حاصل نمی

  توان موسی کلیم اهللا شد می    از عبادت نی توان اهللا شد           
 و اما این نبوت ».و منزل احسان مقام مشاهده و کشف و عیان است. همین معنی را اراده کرده است

کنیم به تعبیر بوعلی سینا اختصاص به سه قوه  وت انبایی تعبیر میعامۀ الهی که ما اکنون از آن به نب
دارد؛ و آن این که قسمتی از آن اختصاص به متخیله داشته و به نبوت خاصۀ به قوة متخیله معروف 

  .است، و در دو موضع دیگر اختصاص به قواي محرکه و قدسیه دارد

  رؤیاي صادقه جزئی از نبوت است
رسیم که رؤیاي  ب که نبوتی اختصاص به قوة متخیله دارد، به روایاتی میپس از بیان این مطل

اولین چیزي که : از آن جمله روایتی است از عائشه که گفته. شمرند صادق را جزئی از نبوت برمی
دید  اهللا نمی اهللا آشکار شد و پیغمبر بدان آغاز کرد، رؤیاي صادق بود، پس رسول براي رسول

شد مثل سفیدي صبح که گویی   که آن رؤیا به طور معاینه در حس ظاهر میرؤیایی را مگر این
اهللا که دیدن رؤیاي صادق بود شش ماه بود، پس  هیچ خفایی در آن نیست و این مدت براي رسول

  .از آن ملک آمده است
ونه البته باید دانست که عائشه به مقدار فهم و ادراك خود حرف زده است نه این که پیغمبر را آن گ

 کانَ وآله علیه اهللا صلّىوالحقُّ أنَّ نبینا  «که هست بیان کرده باشد چرا که به تصریح جناب میزاي قمی در قانون
  .»قبلَ بعثتِه على دینهِ
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رؤیاي : اند کند و از این جهت فرموده غرض این که خواب راست ما را به عالم غیب هدایت می
  :فردوسیبه تعبیر جناب . صادق جزئی از نبوت است

  یکی بهره دانش ز پیغمبري       مگر خواب را بیهوده نشمري              
در روایات مراتب گوناگونی براي رؤیا ذکر شده مثالً در روایتی آمده که رؤیا جزئی از هفتاد جزء 

رؤیا جزئی از پنجاه جزء نبوت است، و همچنین آمده رؤیا : نبوت است، در روایت دیگري آمده است
ی از چهل و نه جزء نبوت است و نیز آمده رؤیا جزئی از چهل و چهار جزء نبوت است و نیز جزئ

آمده رؤیا جزئی از بیست و شش جزء نبوت است و یا این که رؤیا جزئی از بیست و پنج جزء نبوت 
این روایات مختلف در امر رؤیا بیانگر مراتب افراد و اشخاص به حسب قابلیت و قُرب و بعد . است

تر است رؤیاي صادق او جزئی از بیست و پنج جزء  یعنی آن که قوي. ایشان نسبت به مبادي عالیه است
تر است رؤیاي صادق او جزئی از هفتاد جزء نبوت است،  نبوت و آن دیگري که نسبت به اولی ضعیف

به حسب باشد چرا که باید به هر کس  شود اختالف این امر به جهت سعه و ضیق افراد می معلوم می
  !فافهم. ظرفیت و سعۀ وجودیش نمره داد

اندوهگین خدمت ایشان شرفیاب شدند و  وآلھ علیھ اهللا صّلىدر روایات است که یک روز یاران پیامبر 
سازي، اما اگر  شود و ما را از امور آگاه می بر تو از آسمان وحی می! اي رسول خدا: عرض کردند

بعد وفاتی  «:فرمودند وآلھ علیھ اهللا صّلىپیامبر ...  به ما آگاهی دهدخداي ناکرده اجل شما فرا رسد چه کسی
شود ولی مبشّرات  یعنی پس از درگذشت من وحی منقطع می» ینقطع الوحى و ال ینقطع المبشّرات

الرؤیا الصالحۀ یراها المرء الصالح او یراها «: فرمودند! چیست؟» مبشّرات«عرض کردند . گردد منقطع نمی
  . بیند بیند یا دیگري براي او می نی خواب صحیح و درست که مرد درستکار مییع» له

چنان است  و«: فرمایند  در بیان رؤیاي صادقه میخالصۀ الحکمۀجناب بهادرخان در کتاب شریف 
که صاحب رؤیا عالی رتبه، صاحب نفس ناطقۀ کلیه باشد بالذات و به ریاضات و مجاهدات به 

 او را تجرد و قطع عالیق از جسمانیات حاصل گشته الّسالم علیھم و اولیاء  انبیاءتتبعیتأیید الهی و به 
و بودن آن را با بدن مانع و حجابی نباشد و چون در هنگام بیداري به سبب تمشیت امور معیشت 

باشد و در عالم خواب به سبب تعطیل حواس  می و وحدت او را نکلیهبه عالم چندان اتصالی 
ّ و  کم نماید بی او به سوي آن عالم و اتصال بدان، آنچه در آن عالم است مشاهده میظاهر و توجه 

نهایت است و  حسب مرتبه و درجۀ خود، زیرا که هر مرتبه را نیز مراتب و درجات بیکیف به 
 مشاهدة آن است آنچه در آن عالم است زیرا که مشاهده و  نفس،کلیتهمان اتصال آن به عالم 



ی به نحوي خاص وراي دیدن عالمی دیگر است و آن که ملکوت همۀ عوالم در دیدن هر عالم
ست یعنی جمیع نفوس جزئیه را اتصال بدان است و آنچه همه را حاصل است او را موجود  اآنجا

  است پس اتصال به او اتصال به کل است که 
  سیر گلشن کن اگر تشنۀ دیدار خودي              

                          آب از چشمـۀ آیینـه رود در جـوها                      
پس چون از آن جا باز گردد و به مرتبۀ حواس باطنیه از خیال و وهم آید و صور معانی الیقه 

گر شود و حس مشترك دریابد و به خزانۀ خود که خیال است  در پوشد و به حس مشترك جلوه
 توجه بدان نماید نزد او حاضر گردد و گوید فالن چیز سپارد پس چون در بیداري به یادش آید و 

سال و  دهد عنقریب و یا بعد از مدتی که تا سی و فالن چیز را دیدم و چنانچه او دیده و خبر می
  .اند ظاهر گردد زیاده هم گفته

و بدان که اگر میان این صورت و ذي صورت مناسبت تام و مالیمت بسیار است آن رؤیا 
یري ندارد به هر نوع که دیده شده در حالت نوم به عینه در حالت بیداري به ظهور احتیاج به تعب

 است و لهذا این را جزئی از اجزاي پیغمبري الّسالم  علیھم از انبیاء و اولیاء کملینْ رؤیاء  آید و این نوع
اولیاء در اکثر اوقات، و اند و  دیده  پیش از بعثت اکثر این نوع منامات میالّسالم علیھماند و انبیاء  گفته

نیز نامند و مختص به حالت نوم نیست بلکه هر وقت ایشان را حالتی » واقعه«و » مشاهده«این را 
 وحدت و قدس و  وکلیتظاهره و توجه تام به عالم شبیه به نوم حاصل گردد یعنی تعطیل حواس 

الصورت به  صورت و ذيرسد و اگر مناسبت و مالیمت میان آن  اطالق شود آن حالت به هم می
وجه اتم و اکمل نباشد آن رؤیا محتاج به تعبیر است چنانچه دیدن ذبح فرزند خود را در خواب 

 تعبیر ذبح کبش بود به حسب ظاهر و لهذا به فداي او، کبش حضرت الّسالم علیھحضرت ابراهیم 
غَر سن که آفتاب و ماه و یازده  در صِالّسالم علیھ و تعبیر دیدن حضرت یوسف . آوردالّسالم علیھجبرئیل 

 در هنگام سن کِبرکنند تعبیر آن سجدة پدر و مادر و برادران او بود نزد  ستاره او را سجده می
 دیدند که الّسالم علیھمپیغمبري او، و همچنین هر رؤیایی که حاجت تعبیر داشت که انبیاء و اولیاء 

  .  تفصیل آن طولی دارد
اند و به  میدن آن هر دو را در خواب، تعبیر به علم و معرفت نمودهو دیدن شیر و شراب و آشا

 تملک و  و کنیز وفَرَسامثال اینها و خریداري دستور خوردن انار و انجیر و سیب و به و عسل و 
نمایند و همچنین آلودگی بدن به  ّل دنیوي و حکومت و ریاست می سواري بر است را تعبیر به تمو



 به مشابهت و مناسبت فیمابین هر یک، و این قسم رؤیا تِلو رؤیاي صادقه نجاسات و قاذورات را
 و رؤیاي صادقه نامند به جهت آن که از خواص آن است که به هر وجه آن را تعبیر نمایند ,است

اند که  به همان وجوه به وقوع آید و لهذا در احادیث شریفه تأکید بلیغ وارد شده و حکما نیز گفته
ر جاهل غیر عارف واقف به تعبیر و یا حسود معاند بیان نباید نمود که او تعبیر ناالیق رؤیا را نزد ه

   99».غرض خیرخواه بیان نمایند که او تعبیر نیکو نماید نماید بلکه نزد عالم عارف بی
او  الّسالم علیھم و اولیاء  انبیاءتبعیتو به به ریاضات و مجاهدات به تأیید الهی «: و اما آن که فرمود

 به همان طریقِ مذکورِ جناب آخوند در اسفار »را تجرد و قطع عالیق از جسمانیات حاصل گشته
ثُم اِنّ معرفۀ النفس مِما ال یمکن الوصول الیها االّ بمکاشفات باطنۀ و مشاهدات سرّیۀ  «:فرماید است که می

ۀ الخلق و انقطاع عن اعراض التحصل االّ بریاضات و مجاهدات فی خَلواتٍ مع توحش الشدید عن صحب
ۀ و ترفّعاتها الوهمیۀ و أمانیها الکاذبۀ؛ و الیکفی فیها حفظ القواعد البحثیۀ و أحکام لالدنیا و شهواتها الباط

  100». و العرضیهۀالمفهومات الذاتی
یعنی معرفت نفس از آن اموري است که نائل شدن بدان ممکن نیست جز از طریق مکاشفات 

شود مگر به ریاضات و مجاهدات در خلوتها و پرهیز   سِرّي و آنها نیز حاصل نمیباطنی و مشاهدات
هاي دنیوي و شهوتهاي باطل و  بسیار از صحبت و حشر و نشر با مردم و انقطاع نمودن از وابستگی

ترفعات وهمانی و آرزوهاي دروغین آن و در این امر فقط حفظ کردن قواعد بحثی و به خاطر سپردن 
  . وماتِ ذاتی و عرضی کافی نیستاحکام مفه

آري با الفاظ بازي کردن و عبارت پردازي کردن حرفی است و دلِ آگاه و سوز و گداز داشتن و با 
چه بسا ارباب مثال و سرگرم به قیل و قال و انباشته از . حسن مطلق به سر بردن امري دیگر است

  :ر شیواي حضرت مولی در دفتر دلبه تعبی. اند که دلِ مرده و روح افسرده دارند اصطالحات
  ّ و ایماء و اشارات ّ و فر به کر  گمانت این که با خرج عبارات           

  ورم کردي و پنداري که چاقـی  سوار رفرف استـی و بـراقـی            
 بدین خاطر است که هر چه نفس » آن را با بدن مانع و حجابی نباشدبودن«: و اما آن که فرمود

شود بدین معنی که وقتی نفس قوي شد احکام آن  آکد و اشد باشد بدن وي اضعف و اخس میناطقه 
تواند مدتی معتد به را بدون خواب و غذا بگذراند و همچنان بدنی سالم و  بر بدن غالب شده و لذا می
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و تندرست داشته باشد چه این که اگر احکام بدن بر نفس غالب شود خواب و خورِ فرد افزون شده 
شاءاهللا  در این جا اسرار دیگري نیز هست که ان. تواند سیري در مرسالت داشته باشد تر می مشکل

  .روزیمان خواهد شد
و مختص به حالت نوم نیست بلکه هر وقت ایشان را حالتی شبیه به نوم «: و آن که فرمود

زادة  اشاره به حکمی محکم و اصلی رصین است که حضرت استاد عالمه حسن» حاصل گردد
آورد و  این که در عالم رؤیا حقایقی روي می«: فرمایند  هزار و یک نکته می57 در نکتۀ فداه روحيآملی

یک اینها موضوعیت ندارد، آن  همچنین در حال احتضار و در حال تنویم مغناطیسی و غیرها، هیچ
صراف در که موضوعیت دارد انصراف از نشئه عنصري و تعلّقات این سویی است چون این ان

  . کند بیداري هم پیش آید نتیجه هزاران خواب و احتضار را می
  غالم همت آنم که زیرِ چرخ کبود      ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است             

 و نفس را از اشتغال بدین  باشدهمتصاحب آن که «:  صد کلمه آمده است62و نیز در کلمۀ 
تمثل   در لوح نفس خود مشاهده کند، و گاهی حقایقی بی انصراف دهد، گاهی تمثالتیǥنشأ

دریابد، و از این حالت آگاهی یابد که آنچه به آدمی در حاالت نوم و تنویم و غشوه و خوف و 
یک موضوعیت در روي آوردن تمثالت و ادراکات دیگر  آورد، هیچ احتضار و نظائر آنها روي می

نشأه عنصري و اعراض از تعلّقات این سویی است و ندارد، آنچه که موضوعیت دارد انصراف از 
  » .چون انصراف در بیداري هم روي آورد نتیجۀ هزاران خواب و احتضار را دهد

بدان که تنویم مغناطیسی و نوم هر دو «: و در درس پنجاه و هفتم دروس معرفت نفس آمده است
ه از تصرف و دست در کار اند و آن در حقیقت انصراف و تعطیل حواس ظاهر از یک اصل منشعب

ّجه  بودن این نشئه طبیعت است و چون حواس از این نشئه منصرف شدند نفس به عالم خود تو
کند و   و معلم حقیقی اوست کسب معارف و تحصیل حقائق میمکمل خود که مخرِجکند و از  می

الم رؤیا مشاهده یابد و چون باز بدین سوي روي آورد آنچه را که در ع  دست میخفیهبر امور 
ّ و معنیِ صورتِ خوابش پی  و اگر انسان نتواند به سر. یابد کرد در عالم بیداري در هنگام خود می

  . کند  خواب را تعبیر و تأویل میمعبررود و   میمعبرببرد به نزد 
 عنیی:  تأویلاماو . رساندن را از صورت عبور دادن و به معنی خواب بیننده:  تعبیر یعنیاما

انباشته روي هم است و چون عِلم عالَم ... دهد خواب را از صورت به اصل و معنایش بازگشت می
ه به جهانِ طبیعت آن گونه مشاهدات غیبی و مکاشفات روحی و باطنی به واسطۀ انصراف از توج



چه دهد بنابراین کسی را رسد که بگوید براي روانه کردن روان به جهانِ جان  به انسان دست می
انصراف نداشته چرا به اختیار خود . م و یا وسائط و وسائل دیگر استزنیاز به خواب و یا هیپنوتی

تر از  باشیم و در بیداري سیر و سلوك روحی چنانکه در منام و در حال تنویم مغناطیسی بلکه قوي
یم و یا از واسطه و وسیله تحصیل خواه                     دست نیاوریم؟  و شاید آنچه را از این و آن میه آنها ب

کنیم بدون واسطه بهتر بتوانیم به خواستۀ خود پی ببریم که واسطه و کثرت آن موجب اشتباه و                                                                  می
تر به                تر و زالل ه واسطه کمتر بشود انسان بهتر و روشنکه هرچ گردد، چنان دلی می                                       تردید و دو

یابد و اگر بتوانیم خودمان بدون واسطۀ ابزار و آالت و اشخاص، مثالً آینه             مرادش دست می
یم مغناطیسی خواب کردن بر                                                                                                                                                 ونبکاربردن و یا طفلی نابالغ را وسیله قراردادن و یا کسی را به ت

   ».مطلب خود دست بیابیم چه بهتر

   نما هنین عارف                                                                         احوال کا
اگر بتوانیم خودمان بدون واسطۀ ابزار و آالت و اشخاص بر مطلب خود : فرمایند       این که آقا می

گیرانی که مدعی اسرار و                                                                        هنین و عارف نمایان و معرکه                                                                                                                                                          دست یابیم بهتر است، اشاره دارند به کا
اینگونه افراد با بکار بستن . اند اما در واقع خود هیچ اتصالی به عالم معقوالت ندارند احواالت غیبی

به عالم مثال متصل مرتبط افراد خیال                                                                                                                                          خیال افراد را به دست گرفته و از ناحیۀ قوة هایی خاص قوة                 شیوه
 سپس به خودصطیاد نموده مشاهده کرده و                                                                                                                         ه قوة خیال آنان از عالم مثال منفصل اشده و حقایقی را ک

ت مطلعند و لذا پس از کسب اعتماد عوام و                                                                                                    نمایند که از مغیبا                                            کنند و بدین طریق ادعا می                             گو می                                                                                                                                                    آنها باز
. ائج شخصی آنها را بر آورده کنند                                                                                                     خواهند حو                            رجوع به ایشان، خود را حاکم آنها قرار داده، از مردم می

  .  کنند چه بسا از مردم پولهاي کالن دریافت می کنند و یا اینکه به کارهاي خالف عفت تشویقشان می
خواهد             او می خفیه است به او اعتماد نموده، هر چه که                                                                   اسرارهاو عالم ب                                                                         کنند  مردم نیز چون خیال می                                                                         

دنیاي خود را فروخته                                                                                                                                    و      بینند دین     شوند که می    د واقف میکنند و هنگامی به اشتباه خو برایش فراهم می
  . هیچ ندارند                                                                                                                                                         و

ن خوب  ایشا ، لذا بر ماست که بر احوال و شگردهاي                                                                      از این قبیل افراد در عصر ما نیز بسیارند
شناخت حاصل کرده تا اگر روزي خود و یا اطرافیانمان به اینگونه افراد برخوردیم جذب آنها نشده و 

به همین خاطر خداوند متعال                            .                                                                                                                                                                                          نی محض بیش نیستند                                                                        وغگویا خود را بدانها نسپاریم و بدانیم که آنها در



 چه کم  ،                                                                                                                                        یعنی قرآن قول کاهنی نیست )101ما تذکّرونهنٍ قلیالًو البقولٍ کا ( :در قرآن کریم می فرماید
  .شوید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             می                                                                    متذکّر

و در  گوید،  کاهن به معناي فال گوي است و عرب هر عالمی غیر از علم شرع مقدس را کاهن می
  کاهن به کسی گویند که ادعا کند مرا با اجنّه انس و الفتی است که هرگاه بخواهم مرا از غیب,اصطالح

این اشخاص براي رسیدن به مقاصد خود نوعاً افراد کودك و ساده لوح را براي کارهاي                                                                                                     .  اخبار کنند
تر حرف ایشان را قبول  دلیل آن هم این است که معموال این دو دسته زود کنند،  خود انتخاب می

دهند، بر خالف افراد زرنگ و   باهوش که به راحتی هر ادعایی را  کنند و خود را زود تحویل می می
اي  کنند به نقطۀ سیاهی که قبالً وسط آینه پس ایشان به یکی از این دو دسته امر می کنند،  تصدیق نمی

کشند و  خود با رنگ روغن برّاقی نقطۀ سیاهی می نگاه کنند و یا اینکه در کف دست اند،  منقوش نموده
را رو بروي آفتاب یا ) دار ضلع(گویند فقط به همین نقطه نگاه کن و یا این که شیشه بلور مضلّعی  می

تواند  علّت انتخاب بلور مضلّع آن است که بلور صاف نمی(دهند  دهند و آن را تکان می چراغی قرار می
مضلّع نور تابیده شده را منعکس نموده و عالوه برآن رنگهاي گوناگونی نور را منعکس کند اما بلور 

کنند به سطح آبی  یا این که امر می) کند کند و بیشتر چشم و به تبع آن خیال را به خود جلب می پیدا می
شود که قوة خیال فرد مدتی از  این امور باعث می                                                                                                                                             همۀ. آورند نگاه کنند و بعد در آب امواج پدید می

پس کاهن براي این که بهتر . این سو و آن سو پریدن متوقف شده و در دست شخص کاهن قرار بگیرد
 و دیگران را بدست آورد و بدین طریق زودتر در خیال آنان تصرف لوح و کودك بتواند اعتماد فرد ساده
شود و  ، که اگر بیایید فالن می ام جلوتر نیایید از این خط مستقیمی که کشیده: گوید نماید به اطرافیان می

در با . اند کند که حضّار تا کنون هیچ انسی بدانها نداشته بعد شروع به گفتن کلمات عجیب و غریبی می
گیرد بلکه چه بسا  هم آوردن کلمات مختلط نه تنها قوة خیال تلقین شونده را در تحت تصرف میپی 
کند که مستمع هیچ،  تفاده مییعنی کاهن در آن بین از الفاظی اس. گیرد خیال حضّار را هم بدست می                                                                                                         قوة

آید؛ مثالً جیم و شین  شَش می                                                           شنود چِند فهمد، الفاظی بسیار غلیظ که وقتی گوش می معانی آنها را نمی
سِمِقالت «: گوید یکند، همانند این که م و قاف و غین و کلماتی از اینگونه را با غلظت خاصی تلفظ می

پس از اداي » اي شاه پریان به حق شاه پریان زودتر بیایید،  بجع دِمِقالت رجعِ بِحقِّ قیرها بشِّن جقّی
ن در او تلقین می کند اینجاست آنماید و آن ف                      این کلمات شروع به تلقین در کودك و یا ساده لوح می

قوة . کند             سازد و آنها را مشاهده می    هاي کاهن صوري را در خود می              ر اساس تلقینکه قوة خیال کودك ب

                                                   
  43/  الحاقۀ -1



اي در  اند چون آینه خیال کاهن نیز تمام آنچه را که کودك و یا ساده لوح در خیال خود مشاهده کرده
گیرد تا                           در برابر قوة خیال کودك میاي        کند، یعنی کاهن قوة خیال خود را چون آینه خود ترسیم می

لذا هر . گرداند              بدین طریق بتواند آنچه را که او دارد در خود مشاهده کند و سپس بار دیگر به او بر می
آیا : گوید کند و می زگو میکند به کودك و یا ساده لوح با                     چه را که در آینۀ قوة خیال خود مشاهده می

 کننده به دیگران نبعد تلقی. کند که بله همینطور است چنین و چنان نیست؟ و کودك نیز تصدیق می
دیدید من روح را براي او احضار کردم، و حال این که در کتب علوم اصلی انسانی و اسالمی : گوید می

صور مثالیه زحمتی ندارند و این کار  ارواح مجرده در قوس نزول براي مشاهدة :اند ما فرموده
کنند،   سختی برایشان نیست، بر خالف نفوسی که در قوس صعود بخواهند صور مثالیه را مشاهده

اي نیست که هر نفسی بدون ارتقاء وجودي بتواند عروج نموده و از مغیبات  کار سادهدیگر این 
نی، نفس قادر به مشاهدة حقایق آن سویی  چنین نیست که با اداي چند لفظ مهمل و بی مع.طالع یابدا

آن چه هست فقط صور مرئیه اي در خیال کودك و ساده لوح . احضار ارواح کار ساده اي نیست. شود
  . است که کاهن توانسته با تلقین هاي مداوم خود آنها را بسازد و آنها را به خود ایشان باز گرداند

أن : احدهما: ما ما تَتَلقّاه عند الیقظۀ فعلى وجهینواَ«:  اشراق در حکمۀ االشراق می فرمایدشیخ
تکون النفس قویۀ وافیۀ بالجوانب المتجاذبۀ الیشغلها البدن عن االتصال بالمبادي المذکورة، و تکون 

أن ال تکون : وثانیهما... المتخیلۀ قویۀ بحیث تقوي على استخالص الحس المشترك عن الحواس الظاهرة
ین حال الیقظۀ بمایدهش الحس و یحیرُ الخیال کما سبق، و فی األکثر انّما یکون ذلک النفس کذلک فیستع

  ».فی ضُعفاء العقول و من هو فی أصل الجبلّۀ إلى الدهش والحیرة ما هو
و اما آن چه را که نفس در بیداري تلقّی می کند بر دو قسم است؛ یکی این که نفس قوي و یعنی 

جاذبه باشد و بدن نیز او را از اتصال به مبادي نوریه مشغول ندارد و قوة متخلیه وافی به تمام جوانب مت
  . نیز چنان باشد که بتواند حس مشترك را از حواس ظاهري برهاند

دوم این که نفس آن چنان قوي نباشد بلکه در حالت بیداري، استعانت جوید از اموري که موجب 
 اکثراً در افرادي است که از عقل ضعیفی برخوردار شود و این قسم دهشت حس و تحیر خیال می

  .شان بر دهشت و حیرت سرشته شده است هستند، یا اینکه احیاناً جبلی
سینا معروف گشته در فصل                                                                     سینا که به اختصار، ابن                                                                         بن علی بن حسن عبداهللا بن جناب حسین

ستعین بعض یاِنّه قد «: فرمایند دوم نمط دهم اشارات به همین دو قسم اشاره دارند، آنجا که می                                                                          و   بیست
 طالب »...ال تعرض منها للحس حیرةٌ و للخیالِ وقفۀٌ ، فتستعد القوة المتلقیۀ للغیب تلقّیا ًصالحاًالطبایع بأفع



حقیقت را سزاوار است که براي تحقیق بیشتر به این موضع از اشارات و شرح خواجه طوسی بر آن 
  .مراجعه نماید

ند، جزئیاتی است که کاهن باید بدانها براي تلقین داشته باش    الفاظ باید صالحیت : اما اینکه فرمودند
براي : اند توجه داشته باشد یعنی الفاظ را مطابق مطلب، پیچیده و مبهم بیان کند مثل اینکه فرموده

تصرف در قوة خیال افراد باید از الفاظ مطابق حاالت افراد استفاده کرد مثالً در فصل تابستان باید از 
و تعطیلی دروس مثال زد و در فصل زمستان از گرما و بخاري خنکی و آب سرد و استراحت و تفریح 

  .و آتش و امثال ذلک
  :فرمایند باره می  حکمت منظومه دراین147و اما جناب حاجی سبزواري در غرر 

              و مـدهـش القـوى کمـا یستنطق            
                         مـا تـرقـرقواهنهــا طبعـاٌ بـ                                           

  أو بصـراً  رجرجـۀ  قـد أرعشـه                  
  دهـشـه أو مـا یشـف أو یمـور أ                                        

       وبسیار جالب است که هم شیخ  و هم جناب خواجه و حاجی، متناسب با بحث از الفاظ مبهم و 
  .اند  اداي مطلب استفاده نمودهاي براي پیچیده

مرئیه را   معنوي بسیار شیرین اقسام صور غیبیۀ    همچنین جناب حاجی سبزواري در شرح مثنوي
 در نوم یا در بیند  از صور غیبیه می نفس ناطقه پس آنچه«: اند اند آنجا که فرموده دسته بندي نموده

ثانی، .  یا بدون سبب اتصال است به آنها،، یا به سبب اتصال نفس است به مبادي عالیهیقظه
له است در  له است؛ تعبیري و تأویلیاضغاث و احالم و دعابۀ متخیندارد و این به تصرّفات متخی 

،                                                                                 و اما اول.یال سپردهصوري که در لوح خیال است که حس مشترك از عالم شهادت گرفته و به خ
پس مشهودِ نفس در آن مبادي صورت است یا معنی جزئی است یا کلّی و فطري، و طبیعیِ متخیله 

پس اگر متخیله تبدیل نموده باشد مدرکات .  صوري معنی به صورت و کلّی به جزییǥِمحاکااست 
ت به شبیهِ آن یا الزم یا ضد، محتاج به نفس ناطقه را، خواه مدرك صورت باشد و خواه غیر صور

و اگر صورت غیبیه در یقظه دیده شود یا به . ، و این حکم نوم است                                                                                     فال     تعبیر خواهد بود، و االّ
ر قوي است، و این در نفوس ضعیفه است؛ و یا به  و محیمدهِشسبب استعانت است به چیزي که 

شود او را بدن، از اتصال به  ، و شاغل نمیست که وافی است به جوانب متجاذبهسبب قوت نفس ا



 وم آن، د مدرکات نفس را که تبدیل نکند مخیله یکی آن: مبادي عالیه؛ پس این هم دو قسم است
  ».102تو در تبدیل حاجت به تأویل اس. که تبدیل کند

  عدم تأثیر سحر بر نفوس مکتفی 
نکتۀ قابل توجه اینکه شرط تأثیر تلقینات کاهن بر حاضرین این است که مخاطب حتماً کودك و یا 

انسانهاي کامل راه  و دیگر  السالم                                                    علیھم و کودن باشد لذا چنین تلقیناتی هرگز در حریم ائمه معصومین  بلّه
می باشد  السالم علیھم  انبیاء و ائمه ندارد، لذا اگر روایاتی در این باب موجود است که دال بر مسحوریتِ

از  )103 قل أعوذ برب الفلق(مثل روایتی که جناب طبرسی در ذیل آیۀ .  گیرد رأساً مورد خدشه قرار می
 یهودي براي حضرت سحر کردند و طنابی را  یک زن و مردروزيعایشه و ابن عباس نقل کرده که 

زده گره زدند و بر هر گره چیزي دمیدند و در چاه، در میان دو سنگ گذاشتند، بعد از آن دیدند که  یا
بیند خیال  و وقتی شاخۀ خرما میگیرد  رود دست به دیوار می راه می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وآلھ علیھ اهللا ّىصلوقتی رسول اکرم 

سپس خداوند رسول خود را مطلع . بیند کند که شترِ ایستاده است و غیر از آن همه چیز را خالف می می
 و زبیر و عمار را فرستاد تا آن شی السالم            علیھ ساخت که افرادي در مورد تو سحر کردند، پس پیامبر، علی

 ایشان آب چاه را کشیدند و سنگ را بلند کردند آن شی را یافتند، اینجا بود وقتی. را از چاه در بیاورند
  . نازل شدوآلھ علیھ                      اهللا                                                                                                                                              صّلىکه دو سورة فلق و ناس بر پیغمبر  اکرم 

و هذا ال یجوز ألن من وصِف بأنّه مسحور فکأنّه قد «: فرماید جناب طبرسی در ذیل این روایت می
و قال الظالمون تتّبعون االّ رجالً مسحوراً اُنظُر کیف  ( خبل عقله و قد اَبى اهللا سبحانه ذلک فی قوله

و لکن یمکن ان یکون الیهودي أو بناته على ما روى اجتهدوا فی ذلک  )104ضربوا لک االمثال فضلّوا
على ما فعلوه من التمویۀ حتى استخرج و کان ذلک داللۀ على آله            و علیه                                       اهللا صلّىاهللا نبیه  فلم یقدروا علیه و اطلع

ؤمنین     فعلهم و لو قدروا على ذلک لقتلوه و قتلوا کثیراً من المصدقه و کیف یجوز أن یکون المرض من 
که مورد  یعنی این روایت صحیح نیست زیرا کسی که موصوف است به این ».مع شدة عداوتهم له
 این که خداوند متعال از و حال این.  که او دیوانه و مجنون شده استتوان گفت سحر قرار گرفته می
مردم ستمکار گویند که شما جز شخصی مفتون «: موده، آنجا که فرموده استامر در مورد نبی ابا ن
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دهند، و بدین  ها از جهل به تو می اید، بنگر تا چه نسبت سحر و ساحري را پیشواي خود نکرده
چه که روایت شده تالش  و لکن ممکن است یهودي و دخترانش بنا بر آن» .طریق گمراه شدند

 نند اما نتوانستند، لذا خداوند نبی خود را بر سحر ایشان مطلع ساخت، تا ایننمودند تا پیغمبر را سحر ک
باشد و چگونه جائز است که  و این مطلب نیز دال بر صدق نبی می. که آن را از چاه خارج نمودند

ساحران یهود قادر به مریض نمودن پیامبر باشند، که اگر چنین بود حتماً پیامبر و دیگر مؤمنین را به 
روحي حضرت استاد عالمه حسن زادة آملی .رساندند  شدت عداوتی که با ایشان داشتند به قتل میجهت

این کالم طبرسی «: فرمایند  هزار و یک نکته پس از نقل این فرمایش جناب طبرسی می928 در نکتۀ فداه
اي  قل واقعهکمال اتقان است و دأبِ علوم و قصاصان و نظائر آنان در ن هاي باال در  بافتهّ در رد

کمترین،  آیند دیگران چیزهایی را ببافند و بر آن بیفزایند و این شگفت این است که برايِ خوش
چه  نوشته است که آن »ۀ فی الصادرات المنبریۀالرسالۀ العنبری« اي بنام کسی را شناسد که مجموعه

ست و چندین برابر است در آن گرد آورده ا ملفقات رطب و یابس را از عوام اهل منبر شنیده
اند ن الهی زدهحدیثِ کلثوم ننه آقا جمال است که چه افتراهایی به دین مبی .  

که مرحوم طبرسی فرموده است، ممکن است آن خانواده یهود سحر کرده باشند اما سحر  چنان
دید و هر چیز را خالف و غیر آن   می با پیغمبر چنان کرده است که او درخت را به شکل شتر

رفت و از این   کشید و راه می پنداشت و حتی نور از چشم او گرفته شد که دست به دیوار می می
گاه بر   هیچ.عنبریه درج کرداند آنها را باید در رساله  در تفاسیر آورده قبیل چیزهاي دیگر که

اوست و  انسانی که عقل کل است و منتجب و مختار و مصطفی حق سبحانه و مظهر اتم و اکمل
 وي قادر بر تصرف در مادة کائنات است و خاتم انبیاء و مرسلین است سحر و اصابت عین و باذن
اي ناتوان و وجود خاتم را به تندباد صرصر  پشه گونه امور کارگر نیست که اگر این امور را به این

  »  .ایم تشبیه کنیم باز حق مطلب را اداء نکرده
 بنام حقیقتی   الّسالم  علیھ ائمه معصومین دیگرو   وآلھ علیھ اهللا ىصّل که در نفس مکتفیِ خاتم خالصۀ کالم این

روح قدسی است که هیچ سحري را توانِ تأثیر در آن نیست، چرا که اگر چنین بود حجت بر مردم تمام 
    !فافهمشد،  نمی



  فرق کاهن با عارف
ضران است در مقام همان طور که گفتیم کاهنین و فالگیران، صوري را که خارج از خیاالت حا

دهند، اما عارف  دهند و آن نیز به دلیل تصرفاتی است که در خیاالت آنها انجام می خیال ایشان ظهور می
حقیقی قادر بر آن است که در خارج محلِ همت خود، در مادة کائنات تصرف نموده و در عالم 

تواند  حتی می.  ذات خود شانندشهادت موجوداتی را خلق کند که چون دیگر موجودات عینیه، قائم به 
پس فرق عارف با . در عالم ارواح نیز صور روحانیه را خلق نموده و آنها را در عالم ارواح وارد کند

اصحاب شعبده این است که عارف با همت و توجه و قصد خویش و به قوة روحانیه خود، صور را در 
در امثال ذلک در خارج از خیال خود، در کند ولی اصحاب شعبده  خارج از خیال ایجاد و انشاء می

  .  کنند دهند و در خیاالت آنها تصرف می خیال حاضرین و نه در خارج، صور را ظهور می

  ّرات در حدوث اشیاء تأثیر تصو
بر تو باد که از شنیدن این حقایق عجب نداري و آنها را به سببِ شدت ! پس اي خوانندة عزیز

دهی ، زیرا همچنان که تصورات تأثیري بسزا در حاالت بدن دارند مثل تعجب مورد انکار خود قرار ن
اینکه تصورات خوفیه موجب حدوث سرما در بدن و تصورات غیر خوفیه موجب حدوث گرما در 

از تویی که احیاناً .  شود، نیز تصورات را تأثیري فراوان در خیاالت و حتی در مقام خارج است بدن می
کشی رنگ صورتت سرخ  پرسم مگر غیر از این است که وقتی خجالت می  میمنکر این حقایق هستی

گردي  شود، و یا این که وقتی شادمان می ترسی رنگ صورتت زرد می شود و یا این که وقتی می می
پرسم که چه ارتباطی بین خجالت کشیدن که امري  از تو می! ؟شود رنگ صورتت باز و روشن می

و یا چه ارتباطی ! رخ شدن صورت که امري جسمانی است وجود دارد؟س و نفسانی است با زرد شدن
چه طور آن امر ! بین ترس که امري نفسانی است با صورت که امري جسمانی است وجود دارد؟

شود وقتی جوانی  چه طور می! شود؟ کند و موجب انفعالش می نفسانی در این موجود جسمانی تأثیر می
اش حرارت بخارداري حادث شده و وقتی آن حرارت از بخار  وعیه منیکند در ا تصور زن کذایی را می

آن تصور کذایی ! شود؟ کند که باعث ورم و برخاستن آلت جماع فرد می فارغ شد، بادي را تولید می
  !  شود؟ چگونه موجب این ورم می

 تأثیرات پس یقیناً تو هم اذعان داري که همانطور که بدن را تأثیراتی در نفس است نفس را نیز
شود چه بسا  یعنی مثالً همچنان که مریضی تن موجب افسردگی روان می. باشد شایانی در بدن می



وقتی که نفس روحانی می تواند در . شود ناراحتی و یا آرامش نفس موجب ضعف و یا شادابی بدن می
پس چه استیحاشی تواند در نفس روحانی تأثیر کند  بدن جسمانی تأثیر کند و وقتی که بدن جسمانی می

از قبول این که خیال مجردي در خیال مجرد دیگر تأثیر نموده و موجب تصرفاتی در آن شود، خواهد 
  .بود

اند، از جمله   و اطباء در باب تلقین فرمایشات بسیار ارزشمندي بیان نموده طبق همین مبنا حکماء
متی از ناحیه طبیب بر بیمار چه بسا تلقین صحت و سال: فرماید جناب شیخ رئیس در نفس شفا می

موجب رفع مرض مریض شده و سالمتی را به او برگرداند و نیز چه بسا ممکن است تلقین کسی بر 
بر همین . شخص سالم، مبنی بر ضعف و مریضی، موجب رفع سالمتی شده و شخص را مریض گرداند

تبی با هم تواتر کردند اساس جناب مولوي در دفتر سوم مثنوي حکایت نموده که روزي شاگردان مک
نقل آن اشعار را در اینجا . که استاد خویش را مریض جلوه دهند و درس را بدین ترتیب تعطیل نمایند

  :دانیم به جهت مناسبت با بحث و شیرینی حکایت نیکو می
  کـودکــان مکتبــی از اوسـتـــاد       

  ـدنـد از مـالل و اجتـهــاد                                              رنـج دی
  مشـورت کردنـد در تـعـویـق کـار       

                                               تـا معلّــم در فتــد در اضـطـــرار
  تـریـن تدبیـر کـرد       آن یکـی زیـرك

  ـو زرد                                             که بگویـد اوسـتـا چـونـی ت
  خیر بـاشـد رنگ تو بر جـاي نیست      

                                                این اثـر یـا از هـوا یا از تبـی است
  انـدکـی انـدر خیــال افتد از ایـن       

                                                تـو بـرادر هـم مدد کـن اینـچنیـن
  ـی از در مکتـب بگــو     چـون در آی

                                                خیـر بـاشــد اوستــا احـوال تــو
  آن خیـالــش انـدکـی افـزون شــود       

                                              کـز خیـالــی عاقلـی مجنــون شود
      آن سـوم آن چـارم و پنجــم چنیــن   



                                               در پـــی مـا غـم نمـاینـد و حنیـن
  تا چـو سـی کودك تواتر ایـن خبــر       

                                               متـفــق گـوینــد یـابـد مستـقــر
  روز گشـت و آمدنـد آن کـودکـــان      

                             بر همیـن فکرت به مکتـب شـادمــان                   
  او در آمـد گفــت استـــارا ســالم        

                                              خیـر باشـد رنگ و رویـت زرد فــام 
  گفـت اُستــا نیست رنجــی مر مــرا     

            تـو بــرو بنشیـن مگــو یـاوه هــال                                    
  نفــی کــرد امــا غبــار وهـم بـد     

                                              انـدکــی انـدر دلــش نـاگـــاه زد 
  انـدر آمـد دیگـري گفـت اینـچنیـن     

   وهـم افــزون شـد بدیـن                                             اندکـی آن
  همچنیـن تـا وهـم او قـوت گـرفـت  

                                              مانـد انـدر حـال خود بس در شگفت 
  گشت استاد سخت سست از وهم و بیم  

  کشـانیـد او گلیــم                                              بر جهیــد و مـی
  ن با زن که مهر اوست سست  خشمگیـ

                                              من بـدیـن حـالـم نپرسیـد او نخست 
  خود مــرا آگـه نکــرد از رنـگ من   

                                             قصــد دارد تـا رهـــد از ننـگ مـن 
    آمـد و در را بـه تـنــدي وا گـشاد     

                                              کـودکــان انـدر پــی آن اوستـــاد 
  گفت زن خیر است چو زود آمــدي 

                                             کـه مبـــادا ذات نیـکــت را بــدي
  گفت کـوري رنگ و حـال من ببیـن       



               از غـمـم بـیـگـانگــان انـدر حنیـن                               
  تو درون خــانـه از بغـض و نفـاق       

  نبینـی حــال مـن در احـتـــراق                                            مـی
  گفت زن اي خـواجـه عیبـی نیستت          
  مـعنـی اسـتـت  ـنّ الش بـی                                          وهـم و ظ
  گفت اي زن تو هنـوزي در لـجـاج           

  نبینـی ایــن تغیــر و ارتـجــاج                                             مـی
  گرتو کور وکـر شدي ما را چه جرم      

   و کــرم                                           مـا در ایـن رنجیـم و انـدوه
  گفـت اي خـواجــه بیـارم آیـنـه        

                                              تـا بدانــی کـه نـدارم مـن گـنـــه 
  ات         گفـت رو نـه تـو رهــی نه آینـه

                                             دائمــاً در بغـض و کینــی و عـنـت 
  ۀ خـواب مــرا رو گستـران        جـامـــ

                                             تـا بخسبـم که سـر مـن شـد گــران 
  فــال بـد رنجــور گـردانـد همـی          

  ستـش غمـــی                                              آدمــی را کــه نبـود
پیرامون تأثیر تصورات بر بدن  خالصۀ الحکمۀاب شریف و اما جناب بهادر خان در کت

گردد بدن از هیئات  و گاه منفعل می«: فرماید آدمی، کالمی به غایت حکیمانه دارد آنجا که می
آنها بثوران آورندة امور که  که مذکور شد مانند تصورات نفسانیه به جهت آن نفسانیه غیر اموري

اند ابوین  که تخیل نموده اشد صورت مولود مشابه به صورتیب اند چنانچه گاه است که می طبیعیه
باشد رنگ آن به رنگ چیزي که مد نظر آید نزد انزال و لهذا در شرع  نزد مجامعت و قریب می

شریف وارد شده که در آن حین به ذکر الهی تقدس و تعالی و تصور و تخیل و محبت و والء 
 مشغول باید بود نه به ذکر صلوات اهللا علیھم ه اوصیاي اویند جناب مقدس نبوي و اهل بیت اطهار او ک

و خیال دیگر و این اموري است که اکثر عقول مردم گریزان است از قبول آن و همچنین از اکثر 



امور غامضۀ عالم وجود و کون، و اما کسانی را که غوص در امور غامضه و معرفت است منکر 
 این قبیل است حرکت خون در مستعد آن به کثرت نظر در اشیاء این امور و غیر اینها نیستند و از

سرخ و حرکت صفرا در مستعد صفراء به کثرت نظر در اشیاء صفراء، چنانچه در رمد پارچۀ 
گردد، و  کرباسی که به رنگ زرد چوبۀ زرد کرده باشند و دائم نزد چشم بدارند پارچه سرخ می

گردد و از این قبیل امور بسیاري عارض  دانها کند میآید و دن نزد تخیل ترشی، آب از دهن می
اي  چه نقل است که زنی بچه گردد از انواع تخیالت و توهمات که تفصیل آنها طولی دارد چنان می

بود، از سبب آن استفسار زائید به صورت چلپاسه و زنی دیگر بچه زائید نصف تنۀ او بصورت مار 
اي و دیگر گفت در آن حین ماري به نظر آمد و در خیال  سهآن یکی گفت در آن حین چلپا. نمودند

  » 105)واهللا اعلم بأسرار ما خلق (آن بودم و ترسان از آن، 
این که طبیب براي مداواي بیمار به ابزار و : 106فرماید جناب شیخ در نفس شفا می

 آالتی محتاج است بدین خاطر است که او ضعیف بوده و توانایی القاي سالمتی بر مریض
اگر چه مریض هم باید در حین القاي طبیب، خود را به طبیب سپرده و به . را ندارد

هاي طبیب اعتقاد پیدا کند، اگر چنین شود چه بسا تأثیر تلقینات طبیب براي مداواي  گفته
چه . مریض به مراتب بیشتر از تأثیر مداواي طبیب از طریق ابزار و آالت طبی خواهد بود

تر از صور حسیۀ خارجیه دارند،  خیالیه منامیه اثري شدیدتر و قوياین که همیشه صور 
 سوزانندگی آتش در صور خیالیه به مراتب بیشتر از سوزانندگی آن در عالم ماده مثالً

 صور مکتسبۀ ناریه در است، به همین خاطر صور مکتسبۀ نوریه در عالم خواب و یا احیاناً
بۀ در عالم بیداري است، لذا در کلمات فیثاغورس تر از صور لذیذه و معذّ آن، بسیار قوي

بیند و مورد  اش در طهارت برسد، در خواب عجائبی می چون نفس به درجۀ شایسته«: آمده است
اند و باري تعالی بر آنها از نور و رحمت خود  گیرد که از بدنها جدا شده خطاب نفوس قرار می

شود که از تمام لذایذي که با خوردن  وردار میپس از چنان لذتی دائمی بر خ.  افاضه کرده است
                                                   

  324، فصل پنجم از فن اول از مقاله دوم، صخالصۀ الحکمه -1

حتاج الی هذه اآلالت لعجزٍ و ضعفٍ و تأمل حال المریض الذي توهم انه قد صح و الصحیح و انما ت: 273نفس شفا ص -2
 نها عنصره فکانتم فی نفسه و فی وهمه انفعل ةالذي توهم انه مرض، فانه کثیراً مایعرض من ذلک ان یکون اذا تأکّدت الصور

  .ط او المرض، و یکون ذلک ابلغ مما یفعله الطبیب بآالت و وسائالصحۀ



شود، لذیذتر است، چه این لذّات،  و نوشیدن و نکاح و شنیدن و دیدن و بوئیدن و لمس حاصل می
آورند، ولی این لذات الهی و روحانی و ملکوتی،  حسی و ناپاکند و به دنبال خود ناراحتی می

و مغرور و جاهل کسی است که به لذّت حسی شخص بدبخت .  آورند اشرف اعظم را به دنبال می
  »...راضی شود و منتهاي غایتش آن باشد

شود که شخصی به راحتی بر روي تنۀ درختی که به زمین افتاده راه  بسیار دیده می
دود، اما همین که دو سر این تخته بر دو نقطۀ پرتگاه  رود و یا این که بر روي آن می می

خص، قادر به دویدن و یا راه رفتن بر روي آن نیست با این بینید همین ش گذاشته شد می
بینید چون باالي  که تنۀ درخت همان تنه است و فرد هم همان فرد قبلی است اما می

اگر هم . زند بلندي گذاشته شد، شخص از دویدن و یا حتی راه رفتن بر روي آن سرباز می
 و چه بسا پس از چند قدم پایش گیرد بر روي آن راه رود بسیار آرام و آهسته قدم می

بیند  این بدان خاطر است که وقتی خود را باالي بلندي می. لرزیده و به پایین پرتاب شود
کند و آن را در خود تلقین  با قوة خیال خود صورت پرت شدن و افتادن را تصویر می

 به شود که طبیعت بدن خود را ناچار نماید، پس این صورت در نفس چنان قوي می می
 مطابق همان صورت به پایین پرتاب لحظهبیند و لذا پس از چند  جوابگویی بدان می

اما اگر فرد بتواند قوة وهم و خیال خود را کنترل کند و با خود تلقین نماید که . شود می
این همان تنه درخت عریضی است که وقتی بر روي زمین بود من به راحتی بر روي آن 

دم پس حال که بر روي بلندي قرار گرفته دلیلی ندارد از قدم دوی گرفتم و می قدم می
بینید که اگر فرد قوة وهم و خیال خود را کنترل کند به راحتی  می. گرفتن بر آن بترسم

  .تواند از روي این تنۀ درخت و یا حتی بسیار باریکتر از آن بگذرد می
علمت انَّ  «:شارات فرمایدششم نمط دهم ا و باره در فصل بیست سینا در این جناب بوعلی

إلى بدنها مع مباینتها لها بالجوهر حتى أنّ الوهم الماشی على ىهیئۀ تمکّن العقد منها و مایتبعه قدتتأد 
جزعٍ معروضٍ فوق فضاءٍ یفعل فی ازالقه ما الیفعله وهم مثله و الجذع على قرارٍ، و یتّبع اوهام الناس تغیر 

داء امراضٍ أو افراقٌ منهاجاً أو دفعۀً و ابتمزاجٍ مدر«.  



انّ هیئۀ االعتقادات المتمکّنه فی النفس و ما یتبعها «: فرماید و خواجه طوسی در شرح آن می
مات بل کالخوف و الفرح قد تتأدإلى بدنها مع مباینۀ النفس بالجوهر للبدن و للهیئات ىکالظنون و التوه 

انّ التوهم الماشی على جذعٍ : احدهما:  یؤکّد ذلک امرانو مما. الحاصلۀ فیه من تلک الهیئات النفسانیۀ
انّ توهم االنسان قد یغیر : و الثانی. یزلقه اذا کان الجزع فوق فضاء، و الیزلقه اذا کان على قرارٍ من األرض

ر حداً و قد یبلغ هذا التغی. مزاجه اما على التدریج أو بغتۀً فتنبسط روحه و تنقبض، و یحمرّ لونه و یصفَرّ
  . »یأخذ البدن الصحیح بسببه فی مرضٍ ما و یأخذ البدن المریض بسببه فی إفراقٍ أى برءٍ و انتعاشٍ

یعنی این هئیت اعتقادي که در نفس تمکن یافته و نیز اموري چون ظنون و توهمات 
اند، چه بسا به  که تابع این هیأت اعتقادي هستند و بلکه ترس و شادي که اموري نفسانی

یابند با این که نفس به جوهر خود مباین با بدن و هیئات حاصله در آن  دن تأدي میب
کند دو امر است؛ یکی این که توهم روندة  و از اموري که این مطلب را تقویت می. است

اندازد، اما همین توهم در صورتی که شاخه بر  اي که در فضاء قرار گرفته او را می بر شاخه
دوم این که توهم انسان . شود ن بوده باشد موجب افتادن رونده نمیسطح مستقري از زمی

شود  ، پس روحش منبسط یا منقبض میدفعۀًچه بسا مزاجش را تغییر دهد یا تدریجاً و یا 
گردد و گاهی این تغیر به حدي است که به سبب توهم، بدن  و رنگش قرمز و یا زرد می

  .شود  با نشاط میصحیح مریض و یا این که بدن مریض، سالم و
  :فرماید به همین وزان عارف رومی در مثنوي می

   رود وهــم ایمـن مــی ـز راهــی بـود        آدمـی بـی   بر زمین گر نیم گ           
  شوي بـر سـر دیـوار عالـی گـر روي         گر دو گز عرضش بود کژ می            
  ل بوهـم         تـرس وهمـی را نگو بنگـر بفهـمافتـی ز لـرز د بلکه مـی            

حضرت .  انگشت بوده است24گز در ابیات فوق واحد طول است که در قدیم معادل 
  در قسمتی از رسالۀ پزشکی خود که به عنوان فداه  روحيزاده آملی  استاد عالمه ذوالفنون حسن

تأثیر و تأثر هر یک از نفس و بدن «: فرمایند یک کلمه قرار گرفته است می                                                         و              اولین کلمۀ هزار
در دیگري و از دیگري و طاعت طبیعت بدن مر اوهام نفسانی را مطلبی بسیار شایان توجه است 

فصل چهاردهم از اند و جناب شیخ را در   که کتب طبی و فلسفی آن را عنوان و استدالل فرموده



و ما به . اتی لطیف در این مطلب شریف استجمله نخستین تعلیم دوم فنّ دوم کلیات قانون اشار
. ایم وضوع خطیر بحث و فحص نمودهتفصیل در عین هشتم عیون مسائل نفس و شرح آن در این م

شود، و  می) GOITREگواتر(پیدایش بیماري غم باد از این قبیل است که مثالً غم و اندوه سبب 
  :رف رومیا و به فرمودة شیرین و دلنشین ع.دهها نظیر این مثال

  تا خیال و فکر خوش بر وي زند        فکـر شیـرین مـرد را فـربه کند          
  آدمـی را فربهـی هست از خیال        گـر خیاالتش بود صاحب جمال           
   گدازد همچو مـوم از آتشـی      میخوشـی    ور خیـاالتـش نمـاید نا          

از این باب، سخن طبیب بلکه نگاه و نشاط و انبساط و انقباض و دگر حاالت گوناگون وي در 
شود، چنان که سیاه موجب  بیمار اثر بسزا دارند، بلکه لباس سفید طبیب سبب شکفتگی بیمار می

ن است چنان که در همان فصل یاد گرفتگی وي، چه این که رنگها را اثري تکوینی در حاالت انسا
گزار  شده قانون بدان اشارتی شده است، و در شریعت محمدي علی صادعها السالم براي نماز

و ارباب سیرو سلوك در مکاشفات تمثّلی خوبان را . لباس سفید مستحب است و سیاه آن مکروه
یوم تبیض  ( کریم است کهقرآن  و صریح .کنند و بدان را سیاه غالباً در لباس سفید مشاهده می

وجوه و تسود وجوه فأما الذّین اسودت وجوههم أکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم 
    .)107تکفرون و أما الذین ابیضّت وجوههم ففی رحمۀ اهللا هم فیها خالدون

و لمناسبۀ النفوس مع النور صارت «: گویدحکمۀاالشراقاز این باب است که شیخ اشراق در 
این روي سفید خوبان و سیاه بدان   .»108نواراأل رة عن الظلمات، منبسطۀ عند مشاهدةالنفوس متنفّ

زشت آنان در ماوراي طبیعت است که جزا نفس عمل است و رنگ بروز ملکات نیکو و ظهور و 
  .بدن طبیعی را در آن دخلی نیست

    .اردگذ که تلقین سلیم در وي اثر می مارگزیده را سلیم گویند تازیان
تصرف کردند و او را  کودکان مکتبی یکی پس از دیگري با القاي حروف علّه در وهم استاد

در بستر بیماري کشاندند و از مکتب رهایی یافتند بدانسان شیرین که عارف رومی در دفتر سوم 
  :مثنوي داستان کرده است
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  ز مالل و اجتهادکودکان مکتبی از اوستاد             رنج دیدند ا               
چاره بسیاري از بیماریها تنها دارو نیست، بلکه تدبیر نفسانی طبیب حاذق و روحانیت و تاثیر 

متى کانت هذه « :الصناعۀ در کامل مجوسیبن عباس  و به قول علی. کالم وي راه عالج آن است
أمکن، و یسمع أصناف اللحون الحمى مِن غَمٍّ او همٍّ فینبغی أن یحتال فی تسکین ذلک و سرور النفس ما 

  »      .109ة للنفسسارلاَ
ترجمه عبارت اهوازي این است که هر زمان که چنین تبی زائیدة غم و اندوه بود 
سزاوار است هر آن چه ممکن است در تسکین آن و سرور نفس، چاره اندیشیده شود و 

راي نفس لذت بخش هایی را که ب ده شود اصناف موسیقی و نغمهینیز سزاوار است شنوان
  .  است

توان به گاهِ مجامعت مثال زد که تمام  از دیگر موارد تأثیر اوهام و افکار در ابدان، می
افکار و خیاالت پدر و مادر در حین انعقاد نطفه تأثیري بسزا در مولود دارد تا جائی که 

بدان شود که چشم در هنگام انزال  رنگ کودك نیز نزدیک به رنگی می: اند فرموده
نگریسته است، و نیز از همین باب است به هم فشردن دندان هنگامی که انسان فردي را  می
خورد، و نیز از همین باب است فرمایش جناب شیخ در انتهاي  بیند که چیز ترش می می

از عجائب احوال حیوان آن است که وقتی مرغ در «: فرماید مقاله هشتم از حیوان شفا که می
شود و حالتهاي جنس نر را به خود   پیروز شد صداي او شبیه به صداي خروس میقتال، بر خروس

و سپس » .شود کند و حتی گاهی صاحب چنگال می گیرد و چون خروس دم خود را بلند می می
گاهی طبیعت مطیع هیأت نفسانی است و گاهی نیز خروس تشبه به مرغ پیدا : گوییم«: گوید می
که مرغ وقتی که بچه دارد بمیرد و خروس سرپرستی آنها را به کند و آن در صورتی است  می

  ».110کند عهده گیرد، در این صورت از حاالت نري پرهیز کرده، آن را ترك می
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و من عجائب احوال الحیوان أنّ الدجاجۀ اذا غلبت الدیک قتاال تشبهت بالدیک فی صقیعها و فی «: 426، ص1 شفا، ج-1

ثم قال ـ اقول لیعلم أنّ الطبیعۀ مطیعۀ للهیأة النفسانیۀ، و الدیک ایضاً سفادها و أشالت اُذنابها کالدیک و ربما نبت له مخلب ـ 
 .  »یشتبه بالدجاج اذا ماتت الدجاجۀ عن فراریخ فیعولها فیتجنّب السفاد و یترکه



و نیز از شیخ رئیس حکایت شده که وقتی مرغ در صداي خود شبیه به خروس 
  .روید شود بر ساقهاي او پر می می

کند که چرا تفاوت اشخاص انسانی در  میشیخ در جایی از کتاب حیوان شفا سوال 
خلقت و صورت بیشتر از سایر حیوانات است و نیز چرا تفاوت حیوانات اهلی در خلقت 

باب «: فرماید و بعد خود در مقام جواب می! و صورت بیشتر از حیوانات وحشی است؟
صورات، متغیرند، تخیالت و افکار انسان، بیشتر از سایر حیوانات است، اَشکال به حسب تغیر ت

پس الجرم اختالف حاصل در میان اشخاص انسانی از حیوانات بیشتر است، و حیوانات اهلی نیز 
اند، پس الجرم، اختالفشان نیز بیشتر   مقایسه با حیوانات وحشی احساس تخیالت بیشتري درداراي
  »است

لیخولیا و نیز از و نیز از باب تأثیر اوهام و خیاالت است بر بدن، وجود امراضی چون ما
همین باب است حدوث سرما به محض تصورات خوفیه و حدوث گرما به محض 
تصورات غضبیه و نیز از همین باب است امتالي عروق آلت وقاع به محض تصور 

  . صورت مشتهایی نفس
فال تستبعدنّ ان یکون  «:فرماید  و ششم نمط دهم اشارات می جناب شیخ در فصل بیست

لکۀ یتعدي تأثیرها بدنها و تکون لقوتها کانّها نفس ما للعالم و قد علمت انّه لیس کل لبعض النفوس م
مسخنٍ بحار و ال کل مبرّدٍ بباردٍ  فال تستنکرنّ أن تکون لبعض النفوس هذه القوة حتى تفعل فی اجرامٍ اُخَر 

قوى نفوسٍ اخرى تفعل فیها السیما اذا یتعدى عن قواها الخاصۀ إلى  تنفعل عنها انفعال بدنه و التستنکرنَّ أن
نقل به  (».کانت قد شحذت ملکتها بقهر قواها البدنیۀ التی لها، فتقهر شهوةٌ أو غضباً أو خوفاً من غیرها

  )اختصار
اي باشد که تأثیر آنها از بدن نفوس  یعنی بعید مدان که براي بعضی از نفوس ملکه

حال اگر . یا این نفس، نفس مدبر همۀ عالم استتجاوز کرده و به تمامی عالم برسد که گو
علت، مقتضی چیزي نیست مگر اینکه آن چیز در علت موجود بوده باشد، پس اگر «: کسی بگوید

نفس ناطقه علت صدور افعال گوناگون در اجسام طبیعت باید است باید عین آن افعال نیز در نفس 
رة از نفوس دیگر است محال است که علت بوده باشد و نفسی که در ذات خود فاقد افعال صاد



چنین نیست که هر گرم : گوییم در جواب می» صدور آن افعال از نفوس دیگر بوده باشد
اي سرد باشد، مانند شعاع خورشید که گرم کننده   کننده اي خودش گرم و یا هر سرد کننده

نعکس نشده، است اما خودش گرم نیست و لذا تا هنگامی که به جرم کثیف نخورده و م
کند و یا مانند آبی که سرد کننده اشیاء است با این که برودت در صورت  گرما تولید نمی

پس ممکن است به همین وزان نفوسی . مائیه وجود ندارد و فقط در ماده آن موجود است
هم بوده باشند که قوت تأثیر در اشیاء دیگر را داشته باشند اما خود بالفعل از آن افعال 

 باشد، خصوصاً اگر ملکه نفسانی چنان شدت یابد که بتواند به راحتی بر قواي بدنیۀ خالی
نفس خویش همچون شهوت و غضب و خوف غالب شود خواهد توانست بر قواي بدنیۀ 

  .نفوس دیگر نیز غالب شود
التجربۀ و القیاس یشهدان بأنّ التصورات قد تکون «: و جناب فخر رازي در سرّ مکتوم فرماید

دي لحدوث الکیفیات فی البدن؛ فانّ الغضب القوي قد یفید السخونۀ فی البدن، و کذا االوهام على ما مبا
ثبت من نهى المرعوف عن النظر إلى االشیاء الحمر، و المصروع عن النظر إلى االشیاء القویۀ اللمعان و 

  .»الدوران، و ما ذالک االّ النّ النفس خلقت مطیعۀ لألوهام
 قیاس گواهند بر اینکه گاهی تصورات مبادي حدوث کیفیات در بدن یعنی تجربه و

باشند، زیرا همچنان که غضب قوي باعث سخونت و گرما در بدن است، اوهام نیز  می
شود او را از  ریزي بینی می چنان که وقتی کسی دچار خون. مبداء حدوث کیفیات هستند
 دچار صرع شدند از نظر نمودن به کنند و یا افرادي را که نگاه به اشیاي سرخ منع می

دارند،  اشیاي درخشنده و یا اشیایی که داراي حرکت دورانی شدید هستند بر حذر می
  .علّتی براي این منعیات نیست مگر این که نفس، مطیع اوهام خلق شده است

فی اَنَّ التصورات قد «: فصل هفتم از مرحلۀ ششم اسفار نیز معنون بدین عنوان است که
من شأن النفوس أن یحدث من «: فرماید جناب آخوند در آنجا می» ن مبادئ لحصول االشیاءتکو

تصوراتها القویۀ الجازمۀ أمور فی البدن من غیر فعل و انفعال جسمانی فتحدث حرارة العن حار و برودة 
تواند اموري  یعنی از شأن نفوس این است که با تصورات قوي جازم خود می» .العن بارٍد



کند  ر بدن، بدون فعل و انفعال جسمانی ایجاد کند، پس احداث حرارت یا سرما میرا د
  .بدون این که خود گرم و یا سرد باشد

و جناب حاجی سبزواري هم به همین وزان در فریدة سوم مقصد پنجم منظومه 
  :فرماید می

  رور   انّ التصورات لالمور             تُنشئُ کحرّ العن الح                
جناب آخوند در ادامۀ فصل مذکور به ذکر اموري که بر این مطلب داللت دارند 

کنند که  رازي اشاره می                                                                                       زکریاي بن  پردازند، از جمله به حکایت جناب محمد می
  : آن را بدین عبارت بیان نموده است» اخالق جاللی«ین دوانی در کتاب الد                                                               لجال       ملّا

 نمود که معظم اطّباي آن      را که والی ممالک خراسان بود وجع مفاصلی روي     نوح  منصوربن«
. ز تدبیر آن عارضه اقرار نمودند، و بر قصور ازمان زبان به اعتراف به عجز از عالج آن گشودند

دان قوانین عالج و اصالح مزاج  زکریا رازي که راز   أي ارکان دولت بر آن قرار یافت که با محمد ر
چون به کنار قلزم رسید از رکوب سفینه تحاشی . یند، کسی به احضار او فرستادندبود مشورت نما

تی انداختند، چون از دریا عبور کرده به پادشاه رسید انواع نمود، تا او را دست و پا بسته در کش
کدام از سهام تدبیر بر هدف مقصود نیامد، و تصرفات فائقه به عمل آورد و هیچ تدبیرات الئقه 

  :بیت
  نمود از قضا سر کنگبین صفرا فزود        روغن بادام خشکی می              

ت جسمانی نمودم نفعی بر آن مترتب نشد، اکنون بعد از آن با پادشاه گفت هر چند معالجا
 پس .بها، و الّا یأس کلّی خواهد بودتدبیري نفسانی مانده، اگر از مزاولت آن نجاحی حاصل شود ف

و بعد از آن که حرارت حمام در بدن . نیاید        نمود که دیگري دررپادشاه را تنها به حمام برد و مقرّ
تو فرمودي : کشیده در برابر او آمد، و به انواع فحش زبان گشاد و گفتپادشاه مشتعل شد با کارد 

من نیز حالی  اهانت چندین فرسخ راه بیاورند؟ پاي بسته در روي آب اندازند و به                                                              و    که مرا دست
اختیار از جاي   پادشاه را نائره غضب اشتعال یافت و بی. نمودبه همین کارد از تو انتقام خواهم 

زکریا در حال بیرون دوید و مکتوبی به یکی از خواص سلطان داد و به ایشان  محمد.  برجست
ام عمل کنید، و در حال بر مرکب تیزرو  گفت پادشاه را بیرون آورید و به دستوري که اینجا نوشته

.   کردند و صحت کلّی یافتس پادشاه را به همان طریق تدبیر پ. آمدسوار شد و از خراسان بیرون



 و .یافت بلغمی که سبب مرض بود به واسطۀ حرارت غضبی و مدد حرارت حمام تحلیل ادچه مو
بعد از آن هر چند پادشاه او را طلبید مالقات ننمود، و استعذار کرد که هر چند صورت شتمی که 

أما شاید که چون پادشاه تذکر آن فرماید بر خاطرش گران  بنا بر مصلحت عالج بود ف شدواقع
  ».111آید، و از سالطین به هیچ حال ایمن نتوان بود
فاذا ثبت هذا األصل فیسهل علیک التصدیق « :فرماید جناب آخوند در ادامۀ حکایت مذکور می

ا مرضى و تمرض األصحللنبوات، فال تستبعد أن تبلغ النفس إلى مبلغ فی الشرف و القوة إلى حیث تبرئ ال
و تقلب عنصراً إلى عنصرٍ آخر حتى تجعل غیر النار ناراً و یحدث بدعائه مطار و حضب تارة أو زلزلۀ و 

  ».خسف تارة
شود، پس بعید مشمر این که  یعنی هنگامی که این اصل ثابت شد بر تو تصدیق به نبوات آسان می

اند مریضی را سالم و یا سالمی را مریض کند و نفس در شرف و بزرگی و قدرت به جایی برسد که بتو
یا اینکه عنصري را به عنصر دیگر تبدیل کند تا جائی که غیر آتش را آتش گرداند و یا این که با دعاي 
خویش بارانها نازل کند و زمینهاي فراوانی را حاصل خیز گرداند، یا اینکه زلزله و خسوفی را پدید 

  .  آورد
 آن این که نفس در  قسم از نبواتی را که جناب مولی صدرا بیان نموده، والزم به ذکر است این 

تواند مریضی را سالم و یا سالمی را مریض کند و یا این که  رسد که می شرف و بزرگی به جایی می
اي را  تواند عنصري را به عنصر دیگر تبدیل نماید و یا این که با دعایش بارانی را نازل و یا زلزله می

  .گرداند، غیر از نبوت خاصۀ در بخش قوة متخیله است، که اکنون در صدد بیان آنیمواقع 
تواند مرض را زائل نموده و  اگر چه قبالً گفتیم که انسان با تلقین سالمتی در فرد مریض، می

صحت و تندرستی را به او باز گرداند، اما همیشه چنین نیست که نفس فقط از طریق تلقین قادر به 
در بخش تلقینات، شرط اثر گذاري تلقین آن . العادة دیگر باشد  نمودن مریض و یا افعال خارقسالم

هاي شخص تلقین کننده پیدا کند، به همین خاطر  است که تلقین شونده در مرحلۀ اول، اعتقاد به گفته
یابی و      دتلقینات در افراد خردسال و ساده لوح و زود باور اثرگذارتر است، چرا که اساساً اعتقا

اما همچنان که گفتیم این طور نیست که نفس فقط از راه تلقین . پذیري در این افراد بیشتر است باور
قادر به افعال عجیب و غریب باشد تا اگر اعتقادي از ناحیۀ شخص مخاطب بر این تلقینات نبود، نفس 

خیر بلکه چه بسا نفس اثراتی چون ابراء مریض و یا اثراتی                                                                                                                   او نتواند در این شخص اثري بگذارد، نه
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آورد بدون آن که اعتقادي از ناحیۀ  تر بر دیگران و بر محیط اطراف خود پدید می تر و عجیب  قوي
مثل اینکه نفس قادر به ایجاد زلزله و خسوف است اعم از این که . ه باشدمخاطبین بر این افعال بود

اما از آنجا که تأثیر . گذاري نفس آن فرد داشته باشند و یا نداشته باشند                                                                           افراد آن منطقه اعتقاد به تأثیر
 باشد، ق تلقینات بیرون از بحث ما که پیرامون نبوت خاصۀ به قوة متخیله است، مینفوس غیر از طری

اکنون ما درصدد بیان آن نیستیم، بلکه بحث آن را که مربوط به نبوات خاصۀ قواي محرّکه و عاقله است 
  .کنیم به آینده موکول می

بنی بر ابراء و تمریض عبارت فوق جناب آخوند م: غرض از بیان این مطلب آن بود که بگوییم
نفس بالغ در شرف، مربوط به نبوات فوق قوة متخیله است، نه نبوت خاصۀ به قوة متخیله، که ما در 

  .اینجا درصدد بیان آنیم
اثرگذاري نفوس ناطقۀ افراد بر مخاطبین خود یا از راه تلقین : گوییم پس بار دیگر به اختصار می

 چه مربوط به قوة متخیله است تأثیر نفوس از راه تلقین و اعتقاد پیدا آن. است و یا از غیر راه تلقین
کردن بدان است و تأثیر نفوس از غیر راه تلقین مربوط به قواي دیگري است که در آینده آن را بیان 

  .خواهیم کرد
 توان گفت تأثیر تصورات بر بدن به مراتب بیش از تأثیر تصدیقات با توجه به مطالب یاد شده می

است، عالوه بر آن انقیاد و اطاعت طبیعت بدن نیز نسبت به تصورات بیشتر از انقیاد و اطاعت آن 
نسبت به تصدیقات است، لذا فردي که بر تختۀ چوبی در هوا رونده است به محض تصور سقوط، لرزه 

ار دهند افتد، بر خالف تصدیقات که تا طبیعت بدن را در تحت اختیار خود قر بر اندامش آمده و می
کشد و آن نیست جز براي این که در تصدیق، جزم و یقین نهفته شده و رسیدن  مدت زمانی طول می

اي نیست و ثانیاً بازیگري نفس در موطن قواي متخیله و واهمه گاه به حدي  نفس به یقین اوالً کار ساده
 دارد اما باز هم نفس بر اي خاص وجود رسد که با وجود براهین و تصدیقات فراوانی که در مسئله می

مثل این که سیگاري یقین به مضر بودن . دهد آنها، کار خود را انجام می آنها پوششی افکنده و بر خالف 
کشد و نه تنها سیگار کشیدن را کنار  دود سیگار دارد اما با این حال باز هم دست از سیگار نمی

کاهد بر خالف تصورات ولو در امور ظنّّی و  ز نمیرو گذارد بلکه از تعداد استعمال آن هم در شبانه نمی
  .دهند  طبیعت بدن را در تحت تسخیر خود قرار میلزوماًغیر یقینی که اگر قوي شوند 

شویم که اگر چه به نگاه اولی وجودات ذهنی از آثار وجودات  از این مسئله منتقل به این نکته می
توانند  شود که نه تنها وجودات ذهنی می یشتر دانسته میبهره هستند اما با تأمل و تعمق ب خارجی بی

تمام آثار وجودات خارجی را دارا باشند بلکه اثرات وجودات ذهنی به مراتب بیش از آثار وجودات 



خارجی خواهد بود، و دلیل آن هم این است که منشئ و مبدع و مصور و مصدر وجودات ذهنی نفس 
  !فافهم. ناطقه است

  :فرمایند می »النور المتجلّْی فی الظهور الظلّی« مه در رسالۀ نوریۀحضرت استاد عال
ن هذه صور إذهنیۀ من حیث التنبیه ـ الیخفى علیک ان عدم ترتّب اآلثار الخارجیۀ على الوجودات «

علمیۀ الیوجب کون الصور العلمیۀ أضعف من الوجودات الخارجیۀ مطلقاً، و ذلک النَّ العلم یصیر عین 
قوى من صورها الطبیعیۀ الخارجیۀ أالنفس الناطقۀ فیصیر موجوداً من وراء الطبیعۀ و فوقها أبدیاً جوهر 

  ».بمراحل و مراتب
یعنی بر تو مخفی نیست که عدم ترتب آثار خارجیه بر وجودات ذهنیه از این جهت که وجودات 

ات خارجیه بوده باشد،  اضعف از وجودمطلقاًشود که صور علمیه  ذهنی صور علمیه هستند موجب نمی
طبیعت و                                                   شود، پس در این صورت موجودي از ماوراء بدین علت که علم عین جوهر نفس ناطقه می

  . تر از صور طبیعیۀ خارجیه هستند   توان گفت وجودات ذهنی قوي فوق آن خواهد بود لذا می

    العینبهاصا
باشد،  ر از اموري که زائیدة اصل مسلّم تأثیر اوهام و خیاالت بر اشیاء طبیعیه مییکی دیگ

این مطلب نه تنها مورد . باشد العین است، که در فارسی به چشم زخم یا شور چشم معروف میاصابۀ
اشارة حکما در کتب حکمی گوناگون قرار گرفته، بلکه در آیات و روایات متعددي نیز بدان تصریح 

اشاره کرد که وآله وسلّم   علیه اهللا صلّىتوان به روایت جناب پیغمبراکرم  از آن جمله می. 112ستشده ا
 یعنی چشم زخم مرد را داخل قبر و »العین تدخل الرجل فی القبر و الجمل فی القِدر« :فرمایند ایشان می

یعنی  »113ستنزل الحالقانّ العینَ حقٌّ ت« :فرماید و نیز در جاي دیگر می. کند شتر را داخل دیگ می
تواند شخص را از بلندي به زیر کشد، و نیز در روایت آمده  چشمی حق است تا جائی که می شور

 و مادر علیها اهللا سالمهمسر جناب جعفر طیار و مادر عبداهللا شوهر حضرت زینب (اسماء بنت عمیس 
اند پس دعایی و   چشم شدهاي رسول خدا فرزندان جعفر مبتال به زخم: عرض کرد) بکر محمدبن ابی

لو کان شئٌ یسبق القَدر لسبقته « :فرمود   وآله علیه اهللا صلّى  تعویذي برایشان مرحمت فرما و رسول اکرم
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و نیز . یعنی اگر چیزي بر قدر سبقت گیرد و بر آن غالب شود همانا آن چیز چشم زخم بود» 114العین
: فرمود کرد و می  دفع بال میعلیهماالسالم از حسنین وآله   علیه اهللا صلّى در روایتی وارد شده که پیغمبر

اهللا تامه از هر شیطان و از هر جماعت و از هر چشم نکوهنده و  دهم شما را به کلمات پناه می
  .  115مالمتگري

یعنی    »116انّ العینَ حقٌ و انها تدخل الجمل و الثور التنور« :و نیز از پیغمبر است که فرموده
  .کند است و آن شتر و گاو را داخل تنور میچشمی حق  شور

 یعنی سحر بر   »117انّ السحرةَ لم یسلّطوا على شئٍ الّا العین« :فرماید  میالسالم  و امام صادق علیه
و ما سلّط السِحر «  :فرماید و به همین مضمون در جاي دیگر می. شود مگر بر چشم چیزي مسلط نمی

    .»118االّ على العین
به تعبیر حضرت استاد . اي در تأثیر نفس شور چشم نیست هیچ دغدغه: توان گفت  میبا این شواهد

طور که براي نفس شورچشم چنین تأثیر خاصی  عالمه در شرح عین هشتم عیون مسائل نفس، همان 
همچنان که براي چشم . اي در تأثیر است است همچنین براي چشم او نیز مزاج خاص و هیئت ویژه

خورد  پشت می ثیري خاص است و آن این که از آن حرارتی صادر شده و به تخم الكپشت نیز تأ الك
شود و جلّ جناب الحق که براي تولّد فرزندانِ چنان حیوان  پشتها از تخم می و موجب خروج بچه الك

اي نشسته  گذاري در گوشه پشت پس از تخم ظاهر سختی از تخم، چنین تدبیري اندیشیده است که الك
شمهاي خود به تخمها نگریسته و از این طریق گرمایی را به تخمها عطا کرده و موجب بیرون و با چ

  .شود آمدن آنها از تخم می
  کند به نظر               مرده را زنده می آسمان پشت و زمیـن پیکر               

   از شیشود،  یکی تعجب چشم بواسطۀ آنها صاحب چنین تأثیري می دو خصلتی که نفس شور
چشمی کمال نفس نیست بلکه از  شور: به تعبیر دیگر باید گفت. مریی و دیگري حسادت است

ضروریات نفس متعجبِ حسود است، و هر چه این حسادت و تعجب بیشتر شود تأثیر شورچشمی نیز 
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چشم نیز مورد  چشم و حتی خود نفس شور شود، تا جائی که گاهی اهل و عیال نفس شور بیشتر می
  .گیرند چشم قرار می ابت چشم نفس شوراص

السالم است که حق   کریمۀ یوسفعلیه68العین دارد آیۀ  إصابه از جمله آیاتی که اشاره به وجود
یعنی یعقوب _ )ادخُلوا من ابوابٍ متفرّقۀ  قالَ یا بنَی التَدخلوا مِن بابٍ واحدٍ و( :فرماید سبحانه و تعالی می

 _.هاي گوناگون وارد شوید یک دروازه وارد شهر نشوید، بلکه از دروازهاز ! اي فرزندان من: گفت
  :فرماید جناب فخر رازي در تفسیر آن می

اند، و صاحبان کمال و جمال و  بدان که فرزندان یعقوب چون عزم بر خروج به سوي مصر کرده«
هاي متعدد وارد   از دروازهاز یک دروازه وارد شهر نشوید بلکه: اند، بدیشان فرمود فرزندان یک مرد بوده

یکی مقام این که إصابت : و ما را در این مطلب دو مقام بحث است: آن گاه فخر رازي گوید. شوید
عین حق است و دلیل بر آن وجوه گوناگون است؛ یک دلیل، اطباق مفسرّین پیشین بر این که مراد از 

مقام دوم در کشف ماهیت : ات گفته استاي از روای آیه یاد شده اصابت عین است و پس از نقل طایفه
  . »...اصابت عین است

اي است و  اصابت عین مبنی بر مقدمه: اند وجه سوم قول حکماء است که گفته«: تا این که گوید
که شرط موثّر این نیست که تأثیر آن فقط به حسب کیفیات محسوسه که حرارت و برودت  آن این

که گاهی تأثیر نفسانی محض است و قواي جسمانی را و رطوبت و یبوست است، بوده باشد بل
 عرض بر روي   اگر چوبی کم این کهگونه تعلّقی بدان نیست و مطلبی که دالّ بر این امر است هیچ

عرض بر روي دو  زمین نهاده باشد، انسان قادر بر راه رفتن بر آن است اما اگر همین چوب کم
روي آن عاجز است و این نیست مگر این که خوف سقوط، دیوار بلند نهاده شود انسان از رفتن بر 

گاه و دیگر این که انسان هر. کند، پس دانستیم که تأثیرات نفسانی موجود است ایجاب سقوط می
شود و مزاج او را  تصور کند که فالنی موذي است، از این تصور غضبی در قلب او حاصل می

پس چون ثابت شده است . تصور نفسانی نیستسخونت جز آن کند، پس مبداء این  سخت گرم می
اي باشد  که تصور نفسانی موجب تغییر خاص بدن اوست، دور نیست که برخی از نفوس به گونه

 که تأثیرات آنها به ابدان تعدي کند، پس ثابت شده است که به حسب عقل ممتنع نیست که نفسی
اند، پس ممتنع  ه حسب ماهیتشان گوناگون و نیز جواهر نفوس ب.در سایر ابدان موثّر بوده باشد

اي باشند که در بدن دیگري خواه حیوان و خواه انسان به شرط  نیست که برخی از نفوس به گونه
پس ثابت شده است که این معنی ـ اصابت عین ـ . ددیدن آن و شگفتی از آن، اثر دگرگونی بگذار



شین تاکنون با آن مساعد است، و نفوس ها از زمان پی امري قابل برداشت و باور است و تجربه
و حاال که این مطلب . نبوي بدان ناطق است، و با امضاي کالم نبوت هیچ شکّی در وقوع آن نیست

شود که اطباق و اتحاد همه مفسرین در تفسیر این آیه به  اصابت عین ثابت شده است دانسته می
         ).ل به ترجمهنق. (»نیستاصابت عین کالمی حق است که رد آن ممکن 

و  (: فرماید  سورة مبارك قلم است که می52دهد آیۀ  یکی دیگر از آیاتی که اِخبار بدین واقعیت می
ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذِکرَ و یقولون انَّه لمجنون و ما هو الّا ذکرٌ 

ه کافر شدند بلغزانند و بیفکنند و هالك گردانند تو  ـ یعنی به درستی که نزدیک بود آنان ک119)للعالمین
خواندي و از غایت حیرت و عجب در  را به چشمهاي خویش آن هنگام که شنیدند قرآن را که تو می

شود یا جنی او را گرفته و یا او را  این مرد دیوانه است که خرق عادت از او صادر می: گفتند کار تو می
دهد و حال آن که قرآن نیست مگر موعظه و پندي مر عالمیان را یا نیست  جنی است که او را تعلیم می

  ـ. محمد مگر شرف عالمیان یا مذکِّر احکام الهی براي ایشان
کوتاه نظران قریش از قبیلۀ بنی اسد جمعی را که به حسد و : اند مفسرین در شأن نزول این آیه گفته

 ىصلخواستند که پرتو جمال سید عالم محمد مصطفی چشم بد شهرت داشتند اختیار کردند و از ایشان 

بدچشمی این جماعت . را از آسیب چشم بد آفتی رسانده و او را از ساحت عالم محو نمایند اهللا علیھ و آلھ
گفت که زنبیل بردار و  کرد به کنیز خود می به قدري بود که اگر یکی از ایشان ارادة گوشت خوردن می

ما احسنها و ما «: گفت دید می اه کنیزش هر جا که شتري یا گاو و گوسفندي میاو به همر. همراه من بیا
ام، همین که این  اي است و من تا حال مثال آن را ندیده یعنی چه حیوان زیبایی و فربه» رأیت مثلها

دید حیوان در معرض تلف است زود آن را  افتاد و صاحبش چون می رسید حیوان می جمله به اتمام می
رسانید و بدین طریق نصیبی از گوشت ارزان براي  موده و به قیمت خوبی آن را به فروش میذبح ن

خوردند و بعد  کردند سه روز چیزي نمی در روایت است که اگر ایشان ارادة کشتن کسی می. ایشان بود
  .مرد انداختند و فی الحال او می از آن، نظر بر او می

 و آن جناب ایستادند       اهللا علیھ وآلھ و سّلمصّلىت رسول اکرم غرض این که ایشان آمدند و برابر حضر
ما افصحه و ما «: گفتند کردند و می ایشان به پیغمبر نگاه می. خواندند در مسجد نشسته بودند و قرآن می

 یعنی ما مانند این مرد ندیدیم در فصاحت و بالغت و حسن صورت و سیرت، در همین هنگام »أحسنه
یا رسول :  پیغمبر وارد شده و این آیه را از جانب حق سبحانه نازل نمود و گفتبر     السالمعلیھجبرئیل 
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آن حضرت این آیه را خواند و از مسجد بیرون . زخم ایمن باشی اهللا این آیه را تالوت فرما تا از چشم
  .تآمد، چون چشم حضرت بر ایشان افتاد همگی کور شدند و او به سالمت از پیش ایشان گذش

یعنی هیچ دوایی » ما دواء االصابۀ العین اال أن یقرأ هذه اآلیه «لذا از حسن بصري منقول است که
  .زخم نیست مگر خواندن این آیه براي چشم

: به اصحاب فرمودند. گذشتند  قبرستان بقیع میدر وسّلم وآلھ علیھ اهللا ّىصلدر خبر است که روزي رسول اکرم
  .اند ین قبور به سبب چشم در اینجا خسبیدهبه خدا سوگند که اکثر اهل ا

اصلی : گویند  جبائی و ابوالقاسم بلخی هستند که منکر این امورند و می علی اي نیز چون ابو عده
 حواشی بسیار محققانۀ خود بر تفسیر دررحمة اهللا علیھ      جناب عالمۀ شعرانی . براي این قضایا نیست

جاهل «:  در نقد قول این گروه فرماید»و روح الجنان الجِنان وحر«شیخ ابوالفتوح رازي، مسمی به 
کند گویا جبائی و بلخی مذهب مادیین داشتند و تأثیر اسباب روحی را باور  ندانسته انکار می

ري معلوم نشود توقف باید کرد نه انکار، و تأثیر بکردند و مرد خردمند داند که چون صحت خ نمی
 گروهی به نظر، دیگري ال نیست بلکه بسیار دیده شده استدن خود محروح انسان در خارج از ب

د، باري تأثیر اسباب دیگر غیر مادي نده اي اشیاء را از زمین حرکت می کنند یا پاره را خواب می
سینا دربارة همین امور گفته است که  و ابوعلی. نماید محال نیست از متدین انکار آن عجیب می

 چیزي شنیدي، به انکار شتاب مکن و تا برهان قائم نشود آن را ممکن چون از این گونه امور
کنند مانند دعا و  شناس و بعضی مردم متدین با وجود نقل صحیح، اسباب غیر مادي را انکار می

  » 120تعویذ و استخاره و امثال آن و این نوعی تمایل به مذهب مادیین است

اي در سرشت  اشارات، بعد از اثبات وجود قوه و نهم نمط دهم  و نیز جناب شیخ در فصل بیست
االصابۀ بالعین تکاد أن تکونَ من هذا القبیل و المبدء فیه حالۀ «:  است بعضی از نفوس انسانی فرموده

نفسانیۀ معجبۀ تؤثّر نهکاً فی المتعجب منه بخاصیتها و انّما یستبعد هذا من یغرض ان یکون المؤثّر فی 
ل ما أَصلناه استسقط هذا الشرط عن و من تأم. سل جزء، أو منفِذَ کیفیۀ فی واسطۀاالجسام مالقیاً أو مر

  ».درجۀ االعتبار

یعنی زخم چشم خوردن از قبیل افعال غریبه است که مبداء آن حالتی نفسانی است که از شی 
و این مطلب را . گردد اي خاص موجب نقص و مریضی شی مرئی می مرئی متعجب شده و به گونه

دانند، مانند گرم کردن آتش،  ئ مالقات کنندة با آنها میشمرند که یا موثّر در اجسام را ش کسانی بعید می
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دانند که به شی ارسال شده مانند هوایی که باالي زمین  دیگ را، و یا این که موثّر در شئ را اجزایی می
دانند،  کیفیتی در وسط میشود و یا این که موثّر در شی را برجستن  است و موجب سردي زمین می

مانند گرم کردن آتش، آب داخل دیگ را، و حال این که هر کس در اصلی که ما بیان کردیم تأمل کند 
  .داند چنین شروطی را در تأثیر ساقط می

اند یکی از اموري که براي رد شور چشمی مناسب است، استعمال رنگ آبی است، و  و اما فرموده
اي  پیران ما مرسوم است که براي رد چشم زخم، سنگهاي آبی رنگی را در گوشهلذا هنوز هم در خانۀ 

اگر چه اکنون درصدد تأیید و اثبات این . دهند آویزان کرده و یا این که آن را در انگشتري خود قرار می
اهللا شاء خواهیم بگوییم بعضی از چنین رسوماتی خالی از سرّ و حقیقت نیست، تا ان امور نیستیم، اما می

  .خود قوي شده و واقعیات نظام هستی را از کتاب تکوینی عالم مشاهده نماییم

  اصل احضار اشیاء
توان اصل احضار نمودن اشیاء را نیز استخراج  از مسئله تاثیر اوهام و خیاالت در نفس و بدن می

د توانست هر نمود و آن این که اگر فردي بتواند خیال خود را در صورتگري اشیاء قوي نماید، خواه
  .آن چه را که اراده نموده، در نزد خود حاضر کند

 أنّ من شأن النفس ۀو نحن نقول بالجمل «:فرمایند باره در نفس شفا می شیخ رئیس بوعلی سینا در این
أن تحدث منها فی العنصر البدنی استحالۀ مزاج تحصل من غیر فعلٍ و انفعالٍ جسمانی فتحدث حرارة العن 

دة العن باردٍ، بل اذا تخیلت النفس خیاالً و قوى فی النفس لم یلبث أن یقبل العنصر البدنی حار، و برو
و ذلک النّ النفس من جوهر بعض المبادئ التی هى تلبس المواد ما فیها من . صورة مناسبۀ لذلک أو کیفیۀ

  ». استعدادها لهاالصور المقومۀ لها، اذا هى اقرب مناسبۀ لذلک الجوهر من غیره، و ذلک اذا استتم
فعل و  اي که بی گوییم از شأن نفس این است که در عنصر بدن و مزاج آن استحاله یعنی ما می

اي باشد و   کننده آن که شی گرم شود بی انفعال جسمانی باشد پدید آورد، پس حرارتی حادث می
ا تخیل نمود و در اي باشد بلکه وقتی نفس خیالی ر آن که شی سرد کننده شود بی سرمایی حادث می

درنگ عنصر بدن، صورت متناسب با این خیال یا کیفیتی مناسب با آن را  نفس، این خیال قوي شد بی
باشد که مواد را،  دلیل آن این است که نفس از جوهر برخی از مبادي می. کند در خود قبول می

ز غیر نفس بیشتر است و وقتی پوشانند، در این هنگام تناسب نفس با آن جواهر ا صورتهاي مقوم آن می
  . ت یافته باشدبخشند که استعداد ماده براي قبول آن صور تمامی این جواهر بر ماده صورت می



براي عامۀ مردم چنین است که وقتی قصد کسی را کردند ابتدا باید از راه طبیعی حواس پنجگانه با 
به عنوان مثال . انند به مقصود خود نائل آینداشیاء مادي در خارج ارتباط برقرار کرده تا بدین طریق بتو

کسی که قصد دیدن برادر خود را کرده، مجبور است ابتدا کفش به پا کرده و از منزل بیرون رفته و 
سپس راهی را بپیماید و بعد از مدتی راه رفتن و یا احیاناً بعد از سوار شدن چند ماشین و پیاده شدن از 

 …گیرد و کوبد و از خانم منزل سراغ برادر را می انۀ برادر است در را میاي برسد که خ آن، به در خانه
فرمائید که براي رسیدن به یک مقصود ذهنی، انسان مجبور است امور مادي طبیعی متعددي  تصدیق می

چه بسا رسیدن به یک شی مادي و یا به . را پشت سر بگذارد تا شاید بتواند به مقصود خود نائل شود
ر کردن شی مادي از راه طبیعی، مستلزم ارتباط برقرار کردن با هزاران امر جزیی مادي در تعبیري حاض

اي پیدا  اما نفس آدمی توان آن را دارد که وقتی قوي شد و تمحض در صورت متخیله. مقام خارج باشد
 دیگري مزاحم نفس نشده و او را به خود  که غیر از آن صورت، هیچ صورت متخیلۀ  کرد، بطوري

نفس پس از دارا بودن چنین . مشغول نکرده، در یک لحظه آن صورت متخیل را در نزد خود حاضر کند
قوتی دیگر براي احضار صور متخیل خویش، نیاز به آالت و ادوات مادي ندارد بلکه با یک توجه 

ز موردي تر ا تر و شریف ایجادي قادر خواهد بود هر صورتی را در نزد خود حاضر کند و این سنگین
توانیم خیلی  است که نفس با تلقین کردن بخواهد به مطلوب خود نائل آید، زیرا اگر چه با تلقین می

تر از هنگامی که بخواهیم با اسباب طبیعی کاري را انجام دهیم، به مراد خود برسیم مانند طبیبی  سریع
رد تلقین نیز خالی از بکارگیري کند، اما در عین حال شگ که با القاي سالمتی، مریض خود را مداوا می

خواهد با تلقین مداواي مریض نماید، براي  اسباب و امور مادي طبیعی نیست، زیرا طبیبی هم که می
رسیدن به سالمتی آنی مریض، ناچار است با حرفهایی حساب شده، در مریض القاي سالمتی کند و 

  . ست براي رسیدن به مرادحرف زدن و استعمال کلمات نیز خود نوعی سبب مادي طبیعی ا
شود که اگر چه در تلقین، اسباب و امور طبیعی متداول براي رسیدن به مراد، کم  پس معلوم می

پس باید گفت با تلقین به مراد رسیدن . است اما در عین حال تلقین، خالی از این اسباب طبیعی نیست
لت دارند و اصل این است که نفس نیز، خود نوعی نقص است، چرا که در آن اسباب و علل مادي دخا

  .بدون اسباب و علل مادي به مراد خود نائل آید
شود، هیچ یک از آن اسباب  اما در بحث ما که نفس با قوت روحانی خود قادر به احضار اشیاء می

مادي مذکور وجود ندارد، بلکه نفس فقط با تمحض در صورت متخیل خود قادر به احضار آنها خواهد 
 باالتر از این هنگامی است که نفس با تمحض و توغّْل در صور علمیه، معانی کلی مرسل را در و. بود



آن که صورتی براي او متمثل شود، اینجاست که هیمان فرد را فرا گرفته و  نزد خود حاضر کند بی
  .افتد شخص به حیرت می

به . شود ه شود قوي نمیهر کجا نفس پراکند. نکتۀ دیگر این که قوت نفس به توحد نفس است
شود و یا  اش قوي نمی هاي این و آن داشته باشد، نوشته همین خاطر اگر در حین نوشتن توجه به گفته

اگر در حال انجام دادن کاري با دست، چشم و دهان و پایش نیز مشغول باشد، فعلی که با دست انجام 
  :  صد کلمه آمده استلذا در کلمۀ هفتاد و سوم رسالۀ. دهد، قوي نخواهد بود می

  مسائل مشکل، و فتح امور مبهم از قبیل ریاضیات عالی، و صنایع ظریف، بلکهآن که در حلِّ«
 نفس و وي روشن است که با اضطرابدر مطلق شئون احوال و افعال خود التفات نماید، بر 

اطمینان یافت  بدر آمد و پیوندد، آن گاه که نفس از اضطراب پریشان خاطري، امري به وقوع نمی
بندد، و چون   شود، همچنین در سلوك روحانی نفس مضطرب طرفی نمی به مقصود خود نائل می

یا ایتها النفس المطمئنۀ ارجعی الی ربک  ( مطمئن شد، مطمئن شدن همان و مخاطب به خطاب
    . »122)وباال بذکر اهللا تطمئنّ القل ( .شدن همان 121)راضیۀ مرضیۀ فادخلی فی عبادي و ادخلی جنّتی

  البته اگر نفس چنان قوي شود که اشتغال به شأنی او را از توجه به شئون دیگر باز ندارد، در این 
 فرجھ ىعجل اهللا تعالمثل وجود مقدس امام زمان . صورت از توحد و قوتش در افعال کاسته نخواهد شد

ئماً جاري و ساري است، و  که توجه ایجادي ایشان نسبت به تمامی موجودات نظام هستی داالشریف 
مسلّماً فرق بسیاري است بین کسی که با توجه ایجادي قادر به تصرف در یک یا چند امر خارجی 

  .است با کسی که با توجه ایجادي خود قادر به تصرف در تمامی اشیاء نظام هستی است
وانند در تمامی اي که از سعۀ چندانی برخوردار نیستند قدرت آن را ندارند که بت  نفوس جزئیه

توانند بکنند این است که در چند شی خارج از خود  موجودات اثر بگذارند بلکه نهایت کاري که می
و مراد از . تواند در تمامی موجودات نظام هستی تصرف کند تأثیر بگذارند، برخالف نفس کلی که می

 اگر سعۀ وجودي نفسی این کلی، کلی مفهومی در علم منطق نیست بلکه مراد کلی سعی است، یعنی
چنان باشد که بتواند در مجموعۀ نظام عالم تأثیر بگذارد از چنین نفسی به جهت سعۀ وجودي آن تعبیر 

 چنین نفسی نه تنها مدبر بدن جزیی خویش است بلکه تمامی موجودات نظام  کنند، به نفس کلی می
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 در دار هستی به جهت توجه ایجادي آن کند و به تعبیر گویاتر ظهور اثر هر موجودي هستی را اداره می
   .»لوال الحجۀ لساخت االرض بأهلها«انسان کامل است که 

نکتۀ دیگر راجع به احضار اشیاء بوسیله تمحض در صورت متخیلۀ آنها، این که چه بسا نفوسی 
ر شدن قادر به احضار افراد گوناگونی در نزد خود باشند بدون آن که آن افراد، خود اطالعی بر حاض

خویش توسط این نفس داشته باشند، یعنی ممکن است نفسِ جزئیِ شخصی بارها و بارها توسط نفسِ 
آن که خود محتضر اطالعی از این احضار داشته باشد در  قويِ دیگري مورد احضار قرار گیرد بی

موطن توانند افراد احضار شده را در  حقیقت باید گفت این نقص نفوس احضار کننده است که نمی
در مقابل این نفوس، نفوسی قرار دارد که عالوه بر احضار افراد، . عالم ماده، از این احضار با خبر سازند
  .تر از دستۀ اول هستند  این دستۀ دوم قوي سازند، و مسلماً محتضران را نیز در عالم ماده مطلع می

گاه اهل معرفت، اهمیت و اما اصلی را که در مورد تمحض صور متخیله مرقوم داشتیم در پیش
کنند اول توحد نفس را در موطن خیال قوي  زیرا ایشان در مقام توجه عرفانی سعی می. شایانی دارد

اي که از راه حواس پنجگانه به دست  کنند، پس از آن وقتی که نفس قوي شد و از تخیل امور جزئیه
ابسته به حواس پنجگانه نیست و آید فارغ شد و تمحض پیدا کرد در صورت متخیلی که هیچ و می

شود براي تمحض یافتن در معانی مرسل عقلی  کم آماده می توانست آنها را در نزد خود حاضر کند، کم 
  .گیرد و حاضر کردن آنها در نزد خود، اینجاست که به حیرت درآمده و در عداد مالئکه عالین قرار می

  مراتب انشاء نفس ناطقۀ انسانی   
اند که انزل آنها انشاء در مرتبۀ قوة خیال  ي نفس ناطقۀ انسانی سه مرتبه انشاء ذکر نموده  و اما برا

و آن سه مرتبه عبارتند از؛ انشاء به توجه نمودن، انشاء به مقام همت داشتن، و انشاء به دارا بودن . است
  .مقام امر

شود،  فردي از افراد انسان میترین مراتب انشاء نفس انسانی است شامل هر  انشاء به توجه که پایین
تواند چنین انشایی داشته باشد و هر  معیوب بوده باشد می یعنی هرکس که خلقتش کامل و مزاجش نا

صورتی را به محض طلب براي خود احضار نماید، زیرا در این مرتبه نفس به واسطه قوه واهمه هر 
لب یک صورت جزئیه تخیل نموده و سپس اي را ادراك و سپس آن را در قوه خیال، در غا معناي جزئیه

  .گیرد بخشد، تا جائی که صورت متخیله در موطن خیال مشهود شخص قرار می این تخیل را شدت می
بالوهم یخلق کل انسانٍ فی قوة خیاله ما  «:فرماید باره می صاحب فصوص در فص اسحاقی در این

انّه بسبب توجه النفس «: فرمایند ري در شرح آن میو جناب قیص» الوجود االّ فیها و هذا هو األمرالعام



بالقوة الوهمیۀ الى ایجاد صورة من الصور کمن یتخیل صورة محبوبه الغائب عنه تخیالً قویاً تظهر صورته 
تیم که گف همچنان» .فی خیاله فیشاهده، و هذا أمرٌ عام یقدر على ذلک العارف بالحقایق و غیره من العوام

ز انشاء مختص به قشر خاصی از افراد اجتماع نیست و هر کسی به شرط سالمت مزاج، قادر این مرتبه ا
  .به انجام آن است

همت در . دومین مرتبۀ انشاء، انشاء در مقام همت است که اختصاص به عارفان حقیقی دارد
ی و حقیقت، خروج نفس است از تفرّق و تشویش به سوي تجمع و توحد، زیرا تفرّق موجب سست

پس هر زمان که سالک، تصمیم به خارج شدن از موجبات ضعف گرفت، . تجمع سبب قدرت است
عارف در این مقام با تمام قواي روحانی خود، قلب خویش را متوجه . شود صاحب عزم و همت می

  .تواند اشیاء را در خارج از خیال خود ایجاد و انشاء نماید جناب حق کرده و می
و العارف یخلق  «:فرماید عربی در این مورد در فص اسحاقی می ابن الدین یجناب شیخ اکبر مح

 و مراد از »بهمته ما یکون له وجود من خارج محل الهمۀ و لکن التزال الهمۀ تحفظه و الیؤدها حفظه
گانۀ انشاء   خارج محل همت، خارج خیال است تا بدین طریق انشاء به توجه را، که قسم اول مراتب سه

د، خارج کند، زیرا صاحب رتبۀ اول فقط قادر است صور را در خیال خود و یا مانند اصحاب سیمیا بو
و شعبده، صور را در خیال حاضرین ظاهر کند و در خیاالت آنها تصرف نماید، بر خالف اصحاب رتبۀ 

اهللا   اذنتواند در عالم شهادت، موجودات قائم به خودشان را به ثانی، اعنی صاحب مقام همت که می
و . داخل شود تواند در عالم غیب، موجوداتی را انشاء نموده و با آن ارواح خلق کند و نیز همچنین می

بدین خاطر است که صور مخلوق عارف در » ولکن التزال الهمۀ تحفظه و الیؤدها حفظه«: آن که فرمود
شوند  ت نماید، محو و معدوم میماند که اگر عارف از آنها غفل مقام خارج با توجه دائمی او محفوظ می

مگر آن که عارف حائز تمام حضرات . و علت آنها توجه عارف است ،»المعلول منعدم بانعدام علّته«که 
گردد و صور  گردد که در این حال در مقام کن مقیم می» یا من الیشغله شأن عن شأنٍ«باشد و مظهر 

کنند   صور بواسطۀ توجه او، بعضی دیگر را حفظ میمانند و بعضی مُِنشَئه او در تمام عوالم محفوظ می
و اگر عارف از حضرتی یا حضراتی غافل گردد و تنها از یک حضرت، توجه او سلب نشود صورت در 

کند که البته به عارف، غفلت کامل از تمام حضرات  این حضرت، صور همه حضرات دیگر را حفظ می
    .123)سنقرئک فال تنسى(دهد  دست نمی
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باشد، و وزان همت به امر، وزان  از مقام کن، همان مقام امر است که فوق مقام همت میو مراد 
حال نسبت به ملکه، و وزان فکر نسبت به حدس در طریق نظر، و وزان سلوك نسبت به جذبه در 

، حرکت نمودن نفس است براي تحصیل آنچه  را  سلوك و  یعنی همچنان که فکر . عرفان عملی است
نیست، همت نیز تجمع و توحد قوي است براي استیالي نفس به جهت انشا آنچه را که اراده که دارا 

پس در همت نیز شائبۀ حرکت وجود دارد و حرکت دال بر نقص است، بر خالف حدس . نموده است
و جذبه و امر که حدس انتقال دفعی به نظریات و جذبه انتقال دفعی به مطالب عملی، و امر، ایجاد 

  .  و در هیچ یک از این سه، حرکت وجود ندارد. عی اشیاء به محض اراده استدف
مقام امر اختصاص به نفوس مکتفی دارد و خداوند در قرآن کریم به این مقام اشاره دارد، آنجا که 

)124انّما اَمرُه اذا اراد شیئاًان یقول له کن فیکون  (:فرماید می
وألخوان التجرید  «:فرماید به این مقام اشاره دارد آنجا که می االشراق حکمۀشیخ سهروردي نیز در 

 و اما باید دانست ».مقام خاص یقدرون على ایجاد مثُلٍ قائمۀٍ على اى صورة أرادوا هو ما سمى مقام کن
گانه انشاء درجات نامتناهی است و آن در مورد افراد گوناگون ظهورات  که براي هر یک از مراتب سه

  .  گون داردگونا

  )سالم  اهللا  علیھا  تمثّل جبرئیل امین براي حضرت مریم(در بیان یکی از مصادیق صاحبان مقام همت 
کند که با  ور شد، در خواب مشاهده می  در هر زن و مرد این قوه هست که وقتی شهوتش شعله

و یا تعدد رؤیت این البته شدت .  گیرد جنس مخالف نکاح کرده و از این طریق انزال منی صورت می
نوعاً آنها که داراي قوت شهوانی قویتري هستند بیشتر از . صور در مورد افراد گوناگون مختلف است

چون پیاز تقویت کنندة شهوت . خورند بینند، به خصوص افرادي که زیاد پیاز می این قبیل خوابها می
ند در پیشگاه پدرش در سر سفره پیاز است، تا جائیکه در مازندران قدیم رسم بود که هیچ گاه یک فرز

پندارند و آن نیست جز براي اینکه به سرّ این  اگر چه اکنون این رسومات را عوامی می. خورد نمی
ور شدن قوة شهوت او  پیر اگر پیاز بخورد، خوردن پیاز خیلی موجب شعله. اند رسومات پی نبرده

  . شود ور می ، قوة شهوتش شعلهشود بر خالف جوان که با خوردن مقدار کمی پیاز نمی
این میل، . غرض اینکه زن بالطبع میل به مرد و مرد بالطبع میل به زن دارد، و این میل باطل نیست

زیرا بقاء نظام هستی به . امري طبیعی غریزي است که تکویناً به جهت بقاء نسل آدمی جعل شده است
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اگر این قوه نباشد . باشد ه نیز به قوة شهوت میانسان است و بقاء انسان هم به نطفه است و بقاء نطف
  .  »فانّ النکاح سبب لنظام العالم و واسطۀ لبقاء نسل بنی آدم«ماند؛  نظام هستی باقی نمی

بیند که با   از آنجا که طبع هر فردي مایل به جنس مخالف است کمتر مردي نعوذ باهللا در خواب می
بیند که با زن دیگري جمع شده است، نوعاً مرد در  خواب میمرد دیگري مواقعه کرده و یا کمتر زنی 

و نیز از آنجا که براي همه کس مهیا نیست تا اسباب رفع .  بیند و زن در خواب مرد را خواب زن را می
اعنی به .  شود گر می غلیان قوة شهوت را در نشئه طبیعت فراهم آورند، لذا مقام همت انسان جلوه

غلیان یافت، نفس در مقام همت، صورتی را در قوة خیال انشاء نموده و با آن محض اینکه قوة شهوت 
  .منتهی مراتب مقام همت نیز محفوظ است. شود جمع می

کند که در خواب صورت زنی را به عنوان   در اکثري مردم این مقام همت در خواب ظهور می
شاء کردة خود لقاح نموده و از این کند و با این صورت ان جنس مخالفی که بدو مایل است انشاء می

پندارند و  اي آن را عوامی می منتهی عده. کند که این انزل مراتب مقام همت است طریق دفع شهوت می
  .کنند چه بسا از آن تعبیر به قوة شهوانی می

بدین معنی که احتالم فقط براي دفع . اما حقیقت آن است که احتالم اصلی است در نظام هستی
لذا خواب را در لغت . سی نیست، بلکه تمام خوابهاي انسان زیر سر همین لفظ احتالم استشهوت جن

کند و با  کنند، براي اینکه انسان در خواب، هر آنچه را که میل دارد انشاء، می عرب تعبیر به احتالم می
ئیدن و آمیزد، منتهی گاهی آمیزش، آمیزش جنسی است و گاهی آمیزش به دیدن و شنیدن و بو او می

لذا شخص در . هاي نفسانی غریزي ما خوردن است مثالً یکی از میل. خوردن و لمس کردن است
منتهی . کند خواب همان غذاهایی را که دوست دارد انشاء نموده و از ناحیۀ این منشئات آمیزش می

 و با آنها دارد انشاء نموده و یا اینکه صوري را که دوست می. آمیزش در اینجا به صورت خوردن است
هاي کوچک تا  به همین خاطر بچه. نماید کند بدین معنی که آنها را پس از انشاء، رؤیت می آمیزش می

بینند، اما همین که قوت شهوت در ایشان شکوفا  قبل از اینکه به سر حد شهوت برسند، کمتر خواب می
ی در نظام عالم و مراد از آن، پس احتالم اصلی است کل. بینند شد، به همان وزان خواب بیشتري هم می

هر صورت مشتهایی است که نفس در موطن خیال خود انشاء نموده و آنرا ادراك کرده است، منتهی 
مصداق اتم احتالم در شهوت، انزال منی است و دلیل آن نیز این است که هیچ لذتی در عالم ماده باالتر 

  .  از لذت نکاح و مواقعه نیست
شود و جنس مخالفی هم نیابد تا رفع غلیان  ن قوت در زن یا مرد شدید میغرض این که وقتی ای

زیرا .  نماید و این، امر خالفی نیست کند در خواب با صور مشتهایی که نفس انشاء نموده، دفع منی می



کند، مرادش زن و مرد نامحرم در عالم  محرم می اگر شریعت مقدسه نیز ممانعت از نزدیکی مرد و زن نا
پس همانطور که فقه و شریعت، نکاح زن و شوهر را که محرم هم . و طبیعت است نه غیر آنماده 

  .هستند حرام نکرده، همچنین نکاح نفس ناطقه با صور انشایی خویش را  نیز حرام نکرده است
صورت   اند، توان آن دارند که این  اما آنها که از قوت باالتري برخوردار هستند و داراي مقام همت

در . دار شوند را در بیداري و در خارج از خود انشاء نمایند و با آن نکاح کنند و حتی از این طریق بچه
کرد و عبادت  اند که مریم تا پاکیزه بود در مسجد اقامت می  نوشتهسالم اهللا علیھا مورد حضرت مریم 

رفت   بود، میعلیھ السالمر یحیی رسید به خانۀ خالۀ خود که ماد اش فرا می نمود و هرگاه عادت ماهیانه می
در سن پانزده سالگی روزي که براي غسل پاکیزگی . گشت شد به مسجد باز می و پس از آنکه پاك می

چهره که هنوز بر صورتش موي  ایام عادتش به ناحیۀ خاوري رفته بود، جبرئیل به صورت جوانی خوش
  اذکُر فی الکتاب مریم اذْ(ر مریم ظاهر شد، نرسته بود و داراي موهاي پیچیده و اندامی معتدل بود ب

   )125انتبذَت مِن اَهلها مکاناً شرقیاً فَاتَّخَذَت مِن دونهم حجاباً فأرسلنآ الیها روحنا فتمثّلَ بشراً سویا
 به صورت بشري سوي تمثّل یافت، حضرت مریم گمان برد سالم اهللا علیھاو چون جبرئیل براي مریم 

دانست که این عمل در شریعت جائز   مواقعه با او را اراده کرده و نیز چون میکه او بشري است که
اي به تمام جمعیت و همت و قواي روحانیت، تا خداوند او را  نیست پس از او به خدا پناه برد، استعاذه

براي پس در این هنگام  )126 قالَت انّی اعوذ بالرحمن منک اِن کنت تقیاً(از آن بشر خالص گرداند، 
من رسول :  حضور تامی با حق متعال حاصل شد و شنید که جبرئیل به او گفته است سالم اهللا علیھا مریم

قالَ اِنّما انا رسول ربک لِأهب لکِ غالماً ( ام که به تو پسري پاك هدیه کنم، آمده. رب تو هستم
پس .  و صدرش انشراح یافتبدین بشارتِ غالم زکّی، مریم را انبساط از آن قبض حاصل شد )127زکیا

که جبرئیل در گریبان مریم دمید شهوت در مریم ساري شد و جسم مریم از آبی که از مریم  هنگامی
 از آنجا که مریم .محقق شد و از آب متوهمی که از جبرئیل در رطوبت آن نفخ ساري شد، خلق گردید

که این آب متمثل مانند آب مرد مولّد شود توهم کرد  دانست که انسان از منی مرد و زن متولد می می
زیرا تصور و تخیل اشیاء در هنگام .  باشد، لذا وهم او تأثیر تام نمود و بدین طریق باردار شد ولد می

زنی فرزندي زایید که صورتش : اند که گفته تا جائی. مواقعه تأثیري عظیم در ولد و صورت آن دارد
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در حین مواقعه، چشمم به : وي علت را پرسیدند، گفتصورت بشر بود و جسمش جسم مار، چون از 
  .ماري افتاد که آن را اثر بخشید

غرض اینکه چون مریم به عیسی باردار شد و آبستنی او آشکار گردید، سخت اندوهگین شد و 
: دانست که بنی اسرائیل بزودي او را متهم خواهند کرد، در این هنگام فرشتگان به او اینچنین ندا دادند

 مریم براي خداوندت عبادت و فرمانبرداري کن و نماز گذار، نماز به جماعت با يا«
اي از خود که نامش مسیح است، عیسی پسر  دهد به کلمه کنندگان، همانا خداوندت مژده می رکوع

گوید با مردم در گهواره  مریم و آبرومند در این جهان و آن جهان و از نزدیکان خداي، و سخن می
آموزدش کتاب و حکمت و تورات و انجیل و  هولت، و از جمله نیکان است، و میو روزگار ک

  ».فرستاده خداوند است به سوي بنی اسرائیل، اینجا بود که مریم خوشحال شد
را سالم اهللا علیھا   از جملۀ آن یکی آنکه مریم . نکاتی که از این ماجرا مستفاد است بسیار استو اما 

 تمثّلی پیش آمد و آن بدین خاطر است که طبیعتاً زن را در ایام عادت و پس بعد از ایام عادتش چنین
از آن میل بسیاري به مرد است و لذا زن در این زمان بیش از هر زمان دیگر آمادگی بري آبستن شدن 

 شوند بهتر است از سه هفته قبل از ایام عادت، از اگر زنانی حامله نمی: اند به همین خاطر فرموده. دارد
مجامعت پرهیز کنند تا اشتیاق و تشنگی رحم براي قبول نرینگی افزوده شود و آنگاه پس از چهار روز 

پس نکتۀ بسیار مهم . باشد از اتمام عادت، رحم زن بیشترین آمادگی را براي نطفۀ مرد و بارداري دارا می
گیري براي او  این کنارهاولی آنکه مریم زمانی از اهلش دور شد که خواهان حاصل شدن تمثّل بود و 

  . خیلی مفید بود
 ظهور و صل دیگر این کها«:آمده است» انسان در عرف عرفان«در اصل چهارم رسالۀ عرشی 

واقعۀ . هاي درونی آنان دخلی بسزا است بروز تمثّالت را مطابق اغراض نهانی سالّك و خواسته
اطبایی به تحریر رسالۀ انّه الحق اشتغال براي یادنامۀ حضرت استاد عالمه طب«: ایم دوازدهم که گفته

به قرائت سوره واقعه «: ایم ، و نیز واقعۀ چهارم که گفته»داشتم که آن جناب برایم متمثل شده است
، بر این اصل قویمند و »قرآن کریم تشرّف داشتم که تمثّلی آنچنانی برایم روي آورده است

همان گونه : به عنوان تنظیر گوییم... م گفته آمدوسو همچنین تمثل سوره انبیاء که در واقعه بیست
شوند، عالم بیداریت نیز به  هاي بیداریت به صورتهایی برایت متمثل می که در عالم خواب، خواسته

خواهد طلب کند، حق در آن  هر کس حق را در آن چه می: خالصه این که. همین وزان است
  » .صورت مطلوبش بر او متجلّی شود



، زیرا در لحظۀ دمیدن سالم اهللا علیھامریماب جبرئیل امین به محض تمثّل یافتن بر گریبان دوم اینکه جن
پنداشت و از نزدیکی او به خداوند استعاذه نموده بود،   را از جنس بشر میاو سالم اهللا علیھااول جناب مریم

احیه پروردگار آگاهی یابد و  به رسالت او از نسالم اهللا علیھابلکه جناب جبرئیل مقداري مکث نمود تا مریم
خواست در همان   اگر میکه   چرا. رش منشرح شود و سپس در گریبانش دمیددقبضش منبسط و ص

شد مانند مادرش چنان تند خو  حال قبض و غضب مریم، به او نزدیک شود ولدي که متولد می
جسمانیۀ والدین در کس طاقت او را نداشت زیرا صفا و هیئات نفسانیه و اغراض  گشت که هیچ  می

  .گذارد شود اثر می فرزندي که از آنها متکون می
 الم ملکیت اعتباري الم ملکیت حقیقی است نه )فتمثّل لها بشراً سویاً (در کریمۀ » الم«سوم اینکه 

 زیرا همۀ تمثالت یک نحوه ادراك است و همۀ آیات و - پاالن براي اسب است-  »الجلُّ للفرس«چون 
وقایع منامیه، داللت صریح دارند بر اینکه تمثّل، ظهور شیء است در موطن ادراك به صورتی روایات و 

مثالً چون زن زیباي آراسته موجب اغوا و اضالل مردم . مناسب حاالت و امور نفسانی و دیگر امور
اك، شود، نه آنکه در خارج از ظرف ادر شود، دنیا در مقام تمثّل بدان صورت ادراك می بوالهوس می

ها بوده باشد، همچنان که در عالم رؤیا تمام وقایع و حاالت  زنی صاحب جمال و آراسته به انواع پیرایه
  .  در صقع نفس است نه در خارج آن

که در تمثالت نفس تأمل کند  آن«: فرمایند  صد کلمه می63 در کلمهروحي فداه حضرت استاد عالمه
د که براي شخص او حاصل شده است و دیگري بدان یاب جمیع تمثالتش را یک نحوه ادراکش می

 در این حکم حکیم، معیار عدل و میزان قسط )فتمثّل لها بشراً سویاً(آگاه نیست، چنانکه کریمۀ
لیس لالنسان الّا ما ( درست ادراك شود، نظیر کریمۀ»  لها  «است، و عمده آن است که سرّ

  ».باید دقت کرد» لالنسان« که در 128)سعى
شود  اصلی دیگر که از ماتقدم حاصل می«:  رسالۀ انسان در عرف عرفان آمده است36صل و در ا

اند، و منشئات  یابند همه در حقیقت از منشئات نفس این که صور مثالی که در صقع نفس تمثّل می
ل، و افعال او فعل او هستند، پس قیام آن صور به نفس، قیام فعل به فاعل است نه قیام حال به مح

پس همه آن صور مطلقاً خواه صور جمادیه باشند و خواه صور  . هستند شئون و تطورات اونفس
اند و   حی و شاعر و مدرك،معدنیه و خواه نباتیه و خواه حیوانیه و خواه ملکیه و خواه غیر آنها

گري  معنی که هر یک اگر چه ممتاز از دیاست نه تمایز حقیقی، بدیننسبی تمایز بین آنها به تمایز 
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یک به کلّی بینونت عزلی و مباینت موضوعی مستقل از دیگري ندارند زیرا همه  است ولکن هیچ
اند و این نور وجود بر همه قاهر است و آن صور  نقوش و شئون و تطورات یک نور وجود نفس

همگی مقهور او که وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است و مخاطِب و مخاطَب یکی هستند 
که اعضاء و جوارح و قوي و محالّ آنها اگر چه از همدیگر   چنان-. د، وهکذا وهکذاو یکی نیستن

ممتازند ولکن به کلّی امتیاز عزلی و موضوعی از یکدیگر ندارند و گسیخته و بریده از هم نیستند و 
اند و  این کثرات همه صورت: و ان شئت قلت -با هم ترکیب ارگانیکی دارند نه ترکیب ماشینی 

 همه آنها نفس است، و همگی را نسبت به نفس فقر نوري است و نفس را نسبت به آنها روح
  » ...اضافه اشراقیه؛ فافهم

در عالم رؤیا همه تمثالت از منشئات نفس و از «: یک نکته آمده است و  هزار439و در کلمۀ 
 فعل به فاعل است اند که قیام  حضور دارند و قائم به نفسو لدى النفس بذاتهااند  مدرکات نفس

پس وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است و در حقیقت در عالم رؤیا هم تو مخاطبی و هم 
تو مخاطَب، و هم آمِري و هم مؤتمر و هکذا، و از این نکته به وحدت وجود و وحدت در کثرت 

  » .و کثرت در وحدت واجب با ممکنات و نحوه قیام ممکنات به حق تعالی پی ببر
وسایط در حشر همه  «:ر همین معنی جناب متأله سبزواري در شرح مثنوي فرموده استنیز دو 

  . »129اند، نه خارجه از ذات و باطن ذات نفوس، مثل این عالم دنیا ذاتیه و داخله
 همچنان که در نکتۀ سوم گفتیم تمثّالت مختلف، نحوه ادراکات گوناگون هستند، لذا چهارم اینکه

مالئکه با وجود اضافی آنها خلط کرد، زیرا مالئکه را ذاتی حقیقی است و ذاتی نباید بین وجود نفسی 
به قیاس با آدمیان، در لحظه تمثّل عین خارجی ملک و وجود نفسی او که همان ذات حقیقی اوست از 

شود که عینی به عین دیگر قلب شود  حقیقت خود خارج نشده و ذات آن حقیقت تبدیل به انسان نمی
ِکه مجرده با حقیقت مجرد ملک در وعاء ادراك در قوة  یقت پس از ارتباط یافتن قوة مدربلکه آن حق

پس اگر در روایات . شود خیال که خود تجرد برزخی دارد، مطابق احوال نفسانیۀ مدرِك متمثل می
پیامبر به ب امرد  سوي الخلق و یا براي به صورت شا     سالم اهللا علیھاخوانیم که جبرئیل براي مریم  می

علیھ اي با ششصد بال ظهور کرده است، مراد تمثّل حقیقت خارجی جبرئیل  صورت دحیۀ کلبی یا پرنده

 است در وعاء ادراك مدرك نه انقالب آن ذات مجرده و منزه از ماده و احکام جسمانیه به صور السالم 
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تمثل آن با آدمیان در وعاء جسمانیۀ گوناگون، به تعبیر دیگر صورت یافتن مالئک به لحاظ اضافه و 
  .فافهمذهن و ظرف ادراك آنها است نه به لحاظ وجود نفسی حقیقی آنها؛ 

باشد، یعنی اگر در   می»الولد سرُّ ابیه«پنجم این که احیاي عیسی مر مردگان را به جهت حکم 
ماران بود بدین خوانیم که در او قوت زنده کردن مردگان و شفا دادن بی   میعلیھ السالمشرح حال عیسی 

باشد، به تعبیر دیگر چون پدر عیسی جبرئیل  خاطر است که هر فرزندي صاحب سرّ پدر خویش می
بود پس احیاي اموات و شفاي امراض که از جمله افعال جبرئیل و دیگر مجردات نوریه است براي 

  .باشد  نیز به آسانی ممکن میعلیھ السالمعیسی 
 موجب شده که اهل ملل، اختالفاتی دربارة عیسی پیدا کنند، ششم این که این نحوه تولد عیسی

بعضی به صورت تمثل یافته . مریم است  اش نگاه کردند و گفتند او ابن بعضی به صورت انسانیِ بشري
کرد نظر  ملک است و بعضی در او از آن حیث که احیاي موتی می جبرئیل نگاه کردند و گفتند او ابن

نسبت دادند، لذا گاه حق در او متوهم است و گاهی ملک و گاهی هم بشریت؛ کردند و او را به اهللا 
برد و او در نزد اهل حق،  پس هر کسی به حسب اعتقادي که بر وي غالب بود به عیسی آن گمان می

   !فافهماهللا، روح اهللا و عبداهللا است، کلمۀ 

  سبب اختالف انظارات
 افراد در مشاهدة مغیبات یکسان نیستند، اعنی اگر یک اما یکی از نکات قابل توجه این است کهو 

دستورالعمل خاص به تمامی افراد انسان داده شود، هر یک از ایشان در مقام مشاهده، کشف و 
اصطیادي غیر از دیگري خواهد داشت و این نیست جز براي اینکه هر یک از افراد انسان یک جدول 

یابند، لذا هر کس بر  قیقت نامتناهی نظام هستی اتصال میوجودي منحصر به خود دارند که بدان با ح
  .کند اساس سعه و ضیق جدول وجودي خود حقایق را مشاهده می

: فرمایند می» انسان در عرف عرفان« کتاب مستطاب 15 در اصل روحي فداهحضرت استاد عالمه 
وحی در حال مراقبت  دیگر این که وارداتی از قبیل تمثالت و مکاشفات و دیگر القائات سباصل«

آید، بدین معنی نیست که براي هر سالک یکسان روي آورد، زیرا که هر  و توجه مثالً پیش می
شخصی جدولی خاص از بحر بیکران هستی است و نصیب او از این جدول وجودي خاصش به 

اري نصیب خالصه این که آنچه در خواب و بید. شود اقتضاي مناسبتی میان او با واقع، عاید او می



کند و اختالف امزجه را  هایی است که از کمون شجره وجود او بروز می شود میوه هر کسی می
  »...ات و القائات و منامات استرددخلی تمام در وا

 هر شخص به وفق اقتضاي استعداد و ترکیب براي«: اند  هزار و یک نکته فرموده880 در نکتۀ و
ها  ها و لهجه آورد، همانطور که چهره  وارداتی روي میمزاج و قابلیت او در اثناي سیروسلوك

پس . اند  اند و مطابق اختالف استعداد، واردات قلبی نیز گوناگون اند استعدادها نیز مختلف مختلف
  ».اي این نکته حلقه گوشت باد و فراموشت مباد اگر پشت به این ده و رو به شهر آورده

تر  ت و حضور کاملتر و مزاج نفسانی به اعتدال نزدیکطور کلی باید گفت هر چه مراقبه فقط ب
 که  علیھ اهللارحمۀطباطبایی  به تعبیر حضرت استاد عالمه.در لوح نفس صافیتر و سالمتر استباشد تمثالت 

 روز که هر: فرمودند میروحي فداه     در خلوتی به شاگرد مطیعشان اعنی حضرت عالمه حسن زاده آملی
  .تر است در شب تمثّالتم صافیتر است،  مراقبتم قوي

انّ «: فرمایند العیون نیز می و هشتم کتاب عظیم الشأن سرح  عالمه ذوالفنون، در عین پنجاه  حضرت 
شرافۀ النفس و قوتها و خسۀ النفس و ضعفها، و صفائها بصداقتها و کدورتها بخالفها، و نحوهما مما هو 

یر و التّمثیل و المحاکاة و التّمثّل أصلٌ رصینٌ قوى، فکلّما دخیلٌ فی عظمتها أو حقارتها، فی ذلک التصو
  .  » و اقوى وجودا کان التصویر و المحاکاة على وزانها کذلک  و بهاء کانت اکثر صدقاً و صفاء و أشد نوراً

 شرافت و قوت نفس و خست و ضعف وي و صفاي نفس و به صداقت و کدورت وي به یعنی
 امور که در عظمت و یا حقارت نفس دخالت دارند، اصلی رصین و قوي در خالف صداقت و نحو این

باشند، لذا هر چه نفس صدق و صفایی بیشتر و نورانیت و  آن تصویر و تمثیل و محاکات و تمثّل می
  .باشد بهایی شدیدتر و وجودي قویتر داشته باشد، تصویر و محاکات بر وزان آن نیز چنین می

االنسان اذا قَلّت شواغلُ حواسهِ الظاهرة فقد «: فرمایند االشراق میحکمۀ حضرت شیخ اشراق نیز در
و النور االسفهبد «: فرمایند و در جاي دیگر می 130».یتخلّص عن شغل التخیل فیطّلع على امورٍ مغیبۀ
ن  فاذا تخلّص عن الحواس الظاهرة ضَعف الحس الباط.حجابه شواغل الحواس الظاهرة و الحواس الباطنۀ

تخلَّصت النفس الى األنوار االسفهبدیۀ للبرازخ العلویۀ و اطّلعت على النقوش التی فی البرازخ العلویۀ 
   ».للکائنات
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یعنی همچنان که حضور و مراقبت و توجه تام به حقیقت واحد نظام هستی موجب حسن و صفاي 
یال و وهم به مدرکات شود همچنین اشتغال حواس ظاهره به محسوسات و اشتغال خ کشفیات می

شود، به تعبیر دیگر  مخصوص خود، موجب ضعف ونقص و کدورت و ابهام در کشفیات حاصله می
  .هر چقدر شواغل حسیه اعم از ظاهریه و باطنیه قلّت یابد، اطالع بر مغیبات قویتر خواهد بود

  منشاء مرض وسواس
یله و واهمه است مرض وسواس و اما در عداد امراضی که زاییده دعابات و بازیگریهاي متخ

دانند و یا  ترین نوع آن در افرادي است که بسیاري از اشیاء و اشخاص را ناپاك می باشد و مهلک می
 در تردید و  کنند و یا اینکه در پاکی و ناپاکی خود دائماً اینکه در عدد رکعات نماز خود شک می

سوءظن داشته و هیچ گاه از عبادات خود لذت چنین افرادي غالباً نسبت به دیگران . اضطراب هستند
.  رسند کنند اما باز هم به آرامش و طمأنینه قلبی نمی ایشان سالیانی در عبادات احتیاط پیشه می. برند نمی

به تعبیري آنها نه دین دارند و نه دنیا، هر چه برایشان برهان اقامه کنی و ناصحیح بودن کارشان را به 
چنین . اما در نتیجه متفرّق خواهند بود: کند ات برهان، تو را همراهی میاثبات رسانی، در مقدم
توان با دلیل و برهان قانع کرد و اگر هم برهان را با نتیجۀ حاصلۀ از آن بپذیرند  اشخاصی را سخت می

کنند، از بدن  هرگز با دست خیس خود اشیاء را لمس نمی. کنند باز به وقتش فعل قبلی خود را تکرار می
شویند،   می رق کردة خود و دیگران به جهت سرایت نجاست ترسانند، پاي و کفششان را دائماًع

اي ببینند تا چندین متر اطراف آن را  خورند، اگر نجاستی را در گوشه خوردة دیگران را هرگز نمی نیم
 از وسایل روند، اگر کودکی به یکی شویند، پس از هر بیرون رفتنی از منزل، به زیر آب حمام می می

گیرند ولو اینکه علم به خرابی آن وسیله پس از شستشو  منزلشان دست زد، آن وسیله را به زیر آب می
کنند، هر زمین خیسی را نجس  داشته باشند و یا اینکه آن وسیله را غرق در نایلون و پالستیک می

 چنین کسی نه تنها از زندگی فرمائید تصدیق می... کنند و دانند، نوعاً اشیاء را با حائلی لمس می می
شود، ذوق و شوق عبادت  برد بلکه هیچ وقت به اسرار و حقایق عبادات نائل نمی دنیوي خود لذت نمی

شود، کسالت و ضعف روحی شدیدي عارضش  و تفکر در موجودات نظام هستی از او گرفته می
  .  کند خود و اطرافیان خلق میگردد و خالصه اینکه جهنّمی را براي  حرف می گیر و کم شود، گوشه می

کند،  کند و یا اینکه اصالً تأثیر نمی همچنان که گفتیم براهین و ادلۀ قطعیه کمتر در این افراد تأثیر می
اند و حظّی از کلیات مرسل  زیرا ایشان در مرتبۀ مادون عقل اعنی در مرتبه تخیل و توهم ساکن

تواند آنها را نجات دهد این است  دارد و فقط این یک راه میتنها راهی که براي ایشان وجود . برند نمی



که چنین اشخاصی در میان محارم خود فردي را بیابند که اوالً خود از این مرض مبرّا بوده و ثانیاً کامالً 
که اگر آن فرد همسر شخص بوده (وقتی چنین شخصی را یافتند . متشرّع و آگاه به احکام شرعیه باشد

باید خود را دربست بدو سپارند و در تمام جزئیات اعمال خود از او حرف ) هتر استباشد بسیار ب
مطلقاً از ظنیات و حتی از یقینیات خود دست کشیده و هر چه او گفت . شنیده و طبق نظر او عمل کنند

ه نظر گوش کنند، ولو اینکه امر به فعلی کرد که به نظر وسواسی حرام و یا اینکه نهی از فعلی کرد که ب
. چون و چرا عمل کند اش بی وسواسی واجب بوده است باید مطلقاً از او حرف شنیده و به خواسته

اگر آن . چنین شخصی حتماً باید در تمام جزئیات افعال وسواسی وارد شود و به او امر و نهی نماید
ضوي را چه نحوه فرد معتمد، همسر شخص است باید حتی با او در حمام هم رفته و به او بگوید هر ع

به طور کلی وسواسی باید در تمامی امور، خود را به دیگري سپرده و از او حرف .  و چه مقدار بشوید
توان وسواسی را از این مرضِ مهلکِ خالص کرده و  و این تنها راهی است که می. شنوي داشته باشد

  .  نجات بخشید
ارد برایش بسیار سخت و دشوار است که سپ در ابتداي راه وقتی وسواسی خود را به معتمدي می

پا بر یقینیات خود گذاشته و هر چه او گفت عمل کند، اما وقتی چنین کرد پس از مدتی از آن انقیاد، 
بیند که آن پرهیز کردن و بر حذر بودنهاي افراطی جاي خود را به پرهیز کردن اعتدالی داده و این  می

 البته مدت رفع شدن آن، بسته به مقدار این مرض در مرض به طور کامل از او دفع شده است که
شخص وسواسی و نیز بسته به انقیاد و اطاعت وسواسی از فرد معتمد است و البته در این باب 

  .تعویذهائی هم وجود دارد که باید به اهل آن مراجعه نمود

  اثبات عالم عقول از طریق رؤیاي تعبیردار 
رؤیا، خوابهاي صادق و خوابهاي تعبیردار است که خبر از همچنان که ذکر شد از جملۀ عجائب 

گذشته و آینده می دهد و چیزهاي مشاهده نشده را که هرگز در هیچ یک از قواي خیال و حافظه او 
همچنین انسان به حسب مصلحت خداوندي، به . کند مضبوط نبوده، در حس مشترك مشاهده می

اع عالم غیب نیز با خبر شود و با عقول مجرده و واسطۀ همین قوه، تواناي آن است که از اوض
اي که در برابر آیینه دیگر است، از ایشان فرا  اهللا ارتباط بر قرار کرده و آینده را همچون آیینهمالئکۀ

آورد و اینجاست که   گیرد، یعنی معانی غیبی و عقلی را از ایشان اخذ نموده و به صورتی مناسب در می
رویاي تعبیردار یکی از ادله اثبات عقول و عالم : پس می توان گفت. کند یدا میخواب نیاز به تعبیر پ

بینند و یا اصحاب کشف در بیداري از  زیرا آنچه را که مردم در خواب می.  مجردات و مالئکه است



کنند از معلومات خود آنها نیست و هرگز در خاطر آنها اندوخته نشده بود بلکه  امور آینده مشاهده می
داند با نفوس آنها مواجه گردیده و ایشان را از حقایق  جودي عاقل با خبر از آینده که همه چیز را میمو

  . نامدة عالم آگاه ساخته است پدید
 دلیل بر تجرد برزخی 66به عدد حروف اهللا، » گنجینۀ گوهر روان«بار   در فصل سوم رسالۀ گوهر

 دلیل بیست«: هشتم آن چنین است و  ت دلیل بیستصور. ، اقامه شده استو عقلی نفس ناطقۀ انسانی
مشاهده عجائب و ادراك معارف نیل به مغیبات و تحصیل علوم خفیه ماوراي طبیعت در : هشتم و 

  .عالم رؤیا است
 است، و 131) التأخذه سنۀ و النوم( خوابد و مطلقاً مظهر  بیانش این که نفس ناطقه هیچ گاه نمی

کند و در ذات  بدن است، و نفس در وقت نوم ترك استعمال حواس مینوم همانا که نوم حواس و 
کند بلکه از سعۀ  شود و در عین حال عالقه و ارتباطش را با بدن به کلّی قطع نمی خود متمرکز می

بدن نیست و بدنش  وجودي، خود بدن را نیز متصرّف است و بدان تعلّق دارد، ونفس هیچ گاه بی
 احکام و احکام آن نشأه، مرتبه نازله نفس ناطقه است، در این موضوع به مطلقاً در هر نشأه به وفق

  .  کتاب ما هزار و یک نکته رجوع شود517 و217دو نکته 
پیش آید به بسیاري  و چون نفس در این نشأه ترك استعمال حواس کند یعنی نعمت خواب فرا

ي برایش میسر نبود زیرا حواس کند که در بیدار یابد و ادراك حقائقی می از امور غیبی دست می
داشتند؛ پس اگر نفس چون بدن در خواب بود  یعنی از جسم  وي را سرگرم به این نشأه مادي می

بود و  داشت به تعطیل بدن در کار نمی و قواي جسم بود و در مقابل بدن براي خود استقالل نمی
یافت و از آن ادراکات خود لذّت  یکرد و بر آن علوم مکنونه دست نم گونه مغیبات نمی ادراك آن 

اي برایش پیش نیامده  کمتر کسی باشد که در دوران عمر خود از ناحیه خواب امور عجیبه. برد  نمی
این مطلب پوشیده نیست که چه بسا آدمی در خواب به مطالبی . باشد و کشف حقیقتی نکرده باشد

  ...زد ش را نمیکرد و حرف برد که اصالً در بیداري خیالش را نمی پی می
غرض اینکه همان گونه انسان در خواب به سبب اعراض از این نشأه و ترك استعمال حواس 
و بدن که همه حجاب وي از توجه به شطر اقلیم نور بودند به حقائق ماوراي طبیعت دست 
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بر یابد، در بیداري نیز اگر حواسش وي را به خود مشغول نکنند باري تعالی از نور و رحمتش  می
  .  کند و به مغیبات و اسرار مکنونه مطّلع می گردد او افاضه می

: فرماید» تقسیم نفوس« در فصل یازدهم رساله فارسی در  رضوان اهللا علیھسینا  جناب شیخ اجل ابن
، براي آن که هیچ حجاب  نفس انسانی مستعد است قبول علم را از جواهر عقل و نفوس سماوي«

ا حجاب که هست از قابل است، هرگه که حجاب از جانب قابل مرتفع نیست از جانب آنان، ام
شود به فرائض علوم و سعادات کامل؛ و نفس انسانی چون شریف شود حواس وي را به مدرکات 

را افاضات علمی چنان حاصل شود که دیگران وي خود مشغول نتوانند گردانید، در حال بیداري 
  ...را در خواب

سبحان (  سوره مبارکه86، در ضمن آیه کریمه»مفاتیح الغیب«یر کبیر خطیب فخررازي در تفس
 و تجرّد - یعنی نفس ناطقه انسانی -هفده حجت یعنی هفده دلیل بر اثبات روح   ،132)الذي اسري

  :آن آورده است، حجت یازدهم آن بدین صورت است
 فی المنام، ویقول له اذهب الى الحجۀ الحادیۀ عشرة انّ کثیراً من الناس یرى أباه او ابنه بعد موته«

الموضع الفالنی فان فیه ذهباً دفنته لک، و قدیراه فیوصیه بقضاء دین عنه، ثم عند الیقظۀ اذا فتّش کان کما 
 هذا الدلیل على  رآه فی النوم من غیر تفاوت ؛ و لوال أن االنسان یبقى بعد الموت، لما کان کذلک، ولماّ دلّ

  .»موت و دلّ الحس على أن الجسد میت، کان االنسان مغایراً لهذا الجسد المیتأن االنسان یبقى بعد ال
بینند که در  اش را در خواب می یعنی حجت یازدهم این که بسیاري از مردم، پدر یا پسر مرده 

ام، و گاهی او را  برو به فالن جا که من در آنجا برایت طالیی دفن کرده: گوید عالم خواب به او می
سپس در زمان بیداري آنچه را که در خواب دیده است تفتیش . کند داي دینی وصیت میبه أ
یابد که بدون هیچگونه تفاوتی در خواب دیده است؛ و اگر انسان بعد از  کند و همانطور می می

شد؛ و چون دلیل ما را داللت کرد که انسان بعد از مرگ باقی است  بود اینچنین نمی مرگ باقی نمی
  ».ا را داللت کرد که جسد مرده است، پس انسان جز این تن مرده استو حس م

 که با چند »فی معرفۀ النفس الناطقۀ و احوالها« بلکه جناب شیخ رئیس در فصل دوم رسالۀ
ی؛ در مصر به طبع نهواأرساله دیگر شیخ در معرفت نفس به تحقیق وتصحیح دکتر احمد فؤاد 

سان فی نومه یرى االشیاء و نسمعها، بل یدرك الغیب فی المنامات ثم انّ االن «:رسیده است، فرماید
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الصادقۀ بحیث الیتیسر له فی الیقظۀ ؛ فذلک برهان قاطع على أن جوهر النفس غیر محتاج الى هذا البدن، 
؛  بل هو یضعف بمقارنۀ البدن و یتقوى بتعطّله، فاذا مات البدن و خرب تخلّص جوهر النفس عن جنس البدن

 کان کامالً بالعلم و الحکمۀ و العمل الصالح انجذب الى األنوار االلهیۀ و انوار المالئکۀ و المالء فاذا
االعلى، إجذاب إبرة الى جبل عظیم من المغناطیس و فاضت علیه السکینۀ، و حقت له الطمآنینۀ، فنودى من 

 . فادخلی فی عبادي .یۀ ارجعی الی ربک راضیۀ مرض.یا ایتها النفس المطمئنّۀ(: المالء االعلى
  133)والدخلی جنّتی

 نیز در کتاب شریف راه سعادت در مورد وجود عالم غیب رحمةاهللا علیھجناب عالمه شعرانی 
یکی از پیغمبران، سلف خود را به خدا و عالم آخرت  134در روایت آمده است«: فرمایند می
دند، خداوند خواب را بر آنها  بوکردند و تا آن وقت مردم خواب ندیده خواند و آنها باور نمی می
گفت و دوستان  دید و براي دوستان خویش می ط ساخت و هر یک از آنان شب خوابی میمسلّ

گاه به پیغمبرشان وحی آمد که اکنون آنها را  افتاد، آن کردند تا براي خودشان اتفاق می انکار می
د انسان چشمی دارد غیر چشم آوردند، چون دیدن کرد و آنها ایمان می دعوت کن، او دعوت می

  ..ظاهر که چون این بسته شود آن باز گردد

شاید عوالمی غیر مرئی موجود باشد که با این چشم دیده نشود و براستی باید گفت رؤیاي 
صادقه و خوابهاي با تعبیر که از هزاران سال پیش مردم دیده و باتجربه یافته بودند دري از عالم 

وده شده و موجودات غیب از آینده باخبرند و صورت عالم رؤیا از غیب است به روي همه گش
و . م حوادث آینده را استنباط کنیمتوانی شود وگرنه ما به عقل خود نمی آنها به ذهن ما افاضه می

اند که انکار مطلق آن ممکن د شاید بعض مردم رؤیاي صادقه را نیز انکار کنند اما هر کس می
راه یافته و ما را متنبه ایی به عقول ما دقه به منزلۀ ترشّحی است از دری در حقیقت رؤیاي صا.نیست

خبر این جهان، عالمی دیگر هست از  حرکت و بی ساخته است که غیر از موجودات جامد و بی
دانند چنانکه خداوند  موجودات زنده و دانا، و آنها که عالم را همین ظاهر حیات مادي دنیا می

   » 136.راستی غافلند ب135)هراً من الحیوة الدنیا و هم عن االخرة هم غافلونیعملون ظا (:فرمود
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  )تطهیر قوة متخیله(طرق انصراف متخیله از خاص افعالش 
از . کند و اما جناب شیخ در نفس شفا، دو وجه براي انصراف متخیله از افعال خاص آن پیشنهاد می

دن نفس به ادراکات حواس ظاهري از افعال خاص توان متخیله را با مشغول کر می: فرماید جمله می
خود منصرف کرد زیرا تا وقتی که شخص به ادراکات حواس ظاهري مشغول بوده و حس مشترك 

کند که با قوة متخیله در اشکال و  مستمرّ در حال ادراك باشد، شخص در موطن متخیله فرصت آن نمی
به همین خاطر هر چقدر شخص . ی داشته باشددوزهاي غیر واقعی و دعابات غیر حقیق و صور، دوخت

از ادراکات ظاهري خالی باشد به همان مقدار قدرتش بر تخیل نمودن و ترکیب کردن و تفصیل دادن 
بینیم که چون سعی می کنیم خود را از ادراکات ظاهري دور  لذا در نماز می. شود صور افزوده می

 و هر چه را لمس نکنیم، سریع خیال و متخیله به میدان بداریم و هر چه را نبینیم و هر چه را نشنویم
کنند که اگر اصل رصین و حکم  آمده و شروع به صورتگري و ترکیب و تفصیل  صور مدرکه قبلی می

حکیم توحید صمدي قرآنی در شخص پیاده شده باشد هیچ یک از این خواطر و صور مدرکه 
اهیۀ سرمدیه باز دارند، چرا که صورت هر شیئی هر چه توانند نفس را از توجه تام به حقیقت الیتن نمی

که باشد باز شأنی از شئون آن حقیقت ازلی و مظهري از مظاهر آن حقیقت ابدي است و بیرون از دایرة 
سلطنت او نیست، به تعبیر دیگر حق متعال واحدي است که وحدت او عین کثرت و کثرت او عین 

نیست و هیچ واحدي به پایۀ کثرت او  ت وحدت او به دروحدت است و هیچ حقیقتی از حیطۀ عظم
   .نیست و همه کثرات وجودیه روابط محضۀ آن وحدتند

غرض اینکه یکی از راههاي انصراف متخیله از خاص افعالش، در ابتداي راه مشغول داشتن نفس 
ي را به استمداد ا اند هر گاه به قوة شهوت خود صور ملذه مثل اینکه فرموده. به ادراکات ظاهري است

اید، سعی نمایید قواي ظاهري را به ادراکات  متخیله تصور نموده و بدانها از حالت اعتدال خارج شده
این عمل تا .  ظاهري وادار نموده بدین اشتغال از تمحض متخیله در صور ملذّة شهوانیه رهایی یابید

   . گرداند می ازحد زیادي شما را از این حال خارج نموده و اعتدال رفته را ب

کنند  دومین راهی که جناب شیخ رئیس در نفس شفا براي انصراف از دعابات متخیله پیشنهاد می
همچنین اگر نفس را با تفکّر و تأمل در اشیاء مشغول بداریم خواهیم توانست : فرماید این است که می

نفس را اگر مشغول : فرمایند  که میاین معناي قول حکماء استو . بداریم متخیله را از بازیگریهایش باز
تا زمانی . کند و بهترین راه مشغول کردن نفس، تحصیل علوم و معارف است نکنی او تو را مشغول می

  نمودن است  اصالً رفتن و تحقیق  کردن و کالس  که فرد حقیقتاً مشغول درس خواندن و مباحثه 



معناي اشیاي جزئیه پرداخته و آنها را  ورتگري بیکند که در موطن خیال و متخیله به ص فرصت پیدا نمی
روز خود را به ادراك متخیلۀ  چه این که اگر شخص شبانه. جهت در هم ادغام و یا از هم جدا کند بی

 توحد تام  غیر ضروریۀ حواس ظاهري و حواس باطنی خیال و متخیله و واهمه مشغول بدارد اصالً
پس نیل بدین الزم به ترك آن و . کند ریک عقل است پیدا نمیبراي ادراك کلیات مرسله که غذاي الش

خواهیم حقیقتاً سفري در کلیات مرسل و  یعنی اگر می. اي راسخین است ترك آن الزم به عزم و اراده
مجردات عالم داشته باشیم باید خلوتی گزیده و تصمیم بگیریم ادراك مدرکات ظاهري و باطنی مادون 

ه و اشیاء را جز به نظر عقل ننگریم و جز به نظر عقل، تخیل و توهم عقلی را به ضرورت رساند
 رسیدن به حقایق نوري منطوي در آن نگاه کنیم و اگر برايکنیم   یعنی اگر نگاه به موري هم می ننماییم،

اي را تخیل نموده در اسرار و حقایق موجود در آن غور نموده و از صورت به معنی تعالی  هصورت ملذّ
  .  یمیاب

  اند؛  پس دانستیم که جناب شیخ دو راه را براي انصراف قوة متخیله از فعل خود پیشنهاد نموده
شان مشغول بداریم و دوم آن که با تفکّر و تعقل  اول آن که حواس ظاهر را به مدرکات مخصوص

  .یممعنی در صور محفوظه باز بدار  بینمودن در اشیاء، متخیله را از ترکیب و تفصیل دادن 

   فداهروحيآملی  زاده راه تطهیر قوه متخیله نزد عالمه حضرت حسن

حضرت استاد عالمه بزرگوار در تعلیقات بر نفس شفا در ادامۀ راههاي پیشنهادي شیخ براي 
انصراف متخیله از دعابات و بازیگري آن، کالمی بسیار کامل و حکمی بسیار حکیم در تطهیر قوة 

 انّ الهم الواحد هو سبب انقهار  فَعلم«: اند اند و فرموده ی قوا القاء نمودهمتخیله بلکه در تطهیر جملگ
   .»المتخیله للنفس و هو یحصل فی السلوك االنسانی من المراقبۀ التامۀ

یعنی پس دانسته شد که هم واحد داشتن، سبب انقهار متخیله براي نفس است و آن در سلوك 
  .دشو انسانی از مراقبت تامه حاصل می

مراد از مراقبت این است که انسان دائماً کشیک نفس خود بکشد و خود را از پراکندگی در مقاصد 
تر خواهد  تر و صافی اند زالل تر باشد عوائد نفس که مواهب الهیه هر چه مراقبت کامل. گوناگون باز دارد

  .بود

ملی است که حائز منقبتین علم و اما مراقبت تامه میسر است به لوازمی که اول آنها یافتن انسان کا
مقام منیع  و در عرفان عملی واصل به  هاي معارف حقّۀ الهیه و عمل بوده و در عرفان نظري راقی به قله

که پس از یافتن چنین کامل مکملی، ظاهر و باطن خود را تحویل او   و دوم این. باشد قرب فریضه بوده



 چرا که مهم در مقام دل به صاحب والیت دادن ،ر دهی او را امام خود قرا،داده و در تمامی شئون
تصال ولی با خالق تشکیل است، که والیت فصل انسانیت است و روح والیت را همان رابطه و ا

خواهی باید از جدول وجودي خودت اخذ کنی و در صورتی  البته توجه داري که هر چه را می. دهد می
اهللا پیدا کنی و خود را تحویل  ل به والیت ولیی از اولیاءگردد که اتصا این جدول مجراي فیض حق می

 اگر .که هر چه آن خسرو کند شیرین بودبه او دهی و در مقابل آن ولی چون و چرا نکنی و بدانی 
وار او را طلب نما  دستت به دامن ولیی رسید بر بندگی او مستدام باش و در هر جا و هر زمان مجنون

  .اطی جدول وجود تو با حق مطلق خواهد بودکه فقط او کانال ارتب

  ّة واهمه قو
چهارمین قوه از قواي مدرکۀ باطنی حیوانی قوة واهمه است و آن قوتی است که مدرك معانی 

باشد، زیرا هر صورتی را معناي خاصی است مانند محبت  جزئیه قائمه به صور مخزونۀ در قوة خیال می
پس .  گرگ معین نسبت به گوسفند معینو عداوت جزئیه ازجزئیه مدرکه از زید نسبت به پسر او 

کند اما نه هر معنایی که شامل معانی کلیه شود بلکه واهمه مدرك آن قسم از  واهمه ادراك معنی می
باشند، مانند محبت مذکوري که قائم به طرفین زید و پسر  معانی است که قائم به صورت جزئیه می

  . اوست
که به  باشد ولکن موضع خاص آن آخر بطن دوم دماغ است براي آن یکل مغز آلت قوة واهمه م

  .خیال نزدیک بوده و به راحتی بتواند اخذ معانی از صور جزئیۀ مخزونۀ در خیال کند
وهم قوتی است که ادراك «: فرماید م دربارة قوة واهمه میجناب حاجی سبزواري در اسرارالحک

 و این قوت در حیوانات  بت عمرو را و عداوت بکر را،معانی جزئیه کند مثل ادراك کردن زید مح
  گریزد از آن، او باشد و میعجم نیز هست، چه گوسفند ادراك کند معنایی را از گرگ که عداوت 

ه ادراك کند محبت مادرش را و میل کند به جانب آن و موش که از حشرات است ادراك و برّ
 نفرت آن را که در کمین باشد که اثر نفرت و کند عداوت گربه را، و گربه ادراك کند ترس و

کشان عقل و این معانی چون از جزئیات است نشاید مدرِ که هربست از آن به وقوع نیاید، خوف
پس و چون از صور محسوسه نیست نشاید مدرِکاتشان مشاعر ظاهره و حس مشترك باشد، باشد، 

  » 137.ت وهم اس جزئیه کند و آنقوتی دیگر باید که ادراك معانی
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 بیانی در اثبات قوة واهمه دارند که صورت ،جناب شیخ رئیس در فصل اول مقالۀ چهارم نفس شفا
  :ترجمۀ آن چنین است

نمائیم، و این معانی یا  کنیم که آنها را حس نمی اي از معانی حکم می در محسوسات به پاره ما«
ا در وقت حکم کردن آنها را که اگر هم محسوس باشند م در طبایع خود محسوس نیستند و یا این

  .کنیم  حس نمی

اما آن دسته از معانی که بالطبع محسوس نیستند مانند دشمنی و منافرتی که گوسفند از صورت 
کند و بالجمله جمیع معانی که طبایع از آن متنفر است و  یا مانند موافتی که  گرگ ادراك می

معانی که او را با همجنس خود انس نماید و بالجمله آن  گوسفند در صاحب خود ادراك می
کند و حس او را به چیزي از این امور داللت  دهد و نفس حیوانی تمامی این امور را ادراك می می

را  اي دیگر است که ما آن کند قوه اي که حیوان با آن ادراك می شود قوه نماید، پس نتیجه می نمی
  .نامیم وهم می

بینیم و حکم می کنیم که این چیز  که ما چیز زردي را می اند مثل این و اما اموري که محسوس
ست از جمله اموري که این چیز زرد، عسل ا باشد و حکم کردن به این عسل است و شیرین می

ه آن را به حس نیاورده، بلکه چنین حکمی از جنس محسوسات نیست اگر چه است که قوة حاس
کند و چه بسا نفس در  ل آن را ادراك نمیباشد و نفس فی الحا اجزاء آن از جنس محسوس می

  . به غلط بیفتد حکمی که بواسطۀ این قوه یعنی قوه واهمه نموده،

و در انسان وهم را احکامی خاص است؛ از جمله آن احکام این که نفس را از تصدیق به 
نفس این که گذارد  کند و نمی یابد، منع می گردد و ارتسام در آن نمی وجود اشیایی که متخیل نمی

ناچار قوة وهم در ما موجود است و آن رئیس و حکم کننده در حیوان است . اشیاء را تصدیق کند
البته نه حکم فصلی که از خصائص عقل است ولکن حکم تخیلی که به صورت محسوس و به 

  »138.شود بیشتر افعال حیوان از این قوه صادر می. جزئیت مقرون است

  »139.ق بهالّعالوهم هو القانون فی االمور المحسوسۀ و ما یت«: استو در جاي دیگر از شفا فرموده
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: فرمایند  فصوص الحکم فارابی می49 در شرح فص فداه روحيزاده آملی  حضرت استاد عالمه حسن
 معنی است ولی چون مضاف به جزئیات محسوسه است باز معنی صرف  مدركِوهم اگر چه«

ا آنها است و چون معنی است مکتنف به هیئات  نیست، بلکه مختلط بيمجرد از غواشی ماد
محسوسه از أین و متی و وضع و کیف و کم و غیرها نیست و عروض این غواشی به او از ناحیه 

  »140.محسوس مضاف الیه است و بعد از زوال محسوس همان معنی جزئی در واهمه محفوظ است

ه مشوب به صور خیالی است و از آنجا که جزئیت، شرط ادراك وهمی است لذا قوة واهمه همیش
پذیر نیست، از اینجا فرق میان دو قوة خیال و  جزئیه خیالیه استخراج معانی جزئیه امکان بدون صور

 به عهده دارد  راشود زیرا خیال وظیفۀ خزینه داري صور جزئیه مدرکه حواس ظاهره وهم نیز دانسته می
نباید واهمه را با «مه شعرانی در شرح تجرید؛ به تعبیر جناب عال، و وهم وظیفه ادراك معانی جزئیه

 خیال معانی محسوسه به حس ظاهر را ذخیره دارد و واهمه معانی را که به خیال اشتباه کرد چون
 صور »معانی محسوسه به حس ظاهر«مراد جناب عالمه شعرانی از » .محسوس نیستهیچ حس ظاهر 

  .جزئیه مدرکۀ حواس پنجگانه ظاهري است
توان گفت نسبت منطقی قوة خیال با قوة واهمه، عموم و خصوص مطلق است، یعنی  ان میبا این بی

اي حکم و  اي هست اما چنین نیست که در هر صورت جزئیه در هر معنایی جزیی، صورت جزئیه
اي بوده باشد، زیرا چه بسا صور اشیایی را در خیال داریم اما معانی جزیی  آنها را  معناي جزئیه

 به عنوان مثال محبت جزیی اگر چه از معانی است اما به حکم جزئیت، همیشه باید در غالب .دانیم  نمی
که حتماً باید محبت ماده شیري به فرزندش لحاظ شود تا اخذ  و صورت خاصی متوهم گردد، مثل این

معناي محبت جزیی صورت گیرد، برخالف اخذ صور جزئیه که الزم نیست حتماً به همراه معانی 
  . ئیه آنها اخذ شودجز

  حاکمیت وهم بر قواي حیوانی 

و اما همچنان که اشاره شد وهم سلطان قواي جسمانی و مبداء جمیع افعال ظاهر و باطن و رئیس 
  .حاکم بر قواي حیوانی است

 معناي ریاست وهم بر قواي حیوانی را در شرح روحي فداهزاده آملی حضرت استاد عالمه حسن
و معنی سلطان و رئیس بودن وهم مر قواي مادونش را، این «: فرمایند یان میفصوص فارابی چنین ب
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. این که رئیس از مرئوس جدا باشداست که جمیع آن قوي، شئون و اطوار وجودیه او هستند، نه 
لذا ادراك لمسی حیوان، لمس وهمی است و ادراك بصري او، ابصار وهمی است و ذوق او ذوق 

 قوي و چون به انسان رسیدي گویی لمس انسان لمس عقلی است و وهمی است و هکذا در دیگر
وهم او وهم عقلی   و هکذا تا این که گوییت و ذوق او ذوق عقلی استابصارش ابصار عقلی اس

 در این .ست و بدن هر یک مرتبۀ نازلۀ نفسنفس هر یک از حیوان و انسان کل قوي ا چهاست 
الوهم هو :  )339 ص1ج(هارم نفس شفا فرمایدمعنی لطیف شیخ رئیس در فصل سوم مقاله چ

الحاکم االکبر فی الحیوانات و یحکم على سبیل انبعاث تخیلی من غیر أن یکون ذلک محققاً و هذا مثل ما 
یعرض لالنسان من استقذار العسل لمشابهته المرارة فان الوهم یحکم بانه فی حکم ذلک و تتبع النفس 

و الحیوانات و اشباهها من الناس انما یتبعون فی افعالهم هذا الحکم من . هذلک الوهم، و ان کان العقل یکذب
 و ان کان االنسان قد یعرض لحواسه و .الوهم الذي ال تفصیل منطقیاً له، بل هو على سبیل انبعاث ما فقط

ائد فلذلک یصیب من فو. قواه بحسب مجاورة النطق ما یکاد أن تصیر قواه الباطنۀ نطقیه مخالفۀ للبهائم
و األلوان المؤلفۀ و الروائح و الطعوم المؤلفۀ و من الرجاء و التمنی اموراً ال تصیبها . األصوات  المؤلفۀ

  . على هذه القوى) سانح ـ خ ل(، الن نور النطق کانه فائض سائح ىالحیوانات االُخر
م فی الحیوانات حتى و هذا التخیل ایضاً الذي لالنسان قد صار موضوعاً للنطق بعد ما انه موضوع للوه

ینتفع به فی العلوم و صار ذکره ایضاً نافعاً فی العلوم کالتجارب التی تحصل بالذکر و األرصاد الجزئیۀ و 
  .غیر ذلک

آنکه آن امر محقق  یعنی وهم بزرگترین قوة حاکم در حیوان است و بطور انبعاث تخیلی بی(
دان  افتد که از عسل چون شبیه به زهر  میکند، مثل اینکه گاهی براي انسان اتفاق باشد حکم می
کند که شهد هم در حکم زهر است، و نفس او این عقیده را  آید و وهم او حکم می است بدش می

کند، هر چند که عقل این عقیده را تکذیب کند، حیوانات و آن دسته از بشر که مانند  پیروي می
که برهانی بر آن اقامه نگشته بلکه فقط به آنها هستند در کارهاي خود این قبیل احکام وهمی را 

افتد که تمام قواي  کنند، هر چند که براي انسان اتفاق می نوعی از انبعاث حاصل شده پیروي می
شوند بر خالف بهائم که از  حسی انسان به جهت مجاورت با نفس ناطقۀ او، قوا و حواس عقلی می

آوازهاي مولّف و رنگهاي ممتزج و بوها و این نعمت محرومند و بدین سبب است که انسان از 
شود که آن فوائد هرگز به حیوانات اصابت  طعوم مرکب و از امیدها وخواهشها فوائدي عائدش می



و این تخیلی که براي . کند، و این نیست جز اینکه نور عقل بر قوة وهم او تابیده شده است نمی
ی که همین قوة تخیل در حیوانات موضوع باشد در حال انسان است موضوع براي قوة عاقلۀ می

که قوة  شود همچنان  باشد، تا جایی که انسان بواسطۀ این قوه در علوم منتفع می براي وهم می
هایی که بواسطۀ قوه حافظه و یا بواسطه رصد کردنهاي  حافظۀ او نافع در علوم است مانند تجربه

  .)شود حاصل می) دیدن و یا شنیدن(جزیی 
قت جمیع افعال حیوانی مظاهر آثار کمالی وهمند که این سلطان در هر موطن به پس در حقی

اسمی و صفتی مطابق کثرت محل و موضع و لیاقت و استعداد و هر موطن کماالت خویش را 
دارد، بدین جهت افعال او در هر جا به اسمی خاص نامیده شد، همچنان که عقل در  اظهار می

 و روح انسان مبداء جمیع افعال است و بر همۀ قواي ظاهر و انسان سلطان قوي روحانی است
ست و خود  اباطن قاهر است یعنی قواي مادون او تشئنات ظهوري او و تطورات آثار وجودي او

اي از قوي به حقیقت منتسب به اوست اگرچه به مجاز  اصل محفوظ در همه است و فعل هر قوه
  »141.شود نسبت به قوي داده می

شریف دیگري که از عبارت مذکور شیخ مستفاد است این است که باید فرق گذاشت نکتۀ بسیار 
زیرا از آنجا که رئیس و حاکم اکبر در حیوانات قوه . بین ادراك وهمانی حیوان و ادراك وهمانی انسان

وهم است تمامی ادراکات حیوان، ادراك وهمانی است، بر خالف انسان که چون سلطان قواي او عقل 
مثالً ابصار حیوان ابصار وهمی است ولی ابصار انسان، ابصار . می ادراکات او عقالنی استاست تما

شود بر خالف حیوان که  عقلی است، به همین دلیل انسان از ادراکات خود منتقل به کشف حقایق می
ه  خود بع دارد اما او هرگز از مرایا و مسام اگر چه به ظاهر سمع و بصري مشابه سمع و بصر آدمی

به موازین ) صغري و کبري(انسان قادر است که یا از راه ترتیب مقدمات . شود ادراکات کلیه منتقل نمی
علم منطق و یا از راه کشف و شهود قلبی به ادراك حقایق نائل شود، لذا ادراك وهمی انسان نیز ادراك 

تبۀ نازلۀ آن که بدن است، عقلی است، چرا که نفس ناطقۀ انسان شئون و اطوار گوناگونی دارد و از مر
شود و وهم از جمله این شئون است که انسان در مرتبۀ لمس،  تا مقام فوق تجرد همه را شامل می

  !   فافهم.انسان المس و در مرتبه خیال، انسان متخیل و در مرتبۀ وهم، انسان متوهِّم است
 خواجه نصیرالدین طوسی  استاد عالمه در تعلیقات خود بر رسالۀ آغاز و انجامحضرت :تبصره

قوة وهمیه که رئیس و حاکم اکبر قواي حیوانی است که در حیوانات تمام قوي، «: فرمایند می
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 این قوه مدرك معانی . را وهم و قوة وهمیه نیز گویندمادون اویند، همان قوه واهمه است که آن
 جزئیه است لذا اسم ترین قوه است که مدرك معانی جزئیه است که چون در قواي حیوانی شریف
اند، هر چند تمام قواي مادون او از شئون او هستند  رئیس ایشان که قوة وهمیه است بر او گذارده

ست همۀ ادراکات نطقی اات آنها وهمی است و اگر در انسان که اگر در حیوانات است همۀ ادراک
یات است همین قوة وهمیه بنابراین در موارد استعمال، اگر سخن در قوه مدرکۀ جزئ. و عقلی است

وة وهمیه بدین به معنی واهمه است، و اگر سخن در قوة رئیس حاکم بر همه است باز همین ق
است و به معنی اول چون گویند قوة مرتبۀ در نهایت تجویف اوسط دماغ است، نظر آنان به معنی 

   !فتبصر. سلطان این قوه در فعل اوست
و فی االنسان للوهم احکام خاصۀ من «:  چهارم نفس شفاء گویدمثالً شیخ در آخر فصل اول مقاله

فهذه القوة . جملتها حمله النفس على أن تمنع وجود اشیاء التتخیل و الترتسم فیه و تأبیها التصدیق بها
المحالۀ موجودة فینا، و هى الرئیسۀ الحاکمۀ فی الحیوان حکماً لیس فصالً کالحکم العقلی، ولکن حکماً 

   ». بالجزئیۀ و بالصورة الحسیۀ، و عنه تصور اکثر االفعال الحیوانیۀ  مقروناًتخیلیاً
کند  یعنی در انسان براي وهم احکام خاصی است، از جملۀ آن احکام این است که وهم وادار می(

اند و  نفس انسانی را به اینکه مانع شود از وجود اشیایی که متخیل واقع نشده و در نفس ارتسام نیافته
 در ما موجود است و آن رئیس حاکم  اي لزوماً چنین قوه. گذارد که نفس این اشیاء را تصدیق کند مین

در حیوان است اما نه حکم فصلی آنچنان که حکم عقلی است ولکن حکمی تخییلی است مقرون به 
  .)شود و اکثر افعال حیوانی از این قوه صادر می. جزئیت و به صورت حسیه

القوة الوهمیۀ و هى قوة مرتبۀ فی نهایۀ التجویف «: پنجم مقالۀ اولی آن گویدو در اواسط فصل 
األوسط من الدماغ تدرك المعانی غیر المحسوسۀ الموجودة فی المحسوسات الجزئیۀ کالقوة الموجودة فی 

   .الشاة الحاکمۀ بأن هذا الذئب مهروب عنه و ان هذا الولد هو المعطوف علیه
باشد، این قوه ادراك  ي است که موضع آن، آخر تجویف اوسط دماغ میا یعنی قوه وهمیه قوه(

اي که در گوسفند  مانند قوه. اي را که در محسوسات جزئی موجودند کند معانی غیر محسوسه می
  .)که باید از گرگ فرار کند و یا اینکه باید به فرزندش عطوفت ورزدکند  میموجود است و حکم 

که قوة وهمیه، رئیس و حاکم اکبر همۀ قواي حیوانی در خالصه کالم، غرضم این است 
حیوانات است که همۀ آنها شئون او هستند، یعنی تمام افعال حیوانی فعل قوه وهم است و به او 

اند هر یکی را اسمی خاص است که  اند، جز این که در افعالی که مادون ادراك معانی جزئی مستند



یگري متصرفه است تا این که مدرکۀ معانی جزئیه را آن حس مشترك است، و دیگري خیال و د
اند مدرك معانی جزئیه قوه وهم است هر چند  اند که گفته به جهت شرافت فعل به رئیس اسناد داده

  »142.در حقیقت مدرك صور جزئیه و متصرف و خازن و حافظ، همین رئیس است

  وهم چیزي جز عقل ساقط نیست 
اي مستقل و هویتی جداي از عقل بدانیم بلکه   که نباید وهم را قوهو اما نکته بسیار قابل توجه این

یعنی وهم همان . حق آن است که وهم را عقل ساقط و یا به تعبیر دیگر عقل تنزل یافته بشمار آوریم
  .عقل است که از مرتبۀ خود ساقط شده است

شود که  عقّل، گمان میدر ابتداي امر نظر به تعدد افعال چهارگانۀ احساس و تخیل و توهم و ت
مبادي این افعال یعنی قواي خمسۀ ظاهري و خیال و واهمه و عاقله نیز متعدد باشد همچنان که افعال 

سامعه و شامه  متعددي چون ابصار و استماع و استشمام مثالً مستلزم تعدد قواي آنها است که باصره و
اما حقیقت آن است که انواع ادراك سه قسم . استاند که ادراك بر چهار نوع  لذا مشاء بر آن رفته. باشد

  . و وهم مرتبۀ نازلۀ عقل است نه این که نوعی منحاز در ادراك باشد. است؛ احساس و تخیل و تعقل
 کتاب 515 کتاب علیینی عیون مسائل نفس و نیز در نکتۀ 31حضرت استاد عالمه در شرح عین 

اي از آن تبرّك  اند که ما اکنون به نقل گوشه داختهقیم هزار و یک نکته به تحقیق این مطلب پر
  :جوییم می

دوم نفس شفا به تفصیل  اند و شیخ در فصل دوم مقاله بدان که مشاء انواع ادراك را چهار دانسته
الفصل الثانی فی تحقیق «است بدین عبارت؛  عنوان کرده است و از انواع، تعبیر به اصناف فرموده

  .فتدبر» لنااصناف االدراکات التی 
عجب این که جناب شیخ در فصل هشتم نمط سوم اشارات، تثلیث در اقسام ادراك فرموده است و 

 و محقق »... عند ما یشاهد ، الشی قد تکون محسوساً تنبیه «ذکر کرده است که » تنبیه«آن را به عنوان 
او در تقریر عبارت . کرده استالدین طوسی در شرح آن به بیان انواع اربعه ادراك اکتفا   خواجه نصیر

لما فرغ من بیان معنی «: شیخ که تثلیث انواع ادراك است سخن به میان نیاورده است و گفته است
 و »...االدراك أراد ان ینبه على انواعه و مراتبها، و انواع االدراك اربعۀ احساس و تخیلٌ و توهم و تعقّلٌ

داند، انواع ادراك را نیز سه قسم  ه عوالم را سه قسم میصدرالمتألهین مطابق اصل اصیل تثلیث ک
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و این مطلب أسنی و أسمی را در چهار جاي کتاب شریف کند  می قلمدادداند و وهم را عقل ساقط  می
کند که یکی از آنها در فصل چهاردهم طرف اول مسلک  اسفار که ام الکتاب مولّفات اوست عنوان می

اعلم «: ه معقول است به طور اجمال مطلب را عنوان فرمود بدین عبارتخامس آن که در اتحاد عاقل ب
أن الفرق بین االدراك الوهمی و العقلی لیس بالذات بل امرٌ خارج عنه و هو االضافۀ الى الجزیی و عدمها، 

  »143.فبالحقیقۀ االدراك ثالثۀ انواعٍ کما ان العوالم ثالثۀ و الوهم کانه عقلٌ ساقطٌ  عن مرتبته
 بدان که فرق بین ادراك وهمی و عقلی بالذات نیست، بلکه امري خارج از ذات است و آن یعنی

یعنی اگر متصور اضافۀ به جزئیت شود ادراك . (اضافه یافتن به جزیی و یا عدم اضافه به جزیی است
 وهمانی خواهد بود مثل ادراك محبت جزیی ماده شیر به فرزندش و اگر معناي متصور اضافه به هیچ

) شود جزییتی نیافت بلکه صرف المعنی و محض االدراك الکلی بود در این صورت ادراك عقالنی می
پس در حقیقت ادراك بر سه نوع است چه این که عوالم بر سه قسم است و وهم کانّه عقلی است که 

  .  از مرتبۀ خود ساقط شده است
ـ 1اسفار ـ ط(تاب نفس اسفار و همچنین جناب آخوند در موضع دوم در فصل سوم باب پنجم ک

بر این مطلب بلند تصریح و تعلیل دارند که طالب شایق را بدان مواضع مذکور ارجاع ) 52ـ ص4ج
  .  دهیم می

الوهم عقلٌ «: فرمایند ونیز جناب آخوند در موضع چهارم در فصل اول باب نهم کتاب نفس می
  .»144مضاف الى الحس

 جزوه یازدهم جزوات، وهم را مدرك بر سبیل استقالل و قبل از مالصدرا، استادش میرداماد در
انفراد ندانسته است، یعنی آن را مرتبه نازله عقل و عقل ساقط دانسته است و عبارتش در جزوات این 

 منصه تبیین و میقات تقریر به طبیعیۀ در کتاب نفس از علم طبیعی و در طبقات علم مافوق«: است
یمان بر جهت قصوي و نمط أقصی باذن اهللا سبحانه بیان کردیم که رسیده و ما در کتاب تقویم اال

مراتب ادراکات انسانی از رهگذر حواس خمسه جسدانی و حاسه سادسه عقالنی منحصر در چهار 
. اگر چه وهم بر سبیل استقالل و انفراد مدرك نیست. احساس و تخیل و توهم و تعقّل: نوع است

کند و از این  شاعر دماغیه نیست بلکه به مشارکت خیال ادراك میکه رئیس حواس و والی م با آن 
و . یابد جهت مدرکاتش که معانی غیر محسوسه است تخصص جزئیت و خصوصیت شخصیت می
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در نمط ثالث اشارات، تثلیث  )یعنی جناب بوعلی سینا(بنابر مالحظه این اعتبار شریک سالف ما 
  »... استقسمت کرده انواع ادراکات را سه شمرده

 این مطلب شریف را در رسالۀ علم خودشان روحي فداهزاده آملی  و نیز حضرت استاد عالمه حسن
سخن در انواع عدیده بودن ادراکات «: اند عنوان کرده و براي تقریب بدان چنین تمثیل و تقریر نموده

مثالً ابصار :  گوییماست، این عنوان اعنی انواع عدیده بودن ادراکات جداً باید محفوظ باشد؛ حال
اي و سوراخ سوزنی مریی شود به   آیا اگر مبصر از روزنه.نوعی از انواع احساس و ادراك است

که از سوراخ و روزنه مریی شده است آن مبصر محدود و مقید گردیده است، دو نوع  صرف این
ار است هر نام ابص باید گفت یک نوع احساس به نوع است؟ احساس یعنی ابصار است و یا یک

و ضعیف، همچنین معناي قوي چند یکی موسع و دیگري مضیق است و همچنین ابصارهاي بصر 
دیگري مطلق و محدود است و  یکی مقید و اند، جز اینکه مطلق و معناي مقید هر دو یک معنی

 گردد، هر چند بوسیله دو آلت و دو قوه  اطالق و تقیید معنی موجب دو نوع ادراك نمی.مرسل
  »!فافهم. بوده باشد

همچنان که گفتیم وهم مرتبۀ نازل ظهور عقل انسانی است و این بدان معنی نیست که بین واهمه و 
وهم ذاتی مغایر با ذات عقل : گوییم ما می. عقل هیچ فرقی نبوده و هر دو در یک مرتبه بوده باشند

.  کند ن تعلق یافته و تدبیرش میندارد، بلکه وهم همان عقل است که به شخص جزیی اضافه شده و بدا
باشد، مثالً طفل  لذا در صورت جزیی معناي وهمی، کلیت وجود ندارد و منحصر به فرد خاص می

کند بدون این که ادراکی از گرسنگی کلّی و  گرسنگی را در معده و تشنگی را در گلویش احساس می
خود محبت دارد و این محبت فردي جزیی یا تشنگی کلّی داشته باشد و یا این که طفل نسبت به مادر 

مشخصی است بدون اینکه او ادراکی از معناي کلی محبت که مشخص نیست و اختصاص به مادر و 
  .  طفل ندارد، داشته باشد

هرگاه کسی عضوي از بدنش درد دارد «: فرمایند باره می  در این رحمة اهللا علیھحضرت عالمه شعرانی 
کند  جزئی است، اما پس از بهبود، معنی درد را که مرد سالم تعقل میهمان هنگام آن درد احساس 

و مشترك میان او و هزاران مردم دیگر است کلی است و باید به قوه عاقله غیر جسمانی درك 
شود، هر چند به یاد درد سابق عضو خود آید، اما این چیز دیگر است و آن چیز دیگر و متالزم با 

یز اگر کسی خواهد درست معنی واهمه و معانی جزیی را ادراك کند و یکدیگر نه عین یکدیگر ون
فرق آن را با قوه عاقله و ادراك کلی بگذارد تصور کند که وقتی خودش خشمگین است رویش 



برافروخته و چشمش سرخ شده و قلبش در طپش و دندان می فشارد و همه اینها ناشی از هیجان 
کند که  ست اما خشم کلی را شاید وقتی ادراك میجزیی از دماغ است و این خشم جزیی ا

که من است  هیجانش فرو نشیند و قلبش آرام باشد و در آن هنگام فکر کند که خشم صفت بدي
ر ین صفت را از خود دور سازند، تصوو از رذایل انسانی است وباید همه افراد انسان اداشتم 

ارد اما حالت اول خشم جزیی است ی است کودك یا حیوان ندخشم در این  حال  تصور کلّ
  »145.وهمه دارند

نیز واهمه را نباید با عاقله اشتباه کرد زیرا که صاحب واهمه «: ونیز در جاي دیگر فرموده است
کند یا  مییا ادراك او درست حکایت از واقع گذرد که آ هیچ توجه به واقع ندارد و در ذهنش نمی

دارد مانند کسی که به  گذرد و او را به کار می میخاطرش حاکی از واقع نیست بلکه معنی در 
که  نهد یا کسی که گوشش سنگین است براي آن چشمش اشاره کنند او قهراً چشم را بر هم می

که بداند از دهان راهی به گوش است و بسیاري از اعمال  آن گشاید بی صدا را بهتر بشنود دهان می
 کلیه دارد بر همه قوي، از این جهت او را مکلف و انسان چنین است و این قوه در حیوان ریاست

  .دانند مسئول اعمال خود نمی
  » 146 نیش عقرب نه از ره کین است         اقتضـاي طبیعتـش این است                 

  کیفیت نیل وهم به معانی جزئیه
م معانی و اما از جمله اموري که دانستن آن در این بخش ضرورت دارد بیان کیفیت ادراك وه

علی سینا در فصل سوم مقاله چهارم نفس شفا به تفصیل آن  باشد که جناب شیخ رئیس بو  جزئیه را می
یصحبه  انّ من الواجب ان یبحث الباحث و یتأمل ان الوهم الذي لم«: فرماید ایشان می. را بیان نموده است

ل الحس صورتها من غیر ان یکون العقل حال توهمه کیف ینال المعانی التی فی المحسوسات عند ما ینا
  »147.شی من تلک المعانی یحس و من غیر ان یکون کثیر منها مما ینفع و یضرّ فی تلک الحال

یعنی واجب است شخصی در این بحث کند و تأمل نماید که چگونه وهمی که عقل او را در 
ی حس با صورت تواند معانی در محسوسات را هنگام رویاروی کند می هنگام توهمش همراهی نمی
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محسوسات دریابد، بدون این که چیزي از آن معانی حس شود و بدون این که بسیاري از آن معانی در 
  .حال نافع و یا مضرّ براي شخص بوده باشند آن 

جناب شیخ در آنجا وجوه ادراك وهم را سه قسم غریزه و تجربه و تشبیه ذکر نموده و فرموده 
شود مانند  ی است که از رحمت الهی بر کل موجودات افاضه مییکی از آن وجوه الهامات«: است

شود و مانند حال کودکی که چون  حال طفلی که وقتی از مادر زاییده شد به پستانش آویخته می
اي که  زند و این کار جز از غریزه آویزي چنگ می  به دست افتدخواست و خواست که به زمین بر

که بفهمد   و چون خواهند خاري به چشم او زنند پیش از آنالهام الهی در طفل قرار داده نیست
نهد و گویا این کار هم از غریزه است و خود او  نتیجۀ آن چه خواهد بود چشم خود را بر هم می

  .را در آن کار اختیاري نیست
اي است که سبب آن مناسباتی است که میان جان حیوانات   همچنین حیوانات را الهاماتی غریزه

باشد و این مناسبات غیر از مناسباتی است   ي آنها پیوسته موجود بوده و قابل گسیختن نمیو مباد
  .که مانند بکار بستن عقل و خواطر صواب گاهی روي دهد و زمانی رخ ندهد

با این الهامات وهم بر معانی مخلوط به محسوسات از اموري که سود و زیان دارد آگاه 
ترسد هر چند در عمر خود هرگز آن را ندیده باشد و  ز گرگ میشود، در نتیجه هر گوسفندي ا می

آنکه تجربه کرده باشند از مرغان  ترسند و مرغان ناتوان بی همچنین بسیاري از حیوانات از شیر می
  .باشد پس یکی از راههاي وقوف وهم بر معانی جزئیه غریزه می. گریزند شکاري می

باشد یعنی وقتی حیوان را لذت و یا دردي رسید و  میراه دیگر از اموري است که مانند تجربه 
یا اینکه سود و یا زیانی که مقارن با صورت حسی بود بدو اصابت نمود، در قوة خیال او صورت 

شود، و در قوه حافظه او معنی نسبت بین  آن و صورت هر آن چیزي که مقارنش بود مرتسم می
ماند، زیرا قوة حافظه لذاته و به طبیعت  اقی میاین دو امر که ادراك گشته و حکم بین آن دو ب

یابد و چون صورت آن معنی براي متخیله از خارج آشکار شد صورت  خودش این معنی را در می
کند و خالصه معنایی که  به همراه معانی نافع و یا مضرّ مقارن این صورت در قوة خیال حرکت می

شود، پس وهم تمامی این امور  و بدان عرضه میدر قوه حافظه است به طبیعت قوه متخیله منتقل 
آورد و بدین  بیند و این امر را از راه تجربه بدست می را احساس کرده و معنی را با صورت می

لذا به همین دلیل بهترین راه براي فراري دادن (. ترسند سبب است که سگها از چوب و سنگ می
ز این صورت به معناي سنگ خوردن و درد سگ، نشستن و دست به کلوخ بردن است چرا که سگ ا



بیش از ترسانیدن سگ شود، چه بسا تأثیر این عمل براي فراري دادن سگ، به مراتب  کشیدن منتقل می
 با چوبدستی مورد  دلیل آن هم این است که سگان نوعاً. چرخانیدن چوب در دست باشدبه واسطۀ 

انیدن چوب در دست، به معناي کتک خوردن  چرخگیرند، لذا از این صورتِ ضرب و شتم قرار نمی
د بر خالف صورت دست به سنگ بردن که سگ از آن سریع به معناي جزیی کتک نشو منتقل نمی

  .)شود خوردن منتقل می
آید، بدین صورت که شی صورتی  گاهی هم براي وهم احکام دیگري از راه تشبیه بدست می

ی محسوسات است لکن گاهی این صورت با دارد که آن صورت مقارن یک معناي وهمی در بعض
یابد، پس شخص گاهی با آن صورت به معناي  آن معنی مقارن شده و گاهی هم از آن تخلّف می

نتیجه آن که وهم حاکم در حیوان بوده و حیوان . شود مقارن آن منتقل شده و گاهی هم منتقل نمی
  ».در افعال خود به طاعت این قوه محتاج است

خالصه گفتار شیخ این است . الشأن نفس شفا  ترجمۀ عبارت شیخ در کتاب عظیماین بود صورت
  . کند که وهم از سه طریق غریزه و تجربه و تشبیه به معانی جزئیه منتقل شده و آنها را ادراك می

غریزه موهبت الهی است که بر همۀ موجودات افاضه شده و موجود زندة حساس متحرك باالراده 
  .کند افع و دفع ضار میبواسطۀ آن طلب ن

تجربه ملکۀ نفسانی است که مادة تحقق آن تکرّر مقارنت صورت با معناي جزیی خاص است، که 
  . شود این تکرّر مقارنت حالتی را در حیوان ایجاد کرده و بدان سریع از صورت به معنی منتقل می

ري تحقق دارد که تشبیه همان شباهت صورت به معناي خاصی است که آن معنی در صورت دیگ
شود، مثل این که زید در شب تاریک  فرد از این صورت به معناي موجود در آن صورت دیگر منتقل می

هاي بزرگ و پیچ پیچ آن، او را به صورت هیوالیی  ترسد چون شاخه از درخت بزرگ در منزل می
ن که صورت کدو شبیه خورد به خاطر ای کند و یا این که بکر کدو نمی بزرگ در وسط حیاط منتقل می

آید فقط به  به بادمجانی است که بکر از آن تنفر دارد و یا اینکه زنی مثالً از طایفه خاصی بدش می
خاطر این که از آن طایفه مردي همسرش شده که روزگارش را سیاه کرده است، و یا این که شخص 

 که آرائش را شبیه به آراء عارف شمرد فقط به خاطر این بینی، عارف حقیقی را مرتد و کافر می ظاهر
  .کم له من نظیرȿ کند  نمایانِ دروغگو مشاهده می

شود که اکثر ادراکات افراد جامعه وهمانی است، خصوصاً از  با کمی تحقیق و تدقیق دانسته می
  !فافهم.همان طریق سوم که طریق تشبیه بود



  فکر در اصطالح عامه و فرق آن با فکر مصطَلح منطقی
خواند بر خالف منطقی که حرکت  می» فکر«عامه، مطلقِ انتقالِ نفس در مدرکات جزئیه را و اما 

به تعبیر دیگر عامه . نامد می» فکر«عقلی از مطالب کلّی به مبادي کلّی و از مبادي کلّی به مطالب کلّی را 
ي صورت جزئیه و هر انتقالی که براي مدرکی از مدرکات باطنی انسانی در صور جزئیه و یا کلیه بسو

داند بر خالف منطقی که فقط غور در کلیات معلومه براي  می» رفک«شود  یا کلیۀ دیگر حاصل می
  . داند دستیابی به کلیات مجهوله را فکر می

توان گفت فکر در اصطالح عامه اعم است از فکر در اصطالح منطقی، اعنی عامه فکر  بدین بیان می
به عبارت دیگر . شود امل فکر مصطَلح منطقی وهم شامل غیر آن میکند که هم ش را چنان تعریف می

به تعبیر گویاتر . نسبت منطقی فکر مصطَلح عامه با فکر مصطَلح منطقی، عموم و خصوص مطلق است
هر فکر منطقی در نزد عامه فکر است اما هر فکر عامی در نزد منطقی فکر نیست، بلکه صرف انتقالی از 

لذا با کمی تأمل در این لطیفه دانسته . جزئیه و یا معناي جزئیه دیگر استصورت جزئیه به صورت 
خوانند در نزد منطقی و فیلسوف اصالً فکر محسوب  شود بسیاري از اموري که عامه آن را فکر می می

عامه در طول روز ادراکات بیشماري از صور . شود، بلکه صرف ادراك وهمانی و یا خیالی است نمی
ما : گویند کنند و در مقام لفظ می ها تعبیر به فکر می  ر و یا معانی جزئیه دارند که از همۀ آنجزئیه به صو

در حال فکر کردن در فالن امر جزیی هستیم و حال این که همین که پاي جزئیت به میان آمد، فکر از 
هرگاه آدمی . یستندبردار ن رود، زیرا فکر فقط مربوط به کلیات مرسلۀ عقلی است که اصالً قید میان می

در هنگام تأمل در شیئی بدانجا رسید که هیچ فرد خاصی از آن حقیقت را در آن حال ناظر نبود، 
توان گفت در مقام تفکر در کلیات عقلی است و االّ همین که فرد خاصی از افراد آن شی کلّی را  می

مباحث بیشتر راجع به . افتد  مینظاره کرد در یک لحظه از مقام فکر خارج و به دامن ادراکات وهمانی
   . اقسام کلی را در بحث عقل، تقدیم محضر مبارکتان خواهیم کرد

  

  ّة حافظه  قو
 معانی مدرکۀ قوه  و آنباشد قوة دیگري که در حیوانات و انسانها موجود است قوة حافظه می

 ظاهري را نماید، همچنان که قوة خیال صور جزئیه مدرکه حواس واهمه را حفظ و ضبط می
 به تعبیر دیگر وزانِ حافظه به واهمه وزان خیال به حس مشترك است که آن خزانه .کند داري می    خزینه



که حس مشترك حافظِ صور جزئیۀ مدرکه  صور محسوسه بود و این خزانه معانی جزئیه، زیرا همچنان 
، پس المحاله آن دو را قوتی خود نیست قوة واهمه نیز قادر به ضبط معانی جزئیه مدرکه خویش نیست

  .باشد؛ یکی حافظ صور جزئیه و دیگري حافظ معانی جزئیه دیگر باشد که شأن آن حفظ و ضبط می
موضع حافظه بطن سوم از دماغ است تا قریب به وهم باشد جهت سپردن معانیِ جزئیۀ مدرکه از 

  . هنگام احتیاج,جانب خود بدان و اخذ دوبارة از آن
اعنی چون . نیز گویند» مسترجعه«و » رهمتذکّ«و » ذاکره«را به حسب اعتبارات گوناگون لذا این قوه 

اش گویند و هرگاه آن معانی مخزونه را زود به  کند و مستمسک آنها است حافظه معانی را حفظ می
  . اش نامند وهم دهد، مسترجعه

حافظه دو اطالق دارد، «: فرمایند  در شرح تجرید میرحمة اهللا علیھحضرت استاد عالمه شعرانی 
 هشود اما حافظه به معنی خاص حافظ بسیاري اوقات حافظه بر حافظ همه ادراکات اطالق می

  » ١٤٨.معانی جزئیه است

  فرق بین ذُکر و تذکّر
اي است که در حیوانات موجود است منتهی در بعضی  ذُکر که همان حفظ معانی جزئیه است قوه

اي است که بهرة کمی از این قوه برده است به  ، مثالً پروانه حشرهقَوي و در بعضی ضعیف ظهور دارد
سوزد، بر خالف کالغ  شود و بارها می طوري که به جهت ضعف این قوه بارها به شعله آتش نزدیک می

دهد تا آخر عمر دیگر  ایی دارد به طوري که وقتی جفت خود را از دست می  اند حافظۀ قوي که گفته
  .کند گزیند و تنها زندگی می جفتی براي خود نمی

اما تذکّر غیر از ذُکر است و آن سعی آدمی است براي به یاد آوردن اموري که از ذهنش فراموش 
  . باشد شده و این امر در حیوانات موجود نمی

و الذُکر قد یوجد فی «: فرماید باره می علی سینا در فصل سوم مقالۀ چهارم نفس شفا در این جناب بو
یوانات و اما التذکّر وهو االحتیال الستعادة ما اندرس فال یوجد على ما أظن الّا فی االنسان، و سائر الح

ذلک انّ االستدالل على انّ شیئاً کان فغاب انّما یکون للقوة النطقیۀ، و ان کان لغیر النطقیۀ فعسى ان یکون 
لم تذکر لم تشتق الى التذکّر و لم یخطر لها کرَت و ان  ذَ رَتبالنطق فسائر الحیوانات ان ذَکَ للوهم المزین
  ». بل ان هذا الشوق و الطلب هو لالنسان ذلک بالبال،
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آوري آن  اي است براي یاد شود اما تذکر که حیله یعنی قوة حفظ معانی جزئیه در حیوانات یافت می
استدالل به این ام آن است که  کنم فقط در انسان موجود باشد، دلیل عقیده چه فراموش شده گمان می

باشد و اگر هم نیرویی غیر از قوة عقل  که چیزي بود و از ذهن غائب شد جز به جهت قوة عقل نمی
سائر حیوانات اگر چیزي . بتواند این کار را بکند شاید آن قوة وهمی باشد که به ناطقه مزین گشته است

فراموش شده ندارند و هرگز چنین آوري امور  به یادشان آمد که آمد وگرنه اشتیاقی به تذکر و یاد
  .  گذرد و این شوق و طلب فقط اختصاص به انسان دارد اي در خاطر آنها نمی اندیشه

  فرق بین تذکّر و تعلّم
به تعبیر شیواي شیخ در نفس شفا تذکّر و تعلّم به وجهی مشاکل و به وجهی دیگر مغایر 

  .یکدیگرند
هت و مشارکت دارند حائز بودن معناي انتقال در هر دوي  و اما وجهی که تذکّر و تعلّم در آن مشاب

 ادراك گشته به اموري دیگر، و همچنین  آنهاست، چرا که تذکّر انتقال از اموري است که ظاهراً یا باطناً
  .تعلّم انتقال است از معلومات به مجهوالت براي کشف کردن و شکافتن مجهوالت

ایرت و مخالفت دارند این است که تذکّر طلب نمودن  و اما وجهی که تذکّر و تعلّم در آن مغ
م آن است چیزي است براي حصول در آینده به همان نحوي که در گذشته برایش حاصل بود، اما تعلّ
  .که چیزي براي شخص در آینده حاصل شود بدون اینکه در گذشته براي او حاصل بوده باشد

در مقام تذکّر، فرد را به یاد خاطرات گذشته فرق دیگر تذکّر و تعلّم آن است که مقدماتی که 
فرد را به یاد آن خاطرات بیندازند بلکه چه بسا  اندازد لزوماً از آن قسم مطالبی نیستند که حتماً  می

ممکن است هرگز موصِل به مطلوب نباشند، مانند کتابی که فرد با دیدن آن به یاد استادي که این کتاب 
آوري است چنین  یعنی کتاب که از جمله مقدمات این تذکّر و یاد. افتد  میرا در نزدش تلمذ کرده بود

را نظر کند اما کتاب نیست که لزوماّ فرد را به یاد استاد اندازد، زیرا چه بسا فرد در اوقات دیگر این 
 فرد را به مطلوب هدایت  ذهنش به آن استاد کذایی منصرف نشود بر خالف مقدمات تعلّم که ضرورتاً

برهان تشکیل یافته از مقدماتی است و کنند چرا که تعلّم، تیقّن است و در یقین برهان نهفته شده  می
پس لزوماً . باشد یقینی است که تجمع آنها در کنار هم مفید حد و قیاس است و آن منتج یقین می



د و گاهی غیر ان  که گاهی موصِل,رسانند بر خالف مقدمات تذکّر  ما را به مطلوب می,ممقدمات تعلّ
   149.موصِل

  

  اختالف بشر در حفظ معانی 
اي  عده. و اما باید دانست که افراد بشر در یادگیري و حفظ معانی جزئیه و کلیه با یکدیگر متفاوتند

اند و در تعلّم ناموفق و دستۀ سوم هم   در تذکّر موفقاي اند و در تذکّر ناموفّق و عده در امر تعلّم موفّق
به تعبیر جناب .  اند و هم در تذکرّ اند و هم در تذکّر و دسته چهارم هم در تعلّم موفق وفقدر تعلّم نام

ترباشد براي حفظ معانی کسب  شیخ در فصل سوم مقالۀ چهارم نفس شفا هر چقدر مزاج افراد خشک
تواند نقوش  تر باشد بیشتر می تر و سفت ترند، همچنان که هر چقدر جسم خارجی خشک نموده موفق

بینید اثري که بر یخ حک شده دوامی ندارد بر خالف اثري که بر  مرتسمۀ در خود را نگاه دارد، لذا می
تر  تر باشد راحت اي بر جا مانده است به همین وزان هر چقدر مزاج افراد خشک سنگ و صخره

زاج افراد دخالتی که اشاره کردیم طبایع و م زیرا همچنان . توانند معانی جزئیه را در خود حفظ نمایند می
تر باشد  به طوري که هر که طبعش به اعتدال نزدیک. مستقیم در حاالت و خلق و خوي ایشان دارد
شود و به همین ترتیب ارتقاي وجودي یافته و به مقامات  مزاجش صفا یافته و اثر نفس در وي قوي می

  .شود واالي انسانی نائل می
بدین . داري از مزاج آدمی به تضاد است  تأثیر حفظ و نگهی تأثیر فهم و یادگیري و نیزبه طور کلّ

تر باشد  تر و مالیم معنی که هر چقدر آلت پذیرش صور باطنه اعنی حس مشترك و واهمه شدیداالنطباع
تر صورت خواهد گرفت لذا رطوبت بیشتر در این مواضع مفید مطلوب است،  اخذ صور باطنه راحت

داري صور  تر بوده باشد نگه تر و سخت اطنه که هر چقدر سفتداري صور ب بر خالف آلت قوة نگه
 که نوشتن در آب به جهت  همچنان. تر خواهد بود لذا در این موضع، خشکی بهتر است باطنه آسان

گیرد اما چون حفظ صورت نگارش یافته نیازمند  شدت رطوبت موضع نگارش به راحتی صورت می
شود و همچنین سنگ  ت لذا زود صورت منقوشه ناپدید میبه مادة سختی است و آب فاقد صالبت اس

توان چیزي را بر آن حک نمود چرا که نوشتن نیازمند  که به جهت شدت سفتی و خشکی، به سختی می
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به صفحۀ نرم و مالیم است، اما پس از نوشتن، خطوط منقوشه بزودي قابل اضمحالل نیست زیرا شی 
  .باشد خت و محکم است که سنگ واجد آن میدر حفظ صور مرتسمه نیازمند به مادة س

بدین ترتیب اگر مزاج شخص در موطن حس مشترك و واهمه مرطوب و در موطن حافظه خشک 
داري و حفظ مطالب قوي خواهد بود اما اگر در موطن  باشد چنین فردي هم در یادگیري و هم در نگه

ود، در یادگیري مطالب قوي اما حس مشترك و واهمه و نیز در موطن حافظه صاحب مزاجی مرطوب ب
داري آنها ضعیف خواهد بود و اگر در موطن حس مشترك و واهمه و نیز در موطن  در حفظ و نگه

حافظه، صاحب مزاجی خشک بود در یاد گیري مطالب ضعیف و در حفظ آنها قوي خواهد بود و اگر 
ود چنین فردي هم مزاج شخص در موطن حس مشترك و واهمه خشک و در موطن حافظه مرطوب ب

  . در یادگیري و هم در حفظ مطالب ضعیف خواهد بود
غیر از یبوست و رطوبت مزاج، امور دیگري نیز در قوت و یا ضعف حافظه دخالت دارند یکی از 

اعنی آنان که اشتغال بیشتري نسبت به . آن امور عدم پراکندگی و اشتغال نسبت به محیط اطراف است
اند و یا این که صاحب حرکات و    نسبت به مسائل گوناگون پراکنده شدهمحیط اطراف خود دارند و

داريِ  باشند از ضعف قوة حافظه برخوردار خواهند بود، زیرا حفظ و نگه جوش بیشتري می  و  جنب
هاي خود داشته و با حرکات و اشتغاالت  مطالب نیازمند آن است که فرد تمرکز بیشتري نسبت به یافته

 فراوان، این توحد و تمرکز بر مطالب را از دست ندهد، لذا کودکان اگر چه داراي و پراکندگیهاي
داري مطالب است ولکن چون نسبت به  باشند و این رطوبت مضرّ در حفظ و نگه مزاجی مرطوب می

بزرگترها اشتغال کمتري نسبت به محیط اطراف خود دارند لذا بهتر خواهند توانست مطالب یادگرفته را 
  .داري کنند ة حافظه خود حفظ و نگهدر قو

فاکثر من یکون «: فرماید باره می علی سینا در فصل سوم مقاله چهارم نفس شفا در این جناب بو
 فیحتاج  ,هو الذي التکثر حرکاته و التتفنّن هممه، و من کان کثیر الهمم کثیر الحرکات لم یذکر جیداً  حافظاً

ون النفس مقبلۀ على الصورة و على المعنى المستثبتین إقباالً بالحرص الذکر مع المادة المناسبۀ الى أن تک
، النّ نفوسهم غیر مشغولۀ  غیرمأخوذة عنهما باشتغال آخر، و لذلک کان الصبیان مع رطوبتهم یحفظون جیداً

بما تشتغل به نفوس البالغین، فالتذهل عما هى مقبلۀ علیه بغیره، و أما الشبان فلحرارتهم و اضطراب 
  »150.ینرعرکاتهم مع یبس مزاجهم الیکون ذکرهم کذکر الصبیان و المترعح
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تري برخوردار باشد که داراي حرکات زیاد و مقاصد  تواند از قوة حافظۀ قوي یعنی کسی می
 زیرا کسی که همتش منصرف به امور متعدد بوده و داراي حرکات زیاد گوناگون و افکار پراکنده نباشد

یعنی عنصرِ (کند بدین جهت که حفظ، عالوه برداشتن مادة مناسب   ئیه نمی معانی جز حفظاست خوب
محتاج به نفسی است که بر صورت و معنی با حرص و ولع روي آورده و از آنها به امور دیگر ) یابس

توانند  باشند اما در عین حال به خوبی می مشغول نباشد لذا کودکان اگر چه داراي مزاجی مرطوب می
 خاطر سپارند، بدین دلیل که نفوس ایشان به آن چه نفوس جوانان مشغول است، مشغول مطالب را به

کند اما جوانان با این که مزاجی  نشده و به آن چه رو کنند چیز دیگري آن را غافل و منصرف نمی
داري مطالب در آنها مانند حفظ   خشک دارند اما به دلیل حرارت و اضطراب حرکاتشان، حفظ و نگه

  .باشد ن و اشخاصی که میان سن کودکی و بلوغ هستند، نمیکودکا
غیر از این موارد امور دیگري نیز در قوت قوة حافظه دخالت دارند اموري چون مراعات کردن 

خوابِ بعد از : اند آداب تغذیه و نیز توجه نمودن به ساعات خوابیدن و برخاستن؛ مثل این که فرموده
عده مذموم بوده و موجب ضعف قوة حافظه است و نیز استمناء کردن و طعام، قبل از استقرار غذا در م

  . یا جماع کردن مفرط با همسر، از جمله اموري هستند که در ضعف قوة حافظه تأثیري مستقیم دارند
    علیھ السالمشود مسواك نمودن است، امام صادق  یکی دیگر از اموري که موجب تقویت حافظه می

ى صل  اول، سنت حضرت رسول اکرم: د؛ در مسواك کردن دوازده خصلت استفرماین  روایتی میدر

دارد، چهارم، زردي را ببرد، پنجم،  کند، سوم، چشم را روشن می است، دوم، دهان را پاك می  وآلھ علیھ اهللا
دندان را سخت کند، هفتم، بلغم را ببرد، هشتم، طعام را بگدازد،   بن  دندان را سفید کند، ششم، گوشت

نهم، خاطر را تیز گرداند، دهم، خداي تعالی را خشنود گرداند، یازدهم، فرشتگان را شاد گرداند، 
  .دوازدهم، نیکی و حسنات را مضاعف گرداند

شود تکرار نمودن بسیار است، یعنی فرد پس  یکی دیگر از اموري که موجب تقویت قوة حافظه می
د، حال یا به  گفتن و یا به نوشتن و یا به مرور دادن در از یادگیري مطالب سعی نماید، آنها را تکرار کن

  .ذهن
اي     نکتۀ بسیار مهمی که ذکر آن اهمیت دارد این است که به طور کلی تقویت هر قوهو اما   :فائده

باشد، اعنی هر  بلکه تقویت هر عضوي از اعضاي بدن، بسته به میزان استفاده از آن قوه و یا آن عضو می
شوند،  اي یا عضوي بیشتر شود، آن قوه و یا آن عضو در فعل خود تقویت می کِشی از قوه رچه مقدار کا

شود، و یا این که اگر کسی قوة  مثالً اگر کسی در جماع استکثار نماید، قوة مولّده در تولید منی قوي می
متخیلۀ او در صور گوناگون بیشتر بکار گیرد به همان وزان قوة  متخیله خود را براي تفصیل و ترکیب



شود، همچنین است قوة حافظه در حفظ معانی، که هر چقدر شخص بتواند با تکرار  این امر تقویت می
  .شود نمودن، معانی بیشتري را حفظ نماید به همان اندازه قوة حافظه او در حفظ معانی تقویت می

  :فرمایند ی مکمهالحخالصۀباره، در کتاب شریف  خان بهادر در این حسین جناب میرمحمد
گردد آن عضو به سبب تلطیف  هر عضوي که ریاضت آن قوي و کثیر گردد قوي و عظیم می«

مواد و تحلیل فضول و تفتیح مسام و توسیع مجاري و نهوض حرارت غریزیه و روح و جذب غذا 
که طبیعت چون به اهتمام تمام، متوجۀ آن گردد روح و حرارت غریزیه به  بسوي آن به جهت آن

حسب حال آن، و نیز ه ت آن نیز متوجه آن شود، پس المحاله در آن عضو تقویت به هم رسد بتبعی
اند خصوصاً که بر نوع آن ریاضت عادت نموده باشند بلکه هر قوتی تقویت  اعضا مهیاي قبول غذا

حفظ، قوت حافظۀ او قوي که استکثار نماید در  که هر یابد به سبب کثرت ریاضت، مانند آن می
گردد قوت متفکره و یا  ل و یا تکلّم، قوي میستکثار نماید در قوت تفکّر و تخیکه اردد و هرگ می

که تقویت و ملکۀ آنها را نزد تکرار فعل و انفعاالت حاصل  متخیله و یا تکلم او به جهت آن
 و  منی در مستکثرة جماعمولّدة لبن در مرضعه و مولّدةگردد قوت  که قوي می گردد، مانند آن می

    »151. ثانی در تارك جماعۀگردد اول در فاطم ضعیف می

  ّکه قواي محر

  .گردد؛ مدرکه و محرّکه      گفتیم که قوت نفسانیه حیوانیه به دو قسم منقسم می
در مقام شرح، ذکر قواي مدرکه را مقدم داشتیم زیرا در عالم خارج نیز قواي مدرکه مقدم بر 

شود ادراك   نباشد حرکتی هم نخواهد بود و آن چه موجب حرکت میاند از آنجا که تا ادراك محرّکه
نماید و  و آن از دو حال خارج نیست؛ یا ادراكِ نافع بودنِ امري نموده لذا به سوي آن حرکت می. است

  .یا این که ادراكِ مضر بودن شیئی را نموده لذا از آن گریزان است
اند، و  اعث حرکت و برانگیزانندة حرکت اراديشوند؛ قسمی ب قواي محرّکه به دو قسم تقسیم می

  .اند قسمی دیگر مباشر حرکت و منبعث کنندة اعصاب و عضالت و جوارح براي حرکت ارادي
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و یا » قوة شوقیه«و یا » قوة باعثه«از قسم اول که برانگیزانندة شخص براي حرکت بود تعبیر به 
ور صورت ملذّة خیالیه و یا به محض تصور کنند، و آن قوتی است که به محض تص می» قوه نزوعیه«

لذا قوة باعثه یا شوقیه به . نماید صورت مضر و غیر نافع، نفس را به حرکت کردن منبعث و تشویق می
به تعبیر دیگر باعثه را شهویه خوانند اگر تصور صورت . شود  تقسیم می»غضبیه«و » شهویه«دو قسمِ 

 تصور، نفس شایق و مایل به نزدیکی با صورت مرتسمۀ مدرکه ملذّه خیالیه نماید چرا که پس از این
کند و نیز باعثه را غضبیه خوانند اگر تصور صورت مضرّ و غیر نافع  گردد و به سوي آن حرکت می می

خواهد به نحوي آن را  نمود چرا که پس از این تصور، نفس شایق و مایل به دفع آن صورت شده و می
براي دفع شئ به جهت مقابله به سمت آن حرکت نموده و یا این که براي دور از خود دور سازند، لذا 
  .کند شدن آن، از آن فرار می

از قسم دومِ قواي محرّکه نیز که قوة منبعث کنندة اعصاب و عضالت براي حرکت بود، تعبیر به 
ر نفس، و نیز شود، و آن بدین نحو است که پس از تصور صورت ملذّه و یا مهروبه د می» قوة فاعله«

اي اعصاب و عضالت را براي حرکت کردن، درهم کشیده و  پس از مایل شدن نفس به حرکت، قوه
شود، همان قوة فاعله است که قسم  این قوه که علت قریب حرکت شمرده می. کند منقبض و منبسط می
  .  باشد دوم قواي محرّکه می

پس از تصور صورت : اند و گفته اند نیز کردهاي دیگر  اي قبل از این قوه، اثبات قوه اگر چه عده
» عازمه«اي دیگر به نام  ملذّه و یا مهروبه و پس از اشتیاق نفس به کسب یا رفع نمودن آن صورت، قوه

کند، و پس از این قوه، قوة  اشتیاق پدید آمده را تقویت نموده و نفس را جازم و عازم بر حرکت می
  . کند  نمودن در هم کشیده و منقبض و منبسط میفاعله اعصاب و عضالت را براي حرکت

براي هر حرکت ارادي پنج مبداء وجود دارد؛ اول تصور فعل است، : پس از بیان این مطالب گوییم
دوم تصدیق نمودن به فائده آن فعل است، سوم تحریک نمودن قوة شوقیۀ شهویه یا غضبیه است، 

احیۀ قوة عازمه و جازمه است، و پنجم به حرکت در چهارم عزم پیدا کردن و مصمم شدن بر آن از ن
  .  آمدن اعصاب و عضالت است توسط قوة فاعلۀ مباشره

جناب حاجی سبزواري قواي محرّکۀ حیوانی و مبادي پنجگانه حرکت را در منظومه چنین بیان 
  :کنند می

            
  
  



  ضبٍِـو غ شَـهٍّذات تَشوقیـۀٌ   مبداء التحریک أیضاً ذو شعب                
  ةاشـرـ المبالعاملـۀفی العضل        ة و ذات إرخاءٍ و جذبٍ منشر            
  ــرادِـخمسـۀٌ اذ البـد للم تـحـرّك مِنّالــه مـبادي                         
  شـویـقُ ـفمن نـزوعیـۀٍ الت  تصور بغـایـۀٍ تـصـدیـقٌ                       

  152الت اختتماـتحریک ما فی العض   ثم عقیب الشوق عزم صممـا                  
باشد یکی از آن شعب شوقیه است که آن نیز داراي  یعنی همچنین مبداء تحریک داراي شعبی می

  .دو شعبۀ شهوت و غضب است
و یکی دیگر از آن شعب صاحب رها کردن و جذب نمودن است که پراکنده بوده در عضالت و 

  باشد ل کننده، نزدیک به تحریک میآن عم
ست پنجگانه، زیرا براي مراد ناچاریم از تصور نمودن به غایت و  ااي براي حرکات ارادي ما مبادي

تصدیق بدان و نیز برانگیخته شدن بر حرکت و شوق پیدا کردن به آن بعد از شوق، عزم نمودن و 
  .مام کنندة حرکت استاي در عضالت و ت مصمم شدن است و سپس تحریک نمودن قوه

بدان که قوت محرکه حیوانیه دو قسم است؛ یکی باعثه که آن را «: و نیز در اسرار الحکم فرماید
و باعثه نیز دو قسم . نزوعیه و شوقیه نیز گویند و دیگري عاملۀ مباشره که علت قریبۀ حرکت است

و جلب منفعتی، آن قوت اند شوق به جانب لذیذي  انگیز می  است شهویه و غضبیه، چه اگر بر
اند شوق به دفع مکروهی و غلبۀ بر موذئی آن قوت غضبیه است، و  انگیز   شهویه است و اگر برمی

 مالیم اگر شهویه است،  جلبهر دو مستخدمند قوت محرکه عامله را بر تحریک اعضاء به جانب
تمدید و ارخاء اعصاب کند به   و عامله تحریک اعضاء می.ه جانب دفع منافی اگر غضبیه استیا ب

  ...و عضالت یا به تشنّج و تقلّص آنها
آید؛ اول تصور آن فعل و  و باید دانست که هر حرکت اختیاري، پنج مبداء دارد تا به وجود می

سیم از مبادي شوق است ... یحرکت، دوم تصدیق به فایدة آن فعل، تصدیق یقینی یا ظنّی یا وهم
د خواه در  آی ایت، آن فعل شوقی به جانب ایقاعقیه، به حسب غکه آن ادراك منشأ شود که از شو

جلب یا در دفع، چهارم ارادت است و گذشت که آن قصد و تصمیم، عزم است و گذشت که آن 
 نزد ما مغایرت به حسب مراتب است نه مغایرت  درغیر شوق است بنا بر مذهب متکلمین، و
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شوق حیوانی نیست و شوق ست و ارادت است، ، پس در تناول دواي بدمزه گویند شوق نی نوعی
پنجم قوت . عشق است کارگذارو  این است که جاي دیگر گفتیم که همه جا شوق .عقلی هست

منبثّه در اعصاب و عضالت است و گذشت که قدرت تابع ارادت و آن تابع علم است، پس 
  » 153...گوییم قوت منبثّه خادم شوقیه است و شوقیه خادم مدرکه می

و من عجائب «: فرماید  حاجی سبزواري در تعلیقات خود بر عبارتی از شرح منظومه خود میجناب
النفس انّها متى همت بتحریک عضو میزت عضلۀ من بین العضالت و حرکتها، و هذا من علومها الحضوریۀ 

   »154.م تعلم به علماً حصولیاًلو ان 
اي   حرکت دادن عضوي گرفت، عضلهیعنی از عجائب نفس یکی این است که آن وقتی تصمیم به

دارد و این از علوم حضوري نفس است اگر چه  می  وان را به حرکت ازعضالت را شناسایی کرده وآ
  .علم حصولی بدان نداشته باشد

اي که جناب حاجی سبزواري در اینجا بدان اشاره دارند از مطالب بسیار عرشی بحث معرفت  نکته
ون نیاز به هیچ معلّم و آموزگاري خود دانا و واقف به افعال و آالت و آن این که نفس بد. نفس است

آن که کسی به او بگوید براي ادراك محسوسات خارجی به حواس ظاهري  مورد نیاز خویش است، بی
گشاید و وقت شنیدي گزش تیز  محتاجی، خود بر این مطلب عالم بوده و به وقت دیدن چشم می

گیرد و هنگام نیاز به  کند و به وقت چشیدن، ذائقه را بکار می شمام میدارد و به وقت بوئیدن است می
حس مشترك وظیفه ادراك و خیال وظیفۀ : آن که کسی به او بگوید کند، بی لمس نمودن، لمس می

صورتگري و متصرفه وظیفۀ تصرف در صور جزئیه و واهمه وظیفۀ ادراك معانی جزئیه و حافظه وظیفۀ 
یه را به عهده دارد، به شخصه هر یک را به انجام وظیفۀ خود واداشته و از هر داري معانی جزئ خزینه

آالت قوا کدامند، : که کسی به او بگوید  آن  بی. کند که در حیطۀ قدرت اوست یک همانی را طلب می
آن که کسی به او بگوید هر  و نیز بی. شناسد اي معین می خود عضو مخصوصی را براي انجام فعل قوه

 را  براي چه کاري گماشته شده است، خود به علم حضوري میزان انجام فعل هر یک از اعضاءعضله 
آري نفس به علم . گیرد  آشنا بوده و وقت نیاز به هر یک، عضو مخصوص بدان نیاز را بکار می دقیقاً

 و حضوري عالم بر تمامی افعال و قواي خویش است اگر چه به علم حصولی نداند که داراي چه آالت
مهم این است که ما خود را بشناسیم و بدانیم که چه گوهري هستیم، . قوایی براي انجام افعال است
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گوهري که تمام حقایق و عجائب موجود در عالم هستی را به نحو جمع در خود دارد و استخراج و 
هیر تمام کشف نمودن آنها محتاج به تحصیل علوم قرآنی اعنی فلسفه و عرفان همراه با تذکیه و تط

هر چه از . هر کس بر سر سفرة خویش نشسته و به همان اندازه مرزوق است. سرائر انسانی است
خواهیم در خود داریم، فقط باید نظري به اندرون خود کنیم و از جام جهان نماي نفس ناطقۀ  بیرون می

گردیم و به  می ازکمی از بحث خود فاصله گرفتیم، اکنون به غرض خود ب. خود، طلب مجهوالت نماییم
  .پردازیم ادامۀ بیان مطالب مربوط به قواي محرّکه می

، فصوص الحکم فارابی 39زاده آملی که جانم فدایش باد در شرح فص   حضرت استاد عالمه حسن
  :فرمایند پردازند و می با بیانی شیوا به تشریح قواي شهویه و غضبیه می

 و حرکت ارادي است و چون ادراك مالیم حال گوییم که حیوان یعنی جاندار داراي حس«
العمل الحیوانی جذب النافع و تقتضیه ( طبع و ذات خود کند که فارابی از آن به نافع تعبیر کرده است

و به لذیذ نیز ) الشهوة، و دفع الضار و یستدعیه الخوف و یتواله الغضب، و هذه من قوى الروح االنسان
اي را که در اعصاب و عضالتند  ن تمایل است قواي محرکهکنند، قوه شهوانیه که هما تعبیر می

کند تا بواسطۀ آن جلب نافع، حفظ شخص خود   بعث و تحریک می،براي جلب و جذب آن نافع
 و ǥکرده باشد و نوع خود را نیز باقی بدارد، چه این تمایل یعنی در حقیقت عشق و محبت به حیو

  .ه همه موجودات است بلک،بقاء، غریزي انسان و حیوان بلکه نبات
و قوة غضب که به منزلۀ آلت دفاعیه است براي طرد و دفع موانع به وصول مالیم و  

. کنند جلوگیري از غیر مالئم است که فارابی از غیر مالئم تعبیر به ضار فرمود و به الم نیز تعبیر می
آید و بر علیه نامالیم   نمیو معلوم است که تا در مقابل مالیم نامالیمی پیش نیاید قوة غضبیه پدید

  .کند  قیام   نمی
دانیم که خوف مستدعی دفع ضار است یعنی خوف از غضب، دفع ضار را استدعا  و می

کند زیرا که وقتی صورت ضار از آن حیث که ضار است در نفس حاصل گردد احداث خوف  می
کند، پس قوة  یم وادار میکند و این خوف از ضرر نامالیم، شخص را بر دفاع نامال در نفس می

کند و مانند قوة شهوت، آن قواي  شود و بر علیه نامالیم قیام می غضبیه به دفع آن منبعث می
: لذا فارابی فرمود. کند اي را که در اعصاب و عضالتند براي دفع ضار بعث و تحریک می محرکه

و . شاره به دفع استغضب است که ضمیر آن اقوة متولّی آن غضب است، یعنی متولی دفع، 
  : ام در نکاتم گفته. متولی یعنی کسی که بر سر کاري ایستاده



 و ةحیوانسان و حیوان بلکه نبات، بلکه همه موجودات عشق غریزي و محبت ذاتی به  :نکته
 و بقایش نافع است محبت دارد و آن ة حیو به به هر چیزي که لذا انسان مثالً. خود دارندذات بقاي 

لب و جاذب و عاشق است و عشق و عالقۀ به آنها به واسطه عشق و عالقه به ذات چیز را جا
خداوند .   و بقایش است نفرت دارد و دافع آن استةخودش است، و از آنچه که ضار به حیو

اش دو عامل به نام دو قوة شهوت و غضب به او عطا کرده است تا به یکی  عالم به مصلحت کامله
  .یگري دفع مانعجلب نافع کند و به د

شهوت در حقیقت عشق و تمایل و محبت است و تا نامالیم پیش نیاید قوة غضب منبعث و 
یا من سبقت رحمتُه   ؛گردد پس غضب فرع شهوت است که اصل همان عشق و محبت است نمی
155هغضب «  

کالمی » پس غضب فرع شهوت است که اصل همان عشق و محبت است«:  فرمودکه اما آن
کمی حکیم و اصلی در غایت اتقان است، چرا که در عرفان، مبرهن است که اسماي جاللیه کامل و ح

  .اند و اصل بر عشق و عطوفت و قرب و نزدیکی است و قهریه، فرع بر اسماي لطیفه و جمالیه
اند و صفات جاللیه صفاتی  صفات جمالیه صفاتی هستند که متعلق به لطف و رحمت حق متعال

و غضب و عزّت و عظمت حق متعال تعلّق دارند و جمال و جالل به این معنی از هستند که به قهر 
. کنند اصطالحات عرفا است و حکماء از جمال به صفات ثبوتی و از جالل به صفات سلبی تعبیر می

اسماء جاللی موجب قبض و خشیت و تقوي و ورع، و اسماء جمالی موجب بسط و رجاء و انس و 
ربایند و او را به ذات متصف به اسماء و  لی پس از نمایاندن، شخص را میاسماي جما. رحمت است

پس از آن اسماء جاللی به میدان آمده تا مانع عادت و خو نمودن شخص . کنند صفات الهی نزدیک می
کنند تا فرد با اسماي جمالی خو  از قرب به ذات شوند، اعنی خوف و هراسی در دل شخص ایجاد می

 انس هماره براي او محقق   مقاربت با اسماء حسناي الهی محروم نماند و این شیرینینکرده و از لذّت
پس اصل بر عشق و انس و نزدیکی و عطوفت است که اقتضاي اسماي جمالی است و سرّ جعل . باشد

باشد که با اندك  اسماي جاللی که اقتضاي دهشت و حیرت و هیمان را داراست، نقص ذاتی افراد می
شوند، پس اگر اسماي  بهره می سماي جمالیه، بدانها خو کرده و از لذت  انس بدانها بیحشري با ا

بود و اگر اسماي جاللیه بود و اسماي جمالیه  جاللیه نبود خوف از عادت کردن به اسماي جمالیه می
  !  فافهم.بود نبود، از شدت دهشت و وحشت، احدي را میل و شوق به آن حقیقت غیر متناهی نمی
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  ه و تطهیر آنّة غضبی قو

  در بیان قوة غضبیه ةالسعاد معراج در کتاب شریف رحمة اهللا علیھاحمد نراقی  عالم ربانی جناب مال 
عبارت است از حالت نفسانیه که باعث حرکت روح حیوانی از ) غضب(و آن «: فرموده است

اعث حرکت شدیدي شود و هرگاه شدت نمود ب ه و انتقام میبداخل به جانب خارج از براي غل
دماغ و و خیزد،  می اي بر شود که از آن حرکت، حرارتی مفرط حاصل و از آن حرارت، دود تیره می

کند و به این جهت  پوشاند و اثر قوة عاقله را ضعیف می  عقل را میسازد و نور را ممتلی میرگها 
 شدت را زیاد بخشد، بلکه پند و موعظه درشتی و در صاحب غضب موعظه و نصیحت اثري نمی

ري است که هنوز واقع نشده است، بلکه محتمل مجهت ااین کند و حرکت قوة غضبیه به  می
فع آن است یا به سبب امري است که واقع دبه جهت غضب الوقوع است و به جوش آمدن شعله 

شده و حرکت آن به جهت انتقام است، پس اگر انتقام ممکن باشد و قدرت بر آن داشته باشد 
شود و اگر   سرخ میآدمیکند و رنگ  ضب به حرکت آمد خون از باطن به ظاهر میل میچون غ

کند و به آن جهت رنگ آدمی زرد  انتقام ممکن نباشد و از آن مأیوس باشد، خون میل به باطن می
  ».شود می

 مال یهترین کتب اخالقی است که توسط مال احمد نراقی فرزند گراماز ب ةالسعاد کتاب معراج
براي طلّاب علوم دینی بلکه همۀ اقشار جامعه سزاوار است .  نراقی به رشتۀ تحریر در آمده استمهدي

که اول یک دوره کامل آن را در نزد استادي روحانی تلمذ کرده و از همان ابتدا به آداب و سنن اسالمی 
  .دار آن است  آشنا شوند که این کتاب به نحو مستوفی عهده کامالً

گفتیم آن چه مذموم است افراط و یا تفریط نمودن در این اصول عملیه است، اما حد  که  همچنان  
مثالً در قوة . اعتدال آن نه تنها مذموم نیست بلکه مورد رضایت و تأیید ائمه و همۀ بزرگان دین ماست

 غضب باید از افراط و یا تفریط کردن پرهیز نمود که متأسفانه اکنون اکثر مردم به دلیل مشکالت
اند، اما حد  روزمرگی خود به سمت افراط آن قدم گرفته و دچار مشکالت و صدمات مربوط به آن شده

وسط و اعتدال آن بسیار ممدوح و مرغوب است، بلکه اصالً غضب نیست زیرا آن شجاعت و قوت 
  .شود نفس محسوب می



ز مفاسد غضب  طرف تفریط غضب نیز اگر چه غضب خوانده نشده اما چه بسا مفاسد آن بیش ا
کسی که در موضع غضب به : اند عفّتی فرد است، تا جایی که فرموده غیرتی و بی باشد، و نشانه بی

تفریط در آن موجب زوال نسل است، به : اند و یا این که در باب شهوت فرموده. غضب نیاید، خر است
  :تعبیر شیخ شبستري در گلشن راز

  گشتی فسـانـه ها جمله می        نِسباگـر شهوت نبودي در میـانـه           
  چو شهوت در میانه کارگر شد        یکی مادر شد آن دیگر پدر شد          

  .غرض این که راه نجات، همان رعایت حد اعتدال است
اند که در توجه بدانها در  و اما براي رعایت حد احتدال در امر غضب، راههایی را پیشنهاد کرده

  : اند هاي غضب بسیار موثر است؛ از جمله فرموده کردن شعله کردن و یا کم موشحین غضب براي خا
اسباب هیجان غضب را در خود ازاله کند، اسبابی چون غرور و استهزاء و حرص و دشمنی را که 

  .گیر شدن آن تا غایت افراط شود وجود هر یک از این امور، موجب روشن شدن آتش غضب و دامن
 غضبناك شدن، اندکی در خود و در سبب عصبانی شدن خویش تفکر نماید، دیگر این که قبل از

اگر دید این خروش، مطابق عقل و احکام آن است، به حد اعتدال عدم رضایت خود را آشکار سازد اما 
اگر دید این حالت او مطابق عقل نبوده بلکه برخاسته از احساسات و خیاالت و وهمیات اوست 

  . نگوید و اگر نتوانست، خود را از معرکه دور بداردسکوت اختیار کند و هیچ
دیگر این که احادیث وارد در باب ذم غضب و روایات وارد در باب مدح کظم غیظ را نصب العین 

  . خود قرار دهد
شوند و در  دیگر این که دوري نماید از مصاحبت افرادي که موجب خشم و غضب نابجاي او می

  .ادي که حلیم و صبورند افزون کندمقابل انس و حشرش را با افر
دیگر این که در واقعیات عالم تأمل نموده و متذکر شود که همۀ امور به ارادة الهیه و به قدرت حق 

اگر چنین است ادب در پیشگاه حضرتش مقتضی آن است که عبد در منزل . اند تکون و موجود شده
  .   راه بسیار است, از کوره در نرود که تا پختگیصبر اقامت گزیده و به هر ناخوشی و به هر نامالیمتی

شود نه قوت آن، به  دیگر این که بداند غضب از عالئم نقصان عقل است و موجب ضعف نفس می
همین علت دیوانه زودتر از عاقل و مریض زودتر از تندرست و پیر زودتر از جوان به غضب آید، به 

شود و بخیل به تلف شدن یک  ک لقمه خشمناك میتعبیر جناب نراقی کسی که رذل است به فوت ی
کند حتی بر دوستان و عزیزان خود، اما شأن صاحبان نفوس قوي واالتر از  حبه از مالش غضب می

 بدین امور جزیی نظر نکرده و اگر هم نظر کنند همیشه از  ایشان است زیرا صاحبان نفوس قوي اصالً



ر خود مقدم داشته و حتی در بسیاري موارد براي خود باب اخالص و وفا و ایثار، حق دیگران را ب
  .شود و هیچ فخر و عجب و خودبینی بر احواالت خود ندارند حقی قائل نمی

اند این است که در آن هنگام از شرّ شیطان به خدا پناه  راه دیگري که براي درمان غضب بیان نموده
 و وضویی بگیرد چرا که خنکی آب وضو برد و اگر ایستاده است بنشیند و اگر نشسته است بایستد

اگر شدت غضب زیاد است با آب : اند بدان ترتیب خاصه مفید خاموشی آتش غضب است لذا فرموده
سرد غسلی کند که آن براي تسکین آتش غضب مفید است و نیز در روایات آمده اگر غضب آدمی بر 

ذارد که این موجب سکون حرارت کسی است که قرابت رحم بدو دارد در آن حال دست بر بدن او گ
  .گردد اهللا رفع می شاء شود و ان غضب می

براي تطهیر قوة غضبیه به ذکر همین چند امر اکتفا نموده و طالب را به کتابهاي مفصل در این باب 
  .دهیم ارجاع می

  

  ّة شهویه و تطهیر آن     قو
دمی را به کسب و تحصیل امور مالئم اي است که آ که گفتیم مراد از قوة عملیۀ شهویه قوه همچنان 
کند، اموري چون جمع مال، تهیۀ البسۀ رنگارنگ، خوردن اغذیۀ متنوع و جماع کردن، پس  طبع وادار می

این قوة عملیه شهویه اعم از آن قوة شهوت متعارف است که فقط بر میل به جماع کردن اطالق 
  .شود می

از این امور به حد ضرورت آن اکتفا شود، و عمده آن  اعتدال در این قوه آن است که در هر یک 
یعنی بداند که نیازمند کردن حق متعال . است که آدمی به غرض جعل هر یک از این امور پی ببرد

انسان را به اغذیه گوناگون براي آن است که نفس در نشئه طبیعت براي انجام افعال خود محتاج به 
 مرکب نفس است و مرکب نفس در عالم طبیعت بدي مادي بدنی طبیعی است و بدن در همه عوالم

داري از  طبیعی است و بدي مادي طبیعی باقی و مستمر نخواهد بود مگر به تنازل اغذیۀ مناست و نگه
پس اگر در آدمی میل به غذا وجود دارد براي این است که . آن در مقابل آفات و بلیات و صدمات

 در نشئه طبیعت انسان را غافل از بدن مادي ننماید، چرا که حقایق و عجائب موجود در نفس آدمی
غفلت دراز مدت از بدن مادي همان و رو به زوال رفتن مرکب نفس در نشئه طبیعت همان، اگر چه 

گردد، اما سخن در این  شود و بدن مادي به عینه بدن مثالی می بدن نمی نفس پس از نشئه ماده نیز بی
مادي به بدن مثالی در نشئات مافوق، نفس از تحصیل کماالت موجود در است که پس از تبدیل بدي 



کنند، کسب  تواند آن گونه که نفوس متعلق به ماده کسب کماالت می ماند و نمی عالم طبیعت باز می
فیوضات نماید زیرا عالم طبیعت شکارگاه بسیار مناسبی است براي اصطیاد حقایق و اسرار منطوي در 

توانند تقویت شده و براي ورود به نشئات مافوق  یفه از این مجري به راحتی میعالم، و نفوس ضع
اگر چه راه تکامل برزخی باز است و نفوس ضعیفه پس از قطع تعلّق از ماده، در عالم . آماده گردند

توانند یک نحوه تعلقی به اجرام مادي پیدا کرده و بدین طریق با کسب کماالتی خود را قوت  مثال می
باشد که  شد، البته شرط آن نیز زائل نکردن استعداد و قابلیت موجود در نفس، در عالم طبیعت میبخ

شاءاهللا در آینده به آن  طلبد و ان این اصل تکامل برزخی خود، جایگاهی مستقل براي بحث و بیان می
  .پردازیم می

نمود و چون غرض از غذا غرض این که در مقتضیات قوة عملیه شهویه باید به اعتدال آن اکتفا 
 قدر تناول کند که نه ثقل معده احساس شود و نه گرسنگی آن،  خوردن دوام بدن مادي است باید آن

  .قدر بخورد که از یاد شکم بیرون رود و از آن متأثر نشود و بدان مشغول نگردد بلکه آن 
پس باید به قدري به و نیز چون غرض از جماع، دوام نسل آدمی و فراغ از وسوسۀ شیطانی است 

قدر افراط   آن آن بپردازد که نسل منقطع نگردد و از وسوسه شیطان و خطورات شهوانی فارغ شود، نه
قدر تفریط کند که نسل خود را زائل سازد و یا این که  کند که بدن به ضعف و اختالل گراید و نه آن 

 ارقام، مبداء و منشاء بسیاري از طالقها زیرا به گواهی آراء و. موجب ناراحتی و عدم ارضاء همسر شود
باشد و طرفین باید دقت بسیار داشته باشند  و جدائیها عدم ارضاي یکی از زن و شوهر در امر جماع می

که در وقت جماع عالوه بر لذت بردن خود، دیگري را نیز به نقطۀ اوج لذت برسانند و آن منوط بر 
  .از آن بیان شدرعایت نمودن آدابی است که در قبل چندي 

خالصه این که باید در امر شهوت نیز حد اعتدال را رعایت نمود و افراط و تفریط در آن آدمی را 
  .رساند  به عنایت خلقت و کماالت الیق به خود نمی

  ور تـو بنـد شهـوتـی دعـوي عشّاقـی مکـن                 
  نـد اندر خالء و شهـوت خـود را بسـوز در بب                                            

  عاشق و شهوت کجا جمع آید اي تو ساده دل                
  156عیسـی و خـر در یکی آخـر کجا دارند پـوز                                              
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  ّة محرکه  قوۀّت خاص نبو

بوت خاصه به قوه متخیله و نبوت خاصه و اما قبالً بیان شد که جناب شیخ، نبوات را به سه قسم ن
نبوت خاصۀ به قوه متخیله چندي قبل . محرّکه و نبوت خاصه به قوة قدسیه تقسیم نموده است به قوة 

  .بیان شد و اکنون جاي آن است که نبوت خاصه به قوه محرّکه را بیان نماییم
: فرمایند نقل کردیم که ایشان میقبالً عبارتی را از جناب آخوند در فصل هفتم مرحلۀ ششم اسفار 

فال تستبعد أن تبلغ النفس الى مبلغ فی الشرف و القوة الى حیث تبرى المرضى و تمرض األصحاء و «
تقلب عنصراً الى عنصرٍ آخر حتى تجعل غیر النار ناراً و یحدث بدعائه أمطار و خصب تارة أو زلزلۀ و 

شود، پس بعید مشمر   بر تو تصدیق به نبوات آسان می یعنی هنگامی که این اصل ثابت شد.»خسف تارة
این که نفس در شرف و بزرگی و قدرت به جایی برسد که بتواند مریضی را سالم و یا سالمی را 
مریض کند و یا این که عنصري را به عنصر دیگر تبدیل کند تا جائی که غیر آتش را آتش گرداند و یا 

خیز گرداند یا این که زلزله و  کند و زمینهاي فراوانی را حاصلاین که با دعاي خویش بارانها نازل 
  .  خسوفی را پدید آورد

و بعض «: فرمایند و به همین وزان جناب آخوند در فصل ثانی منهج ثالث مرحلۀ اولی اسفار می
النفوس قد یبلغ فی القوة و الشرف الى حیث تقوى تصوراته وجوداً و ظهوراً حتى یقوم وجودها مقام 
الوجود العینی فیبرئ المرضى و یمرّض األشرار و یقلْب عنصراً الى عنصر آخر حتى یجعل غیر النار ناراً، و 
یحرّك اجساماً عجزت عن تحریکها نفوس ابناء النوع؛ کل ذلک باهتزاز علوي و تأیید ملکوتی و طرب 

  » 157.معنوي
باشد یکی در آخر مقالۀ  س میاین دو فرمایش جناب آخوند مستفاد از دو کالم جناب شیخ الرئی

جناب بوعلی سینا در موضع اول . پنجم نمط دهم اشارات و چهارم نفس شفا و دیگري در فصل بیست
. تؤثر النفس فی بدن آخر کما تؤثر فی بدن نفسها تأثیر العین العائنۀ و الوهم العامل و کثیراًما«: فرمایند می

ادي أطاعها العنصر الّذى فی العالم و انفعل عنها و وجد فی بل النفس اذا کانت قویۀ شریفۀ شبیهۀ بالمب
و ذلک ألن النفس اإلنسانیۀ سنبین أنها غیر منطبعۀ فی المادة التی لها، لکنها . العنصر ما یتصور فیها

فإن کان هذا الضرب من التعلق یجعل لها أن تحیل العنصر البدنی عن مقتضى طبیعته، . منصرفۀ الهمۀ إلیها
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 ما یختص بها من األبدان اذا لم یکن انغماسها اأن تکون النفس الشریفۀ القویۀ جداً تجاوز بتأثیرهفالبدع 
فی المیل الى ذلک البدن شدیداً قویاً و کانت مع ذلک عالیۀ فی طبقتها قویۀ فی ملکتها جداً، فتکون هذه 

کّد طبائع، و أن تستحیل لها النفس تبرئ المرضى، و تمرض األشرار، و یتبعها أن تهدم طبائع، و أن تو
العناصر فیصیر غیر النار ناراً و غیر األرض أرضاً، و تحدث بارادتها أیضاً امطار و خصب کما یحدث 
خسف و وباء کلٌ بحسب الواجب العقلی و بالجملۀ فإنه یجوز أن یتبع أرادته وجود ما یتعلق باستحالۀ 

تکون فیه ما یتمثل فی ارادته، اذا العنصر بالجملۀ طوع العنصر فی األضداد، فان العنصر بطبعه یطیعه و ی
و قد کنّا . و هذه أیضاً من خواص القوى النبویۀ. للنفس و طاعته لها اکثر من طاعته لألضداد المؤثّرة فیه

ذکرنا خاصیۀً قبل هذه تتعلق بقواها المتخیلۀ و تلک خاصیۀٌ تتعلق بالقوى الحیوانیۀ المدرکۀ، و هذه خاصیۀ 
   ».لق بالقوى الحیوانیۀ المحرکۀ اإلجماعیۀ من نفس النبی العظیم النبوةتتع

کند مانند  کند، در بدن دیگري هم تأثیر می که در بدن خود تأثیر می  چه بسا نفس همچنان یعنی
بلکه هر گاه نفس قوي و شریف شبیه به مبادي باشد عنصر این عالم او را . چشم شور و وهم کاري

شود و آن چه که در نفس تصور شده است در این عنصر موجود  از وي منفعل میکند و  اطاعت می
و این مطلب بدین سبب است که به زودي بیان خواهیم کرد گوهر نفس به حسب ذات خود . گردد می

اي که مر او راست نیست، بلکه نفس همت خود را بدان ماده که بدن اوست منصرف  منطبع در ماده
گرداند، مانعی  می ون نفس بدین تعلّق، عنصر بدنی را از مقتضاي طبیعتش برگردانیده است، پس چ

نیست از این که بگویم نفس شریف و قوي هرگاه در میل به بدنش سخت فرو نرفته باشد تأثیرش به 
عالوه بر این که چنین نفسی اگر به حسب . کند یابند تجاوز می بدنهاي دیگر هم که بدو اختصاص می

ر طبقه خود عالی و در مملکت خود قوي بوده باشد، بیماران را شفا دهد و اشرار را بیمار تکوین جداً د
گرداند و طبایعی را ویران و طبایعی را استوار کند و عناصر به طاعت او استحاله شوند که آتش جز 

سف و و به ارادت وي باران فرود آید و فراوانی روي نماید، چنان که خ. آتش و زمین جز زمین گردد
همۀ این امور به حسب واجب عقلی . وباء پدید آید یعنی زمین فرو ببرد و بیماري وبا  حادث شود

و خالصه جائز است که آن چه متعلق به استحالۀ . است، یعنی به اقتضاي حکم محکم برهان است
است و این زیرا که عنصر ذاتاً فرمانبردار چنین کسی . عنصر است، ارادة او را در اضداد پیروي کند

شخص آن چه را که در اراده خود تخیل کند در عنصر یافت شود، چون عنصر فرمانبر نفس است و 
طاعتش براي نفس از طاعت اضداد بیشتر باشد، و این فعل نیز از خواص قواي نبوي است، ما قبالً 

نی مدرکه آن خاصیت نبی را از جهت قوة متخیله وي بیان کردیم و آن خاصیتی بود که به قواي حیوا



 پیغمبري تعلّق دارد   حیوانی محرّکه ارادي آن چنان تعلّق داشت و خاصیت مذکور در این فصل به قوة
  . باشد که داراي نبوت بزرگ می

و  «:پنجم نمط دهم اشارات که در اسرار آیات است، فرمود  و  و به همین مضمون در فصل بیست
انّ : أتی بقلب العادة فتبادر الى التکذیب و ذلک مثل ما یقاللعلّک قد تبلغک عن العارفین أخبار تکاد ت

عارفاً استسقى للنّاس فسقوا، أواستشفى لهم فشفوا، أو دعا علیهم فَخُسِف بهم و زلزلوا أو هلّکوا بوجهٍ آخر، 
ائر، أو دعالهم فصرف عنهم الوباء و الموتان و السیل و الطوفان، أو خشع لبعضهم سبع، أو لم ینفر عنهم ط

أو مثل ذلک مما الیؤخذ فی طریق الممتنع الصریح، فتوقّف و التعجل فانّ المثال هذه أسباباً فی اسرار 
  ».الطبیعۀ

یعنی شاید تو را از عارفان اخباري بر خالف عادت رسد که بنابراین به تکذیب آنها مبادرت کنی، 
یا برایشان شفا خواست و شفا یافتند، یا عارفی براي مردم باران خواست و باران آمد، : چنان که گویند

لرزه گرفتار شدند و یا به وجه دیگر هالك  بر آنان نفرین کرد و زمین آنان را فرو برد و یا به زمین 
شدند، یا آنان را دعا کرد و وباء و مرگ و سیل وطوفان از آنها دفع شد، یا درنده رامشان شد، و یا 

ا که نباید در راه ممتنع صرف اخذ شود، پس توقف کن و شتات مکن که پرنده از آنها نرمید و مانند اینه
  . امثال این امور را در اسرار طبیعت اسبابی است 

 انما ( از نبوت خاصه به قوه محرّکه در آیات شریفه قرآن کریم به مقام کن تعبیر شده است که 
مر وجودي است نه این که صرف  کلمۀ کن، کلمۀ ا،)158امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کُنْ فیکون

 است  کنظهور همۀ اشیاء به کلمۀ مبارکۀ. صوتی قابل ادا کردن و یا صرف ندایی قابل شنیدن باشد
عارف در این . باشد بدین معنی که این کلمه نفس ظهور اشیاء است و وجود آنها عین تکلم به آنها می

چرا که او در این رتبت به .  از خود ایجاد نمایدمقام قادر است صور اشیاء مادیه و مجرّده را در خارج
و دارایی غیر از . خزائن نظام هستی دست یافته و به مقام دارایی اسماي حسناي الهی نائل شده است

عارف در این مقام هر آن چه را که بخواهد در خارج . دانایی به مفاهیم اسماء و صفات الهی است
اما در عین حال عارف باید در . شود و تعالی هر چه بخواهد میکند چه این که حق سبحانه  متحقق می

این مقام با نام و یاد خدا انشاء و ایجاد نماید زیرا کن اهللا بالذات و باالصاله است و کن عارف بالعرض 
و   )بسم اهللا الرحمن الرحیم (و بالتبع، یعنی عارف براي ایجاد نیاز به واسطه دارد و آن واسطه ذکر

  ؛ اسماي حسناي الهی است کهاتصاف به
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  به بسم اهللا الرحمن الرحیم است             که عارف در مقام کن مقیم است             
پس نبوت خاصۀ به قوت محرّکه آن است که انسان به محض اراده، اشیاء را در متن خارج ایجاد 

سوفی پدید آید و یا این که مسافت نماید مثل این که اراده کند بارانی نازل شود و یا اینکه خسوف و ک
  .گویند می» طى االرض«اصطالح به آن زیادي را در یک لحظه بپیماید که در 

انسان در حالت عادي ناچار است براي رفتن به جایی ابتدا قصد آنجا را نماید و بعد از آن اعصاب 
اش بر زمین  با پاهاي ماديآورد، یعنی حتماً باید  و عضالت را براي رسیدن به آن مقصد به حرکت در

اما نبوت خاصه به قوت محرّکه آن است که آدمی به صرف . قدم گرفته و به طرف مقصد حرکت نماید
اراده و به محض توجه نفسانی خویش مسیر بسیاري را بپیماید چرا که انسان در این مقام، زمین و زمان 

 مانند جناب آصف برخیا قادر است تخت شود، و یا را درهم نوردیده و حاکم بر زمان و مکان می
  . العینی حاضر کند طرفۀبلقیس را از سباي یمن تا شام به

القمر گرفته تا  و اما بسیاري از معجزات و خوارق عادات و کرامات انبیاء و اولیاي الهی از شق
یبر همه از الشمس و احیاي موتی و ابراء اکمه و ابرص و قلع باب قلعۀ خ البحر و رد الجبل و شق شق

  . قبیل نبوت خاصۀ به قوت محرّکه هستند
 نقل شده که علیھم اهللا صلوات هفتم امالی شیخ صدوق روایتی از صادق آل محمد و  در مجلس هفتاد 

و اهللا ما قلعت باب خیبر و قذفت «: حضرت مولی الموالی علی وصی در مورد قلع باب قلعۀ خیبر فرمود
 و الحرکۀ غذائیۀ ولکنّی ایدت بقوةٍ ملکوتیۀ و نفسی   به اعضایی، بقوةٍ جسدیۀٍ لم تحس به اربعین ذراعاً
نکندم   یعنی سوگند به خدا من به قوت جسدي و حرکت غذایی در از قلعۀ خیبر بر»ۀٌبنور ربها مضیئ

 به که آن را چهل ذراع بدور انداختم و اعضایم آن را حس نکرد، ولکن به قوت ملکوتی و نفسی که
  .نور رب خود فروزان است موید بودم

  :فرماید  الذهب ناظر به این حدیث شریف است آنجا که میسلسلۀعارف جامی در 
  اي پیـش سنّـی اي فاضــل    شیـعــی                  

  گفت کـاي در علــوم دین کـامــل                                                        
                    ولــی بـازگــو رمــزي از عـلــی  

   کـه تـرا یـافـتـــم ولـی عـلـــی                                                       
  بـر صف اهــل زیـغ بـا دل صــاف                    

  دین کشیــده مصــاف بهـر اعـداي                                                        



  بـود از غـایـت فـتــوت خـویــش                   
   خالی از خویش وحول وقوت خویش                                                        

  قـدرت و فعــل حـق ازو زده ســر               
  خـویشتــن در خیـبـــر کنــده بـی                                                        

  خود چه خیـبـــر که چنبـر گـردون               
  پیـش آن دسـت و پنـجــه زبـــون                                                         

  :و نیز جناب مولوي در دفتر سوم مثنوي فرماید
  جهد ـز عـروقی کز حرارت مین       زهـد قوتت از قـوت حـق مـی          
  نـز فتیـلـه پنبـه و روغـی بـود       روشن بود    کو   شمس این چـراغ          
  نـز طنـاب و اُستُنـی قائـم بـود       سقف گردون کو چنین دائم بود          
  بــود از دیــدار خــلّاق و دود      قوت جبـریـل از مـطبـخ نبـود               
   هـم ز حق دان نز طعام و از طبق      همچنیـن این قوت ابـدال حـق              

یفی که از این کالم مستفاد است این که معجزات و کرامات فعلی انبیاء و ائمه و نفوس ایکی از لط
ی باشد، یعنی آنچه که اولیاي اله مستعد موید به روح القدس از قبیل نبوات خاص به قوة محرکه می

دارند مربوط به قوت محرّکه و نبوت  براي انذار عامۀ مردم از خوارق عادات در مقام فعل، اظهار می
باشد نه باالتر از آن، و حال این که انسان را مقاماتی فوق مقامات خاصه به قوت  خاصۀ به آن بخش می

 نبی و امام، ایشان را لذا هرکس که بخواهد از طریق معجزات و کرامات فعلی. باشد خیال و محرکه می
به تعبیر . مورد شناخت قرار دهد هرگز نخواهد توانست به کنه وجودي آن نبی یا امام معرفت پیدا کند

کند،  القمر می البحر یا شق دیگر تعریف و تمجید کردن از مقام عصمت و والیت به این که او شق
  .ف تمام هویت و تمام حقیقت آن امامباشد نه تعری تعریف و تمجید امام در مقام قوت محرکه او می

و اما آن که گفتیم معجزات و کرامات فعلی، بدین خاطر است که معجزات سفراي الهی به دو قسم 
شود؛ معجزات فعلی تصرف در کائنات و تسخیر آنها و تاثیر در آنها به قوت  قولی و فعلی تقسیم می

رض و ابرائ اکمه و ابرص و احیاي األ قمر و شقال اهللا است، همچون شق والیت تکوینی انسانی به اذن
اما معجزات قولی علوم و معارف و حقایقی است که از مالئکه وحی از حظائر قدس ملکوت بر . موتی

سر سلسلۀ معجزات قولی قرآن مجید است و معارف صادر از اهل بیت . مرسلین نازل شده است



و جوامع روایی تالی و مرتبۀ نازلۀ آن البالغه و صحیفۀ سجادیه  عصمت و طهارت همچون نهج
  .باشند می

اگر قرار باشد یکی از دو قسم معجزات قولی و فعلی معرّف شخص قرار گیرند، معجزات قولی در 
صدر قرار دارند، چرا که در میان اجتماع مردم کم نیستند افرادي که با چند صباحی ریاضت کشیدن 

اند، به طوري که عامۀ مردم با مشاهدة این اعمال بدانها گرویده  اي شده العاده قادر به انجام افعال خارق
اند که ایشان اگرچه به اقتضاي طبیعت نفسانی  اند، اما پس از چند مدتی فهمیده و مطاع آنها گشته

اي انجام دهند اما از آن طهارت الزم و  العاده اند افعال خارق خویش با چند روز ریاضت کشیدن توانسته
شوند، لذا اگر چه معجزة نبی و   برخوردار نبوده و احیاناً مرتکب افعال زشت و ناپسندي میمراقبت تام

تر از افعال مرتاضان است اما عوام اکثراً با مشاهدة این افعال  امام از جهات مختلف، بسیار متفاوت
یک ساحر مستبصر نشده و باز به راه خود رفته و حتی گاهی هم نبی یا امام صاحب کرامت را در حد 

لذا در طول تاریخ کمتر دیده شده که مردم با دیدن چنین معجزاتی به طریق مستقیم . اند تلقّی کرده
هدایت شده و از عقاید و اعمال پوچ و باطل خود دست بردارند، مگر اینکه از ذات و باطن سالمی 

  .خوردار باشند بر
نیت خود در نزد عامه از معجزات فعلی استفاده اما در عین حال انبیاء و اولیاء الهی براي اثبات حقّا

اند لذا از نیل  کنند نه معجزات قولی، چرا که عوام بیشتر با محسوسات آشنا بوده و با آنها الفت گرفته می
اند وحتی  بهره به بهجت و وصول به لذت روحی و سیر در دریاي فسیح معقوالت و مرسالت بی

در مقابل عوام . دهند و از ذوق عبادت احرار و عشاق ناکامند م میعبادات را به امید حور و قصور انجا
این طایفه . کسانی هستند که از قوة عاقله باالیی برخوردار بوده و غذایشان علوم و معارف است

 سنج و زبان فهم و  کنند، نکته اند طلب می هاي روحانی هاي آسمانی و مأدبه معجزات قولی را که مائده
دانند که کاالي علم چگونه کاالیی است و به تعبیر خواجه طوسی در شرح اشارات؛  میگوهر شناسند و 

  .»الخواص للقولیۀ اطوع و العوام للفعلیۀ اطوع«
لذا تا قبل . اما در عین حال نبی یا امام مأمور است به هر کسی به فراخور سعۀ وجودیش غذا دهند

 پیغمبري مأمور به ابالغ قرآن کریم نشد چرا که امتهاي پیشین آن  هیچوسّلم وآلھ علیھ اهللا ىصّلاز پیغمبر اکرم 
چنان قوي نشده بودند که مستعد براي قبول حقایق منطبع در قرآن شوند، لذا انبیاء گذشته براي ارشاد 

  . کردند مردم نوعاً از معجزات فعلی استفاده می



صفتی آمد که بر قوم آن نبی معجزه هر نبی مشابه «: در نکتۀ نهم هزار و یک نکته آمده است
غالب بود، تا بواسطه کمال آن قوم در آن صفت، ذوق اعجاز را دریافتند و به یقین دانستند که از 

  » .طوق بشري خارج است
نوعاً معجزات و کرامات فعلی انبیاء و ائمه مربوط به : غرض از بیان این مطالب آن بود که بگوییم

 است و نه بیشتر، و براي شناخت تمام حقیقت ایشان باید پا را نبوت خاصۀ ایشان در قواي محرکه
فراتر نهاده و در میان الفاظ و عبارات جاري بر لسانشان به میزان علم و معرفت و قرب آنها به حقیقت 

  .حق متعال پی ببریم
علی سینا در فصل بیست و پنجم نمط دهم   قبل عبارتی را از جناب شیخ رئیس بوچندي :تبصره

رسید که ایشان با دعا کردن  از عارفان اخباري به تو اگر«: فرمایند رات نقل کردیم که ایشان میاشا
کنند، توقّف کن و  کنند و با نفرین کردن مردم را به زمین لرزه و امثال آن گرفتار می باران نازل می

  ». مکن که امثال این امور را در اسرار طبیعت اسبابی استبدر رد ایشان شتا
خوانیم که علّتی براي پیدایش آنها در طبیعت نیابیم و در مقابل  العاده می عاً ما افعالی را خارقنو

بینیم براي تمامی  اما وقتی جلوتر رفتیم می. دانیم که در طبیعت علتی براي آنها بیابیم افعالی را عادي می
مثالً ما اگر در . و علل طبیعی وجود داردپنداشتیم نیز اسباب  العاده می افعالی که ما در ابتدا آنها را خارق

سیر معرفت نفس، گوهر وجودي خودمان را بشناسیم تصدیق خواهیم کرد که نفس قدسی امام کامل، 
  . سبب طبیعی بسیاري از تصرفات در کائنات و موجودات عالم طبیعی است

مات و خوارق معجزات و کرا«: فرمایند  هزار و یک نکته می437حضرت استاد عالمه در نکتۀ 
واسطه نفس قدسی ابراهیم خلیل ه مثالً ب. اند عادت، به وسائط و علل و اسباب خودشان مسند

که   و سالماً شد و ضمیر قلنا در این حکم دو شاهد است، چنان ، نار نمرود به اذن اهللا برداًالرحمن
  چنانپیوست،  ه وقوع میاهللا خلق طیر و ابراء اکمه و ابرص به اذن اهللا ب واسطه نفس قدسی روحه ب

اند که مساوق با گزاف   که آراء فائله قائل اند، نه چنان اذنی دو شاهدکه افعال خطاب و متعلقات ب
خداوند نسبت دهند خواهند اسباب و آالت را عزل کنند و همه چیز را به  گویند، چه آنان می می
دهند و  اسباب نسبت میز را به  همه چیانواسطه اسباب، چنان که مردم طبیعی در مقابل آن بی
گویند ابر و باران از بخار آب است و نمو درخت از جذب ریشه و برگ و تولد حیوان از  می

حرارت و تأثیر رحم و غیره اما خداپرستان گویند این اسباب مسخّر پروردگار است و کارهاي 
: ، چنان که خود فرمودجهان هم نسبت به اسباب دارد و هم نسبت به مسبب که باري تعالی است



و آیات ) 22 /حجر  ()لواقح و ارسلنا الریاح( :وهم فرمود) 49/ روم . ( اآلیه)اهللا الذي ارسل الریاح(
بسیار دیگر، بلی در عین حال آنکه نظر به اسباب دوخته و از مسبب غافل گردیده است نادان 

  :است
  »ـجب را بـر کند از بیخ و بناي خواهم سبب سوراخ کن     تا ح   دیده               

  مانند شیر علیھ السالمچنان که ثامن الحجج ...«:  هزار و یک نکته آمده است308و نیز در نکتۀ 
 علیھ السالمست و ابوالحسن هادي  انشاء نفس نفیس قدسی خود ایجاد کرده اهپرده، شیر خارجی را ب

شود و در مجلس  دهد سبعی می ر میبه صورت منقوش در سفره که مانند رغیفی مدور بود، ام
 اژدها کرده است که و موسی کلیم عصا را)  مشارق برسی128(خورد  متوکل هندي مشعبد را می

شتن ادوار و بایستی دست هم بگیرند تا بگذ  میهمه علل و اسباب معدات و شرائطی در خارج
 به اذن اهللا تعالی علیھ السالماکواري آن عصا اژدها گردد، آن همه عوامل را نفس قدسی موسی کلیم 

جمع کرده است و در چوبدستی تعبیه کرده است و آن را اژدها گردانیده است به مثل چنان که در 
کم  بایستی در مدت چند روز زیر پر مرغ حرارت بگیرد و کم بینیم که تخم مرغ می این عصر می

له دستگاه ماشین به تخم مرغ در آورد آن حرارت را بوسیه جوجه شود و سر از دژ پوست تخم ب
 توجه ،پس بدان که معجزات انبیاء بدون علت نیست و این علت. گیرند دهند و آن نتیجه را می می

که حدوث و ظهور اشیاء  نتیجه این. چه که خواهند به اذن اهللا تعالی نفس آنها است به انشاء آن
 علت نفسانی که از نفوس در خارج دو نحوه علت دارند؛ یکی علت طبیعی خارجی و دیگري

  »...نماید قدسیه انسانهاي الهی و کامل موید من عنداهللا تعالی ظهور می
تا اینجا قواي مدرکه و محرّکه حیوانی را شرح و راه تطهیر هر یک را بیان نمودیم و متذکر شدیم 

اص آن قوا به که این قواي مدرکه و محرّکه حیوانی مشترك بین انسانها و حیوانات است و وجه اختص
حیوان و تعبیر نمودن به قواي حیوانی، به دلیل تمایز حیوانات از نباتات بدین قواي مدرکه و محرّکه 

لذا به ذکر حیوان از اختصاص آنها به نباتات احتراز نمودیم نه این که بدین قید عدم اشتراك . باشد می
  .انسان و حیوان را در این قوا قصد نموده باشیم

  
فوس نباتی و حیوانی و نیز قواي هر یک را مورد شناخت و بررسی قرار دادیم و دانستیم تا کنون ن

تر بوده و صاحبان نفوس حیوانی  که صاحبان نفوس نباتی از جمادات که فاقد نفس هستند قوي
رسیم که به جهت  در ادامه به حقیقتی می. باشند کماالت بیشتري را نسبت به نباتات و جمادات دارا می



هري که در خود دارد اشرف از جمادات و نباتات و حیوانات است زیرا مجد و عظمت هر گو
موجودي به حسب کمال اوست و انسان که حاوي گوهر عقل است از جمادات و نباتات و حیوانات 

تواند موجودات را مورد تعقّل قرار داده و  انسان در میان جانداران شأنیتی است که می. اشرف است
پس چنین حقیقتی . لم حاصل کند و شأن همۀ موجودات نیز این است که معقول وي گردندبدانها ع

حاکم و غالب بر موجودات دیگر بوده و تمامی جمادات و نباتات و حیوانات مسخَّر اویند، بدین معنی 
که او براي رسیدن به مقاصد خود همه موجودات را به استخدام خویش در آورده و همه را مسخَّر 

اند پس  و اما از آنجا که انسان نیز با حفظ عنوان انسانیت طعام او علوم و معارف الهیه. نماید ش میخوی
گردد، چرا که به طفیل وجود گوهر عقل آدمی  باید گفت که انسان نیز به دور حقیقتی به نام عقل می

 تمامی موجودات پس حقیقت  آن است که عقل قبلۀ. اند است که تمامی عالم به دور انسان در طواف
  : فرمایند حضرت مولی در باب سیزدهم دفتر دل می. اند بوده و همۀ اشیاء به دور او در گردش

  مداري کاندر آن سیر جمـاد است      نباتـش مـرکـز عشـق و وداد است          
  چو حیوان مرکز دور نبـات است       مـر حیوان را بـه انسان التفات است          

  بـود انسـان بـه دور عقـل دائــر      که حق مطلـق است و نـور قـاهـر          
در سلسلۀ وجودي موجودات در قوس نزول و صعود هر مافوقی به منزلۀ مرکزي : ایم در شرح آن گفته

مراد از مادون و مافوق به همان سعۀ وجودیشان در داشتن . است که مادون آن برگرد آن سائرند
مثل آنکه در قوس صعود، جماد داراي کماالت جسمانی است از جسم و کمیت و حجم کماالت است 

و وزن و رنگ، ولی از داشتن کماالت نباتی همانند حرکت بی بهره است و لذا جماد بر دور نبات سائر 
است؛ چه اینکه نبات از داشتن کماالت حیوانی همانند حس و ادراکات خمسه و وهم و خیال، محروم 

لذا گرد او در حرکت است و حیوانات نیز به جهت دارایی بیشتر انسان از آنها که همان عقل و است و 
مافوق طور عقل است، برگرد شمع وجود انسان در حرکت است و انسان قبلۀ کل موجودات است و 

خواهند انسان شوند و در این  اهللا است و همه جمادات و نباتات و حیوانات در نهایت می لذا باب
کند و  اهللا داخل گردند، و انسان تا موقعی که در موطن مادون عقل است بر دور وجود عقل سیر می ابب

تا در نهایت به گرد حقیقت عقل مطلق که همانا، حق مطلق و نور قاهر است، در طواف است، و عقل 
و در مطلق چون داراي همۀ خوبیهاست و هیچ نقص و حدي در او راه ندارد لذا حسن مطلق است 

متن وجودي همۀ موجودات عالم دوستی و طلب حسن مطلق که قبلۀ همه است نهفته شده است، و 
لذا او قبلۀ کل است و چون هر کمالی را او داراست و براي فرار از نقص باید به . خواهند همه او را می



  ت نیز اوست کهکمال پناه برد و چون او کمال مطلق و مطلق کمال است، پس ملجأ و پناه کلِ موجودا
    .)هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن (

و اما قبل از ورود به مباحث مربوط به نفس ناطقه انسانی سزاوار است تعریفی کوتاه از نفس 
النفس االنسانیۀ هى کمالٌ اولٌ «:فرمایند انسانی ارائه دهیم؛ حکما در مقام تعریف نفس انسانی می

ینسب الیه أنه یفعل االفاعیل الکائنۀ باالختیار الفکري و االستنباط لجسم طبیعی آلی من جهۀ ما 
یعنی نفس انسانی کمال اول جسم طبیعی آلی است از آن  ».بالرأى، و من جهۀ ما یدرك األمور الکلیۀ

اما براي فهم .کند جهت که وي کارهایی را با فکر و استنباط عقلی انجام داده و ادراك امور کلّی می
بایست در ابتدا مطالبی را پیرامون خواص انسانی به عرض محضر عزیزان  یف فوق میبیشتر تعر

  .برسانیم
  

  خواص انسانی
  

و اما غیر از افعال و انفعاالت مشترك بین انسانها و حیوانات، قسمی از افعال و انفعاالت مختص 
ل و انفعاالت که ما اکنون از این افعا. شود باشند که بدانها انسان از دستۀ حیوانات جدا می به انسان می

کنیم به چهار قسم خواصِ مادي طبیعی، خواص نفسانی، خواص عقلی  آنها به خواص انسانی تعبیر می
شوند، اگر چه مبداء و منشاء تمام این خواص، نفس ناطقه  و خواص مقامات فوق عقلی تقسیم می

 تجلیات متفاوت نموده است، انسانی است و یک نفس است که در مواضع گوناگون، ظهورات خاص و
ایم بدین  یعنی اگر خواص طبیعی بدنی انسان را در این تقسیم، جداي از خواص نفسانی او ذکر کرده

معنی نیست که نفس انسان حقیقتی جدا و متمایز بالذات از حقیقت بدن مادي او باشد، چرا که بدن 
بلکه . باشد  مرتبه نازل نفس انسانی میمادي در نشئه طبیعت نیز ظهوري از نفس ناطقه انسانی بلکه

مرادمان از این تقسیم آن است که بگوییم خواص مادي طبیعی، همان خواص نفس انسانی است، منتهی 
باشد و پس از نشئه طبیعت، دیگر این خواص مادي  محلِ بروز و ظهورش در عالم ماده و طبیعت می

شوند، اما قسم دوم و سوم و چهارم که خواصِ  ظهوري ندارند و به همراه زوال جسم مادي، زائل می
نفسی و عقلی و مافوق عقلی انسانند در نشئات مافوق طبیعت نیز باقی و برقرار بوده و هرگز زائل 

پردازیم و  در اینجا ما به تعدید و تبیین خواصِ انسانی می. شود شوند بلکه ظهوراتشان قویتر می نمی
  .کنیم شروع به ذکر خواص مادي بدنی او می

  



  خواص بدنی

خاصیت رویش موي در سر، خاصیت سپیدي موي، خاصیت : خواص بدن طبیعی انسان عبارتند از
تسکین درد به واسطه کف، خاصیت عدم رویش گیاه در موضع قدم ابرص، خاصیت سرایت بعض 
امراض، خاصیت ضعف بدنی اخته، خاصیت فزونی ابصار اخته و فزونی شهوت اعمی، خاصیت بدنی 

  : پردازیم به شرح و تفصیل هر یک از این امور  حائض؛ و حال میزنِ

  خاصیت رویش موي در سر
باشد بر خالف سایر حیوانات زیرا  یکی از خواص بدنی انسان، خاصیت رویش مو بر سرش می

حکمت الهی اقتضاي آن نمود که موي حیوانات لباس و نگهدارندة ایشان از گرمی و سردي باشد لذا 
شود  اما از آن جا که لباس انسان از خارج بدن او تهیه می. پشم را در سرتاسر بدنشان پهن کردمو و یا 

پس مو را بر سرش قرار . لذا ضرورتی نداشت که بدنش را با موي بپوشانند و بدین طریق گرم نمایند
وي خلق نمود چرا و نیز بدن او را کم م. اي براي نفوذ سرما در سر داد تا هم زینت او باشد و هم وقایه

  .شد که اگر پر مو بود جمال و حاسۀ لمسش باطل می

  خاصیت سپیدي موي 
یکی دیگر از خواص بدنی انسان، سپیدي موي او در وقت پیري است که این امر در غیر انسان 

شود، زیرا به هنگام پیري حرارت غریزي بدن انسان تحلیل رفته و رطوبت بر مزاجش فزونی  یافت نمی
قصور حرارت و فزونی رطوبت موجب . شود بد و نیز بلغم به جهت ضعف هضم بر بدن غالب مییا می

  .آید گردد که از آن سپیدي موي پدید می حدوث بخار متعفّنی می

  خاصیت تسکین درد به واسطه کف دست
» عجائب المخلوقات و غرائب الموجوداتِ«خاصیت دیگر بدنی انسان که در کتاب حیرت انگیز 

زوینی ذکر شده این است که وقتی عضو دردمند بدن انسان با کف دست او لمس و فشرده جناب ق
اي وارد شود  گردد، تا جایی که اگر عضو را ضربه یا خدشه شود، درد آن عضو کم و خفیف می

گردد، در حالیکه چنین خاصیتی در  داشتن آن عضو با کف دست موجب تسکین آن درد می نگه
فصلٌ فی «: عبارت جناب قزوینی در کتاب عجائب المخلوقات این است. داردحیوانات دیگر وجود ن



منها انّه اذا المس العضو الوجع بالکف خَف وجعه، و کذلک اذا أصابه : خواص االنسان؛ اما خواصه کثیرةٌ 
  ».ضربۀ أو خدشۀ یمسکها بکفه فیسکن فی الحال

  خاصیت عدم رویش گیاه در موضع قدم ابرص
 دیگر بدنی انسان که در آن کتاب ذکر شده این است که انسان ابرص وقتی پا و اما خصوصیت

  . روید برهنه بر روي زمین قدم گیرد، دیگر در جاي پاي او گیاهی نمی

  خاصیت سرایت بعض امراض
ویژگی دیگر بدنی انسان نسبت به دیگر حیوانات این است که موجب سرایت بعض امراض 

نگاه کردن و خیره شدن به چشم رمد، موجب رمد و دردمندي چشم ناظر اند  شود تا جائیکه گفته می
رمد را به فارسی درد چشم گویند و آن ورم طبقۀ ملتحمه که طبقۀ محسوسه از طبقات چشم . شود می

باشد و آن همان جرم سفیدي است که دور حدقۀ چشم را فرا گرفته است و چون آن جرم  است می
  .نامند یسفید ورم کند رمد م

  خاصیت ضعف بدنی اَخته
یکی دیگر از خواص بدنی انسان این است که وقتی خُصیتان او را ببرند تغییرات بسیاري در 

شود، شهوت اکلش زیاد شده و  آید از جمله این که بدنش ضعیف و بدبو می مزاجش پدید می
گردد، عمرش دراز  و زیاد میگردد و نیز انگشتانش کج شده و شهوت جماع در ا استخوانهایش دراز می

الرضا شده و  الغضب و سریع شود و سریع گردد و صدایش تیز و برنده می شود و موي بدنش کم می می
  .شود تواند اسرار را کتمان کند و تغییرات دیگري که در مزاج او حاصل می کمتر می

  خاصیت فزونی ابصار اخته و فزونی شهوت اعمی
شود شهوت جماعش  ب موجود در بدن انسان این که وقتی کور می  یکی دیگر از خواص و عجائ

گردد، گویا این دو اعنی اختگی  شود، قوت بصرش تقویت می گردد و وقتی خُصیتانش بریده می زیاد می
  .گردد و ابصار در طرف یکدیگر قرار دارند که اگر یکی کم شود دیگري زیاد می

انّ االعمى یصیر اکثر الناس نکاحاً : منها «:ن استعبارت جناب قزوینی در عجائب المخلوقات ای
کما أنّ الخصی یصیر اصح الناس ابصاراً فانهما طرفان ما نقص من أحدهما زاد فی اآلخر فازداد العمیان إما 

  »  .قوة الفهم أو الحفظ أو النکاح
  



  خاصیت بدنی زن حائض 
آنها را » عجائب المخلوقات«نی در اما براي بدن زن حائض نیز آثار و خواصی است که جناب قزوی

زن حائض وقتی به باغها و درختان نزدیک شود موجب فساد : بر شمرده است از جمله این که فرموده
گردند، وقتی نظر به آیینه کند کدر  گردد، وقتی از بستان خیاري گذر کند خیارهاي بستان تلخ می آنها می

گردد و از نشاط و طراوت و  ذهن و کودن می د مرد کند شود، وقتی مردي با او وطی نمای و پریشان می
شود و اگر نزدیک  شود، زمانی که گوسفندانی را براي چرا برد گرگ بدانها نزدیک نمی حسنش کم می

اي از لباس حائض را بر انتهاي یک کشتی آویزان کرده و  آید، و نیز اگر تکّه شود شکمش به درد می
  .دهاي مخالف در امان خواهد بوداستوار سازند، آن کشتی از با

آري عجائب و غرائب در موجودات بسیار است و در آن میان، آدمی حائز بیشترین عجائب و 
طالب حقیقت را سزاوار است . افسوس که خود را نشناخته و عمر را به بطالت گذراندیم. حقایق است

  . ایدبراي خروج از قبرستان عادات خویش اندکی به اندرون خود سفري نم
پردازیم به ذکر خواص نفسانی  حال می. این بود ذکر چند مورد از خواص بدنی نفس ناطقه انسانی

  .باشد نفس ناطقه انسانی، و آن چند امر است که اولین آنها گویایی می
  

  خواص نفسانی
  خاصیت نطق 

یعنی . باشد که در حیوانات بدین شکل وجود ندارد اول خاصیت نفسانی، گویش و سخن گفتن می
اگرچه هر یک از حیوانات براي خود صدایی خاص دارند اما در آن بین فقط انسان است که براي اداي 

پردازد، البته  مقصود خود و براي آشکار نمودن آن چه در باطن دارد به سخن گفتن و حرف زدن می
الضمیر وجود دارد اما  افیغیر از نطق و کالم راههاي دیگري چون ایماء و اشاره و کنایه نیز براي ابراز م

  .باشد ترین آنها می ترین و جامع کالم، بهترین و کامل
باره در فصل اول مقالۀ پنجم نفس شفا فرمایشی دارند که صورت ترجمه  جناب بوعلی سینا در این

انسان داراي اختصاصاتی است که حیوانات دیگر با او شریک نیستند؛ اولین  «:آن چنین است
نیاز نیست و   این است که او چون در ادامۀ بقاي خود از مشارکت غیر بیاختصاص انسانی

تواند فقط به اموري که در طبیعت است  تواند مانند حیوانات دیگر تنها زندگی کرده و نمی  نمی



اکتفا کند، چنان که اگر در عالم هستی تنها یک انسان باشد و جز امور موجود در طبیعت در 
ین است که آن یک تن هالك شود یا به زندگانی دشواري دچار خواهد شد دسترس او نباشد یا چن

و چنان که در مواضع دیگر خواهید دانست این هم به جهت فضیلت انسان و نقائص دیگر 
باشد مثل این که  بلکه انسان به چیزهایی زائد از آنچه در طبیعت است محتاج می. حیوانات است

اي که در طبیعت موجود است تصرفی   و نیز تا در اغذیهخواهد غذاي پخته و جامۀ دوخته می
و اشیایی که در . نکند، مالئم با مزاج او نخواهد شد و زندگانی خوبی با آن اغذیه نخواهد داشت

آیند   باید به هیأت و صفتی در طبیعت موجودند و قابلیت ملبوس شدن براي انسان را دارایند حتماً
اما لباس حیوانات دیگر در طبیعت با خود آنها . سان فراهم شودتا امکان پوشیدن آنها براي ان

بدین سبب اول احتیاج انسان به زراعت و کشاورزي است و همچنین به صناعات . موجود است
دیگر هم محتاج است و هرگز براي یک فرد ممکن نیست که احتیاجات خود را به تنهایی فراهم 

ند است که یکی براي او نان بپزد و یکی پارچه ببافد و سازد لذا به مشارکت و کمک دیگران نیازم
دیگري از بالد دوردست براي او متاعی بیاورد و او به جاي آن چیزي که نزدیک به متاع است بدو 

تر و مهمتر از این است بشر احتیاج یافت  پس براي این اسباب و اسباب دیگري که پوشیده. بدهد
ان اوست به دیگري که همانند اوست با عالمت وضعی اعالم که داراي قدرتی باشد که آنچه در ج

کند و بهترین چیزي که براي این کار شایستگی داشت صوت بود زیرا که صوت به حروفی 
کند و چون صوت  گردد که بدون آنکه بدن را زحمتی دهد ترکیبات بسیاري پیدا می منشعب می

اگر انسان بخواهد کسی آن را نفهمد البته طبق ماند از این رو  حقیقتی است که پایدار و ثابت نمی
  .منظور او خواهد شد

تواند مقصود آدمی را حکایت  انسان پس از صوت به اشاره نیازمند است، زیرا اشاره نیز می
کند، زیرا اشاره به چیزهایی که چشم بر آن  کند ولی صوت از اشاره به مقصود بیشتر داللت می

 در جهت مخصوص خواهد بود و شخص چون بخواهد مراد خویش را شود و البته افتد واقع می می
اعالم کند محتاج است به تکلّف، حدقۀ خود را به جهتی خاص حرکاتی بسیار دهد تا با این 
حرکات اشاره را بفهماند، ولی به استعانت صوت، شخص محتاج نیست که براي اداي مقصود 

ۀ چشمش را حرکات بسیار دهد و همچنین خود به جهتی مخصوص اشاره کند و یا این که حدق
رو  صوت مانند رنگ به توسطی احتیاج ندارد و نیز مانند اشاره به اموري نیازمند نیست، از این



طبیعت براي نفس چنان قرار داد که اصواتی تألیف کند و براي اعالم مقصود خود به غیر، به این 
  .تألیفات متوسل گردد

است که دیگري با شنیدن این آوازها به حالی که در جان حیوانات دیگر را نیز اصواتی 
. شود ه و غیر مفصله است، آگاه میاي از موافقت و یا منافرتی که غیر محصلّ آنهاست و بر جمله

ولی این اصوات داللت طبیعی بر مراد دارند، اما صوتی که براي انسان است به داللت وضعی 
ست که اغراض انسان غیر متناهی است و براي انسان ممکن داللت بر مراد دارد و آن بدین دلیل ا

نبود که براي داللت بر اغراض نامتناهی اصوات طبیعی نامتناهی داشته باشد لذا لزوماً باید اصواتی 
  159)نقل به ترجمه(» .را به داللت وضعی بر مراد خود اختیار نموده و به دیگران تفهیم نماید

که در مواضع دیگر خواهید دانست این هم به جهت فضیلت چنان «: اما آنجا که شیخ فرمود
 بدین خاطر است که اگر چه نیازمند بودن انسان به دیگران  ».انسان و نقائص دیگر حیوانات است

براي ادامۀ معیشت خویش و نیز هالکت او در صورت عدم ارتباط با غیر، در بدو نظر نقص و ضعف 
باشد  که همین امر دال بر فضیلت انسان و ضعف حیوانات میآدمی به شمار آید اما حقیقت آن است 

زیرا ارتباط برقرار کردن با دیگر افراد انسان و نیز برآوري حاجات ایشان به واسطۀ افعال گوناگون 
همچون نان پختن و پارچه بافتن از عهدة دیگر حیوانات خارج است و حیوانات قادر نیستند که براي 

  .نیِ دیگر، عملی انجام دهندکسبِ منفعتِ بیشتر حیوا
بدین معنی » اما لباس حیوانات دیگر در طبیعت با خود آنها موجود است«: و اما آنجا که فرمود

است که لباسهاي آنها با خود آنها خلق شده است مثالً لباس گوسفندان همان پوست پشمین و لباس 
لباسهاي ماهیان همان پولکهاي گاوها همان پوست پرمو و لباس پرندگان همان پرهاي تودرتو و 

لذا براي تهیۀ لباس و نیز براي تهیه اغذیۀ خود نیازي به محاوره با یکدیگر . باشد پوشیده در بدنشان می
 و  ندارند، چرا که اغذیۀ آنها نیز مانند البسۀ آنها در متن طبیعت موجود است و آنها بدون نیاز به پخت

  . باشند  میخود پز قادر و مایل به تناول اغذیۀ 
حیوانات دیگر را نیز اصواتی است که دیگران با شنیدن این آوازها به «: و اما آنجا که فرمود

اي از موافقت و یا منافرتی که غیر محصله و غیر مفصله  حالی که در جان آنهاست و بر جمله
د نغمه و صدایی بدین معنی است که حیوانات نیز مانند انسانها هر یک براي خو» .شود است، آگاه می

کنند مانند کبوتر نر که با نغمۀ خاصی  دارند که از آنها براي جذب و یا دفع نمودن یکدیگر استفاده می
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کند و یا مانند سگ که براي دفع نمودن و دور کردن غریبه پارس  کبوتر ماده را براي مجامعت طلب می
پس هر یک از . دهد اص را ظهور میکند و یا مانند مرغ که براي اعالم کرچ شدن خود صدایی خ می

حیوانات نیز براي ابراز حالت موافقت و یا منافرتی که در باطن دارند، از نغمه و صدایی استفاده می 
کنند، اما باید دانست که این نغمه و صدا غیر محصله و غیر مفصله بوده و داللتی اجمالی بر 

بیعی بر مراد داشته و غریزتاً در جان هر یک از به تعبیر دیگر این امر داللتی ط. مقصودشان دارد
حیوانات نهاده شده است، بر خالف کلمات مستعمل انسان که به داللت وضعی و تفصیلی داللت بر 

  .مراد و مقصود او دارند
را در غالب حرکات حدقۀ چشم بیان نمود از باب تمثیل بوده » اشاره«و اما آنجا که جناب شیخ 

بعد از اشاره کردن، دالالتی چون . ره را محصور در حرکت حدقۀ چشم دانسته باشداست نه این که اشا
در نوشتن نسبت به اشاره کردن بیان بیشتري براي اداي مقصود نهفته شده . کتابت و نوشتن قرار دارد

توان گفت اشاره  به تعبیري می. است، اما در عین حال سختی و مؤونه نوشتن بیش از اشاره کردن است
کتابت در این جهت، ضد یکدیگرند یعنی اشاره کردن مؤونه کمتري را نسبت به نوشتن داراست و و 

باشد بر خالف کتابت که اگر چه سختی و مؤونه آن نسبت  در عین حال فهم مقصود نیز از آن کم می
  .باشد به اشاره بیشتر است اما در عین حال فهم مقصود نیز از آن زیاد می

 متذکر شویم که اگر چه اشاره کردن از مختصات نفس ناطقه انسانی است و و استو اما نیک :فایده
دیگر حیوانات با او در این امر مشترك نیستند، اما وقار آدمی و ادب انسانی مقتضی آن است که 
شخص براي اداي مقصود خود هرگز متوسل به انحاء اشاره اعم از چشم چرخاندن و ابرو باال زدن و 

اگر چه این . ج کردن نشود، که این افعال بیشتر از حیواناتی چون میمون متوقَّع استلب و لوچه ک
  .شود افعال در میمون از باب اشاره صادر نمی

و من (سزاوار است در اینجا روایتی را که جناب طبرسی در تفسیر مجمع البیان در معنی آیۀ شریفه 
ّن افترى على اهللا کذباً أو قال اوحی الىانزل مثل ما انزل اظلم مِمن قال سو لم یوح الیه شی و م 

به    وآلھ علیھ اهللا صّلى بدان تمسک نموده نقل کنیم و آن این که روزي پیغمبر اکرم160)اهللا
کردند تا این   امالء می161)و لقد خلقنا االنسان من ساللۀ من طین(سرح آیۀ شریفه  ابی سعدبن بن عبداهللا
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فتبارك اهللا ( سعد کلمۀ بن  پس از این آیه عبداهللانددرسی 162)اه خلقاً آخرثم انشأن( که به آیۀ شریفه
آن گونه که بر من نازل شده و من برایت : یغمبر به او فرمودپ .را به زبان آوردند 163)احسن الخالقین

شود  اگر محمد راستگو است، پس آنچه که بر او وحی می: سعد گفت عبداهللا. قرائت می کنم امالء کن
ام، و بدین ترتیب از  نیز وحی می شود و اگر او دروغگو است پس من نیز مانند او کذب گفتهبر من 

هر کجا او را دیدید : اهللا خون او را هدر دانستند و فرمودند جناب رسول. دین اسالم خارج و مرتد شد
 عثمان دستِ روز دیگر وقتی پیامبر در مسجد مشغول سخنرانی بودند، مردم دیدند که. به قتلش برسانید

کنم این  اهللا خواهش می یا رسول: سعد را گرفته و به نزد پیامبر آورد و به حضرت عرض کرد بن عبداهللا
عثمان بار دیگر از پیغمبر طلب عفو کرد و بار دیگر حضرت . پیغمبر سکوت کردند. مرد را ببخشید

سعد از  بن وقتی عثمان و عبداهللا. او از آنِ توست: سکوت کرد، براي بار سوم اصرار کرد و پیغمبر فرمود
عباد ! مگر من نگفتم وقتی او را دیدید بکشیدش؟: مسجد بیرون رفتند، پیغمبر اکرم به اصحاب فرمودند

آقا جان وقتی ایشان به مسجد آمدند چشمان من به سوي شما بود تا : بن بشر به پیغمبر عرض کرد
 انبیاء هرگز به اشاره کسی را :پیغمبر اکرم فرمودند .اي به من کنید و من او را به قتل برسانم اشاره
  .کشند نمی

این متن کامل روایتی است که جناب طبرسی در تفسیر مجمع البیان نقل نموده است، و باید 
دانست که عدم قتل به عنوان مصداقی براي مشار الیه است و این روایت گویاي عدم اشاره انبیاء در 

کنند بلکه براي اداي هیچ مقصودي به  ی این که انبیاء نه تنها اشارة به قتل نمیقتل و اعم از آن است یعن
  !فافهم. اشاره متوسل نمی شوند

  غرض از کالم
جا نافع است این است که اگر چه کالم و گویایی نقطه امتیاز و  مطلبی دیگر که ذکر آن در این

شرف و عزّت وجودي صاحب سخن اختصاص انسان از دیگر حیوانات است اما هر سخنی دال بر 
سازي نیست  جایی کلمات و سجع و قافیه نیست، چرا که غرض از بیان فقط عبارت پردازي و جابه

سازي و آدم پروري از گوینده صادر شود و بهترین آن کالمی است  بلکه کالم فقط باید به منظور انسان
عنی هم حاوي فصاحت باشد و هم که در عین اختصار بیشترین حقایق را در خود متضمن باشد، ا
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به تعبیر دیگر کالم براي بیان حقایق دار هستی است، لذا باید به نحو مستوفی داراي . حاوي بالغت
  .بهترین و جامعترین تعبیرات و زیباترین و رساترین کلمات باشد

امعیت در بین تمامی کلمات و عبارات موجود در نظام هستی فقط قرآن است که در مرحلۀ عالیه ج
حِکَم علمیه و حقایق کلیه الهیه قرار دارد، بطوریکه تمام حروف آن اسرار و کلمات آن جوامع کَلِم و 

چنانکه قرآن کریم خود بهترین حجت بر رسالت خاتم انبیاء محمد . آیات آن خزائن حِکَم است
 و روایات آل پیغمبر و ائمه  است، پس از قرآن، کلمات سفراي الهی و حاملین وحیوآلھ علیھ اهللا صّلىمصطفی

تا .  آمد دلیل آفتاب آفتابÛ دلیلٌ لنفسهلُالدلیاند که  اثنی عشر خود بهترین حجت بر حجت بودن آنان
در مقدمه    فداه  روحيزادة آملی جائیکه حضرت عالمۀ ذوالفنون، جامع علوم عقلیه و نقلیه، استاد حسن

روایات مرتبۀ نازلۀ قرآن و قرآن مرحلۀ « :فرمایند یم »انسان کامل در نهج البالغه« مستطاب کتاب
اند که از اهل بیت عصمت و وحی که   بطون و اسرار آیات قرآنی،روایات. عالیه و روح آنها است

اند، و پوشیده نیست که اینگونه معجزات قولی، بعد از قرآن و  اند صادر شده مرزوق به علم لدنّی
  روایت الّسالم ماعلیھ بعد از آنان به جز از ائمه اثنی عشر امامیهپیغمبر خاتم از هیچ صحابه و علماي

البالغه  هاي آل طه از نهج اگر کسی عدیل فرموده نشده است، اگر کسی سراغ دارد ارائه دهد،
 اهللا، را آگاهی دارد خبر نماید، ما که هر چه بیشتر گشتیم کمتر  بقیۀگرفته تا توقیعات حضرت

  ».یافتیم
وري از مختصات انسانی است اما هر کالمی دالّ بر   که بگوییم اگر نطق و سخنغرض این بود

  .عظمت وجودي انسان نیست، تا کالم چه کالمی باشد

  خاصیت استنباط صنایع علمی
 خاصیت از جمله خواص نفسانی انسان، استنباط صنایع علمی شگفت است، بدین معنی که دومین

سازد، ابزار و آالتی را در هم   پل و خانه و مدرسه و بیمارستان میاو با استعانت از نیروي فکر خود،
آورد، با فکر و اندیشه خود  اي به نام اتومبیل و هواپیما و قطار پدید می آمیزد و از آنها مجموعه می

شود، اگر چه  کند و هزاران اختراع دیگر که از حقیقتی به نام انسان صادر می اندازي می کامپیوتر راه
هاي خود از  نات نیز هر یک براي خود صنعتی شگفت دارند مانند پرندگان که در ساختن النهحیوا

» عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات«تدابیر عجیبی برخوردار هستند مثالً جناب قزوینی در کتاب 
آمیزد   میوقتی پرستو قصد النه سازي نمود گِل را با گیاهی در: دربارة پرستو نقل کرده و فرموده است



شود و از عجائب این که وقتی بعضی از آن  تا این که بعضی بر بعضی دیگر قرار گرفته و مستحکم می
گردد و بقیه  کند تا گل ریخته شده کامالً خشک گردد و بعد از چندي بر می را ساخت النه را ترك می

ریزد و زمانی که ارادة ساختن  اش را یک دفعه بسازد، سست شده و فرو می سازد زیرا اگر خانه آن را می
کنند و هنگامی که از ساختن النه فارغ  شد با دهانش آب آورده  النه کرد پرستوهاي دیگر معاونتش می

سازد پس از آن گیاهی  کند و بدین طریق خشونتش را بر طرف می و درون النه را صاف و هموار می
اش نزدیک  طریق مارها و مگسها و زنبورها به النهکند تا بدین  اش پهن می بدبو را به نام سذاب در النه

اما در عین حال تدبیر خانه سازي، غریزي پرستو بوده و چنین نیست که از طریق برهان و . نشوند
گرفت،  چرا که اگر چنین بود هرگز به یک وتیره و روش صورت نمی. قیاس براي او حاصل شده باشد

بر خالف آدمی . کرد بل نیز مانند پرستوي کنونی خانه سازي میدانیم که پرستوي هزار سال ق زیرا ما می
ها و مصنوعاتش  که چون تدابیر صنایعش همگی بر اساس قیاس و برهان است، لذا هر روز ساخته

  .تر از روز قبل است تر و پیشرفته متفاوت
ع و تدابیر نکتۀ دیگر این که به تعبیر جناب بوعلی سینا در فصل اول مقالۀ نفس شفا بیشتر صنای

حیوانات براي اصالح احوال و ضرورت نوعی آنها است نه براي ضرورت شخصی خود، ولی صنعتی 
  .که از خواص انسان است بیشتر براي ضرورت شخصی و صالح حال همان شخص صنعتگر است

  خاصیت خنده و گریه کردن
ع، انفعالی به نام تعجب سومین خاصیت نفس ناطقه انسانی این است که از ادراك اشیاء نادرالوقو

شود و نیز وقتی اشیاي نامالیم و مخالفِ با طبع خود  آید که موجب خنده کردن می  در نفس او پدید می
آید که تنفّر و انزجار نامیده شده و موجب گریه کردن  را ادراك نمود انفعالی دیگر در جان او پدید می

تابع انفعالی به نام تعجب است که در نفس ضاحک پدید اي  البته باید یادآور شد که هر خنده. گردد می
اي بر فرد عارض شود، به تعبیر  آید اما چنین نیست که هر کجا تعجبی بود لزوماً پس از آن خنده می

  . اي مسبوق به تعجب است اما هر تعجبی مالزم با خنده نیست دیگر هر خنده
گردد،  مرتبه بینا شود از تعجب مبهوت کاگر کور ی«:  هزار و یک نکته آمده است770در نکتۀ 

  » .ن که غیر نادر عجبش بیشتر   است نادر دیدید سبحان اهللا گویید با ایيچنانکه شما اگر چیز
 سرّ تعجب نمودن برخورد دفعی و ابتدایی با اشیاء است لذا فردِ لطیفه این نکته در آن است که

گردد و  دات را مشاهده کند از فرط تعجب مبهوت مینابیناي مادرزاد چون به یک باره بینا شود و موجو
دلیل تعجب نکردن و مبهوت نشدن بینا از مشاهدة موجودات مأنوس بودن و خوکردن  و عادت نمودن 



او نسبت به موجودات اطراف است که اگر این اُنس و حشر و عادت برداشته شود یکپارچه انسان به 
   !فتدبر. پنداشته عجبش بیشتر است  را که غیر نادر میبیند اموري افتد، آنجاست که می حیرت می

  خاصیت اعتقاد به فعل نیک و بد   
آید این است که انسان به  یکی دیگر از اختصاصات نفس ناطقه انسانی که چهارمین آنها بشمار می

ا انجام دلیل اعتقاد به عدم مصلحت فعلی از آن دور شده و به دلیل اعتقاد به مصلحت فعلی دیگر آن ر
داند که اموري نیکند و اموري دیگر زشت، و با همین اعتقاد رشد  دهد، یعنی از همان کودکی می می
ایستد لذا اعتقاد او در مورد این که باید از  کس در مقابل این ارتکاز ذهنی او نمی کند، و چون هیچ می

شود، لذا  ر نفس وي مرکوز میگردد و د برخی امور دوري کند و به برخی دیگر اقدام نماید تأکید می
کند، بر خالف حیوانات که اگر  همیشه از فعل اولی به فعل زشت و از فعل دومی به فعل نیکو یاد می

شوند اما این به جهت اعتقاد ایشان به حسن  چه از بعضی افعال کناره گرفته و به بعضی دیگر مایل می
درد و مانند اسب نجیبی که  صاحب خود را نمیاي که  یا عدم حسن فعلی نیست مانند شیر تربیت شده

کند، این نه بخاطر آن است که شیر دریدن صاحب خود را و یا اسب  با مادر خود مجامعت نمی
گیري به جهت هیئت نفسانی دیگري است و  مجامعت مادر خود را زشت و ناپسند بداند بلکه این کناره

گزیند، بدین   وي و باعث بقایش است را برمیآن این که هر حیوانی به طبیعت خود چیزي که ملذّ
خوراند در نزد وي دوست داشتنی است، لذا این  دهد و به او طعام می جهت آن کسی که به وي غذا می

امر باعث شده که هرگز به دریدن و خوردن شخص مربی اقدام نکند و نیز چون اسب از کودکی با 
ان الفت پیدا کرده است، این الفت و حب فرزند به مادر، مادر خود بوده و در کنار او بزرگ شده و بد

درد و یا  بینیم شیري مربیش را نمی پس اگر می. شود مانع برانگیختن شهوت او نسبت به مادرش می
باشد بلکه به  پرد این به جهت اعتقاد حیوانات نسبت به کراهت این امور نمی اسبی بر مادر خود نمی

برخالف تمامی افعال انسان که ناشی از . باشد ست که عزیزي آنها میجهت هیئت نفسانی دیگري ا
  . باشد اعتقاد او به حسن و یا قبح امور گوناگون می

  خاصیت خجالت کشیدن
اند،   خاصیت انسان این است که پس از انجام فعل ناپسندي که دیگران از آن اطّالع یافتهپنجمین

شود که چنین امري هرگز در حیوانات دیگر دیده  ر میانفعالی نفسانی به نام خجالت در وي پدیدا
  .شود نمی



  خاصیت ترس از وقایع آینده
شود، انفعالی نفسانی است که  از اموري که موجب اختصاص انسان از حیوانات میدیگر یکی 

شود و آن خوف  عارض بر انسان شده و آن به دلیل گمان او به امر مضرّي است که در آینده حادث می
دارد، اگرچه ترس در حیوانات نیز وجود دارد اما ترس در آنان مربوط به وقایع کنونی است نه نام 

  .پیوندد اموري که در آینده به وقوع می
براي انسان در مقابل خوف، رجا و امیدواري نسبت به آینده وجود دارد، در حالی که براي 

د و اگر به ظاهر براي آیندة خود نفهم  نمیحیوانات امیدواري به زمان آینده نیست و جز زمان حاضر را
اي  دوراندیشی دارند آن نه به خاطر عقل و شعور داشتن آنهاست بلکه آن نیز به جهت الهام مالئکه

اي که به جهت ترس از بارانهاي زمستانی غریزتاً  مانند مورچه. است که تدبیر نوع آنها را بر عهده دارند
  .کند اش منتقل می  به النهها را به سرعت از هم اکنون دانه

   تا که راحت بود زمستانش                   مور گرد آورد به تابستان              
پس این به ظاهر دوراندیشی او نه بخاطر فکر و اندیشه او نسبت به وقایع آینده است، بلکه به 

بیند و بدان انفعال نشان  یمان حاضر مزجهت تخیل اموري است که او وقوعش را در زمانی نزدیک به 
اي که به محض دیدن  دهد، و این هیئت نفسانی بالفطره در طبیعت او سرشته شده است مانند گربه می

اي است که قریب به وقوع  پس انفعال در حیوانات به جهت گمان حادثه. گذارد ما انسانها پا به فرار می
خواهد به وي ضرر  کند که او اکنون می خیال میکند زیرا  که حیوان از ضد فرار می باشد، چنان می

  .برساند
 أن ۀو بالجمل«: فرمایند جناب صدر المتألهین در فصل اول نهم اسفار در ادامۀ بیان این خاصیت می

االفعال الحکمیۀ و العقلیۀ أنما تصدر من االنسان من جهۀ نفسه الشخصیۀ و من سائر الحیوانات من جهۀ 
 یعنی و خالصه افعال حکمیه و عقلیه از انسان به جهت شخص خودش .»اً کلیاًعقلها النوعیۀ تدبیر

  .شود کند صادر می شود ولی از دیگر حیوانات به جهت عقل نوعی که تدبیر کلّی می صادر می
 اشاره به » تدبیراً کلّیاًۀو من سائر الحیوانات من جهۀ عقلها النوعی«: آن که جناب آخوند فرمود

طونیه و مالئکه مدبره است که نوع هر موجودي در نشئه طبیعت در تحت تدبیر ملکی وجود مثُل افال
  . کنیم بحث مفصل پیرامون مالئکه مدبره را به مواضع دیگر واگذار می. در ماوراي طبیعت قرار دارد



   نگري خاصیت آینده
یشیدن انسان هفتمین خاصیت نفس ناطقه آدمی که قریب به خاصیت قبلی است، خاصیت اند

نسبت به امور آینده است، اندیشیدن در این رابطه که آیا شایسته است آن را انجام دهد و یا این که 
کند، در  بنابراین در این هنگام پس از اندیشیدن حکم به انجام و یا عدم انجام آن می. شایسته نیست

شۀ سابقی براي افعال بعدي خود اي در حیوانات وجود ندارد، یعنی ایشان اندی حالی که چنین خصیصه
شود به جهت سرشته شدن طبیعت ایشان بر  ندارند، بلکه اگر تمهیداتی براي آینده در آنها مشاهده می

آن است، مانند خروج ایشان براي تحصیل غذا که این خروج نه به جهت اندیشۀ نیاز به غذایی است 
 نفسانی طبیعی غریزي حیوانی است که شود بلکه این خروج به جهت هیأت که چندي بعد عارض می

  .باشد نه مسبوق به تعقّل و اندیشۀ فراهم نمودن غذا مسبوق به تخیل می

  خاصیت یاد آوري
هشتمین از خواص آدمی خاصیت تذکّر او نسبت به اموري است که از ذهنش غائب شده بود مثل 

آورد که  ل نمودن نام او را به خاطر میکند و پس از مدتی تأم این که انسان نام دوستی را فراموش می
اي پنهان شود، آنها  چنین خاصیتی هرگز در حیوانات وجود ندارد، اعنی اگر از حافظه آنها مفهوم جزئیه

  .باشند دیگر قادر به استرجاع و اعادة آن نمی
یم نمای ذکر خواص نفسانی انسان را خاتمه داده و شروع به ذکر اخص خواص انسان اعنی عقل می

  .پردازیم جا که در وسع نگارنده است به شرح و بیان آن و مطالبی که پیرامون آن است، می و تا آن
  

  ّة عاقله قو
  خاصیت عقل انسانی

 و سپاس مر خدایی را که معارف اسالمی را بر صراط مستقیم و حقایق علمیه و معانی حمد
ستعده شایق به ذروة اعتالء به مقصد اعلی و شهودیۀ ذوقیه را بر جانِ آدمی مقرّر ساخته و نفوس م

مرصد أسنی تحصیل معارف حقیقیه را به تخلّق اسماي حسناي الهی مزّین نمود به استعانت از همان 
  .نماییم وجود الیتناهی صمدي سخن در نور عقل انسانی را آغاز می



  وجود عقل در همۀ افراد انسان
کنند بدین معنی که  ند که بدان ادراك کلیات میهمۀ افراد انسان گوهري نوري در خود دار  

. توانند معانی مرسلۀ کلیه را بدون در نظر گرفتن مصداقی از آن معانی، تصور و یا تصدیق نمایند می
فهمیم بدون این که براي فهم آن ناچار به ادراك  مثالً ما معناي کلّی محبت و یا عداوت را به خوبی می

ادراك کلیات حتی در کودکان هم وجود دارد یعنی کودك نیز . خاص باشیممحبت و یا عداوت جزئیه 
کند و سپس بعد از ادراك  شود ادراك معناي کلی گرسنگی و یا تشنگی  می وقتی گرسنه و یا تشنه می

  .کند آن کلی عکس العمل نشان داده و طلب آب یا غذا می
ر محدودة عقل هیوالنی و عقل بالملکه البته مرادمان از ادراك کلّیات نمودن کودك، ادراك او د

است، بدین معنی که عقل او در ابتدا مستعد فهم کلّیات و اولیات و پس از فهم بدیهیات مستعد فهم 
کند اگرچه از همان ابتدا قادر  شود، به تعبیر دیگر کودك معناي کلیات بدیهی را ادراك می نظریات می

ت و همین مقدار ادراك کردن کلیات بدیهی در کودك، کافی به ادراك کلیات نظري و برهانیات نیس
البته بحث مفصل عقل هیوالنی و عقل . باشد  عقل برخوردار می است که بگوییم او نیز از گوهر نوريِ

  .بالملکه در  پیش است
  در مساله پنجم فصل چهارم مقصد دوم شرح فارسی تجریداالعتقاددرجاتھ اهللا رفع جناب عالمه شعرانی 

 از خواص یکی«: فرمایند ایشان می.  در این باره بیانی بسیار مفید دارندعلیھ اهللا رضوانخواجه طوسی 
انسان، قوه ناطقه است و مقصود حکما از آن ادراك کلّیات است، چون مالزم شدید است میان 

 رسد که طفل پیش از آن که زبان بگشاید و سخن گوید به نظر می. ادراك کلی و سخن گفتن 
شود چون  دانیم آغاز ادراك وي از چه هنگام شروع می کند اما به تحقیق نمی ادراك کلیات می

دانیم وقتی طفل نوزاد چشم بگشاید  ادراك کلی ممکن نیست و ما می سخن گفتن با قصد معنی بی
شد بینید بی آن که نام آن را بداند یا مفهومی از آن در ذهن او آمده با در اطراف خویش چیزها می

گذارد و پستان را در دهان احساس  آورد و زود بر هم می از چراغ نوري به چشم او فشار می
مکد نه اسم پستان و نه اسم چراغ و نور و نه اسم شیر و نه اسم زن و مادر را تعقل  کند و می می

نیم و دا کرده است و هرچه من و تو بیش از او بدانیم به قوة دیگري غیر چشم و دهان و زبان مین
همچنین علوم ما هرچه زائد بر طفل نوزاد باشد به توسط قوة عاقله و نفس ناطقه حاصل گشته و 
 .اگر قوه ناطقه نداشتیم در همان حد طفل گهواره بودیم زیرا که او هم آلت حاسه دارد مانند ما

مات برد همه مفهوم کلّی است و هر کس به شمارش کل کلماتی که انسان در سخن به کار می



شود که  العین ببیند و سخن حکماء معلوم می تواند این حقیقت را به رأي عبارت کتب و غیر آن می
شود که تصور و تصدیق بدیهی را ادراك کرده و مستعد  عقل بالملکه آن هنگام در طفل محقق می

ادراك کلّی آموختن نظریات باشد و البته در هفت سالگی که آغاز سنّ تربیت است به اندازه کافی 
. کرده است و در شرع اسالم طفلی که شش سال تمام دارد و بمیرد باید بر او نماز میت خواند

طفل هفت ساله معنی زن و مادر و شیر و شیردهنده را ادراك کرده و در وقتی در گهواره بود 
 ابرام و تأکید  بهسّره قّدسصدرالمتألّهین . کرد دید و مفاهیمی از هم جدا ادراك نمی اشخاص را می

جماعتی از بزرگان  یابند و آن خاصِ  اکثر مردم معانی مجرد کلّی عقلی را در نمی: فرموده است
کنند نه مجرد محض،  علم است و عامه مردم مفاهیم را آلوده با خیال و صورت خیالی ادراك می

دانم و   آنچه می.دانم چه عذري براي ایشان ابداع کنم اما من از این رأي سخت متعجبم و نمی
  .تجربه شده قولِ حکماي پیشین صحیح است

ها مانند من مادر دارند و  همه بچه: کلی، چنان که گوید کند کودك مفهوم مادر را تصور می
باید مادر خود را احترام کنند پس معنی کلی مادر را ادراك کرده گرچه در ضمن مادر خود را که 

کس حتی بزرگان حکماء و عرفاء که به قول  ما همهصورت خیالی او است به یاد آورد، ا
اند به یاد صور خیالی جزئی خواهند افتاد و  صدرالمتألّهین معانی مجرده عقلیه را درك کرده

صور خیالی همیشه صورت اشخاص معین است که وقتی کسی دیده . منافات با ادراك کلّی ندارد
کنیم بلکه  راه مفهوم کلی است استدالل نمیدر خاطرش مانده است و ما به آن صور خیالی که هم

  164».کنیم به خود معنی کلّی استدالل می

  ادلّۀ تجرّد عقل انسانی
دانیم که اول چند دلیل را بر تجرّد عقلی نفس ناطقه بیان کرده و سپس  و اما در این جا نیکو می

  :وارد مباحث دیگر عقل انسانی شویم
نفس این است که نفس موجودي غیر جسمانی و مستقل گوییم که مراد از تجرّد  در ابتدا می

الوجود بوده و در وجود خود احتیاجی به بدن مادي ندارد، بدین معنی که انسان فقط این بنیه جسمانی 
نیست که به تباهی و ویرانی آن نابود گردد و دیگر اسم و رسمی از آن نبوده باشد، بلکه نفس آدمی 
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شود، جز این که از این سرا به سرایی دیگر  شی پیکر مادي معدوم نمیباقی و ابدي بوده و هرگز به تال
  .یابد انتقال می

شود؛ اول تجرّد برزخی نفس، دوم تجرّد عقلی  و اما سخن در تجرّد نفس در سه بخش مطرح می
و اما مراد از تجرّد برزخی که چندي قبل آن را بیان کردیم این . نفس و سوم تجرّد فوق عقلی نفس

ه نفس در موطن خیال عاري از ماده بوده و فقط عوارض ماده را که اعم از طول و عرض و است ک
باشد، و مراد از تجرّد عقلی نفس این است که نفس در موطن عقل، عاري از  نظائر آن است، دارا می

وده ماده و عوارض ماده است، و مراد از مقام فوق تجرّد عقلی نفس این است که آن حقیقت الیتناهی ب
 در رسالۀ گران فداه روحيزادة آملی به تعبیر حضرت استاد عالمه حسن. شود و در هیچ حدي محدود نمی

علمی مقید ـ یعنی صورتی که در آن شکل  صورت تجرّدهر دلیل که از «: سنگ گنجینه گوهر روان
ن گوید، تجرّد برزخی آ و مقدار چون طول و عرض و نظائر آنها اخذ شده است ـ سخن می

وست، پس تجرّد د فعل نفس و قائم ب, و چون این صورت علمی.کند صورت علمی را اثبات می
و هر دلیل که از صورت علمی مرسل و مطلق . کند برزخی نفس را در مقام خیال و مثال ثابت می

 و هر دلیل که عالوه بر تجرّد .شود کند، تجرّد تام عقالنی نفس ناطقه بدان مبرهن می بحث می
 نفس را که فوق تجرّد عقلی است، گرداند، تجرّد اتم ی نفس، مقام الیقفی آن را مدلّل میعقالن

  165».کند اثبات می
 در کتاب شریف گنجینه گوهر روان که کِلک چو منی فداه روحيزادة آملی حضرت استاد عالمه حسن

فوق عقلی نفس اقامه  دلیل بر اثبات تجرّد برزخی و عقلی و ما71از بیان شأن عظمت آن ناتوان است، 
اگرچه در اثبات مدعی فقط ایراد یک برهان کافی است و صاحبان عقل را به یک برهان . اند نموده

کفایت است ولی چون موضوع تجرّد نفس ناطقه آدمی اهمیت شایان دارد و مرز و سر حد مسیر تکامل 
اند ما نیز در این جا   اقامه نمودهانسانی از جهان طبیعت به ماوراي آن است براهین متعدد در اثبات آن

  .پردازیم تیمناً و تبرّکاً به نقل سه دلیل آن می
دلیل اول ما که در کتاب گنجینه گوهر روان به عنوان دومین دلیل ذکر شده این است که بدن از 

 به  و166)و من نعمره ننکّسه فی الخلق افال یعقلون( :رود که گذشتن روزگار رو به انحالل و ضعف می
 و همه »التجارب لقاح العقول«تر شود که  شود بلکه قوي ضعف بدن آن حقیقت نفس ناطقه ضعیف نمی
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گیرد، و آن که حکیم نظامی  اند، و در چهل سالگی عقل نیرو می انبیاء به سنّ اربعین مبعوث شده
  :گنجوي گفته است

   و بال         چهل چون بگذرد ریزد پر  نشاط آدمی باشد چهل سال        
آدمی به حسب جسم و خلقت است که از عالم خلق است، نه به حسب روح که از عالم امر است، 

  :چه این که هم او فرموده است
  آنچه در آینـه جـوان بینـد            پیـر در خشـت خـام آن بینـد        

ارسی ادلّه شیخ رئیس را  در شرح تجرید خواجه طوسی به فدرجاتھ اهللا رفعجناب استاد عالمه شعرانی 
از نمط سوم و نمط هفتم اشارات در تجرّد نفس ناطقه، به فارسی ترجمه فرموده است و شرح و بسط 

سینا   که ابناي ادلّه«: داده است، و دلیل نخستین آن همین دلیل دوم گنجینه است و عبارتش این است
یعنی (تر است از ادلّه مصنف  سبتر و هم منا تر و محکم در نمط هفتم اشارات آورده هم دقیق

با مقام تعلیم چون که از اسهل و محسوس شروع کرد، و ما اول ) خواجه طوسی در تجریداالعتقاد
  .تعالی شاءاهللا ادلّه او را ذکر کنیم، آنگاه به تقریر و شرح کتاب پردازیم ان

ده شود و ابوعلی فرموده است قاعده در قواي جسمانی آن است که هر جسم کهنه و فرسو
گردد، چشم و گوش و حواس دیگر هم که جسمانی و تابع  ضعیف گردد عمل او هم ضعیف می

شود  شود، پس معلوم می تر می ماند یا قوي گردند، اما عقل به حال خود می اند نیز فرسوده می جسم
 شود، گوییم همان وقت اگر گویند بسیاري اوقات عقل در پیري ضعیف می. عقل تابع جسم نیست

شود براي استدالل کافی است که آن را مجرّد بدانیم اگرچه وقت دیگر ضعیف  که ضعیف نمی
شود مثل آن که اگر خواب یک دفعه تعبیر صحیح داشته باشد کافی است براي اثبات رؤیاي 

  .تعبیر باشد صادقه، گرچه هزار بار بی
لیم آنها دشوار است بر شوند از این جهت تع الفکر  می و اگر کسی گوید پیران همیشه ضعیف

خالف کودکان و نوجوانان؛ گوییم آموزش متوقّف بر قوه متخیله و متفکّره است که البته این قوه 
 اما علوم انباشته در اذهان آنان و حکم و تصدیق و التفات ,جسمانی است و در پیران ضعیف است

  :اند شود و گفته به دقایق امور در پیران ضعیف نمی
  پیر در خشت خام آن بیند   آنچه در آینه جوان بیند                

شود نتیجه تجارب است، و اگر بینی  اگر گویی آن عقل که در کهولت و شیخوخت قوي می
تر بودن عقلش؛  تر است از جوان براي بسیاري معلومات و تجربیات او است نه قوي پیري عاقل



مسک نکردیم زیرا که فرضاً معقوالت پیر بیشتر نشود گوییم اوالً ما به زیادتی یا نقصان معقوالت ت
  . دلیل را کافی است,و همان باشد که بود

دیگر آن که آنچه انسان بداند بیش از طفل نوزاد که تازه زبان باز کرده و سخن گفتن آموخته 
ی است، به وسیله قوه عاقله است و هر اندازه از آن در پیري مانده باشد براي اثبات تجرّد نفس کاف

الفالسفه و امثال آنها  و اعتراضات امام فخر و تهافت. مانند دیدن یک چیز براي اثبات باصره
  . غیر تضییع وقت چیزي عائد نخواهد شد,خزعبالت و ال طائل است و از آن

و اگر پیران بدان حد باشند که بیش از طفل نوزاد هیچ ندانند و همه چیز را فراموش کرده 
گفتیم نفس انسان مجرّد نیست، اما یک پیر در میان   آب و حرکت و خواب را، میباشند حتی معنی

گوییم نفس انسان جسمانی نیست مگر آن که  افراد بشر معنی کلمه آب را فراموش نکرده باشد، می
  ».در بدن قوه براي ادراك کلی پیدا کنیم و هرچه کوشیدند نیافتند

است که » گنجینۀ گوهر روان«م دلیل شصتم کتاب شریف دلیل دومی که ما اکنون در صدد بیان آنی
اند حضرتشان  حضرت استاد در درس شصت و سوم دروس معرفت نفس به شرح و بسط آن پرداخته

  :فرمایند در دروس معرفت نفس می
این دلیل در کتاب . گوییم در این درس نیز از تجرّد نفس ناطقه از ماده و احکام آن سخن می

مسکویه را به فارسی ترجمه  عبارت ابن. مسکویه و غیره آورده شد االعراق ابنةارپیشینیان چون طه
شود و هرچه بارش  ال جسمانی است خسته میف که اَث,بارش  این که تن از حملِ کنم و آن می

 به عکس آن حقیقتی که به نام روح و شود،  ضعف و فتور و خستگی آن بیشتر میشود بیشتر می
. شود یم هرچه بارش، که معارف و علوم است بیشتر شود نیروي آن بیشتر مییاب روان در خود می

  .پس این حقیقت غیر از تن است
ایم که روانِ  از این دلیل عالوه بر این که نتیجه گرفته.  در موضوع مذکورادلّهاین بود یکی از 

بیعت است، نتیجه راي طŁȿات است و گوهر او حقیقتی ا و عاري از احکام ماده و مادیانسان مبرّ
ت در علوم و معارف ت به حسب کثرت و قِلّگیریم که تفاوت انسانها در انسانی دیگر نیز از آن می

تر است و امتیاز بین افراد  ه انسان علوم و معارف او بیشتر است، انسانچهر. و کسب حقایق است
ق را ئ علوم و حقاانسان از این رو و به این سبب است و اگر کسی بیشتر از دیگري سرمایۀ

  .تر است تحصیل کرده است این کس از آن دیگري انسان



گوییم همچنان که نورها که از   تشبیه کنیم، میحسی را به نور  اگر حقایق و حکممثَلبه 
تر از نور  ت و ضعف نور است، هر نوري که شدیدتر و قويّ دیگر تفاوت دارند تفاوتشان به شدیک

و امتیاز آنها از یکدیگر نیز به اختالف مراتب نورهاست، همچنین امتیاز دیگري است باز نور است 
و این بدیهی و فطري . انسانها از یکدیگر در انسانیت از اختالفِ مراتبِ انوار علوم و معارف است

 اختالف و تفاوت هیکل و اندامشان ارزش انسانی ندارند، بلکه به اختالف ماست که انسانها
در حقیقت، وجه امتیاز انسان از . دت و ضعف سرمایۀ معارف داشتن استدرجات جانشان در ش

سایر جانوران نیز به همین داشتن کمال انسانی است بلکه امتیاز در میان افرادِ یک جنس باز 
  . برگشت به همین بینش و هوش و معرفت است
ت و سکنات و شود که همۀ آثار وجودي از حرکا و نیز از این ادلّۀ مذکور نتیجه حاصل می

ادراك حسی آن، از آن حقیقتِ به نام روح و نفس ناطقه است، و به تعبیر دیگر این همه آثار 
وجوديِ انسانها اطوار ظهورات و تجلیات آن مبداء آثار است، و این وحدت و تشخّصِ ظاهرِ 

  167».انسان و ایتالف اعضاء و جوارح همگی از آن گوهر گرامی است
کنیم، دلیل شصت و یکم  ین جا براي تجرّد عقلی نفس ناطقه بدان تمسک میسومین دلیلی که در ا

است که در درس هفتاد و سوم دروس معرفت نفس مورد شرح قرار گرفته » گنجینۀ گوهر روان«رسالۀ 
 دلیل دیگر در تجرّد نفس ناطقه اینک«: فرمایند حضرت استاد عالمه در دروس معرفت نفس می. است

  :کنیم ابن مسکویه نقل به ترجمه می»  االعراقةطهار«یل را از این دل. آوریم می
تشوق طباع بدن به لذّات جسمانیه است و تشوق حقیقت به نام نفس به معرفت معارف و 

  بع از لذّات جسمانیه طّالاند و ب حقایق، میل این به اموري است که به مراتب افضل از امور جسمیه
  :می در دفتر چهارم مثنوي و در دفتر پنجم آنانصراف دارد؛ به قول ملّاي رو

  جان گشایـد ســوي باال بـالهـا        در زده تــن در زمیــن چنگالهــا           
  هرکه کاه و جو خورد قربان شود        هـر کـه نور حق خورد قـرآن شود           
  یحـان و گُـل آغـاز کنخوي معده زین کَه و جو باز کن        خـوردن ر           
  کشـد کشد       معـدة دل سـوي ریحـان می معدة تن سـوي کَهــدان می           
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پس این حقیقت گوهري است وراي بدن و اَجلّ و اکرم و اعالي از جسم، و تفاوت او با 
این . هایشان است جسم و جسمانیات به حکم سنخیت بین ظرف و مظروف چون تفاوت خواسته

هم معدة تن : دانیم که به قول ملّاي رومی بینیم و به یقین می ونه میل را در خودمان بالبداهه میدو گ
شما اآلن براي کدام غذا در این زاویۀ . داریم و هم معدة دل و هر یک را غذاي مخصوصی است

اید و سبب چیست که میل و رغبت روزانۀ هر یک شما بیش از  مسجد سبزه میدان آمل گرد آمده
ها  نویسید، این درسها و بحث شنوید و می گردد و با تمام اشتها و اشتیاق این حرفها را می پیش می

غذاي کدام معده است؟ اگر معدة دل از جنس معدة تن بودي غذاي هر دو یکسان بودي، ولی ببین 
  .تفاوت میان دو غذا از کجاست تا به کجا

آن جناب موجز نویس بوده و رسائل . لم استمعلم ثانی ابونصر فارابی یکی از مفاخر عالم ع
متعدد تألیف کرده است که هریک در موضوع خود فردند، از آن جمله کتاب فصوص اوست، در 

 از جوع بولیموس نام برده ,کند و به مناسبت بحث فص بیست و چهارم آن از لذّت و اَلَم بحث می
دارد و حال این که بدنش از  ش می است که مبتالي بدان طعام را ناخواي است و آن بیماري

غرض این که همچنان که بیماري بولیموس معدة تن را از احساس اشتها باز . شود گرسنگی آب می
شود، همچنین معدة دل را  غذایی آب می کند با این که بدن از بی دارد و گرسنگی را حس نمی می

یعنی معارف و سیر به ماوراي شود که آدمی را از تحصیل گُل و ریحان  این بیماري عارض می
دارد و به غذاي معدة تن که کاه و جو است سرگرم  طبیعت و انس به عالم قدس حقایق باز می

  :به قول ملّاي رومی. کند می
  »از شقاوت دور باشد و ازشرف        او نبیند جز که اصطبل و علف              

  .دهیم ه میسخن در تجرّد عقلی نفس ناطقه را در همین جا خاتم

  عقل نظري و عقل عملی 
همچنان که اشاره کردیم اخص خواص انسانی عقل و ادراك معانی کلّی مجرد تام از ماده و رسیدن 

ادراك معانی کلی اعم از ادراك اموري است که به عمل . به معرفت مجهوالت تصوري و تصدیقی است
لذا عقل به دو قسم عقل نظري یا نیروي . ندشو شوند و یا اینکه اصالً به عمل مربوط نمی مربوط می

  .شود بینش و عقل عملی یا نیروي کُنِش تقسیم می



بدین معنی که عقل عملی موجب تصرّفات . عقل عملی مبداء افعال است و عقل عملی مبداء انفعال
عقل شود اعنی مبداء افعال عقلیۀ نفس ناطقه عقل عملی است، در مقابل آن  و افعال گوناگون نفس می

پذیرد و  نظري است که چون به حسب استعداد و قابلیت وجودي خویش از مفارقات نوریه تأثیر می
  .اند یابد آن را مبداء انفعال دانسته بدین طریق استکمال می

: فرمایند  در درس صد و دوم دروس معرفت نفس میفداه روحيزادة آملی حضرت استاد عالمه حسن
اند و به اشتراك  لحاظ قواي آن به عقل عملی و عقل نظري قسمت کرده نفس ناطقه را به فالسفه«

اند و اشتراك اسم همان اشتراك لفظی است و جهت  اسم، لفظ عقل را بر آن قوي اطالق کرده
عملی مصدر فعل است و عقل نظري مبداء انفعال و  اشتراك لفظی در این مقام این است که عقلِ

به اعتبار تأثیر اختیاري آن در بدن، که موضوع : شود یم میبیانش این است که قواي نفس تقس
این عقل عملی است، و به اعتبار تأثّر نفس از مافوقش  تصرّفات نفس است و نفس مکمل آن است،

و به عبارت دیگر .  مستکمِل است، این عقل نظري استدکه به حسب استعدادش در جوهرِ خو
باشد و به این لحاظ کار او فعل و تکمیل و تأثیر  ینفس را نظري به مادون او که بدن است، م

باشد و به این   مخرِج او از نقص به کمال است، می  مفارقِ است؛ و نظري به مافوق او، که عقلِ
  ».لحاظ در راه استکمال و انفعال و تأثّر است

ل عملی جناب شیخ رئیس بوعلی سینا در انتهاي فصل اول مقالۀ پنجم نفس شفا، عقل نظري و عق
انسان در امور کلّی «: فرمایند کنیم؛ ایشان می اند که ما اکنون آن را با اندکی توضیح نقل می را بیان نموده

و جزئی داراي تصرفاتی است، بدین معنی که در معانی کلیه صاحب استنباط و آراء کلّیه بوده و در 
اما در امور کلّیه فقط . شود اشی میاي است که از همان آراي کلّیه ن اعمال جزئیه صاحب آراء جزئیه

زیرا کسی . کند اگرچه ممکن است این اعتقاد در قالب عملی جزیی باشد اعتقاد پیدا کردن کفایت می
اي  کند از این اعتقاد فقط ساختن خانه که اعتقاد کلّی به نحوة ساخت و چینش بنایی را مثالً پیدا می

افعال به امور جزئی تعلق گرفته و از آراء جزئیه صادر زیرا . شود مخصوص در همان ابتدا صادر نمی
شود، در حالی که کلّی از آن جهت که کلّی است نه به این فعل جزئی اختصاص دارد و نه بدان فعل  می

گیریم که آراء و اعتقادات کلّیه اگرچه ممکن است در قالب فعل خاصی  پس نتیجه می. جزئی دیگر
بنابراین انسان داراي .  نیست که آراء کلیه به افعال جزئیه اختصاص یابندظهور یابند اما این بدان معنی

باشد و آن را عقل نظري گویند و نیز داراي قوة دیگري است  اي است که به آراء کلیه مختص می قوه
باشند و  که به اندیشه نمودن در امور جزیی که سزاوار فعل یا ترك هستند یعنی داراي سود و زیان می

  .گویند یابد و آن را عقل عملی می گویند، اختصاص می خیر و شر و خوب و زشت میبدان 



اي است که از  بدین معنی که صدور افعال از عقل عملی به حسب استنباط وي از آراي کلیه
شود و چون ادراك کلی و استنباط از مقدمات کلی بر عهدة عقل نظري است  مقدمات کلیه حاصل می

به عنوان مثال عقل . گیرد قل عملی به کمک و استعانت عقل نظري صورت میپس صدور افعال از ع
نظري اعتقاد کلی دارد که هر فعل خوبی باید انجام شود و از این مقدمۀ کلیه استنباط کلی دیگري 

سپس وقتی . نیز چون فعل نیکی است پس باید انجام شودکند بدین عنوان که صدق و راستگویی  می
ی از را به واسطۀ استخراج همان جزئجزیی را انجام دهد آن دق و راستگویی عقل عملی خواست ص

  .دهد راي کلیِ حسنِ صدقِ مطلق انجام می
گیرد و غایت آن این است  ل درست یا نادرست انجام مینوعی قیاس و تأمواسطه عمل جزیی به 

زیرا در افعالی که . م دهدکه انسان از امور ممکنه فعل خاصی را بر اساس رأیی جزئی در آینده انجا
گیرد که آیا  لی صورت نمیحتماً باید انجام شود و نیز در افعالی که ممتنع است انجام شود فکر و تأم

لی پیرامون انجام یا ترك آنها صورت آن را انجام دهیم یا ندهیم، و نیز در امور گذشته هم فکر و تأم
که قوة عقل عملی حکم به انجام فعلی   پس از آن.گیرد چرا که اساساً چنین چیزي ممکن نیست نمی

جزئی نمود قوة قصد و تصمیم این حکم را فرمانبرداري کرده و بدن را براي انجام آن به حرکت وا 
دارد، چنان که همین قوة قصد و تصمیم در حیوانات احکام قواي دیگري چون وهم و خیال را  می

اي که براي ادراك کلیات تعبیه شده و  ال جزئی از قوهپس عقل عملی براي انجام افع. کند پیروي می
یعنی در مثال . گیرد عقل نظري نام دارد، مقدمات کبري را اخذ نموده و در عمل جزئی آنها را به کار می

این : گوید کند و به عنوان صغراي قیاس می اي به نام صدق را ادراك می قبل عقل عملی ابتدا فعل جزئیه
عقل . جوید ی نام دارد، سپس براي ساختن کبراي قیاس از عقل نظري مدد میفعلی جزئی راستگوی

بدین ترتیب عقلی . راستگویی فعل نیکی است: گوید نظري هم حسن راستگویی را امضاء نموده و می
کبرایی که عقل نظري در اختیار او قرار عملی با صغرایی که خود در اختیار داشت و نیز با استعانت از 

مقدمۀ کلی دیگر که آن را هم از عقل بر این که راستگویی حسن است و نیز با استعانت از داد مبنی 
جزئی  گیرد که این فعلِ سنی سزاوار انجام است، نتیجه مینظري اخذ نموده مبنی بر این که هر فعل ح 

  .خاص باید انجام شود
عقل نظري همیشه به بدن و عقل عملی در همه افعال خود به بدن و قواي بدنی محتاج است، اما 

الحدوث است به بدن و قواي  نیۀقواي بدنی نیازمند نیست، بلکه فقط در حدوث خود که نفس جسما
  .باشد بدنی محتاج و در غیر آن زمان از احواالت دیگر به ذات خود مستغنی از بدن و قواي بدنی می



 نفس محدود در این دو حقیقت و هیچ یک از عقل نظري و عقل عملی، نفسِ انسانی نیستند، یعنی
کدام از این قوا به  باشد و هیچ نیست، بلکه نفس آدمی حقیقتی است که داراي این قوا و قواي دیگر می

باشند، بلکه نفس با تمامی قوایش جوهري منفرد بوده  تمایز عزلی و بینونت حقیقی، جداي از نفس نمی
کند  آوردن به تمام جهت به آالت، تمامیت پیدا نمیو داراي استعداد افعالی است که برخی جز با روي 

  .و برخی از آنها نیاز اندکی به آالت دارند و برخی دیگر هرگز به آالت نیازمند نیستند
پس همچنان که گفتیم جوهر نفس انسانی استعداد آن دارد که به ذات خود و به کمک موجودات 

 نیازي به استعانت موجودات مادون نداشته باشد و مجرد عقلی استکمال یابد، استکمالی که در آن هیچ
اي است که  اي به نام عقل نظري حاصل است و آن به گونه این استعداد براي نفس به واسطۀ قوه

همچنین نفس آدمی . شود احتراز جوید تواند از هرگونه آفاتی که با مشارکت بدن عارض بر نفس می می
این استعداد براي نفس . اموري که الیق بدان است تصرف نمایداستعداد آن دارد که با مشارکت تن در 

اي به نام عقل عملی حاصل است و عقل عملی رئیس آن دسته از قوایی است که  نیز به واسطه قوه
اما مادون عقل نظري و عقل عملی قوایی است که پس . باشد نفس به جهت بدن مادي داراي آن قوا می

  .گردند نفعت بدن افاضه میاز استعداد یافتن بدن براي م
اي به نام عقل عملی است لذا علم اخالق براي نفس  الزم به توضیح است که چون انسان داراي قوه

اخالق قواعد و قوانینی است علم «:  هزار و یک نکته آمده است994در نکتۀ . قرار داده شده است
و جامعه خویش براي تحصیل راجع به صفات و اعمال اختیاري انسان نسبت به خود و خانواده 

علم اخالق هم علم . خیر و سعادت که باید انسان آنها را داشته باشد و براي خود تحصیل نماید
است و هم عمل زیرا که فقط دانستن این که چه عمل نیکو و چه عملی زشت است کافی نیست 

ژان ژاك روسو . یدبلکه باید سعی کرد که عمل نیکو را به جا آورد و صفات نیکو را دارا گرد
اي  معتقد بوده است که خواندن علم اخالق در مقابل عمل ضرورت ندارد چون در هر کسی قوه

دهد و فطرت متمایل به خیر است، فقط علم اخالق دانستن  هست که نیک و بد را تشخیص می
 به توان پذیرفت زیرا که هرچند اکثر مردم ولیکن این عقیده را نمی. اصطالحات و فروض است

حسب فطرت متمایل به خیرند و اگر نبودند تربیت آنها غیر مقدور بود، مع ذلک شکّی نیست که 
تذکر و بیان و نصیحت در ترویج اخالق مردم و تشکیل مدینه فاضله مدخلیت تام دارد، چنان که 

قیم سیره ارباب عقول از حامالن وحی و معلمان الهی بشر و غیر هم بر این نهج قویم و صراط مست
  ».است



شود؛ قسم اول آن ادراك اموري  شود که عقل نظري به دو قسم تقسیم می از آنچه گفتیم روشن می
است که هیچ تعلّقی به عمل ندارند مثل علم به آسمان و زمین و فلک و ملَک و مبناي حکمت نظري 

این که راستگویی اند، مثل علم به  قسم دوم ادراك اموري است که متعلّق به عمل. بر این قوه است
و نیز گفتیم افعالی که از عقل . گویی قبیح است و مبناي حکمت عملی بر این قوه است حسن و دروغ

باشد و چون استنباط مقدمات کلیه  شود بر اساس رأي کلی مستنبط از مقدمات کلیه می عملی صادر می
کند زیرا عمل بدون   میپس عقل عملی به واسطه استعانت از عقل نظري عمل. کار عقل نظري است

 اهللا از این اصل باید به سرّ حدیث رسول. علم محقق نمی شود، پس عقل عملی تابع عقل نظري است

  !راه یافت، فافهم» العلم امام العمل و العمل تابعه «: که فرمودوآلھ علیھ اهللا صّلى
  ؛168)الرّجال قوامون على النساء(علم مرد و عمل زن است که: اگر خواستی بگو

  دین و دنیا بدین دو آماده           علم نر آمد و عمل ماده              
گیرد اما عقل عملی یا قوة کنش به اکمال  عقل نظري یا قوة بینش به استکمال فکري انسان تعلّق می

گیرد، یعنی انسان بدین قوه هماره در پی آن است کاري را  بدن و خانه و معاش و معاد آدمی تعلق می
اش را در حد اعتدال نگه دارد و قوا به خواستۀ خود، او را  ام دهد که براي او نافع بوده و قواي بدنیانج

گیرد به  پس عقل عملی تعلق می. به هر طرف نکشانند و او را از سعادت الیق خود محروم نسازند
ه طاقت ایشان، بر گیرد ن فعلی که در تحت اختیار اوست لذا در عقل عملی وسع افراد معیار قرار می

خالف عقل نظري که غایت آن رسیدن به سرّ و حقیقت موجودات عینی است و آن بیرون از اختیار 
آدمی است، بدین معنی که انسان چه بخواهد و چه نخواهد حقایقی در خارج موجودند و قابلیت 

 افراد را معیار قرار فهمیدن و دارا شدن آنها در انسان وجود دارد، به همین خاطر در عقل نظري طاقت
انّ الفلسفۀ استکمال النفس االنسانیۀ بمعرفۀ نظم العالم نظماً عقلیاً «: اند اند نه وسع ایشان را، و فرموده داده

  ».على حسب الطاقۀ البشریۀ لیحصل التشبه بالباري تعالى
واهد حقایق را از خ عقل عملی به این سو ناظر است اما عقل نظري دائماً نظر به آن سو داشته و می

گیرد، اما عقل  تدبیر و کسب و فعل و بناي عقل عملی، جزئی است و به جزئیات تعلق می. باال اخذ کند
عقل نظري : به تعبیر حاجی سبزواري در تعلیقات بر اسفار. گیرد نظري به کلیات مرسلۀ مطلقه تعلق می

  169.لی متعلّق به تعقّل کیفیت عملبه تعقّل معلوماتی که غیر مقدور ما است اما عقل عم متعلّق
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در عین حال باید توجه داشت که تمایز عقل نظري و عقل عملی به فصول نیست، بدین معنی که 
به تعبیر . این دو مرتبه دو نوع جداي از هم نیستند، بلکه تفاوت آن دو به اعراض خارج از ذات است

 که هر دو شأنی از شئون نفس ناطقه دیگر تغایر عقل نظري و عقل عملی صنفی است نه نوعی، چرا
  .بوده و نفس در وحدت جمعی خود، همۀ این قوا را به یک وجود در خود دارد

اند براي طیران در عالم قدس و هرچه  بنابراین عقل نظري و عقل عملی به منزلۀ دو بال نفس ناطقه
به تعبیر . تر خواهد بود لتر و کام نیرو و قدرت این دو بال افزون باشد پرواز در عوالم وجود قوي

اند که  علم و عمل به منزلت دو بال نفس ناطقه«:  هزار و یک کلمه29حضرت استاد عالمه در کلمۀ 
کند پروازي که در نشأت شهادت داخل در  پایان پرواز می ین دو بال در عوالم بیابه اندازه نیروي 

  .گردد شود، و در عالم غیب ظاهر در نشأت شهادت می عالم غیب می
  »آنی چو هزار سالت اي دوست    پرواز برون ز حد و احصا            

بدان که آدمی را دو عقل است که به «: فرماید جناب حاجی سبزواري در مقدمه اسرارالحکم می
 حال در هر دو جنب بالقوه است و اگر اصالح شوند لو در او. منزلۀ دو بال هستند براي روحش

یکی عقل . گیر باشد ج ملکوت پرواز کند وگرنه مثل مرغی بی پر و بال، زمینتواند به آنها به او
اند حکما از  نظري و دیگري عقل عملی و اصالح این دو به علم و عمل باشد و چون اهل تأیید کم

اند؛ حکمت الهی اعم و اخص و حکمت  هاي نظریه تدوین کرده براي اصالح عقل نظري حکمت
هاي عملیه  مت منطقی، و از براي اصالح عقل عملی نیز حکمتریاضی و حکمت طبیعی و حک

 المدن و حکمت تدبیر المنزل، چه حکمت سۀسیااند، حکمت تهذیب االخالق و حکمت  نگاشته
اهللا علماً و عمالً به قدر طاقت  قتعریف شده است به استکمال نفس انسانیه به تخلّق به اخال

تبشری...«  
بیند که او را دو  آن که در معرفت نفس دقیق شود می«: آمده است صد کلمه 52 و نیز در کلمه

له و اقوه نظري را قوه عالّمه و نیروي بینش گویند و عملی را قوة عم: قوة نظري و عملی است
کند تا  اند که بدانها به اوج حقایق طیران می این دو قوه به منزلت دو بال نفس. نیروي کنش گویند

  ».رسد می وادخلی جنّتیات اللقاء و جنت ذجنۀبه 

نَّ  إ*و العصر *بسم اهللا الرحمن الرّحیم (« : فرماید جناب خواجه طوسی در تفسیر سورة عصر می
اى (الّا الذین امنوا  * )اى االشتغال باالمور الطبیعیۀ و االستغراق بالنفوس البهیمیۀ(االنسان لفی خُسر 



اى ( و تواصوا بالحق )اي الکاملین فی القوة العملیۀ(حات  و عملوا الصال )الکاملین فی القوة النظریۀ
 و الذین یکملون اخالق الخالئق(وتواصوا بالصبر)  بالمعارف النظریۀالّذین یکملون عقول الخالئق

  . »170))یهذّبونها
 که بعضی اصحاب به امام است  الّسالم علیھحدیث سوم از کتاب عقل و جهل کافی از امام صادق

ما عبِد به الرحمن و اکتسب به :  یعنی عقل چیست؟ امام در جواب فرمود!؟ما العقل: ندعرض کرد
اصحاب . شود  یعنی آن حقیقتی است که خدا بدان مورد پرستش قرار گرفته و بهشت کسب می.الجنان
 :فرمود آیا او عاقل نبود؟ و امام ؟ یعنی پس آنچه در معاویه بود چه بود!؟هفالذي کان فی معاوی :گفتند

 یعنی آن قوة منکرة قبیحه شیطنت است که شبیه .تلک النکراء تلک الشیطنۀ و هى شبیهۀ و لیست بالعقل
  .به عقل است اما خود عقل نیست

العقل ما عبِِد به الرحمن و اکتسب به «: جناب مال صالح مازندرانی در شرح قول حضرت که فرمود
الى القوة النظریۀ المسماة بالعقل النظري و الى القوة العملیۀ هذا التعریف اشارة  «:فرمایند می» الجنان

المسماة بالعقل العملی، اذ باالولى یعلم المعارف االلهیۀ و االحکام الشرعیۀ و األخالق الحسنۀ النفسانیۀ، و 
 »نانو بالعلم و العمل یتم نظام عبادة الرحمن و اکتساب الج. بالثانی یعمل بها و یهذب الظاهر و الباطن

یعنی این تعریف حضرت براي عقل اشاره به عقل نظري و عقل عملی است که با اولی معارف الهی و 
کند و ظاهر و باطن را تهذیب  فهمد و با عقل عملی بدان عمل می احکام شرعی و اخالق حسنه را می

  .شود نماید و با علم و عمل نظام عبادت رحمن و اکتساب جنان تمام می می
ه کمال انسان و تکمیل وي غیر را به حسب عقل نظري و عقل عملی اوست و رئیس خالصه اینک

 لذا ,طاعت فرع بر معرفت است.  اهللاعۀکماالت معتبر در قوة نظري معرفت اهللا است و در قوة عملی طا
اگر نفس ناقص باشد «: جناب محقق الهیجی در فصل هفتم باب چهارم مقاله سوم گوهر مراد فرماید

 با آن که از اهل ذکاء : حاصل نشده باشد او را فضیلتی و کمالی به حسب قوه نظريدر علم و
 و هیلم به کمال مر او را حاصل بود لیکن تقصیر کرده باشد در تحصیل کماالت عرباشد و شعو

اعتقادات حقّه و ال محاله ناقص خواهد بود در عمل نیز، چه عمل بدون علومِ اعتقادات نفعی 
و چون از اهل ذکاء است بر سذاجت و سادگی فطري نیز باقی نمانده خواهد بود نتواند داشت، 

ه و منافی  حقیقی علوم حقّد باطله و آراي سخیفه را که مضادئبلکه معتقد خواهد بود مر عقا
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ایل شود خُلدي که مانع بود از احساس زبدن و   از کندحقیقت ذات نفس است، پس چون مفارقت
  171»...آینه واقع خواهد شد در عذاب الیمبه اَلم جهاالت، هر 

  مراتب عقل نظري
و اما هر یک از عقل نظري و عقل عملی خود داراي چهار مرتبه می باشند؛ و اما مراتب عقل 

  .عقل هیوالنی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد: نظري عبارتند از
اي پذیرش صور علمیه گوناگون، یعنی عقل هیوالنی همان استعداد و قابلیت اولیه نفس است بر

آید و با آن متّحد  عقل هیوالنی به علت لطافت و تجرّدش به هر چیزي روي آورد به صورت او در می
شود و وجه تسمیۀ این عقل به هیولی، آن است که همچنان که هیوالي اولی در عالم ماده قابلیت  می

 از عقل آدمی نیز قابل پذیرفتن صور علمیه مختلف پذیرش صور طبیعی گوناگون را داراست، این مرتبه
  .است

دومین مرتبه عقل نظري عقل بالملکه است و آن این که آدمی پس از پذیرش صور علمیه اولیه به 
واسطه عقل هیوالنی، در مرحله دوم با معقوالت اولی که همان اولیات و تجربیات و مشاهدات و 

بدیهیات و اولیات که همان علوم اولیۀ کسب . شود ند آشنا میمتواترات و فطریات و حدسیات هست
باشند و انسان به واسطۀ  اند می اند آلت اکتساب نظریات که معقوالت ثانیه و علوم مکتسبه شده نفس

کند، لذا  بدیهیات، نظریات را کسب کرده و بدانها قدرت و ملکه انتقال به نشئه معقوالت ثانیه را پیدا می
. شود ه که مرحله کسب ملکه انتقال به نشئه معقوالت ثانیه است تعبیر به عقل بالملکه میاز این مرحل

  .هاي علوم نظري گویا علوم بدیهیۀ عقل در این مرتبه، بذرهایی هستند براي حصول میوه
وجه تسمیۀ دیگر این مرتبه از عقل نظري به عقل بالملکه آن است که مراد از ملکه وجود در مقابل 

زیرا در این مرتبه نفس به وجوداتی که همان . اند ست و نفس را در این مرتبه عقل بالملکه نامیدهعدم ا
شود برخالف مرتبۀ قبل که نفس فقط قابلیت پذیرش آنها را دارا بود و از  اند متلبس می علوم بدیهیه

چرا که . سبه نیز می شوداز عقل بالملکه تعبیر به قوة کا. فعلیت وجود آنها در خود عاري و برهنه بود
. باشد عقل بالملکه، علوم بدیهیه را بالفعل در خود داشته و بدانها قوة کسب علوم نظریه را نیز دارا می

  .پس عقل هیوالنی قوه استعداد پذیرش معقوالت اولی است
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و عقل بالملکه مرتبۀ کسب و آشنایی عقل آدمی است با معقوالت اولی و آماده شدن براي کسب 
  .نظریات

سومین مرتبه عقل نظري، عقل بالفعل است و آن هنگامی است که انسان قدرت بر استحضار علوم 
چون در این مرحله عقل آدمی از قوه به فعل رسیده است لذا از این مرتبه . نظري را کسب کرده است

  .تعبیر به عقل بالفعل می شود
 هنگام حضور کماالت و معارف علمی در چهارمین مرتبه عقل نظري عقل بالمستفاد است، و آن

شود و وجه تسمیه آن به عقل  نزد نفس است که از این حضور صور علمیه تعبیر به عقل بالمستفاد می
بدین بیان روشن . بالمستفاد این است که این مرتبه مستفاد، از عقل فعال یعنی همان جبرئیل امین است

آید، بلکه عقل بالمستفاد، نفسِ حضور  ل آدمی به شمار نمیشود که عقل بالمستفاد یکی از قواي عق می
باشد، برخالف هر یک از مراتب عقل هیوالنی و عقل بالملکه و  حقایق علمیۀ نوریه در ذات فرد می

  .آیند اي از قواي نفس بوده و از قواي عقل نظري به شمار می عقل بالفعل که قوه 
ه گونه است؛ یا استعداد استحصال است بدان عقل توان گفت استعداد در عقل نظري بر س پس می

هیوالنی گویند، یا استعداد استکساب است بدان عقل بالملکه گویند، یا استعداد استحضار است بدان 
  .باشد عقل بالفعل گویند و مرتبۀ چهارم که کمال محض است همان عقل بالمستفاد می

صد و دوم دروس معرفت نفس مراتب عقل  در درس فداه روحيزادة آملی حضرت استاد عالمه حسن
. اند که گفتار ما در این موضع مستفاد از همان بیان عرشی است نظري را بسیار روان و شیوا بیان نموده

  :فرمایند ایشان می
نفس انسانی را از این جهت که قابل است همۀ صور را بپذیرد عقل هیوالنی گویند که او را «

اند؛ یعنی همچنان که هیولی قابل پذیرفتن صور طبیعی از بسائط  ي کردهّ تشبیه به هیوالي اولی ماد
کند نه انضمامی،  و مرکبات مطلقاً می باشد و با هر یک آنها ترکیب اتحادي در وجود پیدا می

همچنین نفس انسانی قابل پذیرفتن صور علوم و معانی است مطلقاً و با هریک آنها اتحاد وجودي 
 وِزان علمیهخالصه، وِزانِ نفس با صور .  ابا نداردعلمیهرفتن هیچ صورت کند و از پذی پیدا می

  .، که آنچه در عالم کیانی است در عالم انسانی استطبیعیههیولی است با صور 
ّلیات و بدیهیات آشنا  پس از عقل هیوالنی عقل بالملکه است، که نفس در این مرحله به او

 را معقوالت اولی نیز گویند، آلت اکتساب نظریات، که معقوالت شود و این علوم اولیه، که آنها می
کند و بدانها قدرت  باشد که به واسطه و اِعداد آنها اینها را کسب می اند، می ثانیه و علوم مکتسبه



 و قدرت و سلطنت ملکهمان » ملکه«کند که  اکتساب و ملکۀ انتقال به نشأه معقوالت ثانیه پیدا می
  . است

 بالملکه عقل بالفعل است، و آن گاهی است که نفس ملکه و اقتدار بر استحضار پس از عقل
 حاصل در خویش هر وقت بخواهد تواند ملکَتِعلوم نظري را تحصیل کرده است و به منّت و 

ّت به فعل  کنند که از قو در این حال، نفس را تعبیر به عقل بالفعل می. نظریات را به دست آورد
  .رسیده است

اند، در نزد گوهر نفس  ن خودِ معقوالتِ ثانیه، که کماالت علمی و معارف نوري عقلیو چو
اند، حضورِ این معقوالت را عقل مستفاد گویند، از این جهت که آن حقایق علمی از  حضور یافته

مخرِجِ نفوس از نقص به کمال که او را به زبان فالسفه و حکما عقل فعال و به زبان مذهبیون 
القدس شأنی از شئون عالم  شود که روح گویند و در بعد دانسته می لقدس و جبرییل میا روح

ماوراي طبیعت است، استفاده شده است، ولی هر یک از عقل هیوالنی و عقل بالملکه و عقل 
 عقل مستفاد قوه نیست بلکه نفسِ حضور امااي از قواي نفس است  ایم قوه بالفعل چنان که گفته

  .ۀ بالفعل در نزد نفس استمعقوالت ثانی
مبداء آن چنان که قوة کتابت براي طفل : قوه نظري به حسب شدت و ضعف مختلف است

  تعلّمِ کتابت است، و منتهاي آن چنان که براي قادرمستعد امیِاست، وسط آن چنان که براي 
 و یوالنی نامند، قوة نفسِ مناسبِ مرتبت اولی را عقل ه. نویسد کتابت است که هرگاه بخواهد می

  ». مرتبۀ اخیر را عقل بالفعل مناسبِ و قوة نفسِملکهرا عقل بالمتوسط  مرتبۀ  مناسبِقوة نفسِ
اند، ولی در حقیقت، مطلب فوقِ منفعل شدن عقل  نامیده» عقل منفعل«اي عقل هیوالنی را  و اما عده

 قابل نیست بلکه نسبت فعل به هیوالنی است زیرا نسبت صورت علمیه با عقل هیوالنی نسبت مقبول با
فاعل است که اشتداد وجودي آن است به انوار علوم و معارف که از موجودِ مفارقِ ثابتِ باقی که 

شود و این  مخرج نفوس از قوه به فعل است به اِعداد حصول استعداد در عقل هیوالنی به آن افاضه می
  . به عرض محضر خواهد رسیدهمان معناي اتحاد علم و عالم و معلوم است که در بعد

و نیز باید دانست که نفس ناطقه انسانی در مقام عقل هیوالنی به منزله ماده و تعقالت وي به منزله 
  !صورت است، فافهم

جناب شیخ رئیس بوعلی سینا در نمط سوم اشارات بسیار نیکو توانسته مراتب چهارگانه عقل 
: فرماید حق سبحانه و تعالی در کریمۀ نور می. بیق دهد سورة مبارك نور تط36نظري را با تمثیل آیۀ 



) يرد فی زجاجۀٍ الزجاجۀ کأنَّها کوکب اهللا نور السوات و االرض مثل نوره کمشکاةٍ فیها مصباح
یوقَد من شجرةٍ مبارکۀٍ زیتونۀٍ ال شرقیۀٍ و ال غربیۀٍ یکاد زیتها یضیء و لو  لَم تَمسسه نار نور على 

 خدا نور ـ 172)هدي اهللا لنورهِ من یشاء و یضرب اهللا االمثال للناس و اهللا بکل شىءٍ علیمنور ی
مثَل نورش به مشکاتی ماند که در آن چراغی روشن باشد و آن چراغ در میان . آسمانها و زمین است

 شرقی اي است درخشان و روشن از درخت مبارك زیتون که با آن که اي که تأللو آن گویی ستاره شیشه
آن که روغنی آتش او را برافروزد  و غربی نیست اما شرق و غرب جهان بدان فروزان است و بی

بخشد که پرتو آن نورِ حقیقت بر روي نور معرفت قرار گرفته و خدا هر  خودبخود جهانی را روشنی می
به همۀ امور داناست زند و خدا  که را خواهد به نور خود هدایت کند و این مثَلها را خدا براي مردم می

  .ـ 
 در شرح دروس اشارات تمثیل این آیه را بسیار خوش فداه روحيزادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن

ترها در دیوارهاي  اي که اغلب قدیمی مشکات عبارت است از تاقچه: فرمودند نمودند و می بیان می
منتهی بعضی از . دادند انه قرار میکردند و بر آن چراغی براي روشن ساختن خ هایشان تعبیه می خانه

هاي رنگارنگ قرار  اي با شیشه ساختند؛ به طوري که براي آن محفظه ها را خیلی با سلیقه می این تاقچه
بستند، آن گاه وقتی نور  ساختند و چراغ را به اندرون آن فرستاده و در آن را می داده و دري براي آن می

لذا از مشکات به . شد کرد، به رنگهاي گوناگون دیده می گذر میهاي رنگارنگ مشکات  چراغ از شیشه
  .اند که مراد از آن همان تاقچه خاص است دان نیز تعبیر نموده چراغ

اکنون براي سوخت چراغ از نفت سفید . هر مصباح و چراغی، مایعی براي سوختن نیاز دارد
تر از آن، از پی روغن براي  داشتند و پیش کنند، اما قبالً نفت سیاه را بدین کار منظور می استفاده می

کرد و نور بسیار  ور می یکی از این روغنها که آتش را خیلی خوب شعله. کردند سوخت استفاده می
اصوالً در میان اشیایی که . شد روغن زیتون بود روشنی ایجاد نموده و هیچ دودي از آتش متصاعد نمی

  .تر خواهد بود تر و زالل تر باشد آتش آن هم صافی یفتر و لط اند هر چه شیء خشک افروزینۀ آتش
در میان درختان از آن درختی که حاجب و مانعی در قسمت شرق خود داشته باشد، مثالً کوهی در 

کنند،  سمت شرق آن باشد و مانع رسیدن نور خورشید صبحگاهی بدان شود، تعبیر به درخت غربی می
و اما از درختی که حاجب در قسمت . بیند  از ظهر آفتاب مییعنی آن، درختی است که فقط هنگام بعد

به همین . شود بیند تعبیر به درخت شرقی می غرب خود دارد و فقط صبحها از قسمت شرق آفتاب می
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کنند و  منوال اهل معرفت از مطالب علمی عالی و از مبحث شریف رفیع، تعبیر به کالم مشرقی می
ز عالم حس نیست بلکه فوق عالم حس و حقیقتی وراء حقایق عالم مرادشان این است که این مطالب ا

اما در این جا غرضمان از درخت شرقی آن درختی است که فقط صبح از نور خورشید . طبیعت است
  .برخوردار بوده و بعد از ظهر از نور آن محروم است

هتر از میوة باشد ب اگر چه میوة درختی که صبح آفتاب خورده و به اصطالح درخت شرقی می
درختی است که فقط بعد از ظهر آفتاب دیده، اما هم میوة درخت شرقی و هم میوة درخت غربی 
نسبت به میوة درختی که هم صبح آفتاب دیده و هم بعد از ظهر و در اصطالح به درخت نه شرقی و نه 

بح تا شام یکسره در هاي درختی که از ص اعنی میوه. اي هستند هاي کدر و تیره غربی معروف شده، میوه
تر از  تر و صافی معرض آفتاب بوده و نه حاجب در مشرق دارند و نه حاجب در مغرب، بسیار زالل

لذا طبق این اصل روغن درخت . اند با بعد از ظهر هاي درختانی است که یا صبح آفتاب دیده میوه
که هنوز آتشی بدان نرسیده زیتونی که نه شرقی است و نه غربی، بسیار زالل و صافی است، به طوري 

شود که هم خود صاف و  کند و فروغ دارد و اگر آتشی بدان رسد نور علی نور می گویا نورافشانی می
  .زالل است و هم آتش بر صافی و زاللی آن افزوده است

یکی از اطالقات عقل نظري، منّه و استعدادي است که در انسان موجود بوده و انسان بدان قوه، 
این قوه که در مسیر تکامل و استکمال عقالنی است در ابتدا . گردد طوبی و مدرِك کلّیات میشجره 

هیچ فعلیتی نداشته و از هر گونه فعلیتی خالی است، بلکه چون مایع و خمیري است که قابل پذیرش 
  .کنند صور علمیۀ گوناگون است لذا از آن تعبیر به عقل هیوالنی می

ل براي نفس به حسب فطرت حاصل است و آن همان تهیؤ و آمادگی محض پس مرتبه اولی از عق
این مرتبه اعنی عقل هیوالنی به مثَل همانند آن مشکات است فی ذاته . براي ادراك معانی معقوله است

در مرتبۀ دوم وقتی انسان عقل هیوالنی را . از خود نور ندارد، اما از قابلیت پذیرش نور برخوردار است
 انداخت و بر اثر شنیدنها و کاوشها و برخوردها تجربیاتی در هر فن براي او حاصل شد به به کار

این سرمایه و فعلیت اولی، آن ملک و دارایی است که انسان . یابد اموري که مکسوب اوست علم می
عقل . کنند ه میلذا از این مرتبه تعبیر به عقل بالملک. شود بدان استعداد تحصیل معقوالت ثانی را دارا می

هاي رنگین است که فی نفسه شفاف بوده و قابلیت براي  بالملکه به مثَل، مانند آن زجاجه و شیشه
  . پذیرش نور بیشتر را داراست

اي از ایشان به جهت شوقی که  دسته. و اما مراتب مردم در تحصیل معقوالت ثانوي مختلف است
کنند، اعنی براي فهم هر مجهولی نیازمند  معقوالت میبه کسب نظریات دارند، با حرکت فکریه طلب 



اند که  اند، به مثَل مانند آن درخت زیتون این افراد که به اصحاب فکر معروف. به تفکر کردن هستند
اعنی . بذاته استعداد نور شدن را دارایند، لکن بعد از حرکت کردن زیاد و تحمل سختیهاي بسیار

یق ناچارند همچون آن درخت زیتون راهی طوالنی را براي پذیرا اصحاب فکر نیز براي کشف حقا
  .شدن نور بپیمایند

اند که بدون  تر از اصحاب فکر در مرتبۀ عقل بالملکه، اصحاب حدس قرار دارند، ایشان کسانی قوي
 اند به مثَل یابند، این دسته که مؤید به روح قدسی حرکت فکریه بلکه به سهولت به معقوالت ظفر می

اند که نسبت به درخت زیتون اقرب براي پذیرا شدن نور هستند، تا جایی که خود  همانند آن روغن
  .کنند بذاته از فرط زاللی و صافی نورافشانی می

کند، یعنی در این  در مرتبۀ سوم عقل نظري، انسان اقتدار بر استحضار معقوالت ثانیه را پیدا می
وم نظري در صقع ذات فرد بالفعل حاصل است، این مرتبه که مرتبه همۀ معقوالت ثانوي و تمامی عل

  .همان مرتبۀ عقل بالفعل است به مثل، مانند آن مصباح و چراغ است
باشد که نور علی  مرتبۀ چهارم مرتبۀ حضور معقوالت ثانویه است و آن همان عقل بالمستفاد می

و عقل فعال هم . نیز نور دیگري استنور است، چرا که صور معقوله نوراند و نفسِ پذیراي این صور 
که افاضه کنندة خیرات بر عقل بالفعل و مخرِج نفس از نقص به کمال است به مثَل، همچو آن آتشی 

  .سازد است که مصابیح آفاق و انفس را مشتعل می
خالصه این که همچنان که مصباح در زجاجه و زجاجه در مشکات قرار دارد، عقل بالفعل نیز در 

بدین معنی که استعداد استحضار که همان . بالملکه و عقل بالملکه نیز در عقل هیوالنی قرار داردعقل 
باشد و نیز استعداد  مرتبه عقل بالفعل است مترتب بر استعداد اکتساب که مرتبه عقل بالملکه است می

ل مانند پس عقل بالفع. باشد اکتساب مترتب بر استعداد محض که مرتبه عقل هیوالنی است، می
اي است که در  اي به نام عقل بالملکه قرار دارد و عقل بالملکه نیز زجاجه مصباحی است که در زجاجه

  .مشکات عقل هیوالنی قرار دارد
نکتۀ بسیار مهمی که در این جا قابل ذکر است این است که تباین مراتب عقل نظري، تباین عزلی و 

 عقل بالقوه است که قَوي شده است و نیز عقل بالفعل به تمام ذات نیست، بلکه عقل بالملکه همان
به تعبیر دیگر جوهر ذات نفس ناطقه که به عینه همان . همان عقل بالملکه است که اشتداد یافته است

اش، عقل مفارق گردد و ماهیت و حقیقت عقل بالقوه منقلب  عقل بالقوه است به حسب اشتداد وجودي
یعنی بنابر حکم محکم حرکت در متن جوهر طبیعی، . مفارق گرددو متبدل به حقیقت و هویت عقل 

نفس در مقام طبع از مرتبۀ عقل بالقوه و نقص وجودي خود بر اثر استکمال جوهر ذاتش به مرتبه کمال 



رسد و از  یابد و به مرحلۀ عقل بالفعل می وجودي عقل بالفعل یعنی عاقل و معقول بالفعل ارتقاء می
اي جسمانی که بالقوه مفارق عقلی است به  س بنابر رأي سدید حکمت متعالیه قوهپ. گردد مفارقات می

  .گردد حرکت در جوهر و تبدل ذاتی شیء و استکمال وجودیش مفارق روحانی البقاء می
شود و به حسب  و نیز باید توجه داشت که این مراتب نسبت به هر یک از نظریات اعتبار کرده می

 طوري که نفس نسبت به بعضی از نظریات در مرتبه عقل هیوالنی و نسبت به به. گردد آنها مختلف می
بعضی دیگر عقل بالملکه و نسبت به بعضی دیگر عقل بالفعل و نسبت به بعضی دیگر عقل مستفاد 

  !باشد، فافهم می
پردازیم به ذکر مراتب عقل عملی که آن نیز چهار قسم  حال می. مراتب عقل نظري را بیان نمودیم

  .ستا

  مراتب عقل عملی
یعنی . تجلیه و تخلیه و تحلیه و فناء: اند که عبارتند از و اما براي عقل عملی چهار مرتبه ذکر کرده

انسان براي رسیدن به اوج سعادت و کمال ناچار است عالوه بر تقویت در مراتب عقل نظري، مراتب 
ص حیوانیت به ذروة علیاي انسانیت چهارگانه عقل عملی را نیز طی کرده تا بدین طریق از حضیض نق

  . نائل شود
 138 مآثر آثار مباحث مربوط به سه مقام تجلیه و تخلیه و تحلیه و نیز در لطیفۀ 137ما در لطیفۀ 

ایم که  کتاب مذکور مقام فناء و درجات و اطالقات آن را از آثار حضرت مولی در یک جا جمع نموده
  :پردازیم متی از آنها میاکنون در این فراز از بحث به نقل قس

مرتبۀ اولی، که او را تجلیه خوانند، آن است که نفس قوا و اعضاي بدن را به مراقبت کامله در 
تحت انقیاد و اطاعتِ احکام شرع و نوامیس الهیه وادار نموده که اطاعت اوامر و اجتناب از منهیات 

یه در بدن نمایان شود و در نفس هم شرعیه را به نحو اکمل نماید تا پاکی صوري و طهارت ظاهر
و براي حصول این مرتبه، علمِ فقه بر . رفته خوي انقیاد و ملکۀ تسلیم براي ارادة حق متحقّق گردد رفته

  . دار این امر است طبق طریقۀ حقّۀ جعفریه، کافی و به نحو اکمل عهده
فاسد اجتماعی و انفراديِ اخالق مرتبۀ ثانیه، که آن را تخلیه نامند، آن است که نفس به مضار و م

رذیله و خویهاي پلید آگاهی یابد و به تدبر در عواقب وخیم آنها در دنیا و عقبی، بر طبق دساتیر مقرّره 
در فن علم اخالق، آن صفات ناپسند را از خود دور و محو نماید، همچون کبر و حسد و حرص و 

و این کار . رذیله که در کتب اخالق ثبت استبدبینی به خلق و خودخواهی و باقی صفات  شهوت و



در معالجاتِ روحانی و طب الهی همچون خوردن مسهالت و داروهاست براي رفع اخالطِ فاسده در 
  .معالجۀ جسمانی در طب طبیعی

مرتبۀ ثالثه، که آن را تحلیه نامند، آن بود که پس از حصول تخلیه و رفع موانع، خود را به زیور 
و این . و خویهاي پسندیده، که در نظام اجتماع و فرد تأثیر بسزا و عمیق دارند، آراسته کنداخالق نیک 

خود پاکیزگیِ باطن و طهارتِ معنویه است که تا این معنی حاصل و متحقّق نشود، آدمی در باطنْ آلوده 
ب روحی و و این کار در ط. و نجس خواهد بود، هر چند که ظاهرِ بدنْ محکوم به پاکی ظاهري است

معالجۀ نفس، مانند خوردن غذا و استعمال دواي مقوي است که براي تولید نیرو و قوت در بدن در 
  . برند طب جسمانی به کار می

گانۀ فوق، از برکت صفا و پاکی روح، در نهاد آدمی جاذبۀ  و پس از حصول و تحقّق مراتب سه
وب شدنِ قهري است به عالم حقیقت و سرد محبت به حضرت حق پیدا گردد، که تولید آن از مجذ
و رفته رفته محبت شدید نماید، و اشتعال و . شدن از عالم مجازي که عرصۀ ناپایدار ممکنات است

و این مقام را که مرتبه چهارم . خبر شود خود و بی افروختگی عجیب در روح عیان گردد، و از خود بی
  . از کمال قوة عملیه است، فناء گویند

ضیحاً گوییم که انسان در تمامی مراحل کماالت وجودي خود اعم از کماالت مراتب عقل نظري تو
و عقل عملی، صرف نظر از مقام فناء که اعلی مرتبت عقل عملی است، اصل شخصیت و اِنیت خود را 

انقیاد گانۀ تجلیه و تخلیه و تحلیه، در تحت  یعنی اگرچه آدمی پس از تحصیل مراتب سه. باشد دارا می
حق سبحانه درآمده و تمامی صفات رذیله خود را محو نموده و خود را به زیور اخالق و خویهاي 
پسندیده آراسته کرده است، اما هنوز هویت و شخصیتش باقی است و تا هنگامی که انانیت باقی است 

ار رود تا انسان شود، یعنی باید حجاب حدود و قیود کن نهایت لذت قرب که عینیت است محقَّق نمی
  . باقی به بقاي حق گردد

   آئیـن دکـان خودپرستی باقی است     تا یک سرموي ازتو هستی باقی است              
   این بت که زپندار برستم باقی است      گفتـی بـتِ پنـدار شکستـم رستـم               

شود، حتی این فناي  در ذات احدي میاي از خودي ندارد و محو  در مقام فناء انسان هیچ مشاهده
  . بیند، بلکه اساساً خودي ندارد تا طورِ آن را مشاهده کند خود را نیز نمی

و اما مرتفع شدن و نابود گشتن حدود شیء مستلزم رفع وجود شیء نیست، یعنی اگر حدود و 
ام فناء از حدودش لذا عارف در مق. قیود شیئی از بین رفت، چنین نیست که وجود آن نیز باطل گردد

شود که هیچ اسم و رسمی و اساساً هیچ حدي ندارد و بدین طریق  عبور کرده و وارد در حقیقتی می



پس فناء یعنی از حد عبور کردن نه از دست دادن وجود، فناء یعنی . گردد باقی به بقاي سرمدي می
  .تخیل ضیق و تنگی هستی را پاره کردن و به هستی مطلق رسیدن

وجود دارد که ذکر آن را به مواضع  محق و طمس و محو براي مقام فناء سه رتبه به نامهايو اما 
  .کنیم دیگر واگذار می

  اتحاد عقل و عاقل و معقول 

یکی از نکات مهمی که در ذیل مبحث عقل باید طرح شود قضیۀ اتحاد معقوالت با عاقل، بلکه 
اقل و معقول فقط منحصر در عاقل و معقول نیست عینیت معقوالت با عاقل است، اگرچه بحث اتحاد ع

بلکه تمامی مدرکات آدمی اعم از محسوس و متخیل و متوهم با مدرِك اتحاد داشته و همه عین 
اند و تمایز مدرك و مدرِك به بینونت وصفی است نه بینونت عزلی منتهی به جهت این که  مدرِك

 اوست لذا بحث اتحاد مدرك با مدرِك را در ذیل مباحث شرافت آدمی از دیگر موجودات به قوة عاقله
  .اند عقل مطرح کرده

در صحیفۀ مستطاب اتحاد عاقل به معقول در این  فداه  روحیزادة آملی حضرت استاد عالمه حسن
  :فرمایند باره می

 بحث از اتحاد عاقل به معقول , سائر و در کتب و رسائل دائر استۀکه آنچه در السنبدان  «
 ولی مخفی نماند که بحث در پیرامون اتحاد عاقل و معقول در کتب و رسائل بر سبیل  ,تاس

اختصاص و انحصار نیست که فقط عاقل با معقولش متحد باشد و در حاس با محسوس و یا در 
ل این اتحاد نباشد، بلکه اتحاد مدرِك به مدرك قوة واهمه با موهوم و یا در قوه متخیله با متخی

ولکن چون ادراك معقوالت در نشأه طبیعت اختصاص به انسان دارد که صاحب ... لقاًاست مط
بها از انواع حیوانات ممتاز است، و  نفس مدرکۀ معقوالت و کلیات است ـ و بدین گوهر گران

یابد همان ادراك  آید و بدان مجد و عظمت می آنچه براي انسان من حیث هو انسان به کار می
از  اند ـ بحث را به اسم اتحاد عاقل و معقول،  اند و محیط بر زمان و مکان اتلیمعقوالت است که ک

  ».اند جهت شرافت آن عنوان کرده
دار بوده و در گذشته نیز قائلین و طرفداران بسیار  مسأله اتحاد عاقل و معقول از دیرباز بسیار ریشه

اند اما  ین مطلب اظهار اضطراب نمودهجناب شیخ رئیس بوعلی سینا هم اگر چه اوائل در ا. داشته است



بعدها در کتابهاي دیگرشان چون الهیات شفا به اتحاد نفس ناطقه با معقوالت تصریح و تنصیص 
 در این مقصد اعلی و مرصد اسنی کتابی به غایت شگفت موسوم به فداه روحيحضرت مولی . اند فرموده

 پرداخته و ادلّۀ در باب را به کالمی شیوا و شیرین دارند که به بحث پیرامون آن» اتحاد عاقل به معقول«
  .اند که طالبان استضائه نور حقیقت را کافی و وافی است بیان نموده

مدعی این است که هر صورت مجرّد اعم از این که قائم به ذات خود باشد و یا این که به انشاء 
ورت مجرد قائم به ذات خود، عقل نفس مجرد شده باشد، عقل و عاقل و معقول است، یعنی نه تنها ص

و عاقل و معقول است بلکه آن صوري را که نفس ناطقه به وزان صورت مادي در صقع ذات خود 
یابند عقل و  کند نیز با نفس اتحاد وجودي نوري پیدا کرده و چون با نفس اتحاد وجودي می انشاء می

این نیست که جوهر عاقل اعنی نفس ناطقه با البته مراد از اتحاد عاقل به معقول . عاقل و معقول هستند
شود، زیرا قبالً اشاره کردیم که این  اشیاء خارج از خود چون جمادات و نباتات و حیوانات یکی می

اند و معلوم  اشیاء، خارج از صقع وجودِ نفس معلوم بالذاتِ نفس، نیستند بلکه معلوم بالعرض وي
جود نفس ناطقه و در متن ذات او متحقق است و مندك بالذات آن حقیقت معقوله است که در صقع و

در وجود اوست که وجود معقول بالذات همان وجود نفس است مگر این که صورت علمیۀ معقول 
  . بالذات شأنی از شئون نفس بوده و هیچ امتیاز و جدایی بینشان نیست

ت به حسب مفهوم متحد و نیز مراد از اتحاد عاقل و معقول این نیست که نفس ناطقه با معلوما
پس بنابر اتحاد عاقل و . باشد است بلکه سخن در اتحاد نفس ناطقه با معلوماتش به حسب وجود می

معقول، وجود معقول همان وجود عاقل است نه آن که مفهوم معقول، عقل و عاقل باشد از حیثیت 
  . ماهیت و کلی طبیعی

است؛ یکی از آن ادلّه برهان ماده و صورت و اما براي موضوع مذکور ادلۀ متعددي اقامه شده 
اي  دانیم که هیوالي اولی عالم اجسام قابلیت پذیرش هر صورت جسمیه می: در تقریر آن گوییم. است

به تعبیر دیگر هیوالي اولی چون قوه محض است یعنی فعلیتی براي او نیست از متحد . را داراست
 اگر آن را هیوالي اولی و ماده اولیۀ پذیرش صور فرض کنیم مثالً نطفه که. شدن با هر فعلیتی ابا ندارد

اي است که به محض پذیرش  هیچ ابایی از پذیرش صورت مضغه و علقه و عظام ندارد، و آن به گونه
وقتی هیوالي عالم . شود صورت مضغه مثالً، با آن صورت اتحاد وجودي برقرار کرده و متبدل بدان می

عالم عقلیات که همان مرتبۀ اول مراتب عقل نظري به نام عقل هیوالنی جسمانی چنین باشد هیوالي 
است و در شدت لطافت و تجرّد قرار دارد، به طریق اولی قابل پذیرش صور معقوله و متحد شدن 



بدانها است، به طوري که این عقل هیوالنی به علت لطافت و تجرّدش به هر چیز روي آورد به صورت 
  : حالی او این است شود و زبان حالِ بی ن متحد میآید و با آ او درمی

   از ضعف به هر جا که نشستیم وطن شد                           
 در درس پانزدهم کتاب شریف اتحاد عاقل به معقول در تقریر دلیل فداه روحيحضرت استاد عالمه 

 اده به صورت است که آنچهعقل هیوالنی نسبت به صور علمیه چنان است که م«: فرمایند مذکور می
گردد و همچنان که یک  شود نفس با آنها متحد می به واسطۀ واهب الصور به نفس افاضه می

شمار جسمانی را  هیوالي شخصی ولو به حرکت جوهري کما هو الحق در هر آنی صور بی
یولی یعنی بلکه هرگاه ه. گردد همچنین است نفس با صور کثیرة علمیه پذیرد و متحد با همه می می

ماده جسمانی با صورت جسمانیه متحد شود اتحاد نفس در مرتبۀ عقل هیوالنی از جهت لطافت و 
   173».ّد از غواسق ظلمانیه مادیه است اولی خواهد بود ّي و مجر تجرّدش با صورت علمیه که معر

رك است مطلقاً ترین ادلۀ اتحاد عاقل به معقول بلکه مدرِك به مد ترین و روشن دلیل مذکور از کامل
براي تحقیق بیشتر دلیل مذکور به درس پانزدهم دروس . اي در قبول آن نیست که کوچکترین دغدغه

  .اتحاد عاقل به معقول رجوع شود
براي اختصار و اعتماد به فهم خوانندگان عزیز از آوردن ادلۀ دیگر براي اثبات مدعاي خود که 

ك به مدرك بود صرف نظر کرده و همین یک دلیل را براي همان اتحاد عاقل به معقول بلکه اتحاد مدرِ
شویم نه تنها صورت معقوله متحد با جوهر عاقل است  دانیم و بار دیگر متذکر می اثبات مطلب کافی می

بلکه صورت موهومه با جوهر متوهِّم و صورت متخیل با جوهر متخیِّل و صورت محسوسه با جوهر 
یک حقیقت نفس است که جمیع صورتهاي مدرکه از معقول تا حاس متحد بوده و در همه جا 

محسوس همه به علم حضوري نزد او حاضرند، بلکه شأنی از شئون نفس بوده و وجودي جز وجود 
  .نفس ندارند
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  اصول اخالق انسانی 
دانیم که به مناسبت بحث از عقل نظري و عقل عملی، اصول اخالق انسانی را  در این جا نیکو می

  .ماییمبیان ن
یکی از آنها این است که . اند علماي علم اخالق براي خُلق آدمی انشعابات زیادي ذکر کرده

شوند و آن  اصول اخالق انسانی نظر به قواي عقل نظري و عقل عملی به چهار قسم تقسیم می: اند گفته
ل نظري صفت عبارتند از حکمت و شجاعت و عفّت و عدالت؛ بدین بیان که از تهذیب و پاکی قوة عق

حکمت و از تهذیب عقل عملی مایل به دفع ضرر، صفتِ شجاعت و از تهذیب عقل عملی مایل به 
جذبِ نافع، صفت عفّت و از اجتماع ملکاتِ حکمت و شجاعت و عفت، صفت عدالت حاصل 

  .شود می
توضیح آن این که براي هر یک از قواي عقل نظري و عقل عملی، حد اعتدال و حد افراط و 

جنسِ همه فضایل حد اعتدال این قواي عقل نظري و عقل عملی و جنس همۀ رذایل . ریطی استتف
و » جربزه«افراط در نیروي بینش آدمی که همان عقل نظري است . حد افراط و تفریط این قواست

آیند و حد اعتدال آن که همان  شود که هر دو نقص آدمی به شمار می  نامیده می»غباوة«تفریط در آن 
  . آید است کمال آدمی به شمار می» حکمت«

کند  افراط در نیروي کُنِش نفس ناطقه که همان عقل عملی است و حرکت براي جذب مالیم می
نامند که این هر دو نقص انسان است  می» خمود«ـ حرص و ولع در شهوت ـ و تفریط در آن را » شَره«

  . است کمال آدمی است» عفت«و حد اعتدال آن که همان 
و نیز افراط در نیروي کُنِش نفس ناطقه که همان عقل عملی است منتهی حرکت براي دفع نامالیم 

نامند که این هر دو نیز نقص انسان  ـ ترسویی ـ می» جبن«باکی ـ و تفریط در آن را  ـ بی» تهور«کند  می
  . است، کمال انسان است» شجاعت«است و حد اعتدال آن که همان 

اي است که از اجتماع ملکات اعتدالی حکمت و عفت و شجاعت   عدالت ملکههمچنان که گفتیم
شود و این  ـ قبول ظلم کردن ـ نامیده می» انظالم«و تفریط در آن » ظلم«شود و افراط در آن  حاصل می

  .هر دو زشت و ناپسند است



انسانی اي در کتاب مستطاب حکمت الهی در بیان اصول اخالق  جناب عالم ربانی الهی قمشه
نیروي دانش ( یکی قوة عقل نظري :نفس ناطقه را از لطف الهی دو قوه عطا شده است«: فرمایند می

پس هرگاه نفس در قوة دانش و هوش ). نیروي کُنِش و حرکت(و یکی قوه عقل عملی ) و فکرت
به حد معتدل است، نه در طرف افراط و تفریط، یعنی هوشش از آنچه باید ادراك کند تجاوز 

کرده و بلندتر نرود و نیز به آنچه باید فهم کند برسد و کوتاه نماند، این کیفیتی است در نفس ن
پس حکمت به معنی کیف نفسانیِ اعتدال قوه هوش و . شود» حکمت«ناطقه که از آن تعبیر به 

و چون این قوة دانش و هوش راه افراط . دانش است، مانند ملکۀ تیراندازي است که به هدف زند
» شیطنت« و »نکراء« و »جربزه«ید و از آنچه باید فهم کند تجاوز کرده و آن جا نایستد، از آن به پو

و چون . آن هوش مانند تیراندازي است که از هدف تجاوز کند و بلندتر از نشان زند. تعبیر شود
ز آن تعبیر در این قوه تفریط و قصور و کندفهمی باشد و به آنچه معموالً باید ادراك کند نرسد، ا

آن قوه مانند تیراندازي است که تیرش به نشان نرسد و . شود» کودنی«و » بالدت«و » حمق«به 
  .و این صفت سرآمد تمام صفات کمالیه و ملکات فاضله است. کوتاهتر از هدف بماند

به حد اعتدال است، ) نیروي حرکت و کُنِش(؛ و اما اگر نفس در قوة عقل عملی ملکۀ عدالت
اي است که هر چه براي او کاري سزاوار و عملی راجح است تواند کرد و اقدام  اراي ملکهیعنی د

بر آن عمل بر او مشکل نیاید و هر چه کاري ناروا و نامناسب مقام انسانیت است از آن خودداري 
پس عدالت، ملکه و کیفیت نفسانی است که . تعبیر کنند» عدالت«به آسانی تواند کرد، آن ملکه را 

نسان به واسطۀ آن ملکه، آسان به کارهاي خیر و درخور مقام انسان پردازد، و از کارهاي زشت ا
  . ناروا نسبت به نفس ناطقه دوري گزیند

اَال هللا الدین (: و عدالت بنده با خدا، خلوصِ طاعت و پذیرشِ دستور رسالت است، که فرمود
الت با خلق به حسن سلوك با نیک و بد و عد. شرك و ریا مطیع باشد  یعنی خدا را بی.174)الخالص

اِنّ اهللاَ یأمرُکم بالعدل و (: مردم است، و ترك جور و ظلم در حق آنان، که در کتاب الهی فرموده
  .175)اإلحسان
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انسان صفت ) نیروي دانِش(و رئیس ملکات فاضله و اشرف صفات کمال در قوة عاقله 
فِ کمالِ قوة دانش، مانند ذکاوت، است که ذکر شد؛ و در تحت فرمان آن هر وص» حکمت«

نیروي (و رئیس ملکات فاضله و اوصاف عالیه در قوة عامله . فکرت، محبت و غیره منطوي است
است که در تحت حکم آن هر خُلق و ملکۀ نیکوي ملکوتی مندرج » عدالت«انسان صفتِ ) کُنِشِ
  . است

 براي جذب مالیم و  قوة کنش نفس ناطقه که حرکتملکۀ عفت و ضد آن شهوت و شره؛
کسب لذت کند، هرگاه معتدل باشد، یعنی نه راه افراط پوید که شهوت و میل مفرط به لذاتِ 

 او را از لذات عقلی روحانی باز دارد و نه تفریط در اِعمال شهوت کند که به  جسمانیحسیِ
ّت   که اثر قواختیار، خود را از حظوظ طبیعت و لذایذ جسمانی محروم سازد، آن حال اعتدال را

والتَنْس ( :در این مقام کتاب الهی فرموده. خوانند» ملکۀ عفت«نفس و تسلط روح بر جسم است 
  .176)نصیبک من الدنیا و ابتَغِ فی ما آتاك اهللاُ الدار اآلخرة

و آن اثر ضعف . ّي یعنی شهوتِ مفرط به لذّات ماد. است» شَرِه«و اما افراط این ملکۀ عفت 
تی همت که شهوات جسمانی بر نفس ناطقه غالب آید و او را مغلوب و محکوم نفس است و پس

  .خود سازد، و از لذات روحانی و خیرات و کماالت ابدي اخروي محروم گرداند
ّتِ شهوت حرکت براي جذب مالیم و  ؛ چون نفس ناطقه به قوملکۀ شجاعت و نیروي توانایی

به مزاحمی برخورد که از نیل به لذتش منع کسب وصول به لذات قواي خود کند، ممکن است 
پس، غضب قوة مستقلی نیست، . ْ قوة غضب عطا فرموده کند؛ در این حال خداي متعال براي دفاع

. بلکه معاون قوة شهوت و تابع آن است تا مانع را از بین ببرد و به لذت و کمال الیق خود برسد
گاه دارد، یعنی در آن جا که باید از خود دفاع ْ جانب اعتدال را ن ّتِ غضب در دفاع حال اگر قو

ترس و اندیشه دفاع کند و به طریق افراط نرود که در دفاع از حق خود، ظلم و جور به  کند بی
دیگران روا دارد و تفریط هم در این قوه نکند که موجب اتالف و تضییع حقوق خود و دیگران 

س شجاعت کیفیتی است در نفس که به پ. خوانند» شجاعت«ّت غضب را  شود، این ملکۀ قو
 و انظالم به عزّت و اقتدار و تسلط مقهوریتتوان از حق خود دفاع کرد و از ذلّت و  واسطۀ آن می

  .رسید
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 بلند و همتنفس و و صفات شریفۀ بسیاري به وجود این قوه مربوط است، مانند عظمت 
 و صفا و صدق و حلم و غیرت و سخاوت و اقدام بر امور بزرگ و تحمل شداید و مروت و وفا

اش ظلم و تکبر و  باکی است، که الزمه و بی» تهور«و ضد صفت شجاعت در طرفِ افراطْ . غیره
و تن به ) انظالم(اش ظلم کشیدن  و ترسناکی است، که الزمه» جبن«غرور است؛ و از طرف تفریطْ 

  . استدنائت و پستی دادن و بددلی و مغلوب اوهام و خیاالت باطل شدن 
تابع شهوت است، پس مشتهی، یعنی » غضب«ّت  و باید این نکته را متذکر بود که چون قو

لذا مردم پست . تر است شجاعت و همت انسان در نیل به آن بیشتر است متعلق میل، هر چه عالی
همتی که متعلق میل و شهوت آنان تنها لذات پست مادي و کماالت حیوانی است هرگز شجاع 

ه موضوع آن لذات بدن است، و بدن را هرگز به خطر و هالکت براي رسیدن به آن لذت نیستند، چ
الروح که شهوات و میلولشان متوجه امور عالی و مقاصد بلند عقلی  اما مردمان بزرگِ قوي. نیفکنند

اند آنان به حقیقت داراي ملکۀ  و اغراض روحانی است و در طلب حق و مشتاق حسن مطلق
د که به آسانی جان را در مخاطرات و شداید و جنگها در راه مقصود اصلی ان شجاعت و همت

و اما از مردمی که غرضشان منحصر به لذات جسمانی . آفرینش و غرضِ نهایی وجود فدا کنند
باکی، که شبیه شجاعت است، صادر تواند شد، لیکن شجاعت حقیقی در آنها  ّر و بی است تهو

  .نیست
مستعلیه است و به طور کلّی، این صفات و ملکات فاضلۀ چهارگانه، صفات عالیه الزمۀ نفوس 

که به اتفاق انبیاء و حکماء، فضیلت و شرافت حقیقی انسان به آن مربوط است، یعنی صفاتِ کمال 
مذکوره از حکمت و عدالت و عفت و شجاعت و تمام فروع آنها، سرچشمۀ حقیقی و سبب اصلی 

ت و استعالي  جمال حق و کمال مطلق و بزرگی روح و قوآن در نفس، معرفت خدا و محبت به
تر، آثار این صفات  الیه او بزرگ تر است و معشوق و مشتاقٌ که هرچه نفس عالی  نفس ناطقه است،

لذا مثَل اعالي این صفات در عارفان و عاشقان حق، که انبیاء و اولیا و  در او بیش پدیدار است،
 مرتبۀ اتم و اکمل و اعالي آن اوصاف در نفسِ مقدس حضرت و. آشکار است اند،  حکماي الهی

به خصوص در شجاعت و عشق و فداکاري  السالم علیھعلی و حضرت وآلھ علیھ اهللا صّلىختمی مرتبت، 
خالصه نسبت مستقیمی بین . مانند بود که حق را عارف و عاشقی بی] بود[ ، السالم علیھحضرت حسین 

لیۀ اوصاف کمالیه است، که محقّقاً هر کس معرفت وي بیشتر و مراتب معرفت و خداشناسی با ک



رزقنا اهللاُ معرفتَه و محبتَه و شُهود جاللِه . تر است اوصاف کمال او بیشتر است علم و ایمانش کامل
  177».و جماله

 بیان هر یک از اجناس در ةالسعاد و نیز جناب عالم متبحر مال احمد نراقی در کتاب شریف معراج
چون که دانستی که اجناس و سر فضایل چهارند پس اجناس رذایل و «: نه رذائل فرمایدگا هشت

کار فرمودن فکر است در زاید که  »جربزه«هشت خواهند بود و رذیله که ضد حکمت است یکی 
آن که سزاوار است و عدم ثبات فکر در موضعی معین و این از طرف افراط است و دیگري 

ر است و کار نفرمودنِ آن در قدر ضرورت یا کمتر از آن و این در بالهت و آن معطل بودن فک
شود، و دو در   تعبیر می»جهل بسیط« و از دوم به »فطانت«طرف تفریط است و گاهی از اول به 

 که آن رو آوردن به اموري است که عقل حکم به احتراز از آنها »تهور«مقابل شجاعتند؛ یکی 
و آن رو گردانیدن است از چیزهایی که نباید » جبن«است و دیگري نماید و این از طرف افراط  می

 که عبارت از غرق شدن »شره «رو گردانید و آن در جانب تفریط است، و دو در برابر عفتند؛ یکی
در لذات جسمانیه بدون مالحظۀ حسن آن در شریعت یا به حکم عقل و این افراط است و دیگري 

ه است به قدري که ترك کند آنچه از براي حفظ بدن یا بقاء نسل  و آن میراندن قوة شهوی»خمود«
 که تصرف کردن در حقوق »ظلم«ضرور است و این تفریط است، و دو در ازاي عدالتند؛ یکی 

مردم و اموال آنهاست بدون حقّی و این افراط  است و دیگري تمکین دادن ظالم را از ظلم بر خود 
  178»...وجود قدرت بر دفع آنآن شخص بر سبیل خواري و مذلت با 

  :شیخ شبستري در مثنوي گلشن راز اصول اخالق انسانی را چنین به نظم در آورده است
  

  وعفت، شجاعـت حکمت ازوي اصول خلـق نیـک آمـد عدالـت         پس          
  و کردار         کسی کو متصف گردد بدین چـار گفتار است  راست حکیمی          
  و دل آگه         نـه گـریـز باشـد و نـه نیـز ابلـه به حکمت باشدش جان          
  همچون خمود ازوي شده دور به عفت شهوت خود کرده مستور         شره          
  شجـاع و صـافـی از ذلّ و تکبـر        مبـرا ذاتــش از جبــن و تهــور          
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  شـد         ندارد ظلـم از آن خلقـش نکو شدعدالت چون شعـار ذات او         
  است  است        که از افـراط و تفریطش کرانه همه اخـالق نیکـو در میانه        
  میانه چون صراط مستقیـم اسـت         ز هـر دو جانبش قعـر جهیم است        

نه و اعتدال اخالق است، همچنان که از اشعار فوق نیز مستفاد است طریق نجات قدم در سِلک میا
  . روي و هم تفریط و کاستی موجب انحراف و دوري از صراط مستقیم است زیرا هم افراط و زیاده

  است کمال را اقصی   جسم  ظهور نیکویی در اعتدال است        عدالت         

  عقل و تمایز انسان از دیگر حیوانات
 است که بدانیم انسان حیوان خالص نیست لذا مسأله بسیار مهمی که در این جا مطرح است این

آید براي انسان نقص بوده و صدور آن  بسیاري از اموري که براي دیگر حیوانات کمال به شمار می
به عنوان مثال کمال خروس به شهوترانی و کمال . افاعیل از انسان مستوجب سرزنش و عقاب است

دریدن در انسان نه تنها کمال نیست بلکه دال بر گرگ به دریدن است، در حالی که صفت شهوترانی و 
 ربانی بر  بدین جهت حکمتِ بالغِ. شود نقص او بوده و سقوط او به مراتب مادون انسانی را موجب می

تر از دیگر حیوانات بیافریند چرا که قوت و  آن تعلّق گرفت که انسان را در قوت ظاهري ضعیف
 موجب اشتغال و درگیري بسیار آدمی به مراتب مادون شده و او توانایی زیاد انسان در حواس ظاهري

علّت قوت حواس ظاهري در : اند لذا فرموده. دارد را از ادراك معقوالت و سیر در عالم مرسالت بازمی
رسد و هرچه  انسان هرچقدر بپرد به پلنگ نمی. حیوانات و ناتوانی انسان، در حکمتِ خلقِ آن دو است

رسد و هرچه پهلوان و نیرومند باشد به شیر و  یره دست و قوي شود به سگ نمیدر حس بویایی چ
رسد، و  ها و دیگر حیوانات شناور دریایی نمی رسد، و هرمقدار شناگر باشد به ماهی دیگر حیوانات نمی

دلیل آن این است که قوت حیوانات به جهت . رسد ران باشد به خروس و خَر نمی هرچه شهوت
ر حیوانیت است بر خالف انسان که حیوان خالص نیست، هر کجا تمحض و توحد باشد تمحض آنها د
تر  شود پس جماد چون در جسمیت تمحض دارد لذا جسم آن از همه موجودات قوي قوت زیاد می

تر  است و نبات چون در رشد و نمو کردن توحد دارد پس نبات در رشد کردن از همه موجودات پیش
 سانتیمتر بر ارتفاعش 10اند گیاه ذرت در حداکثر زمان رشد خود روزي حدود  ه گفتهاست تا جایی ک

کند، در حالی که هیچ حیوان و انسان از چنین رشد و نموي برخوردار نیستند  شود و رشد می افزوده می
رسد در حالی که هیچ یک از حیوانات هرگز چنین   متر می250و یا این که رشد بعضی درختان تا 

رانی کردن تمحض دارد از این  کنند و نیز حیوان چون در خوردن و خوابیدن و شهوت شدي نمیر



در حالی که همین حیوان اگر بخواهد در غیر فصل اخیر خود، مثالً در رشد . تر است جهت از همه پیش
به . شود کردن، تمحض یابد در فصلِ اخیر خود که حساس متحرك باالراده بودن است ضعیف می

مین خاطر چون تمحض و توحد مرغ ماشینی در رشد و نمو کردن و پروار شدن است از مرغ محلّی ه
شود، چرا که مرغ محلّی تمحض در فصل اخیر خود که حیوانیت  تر می در زیرکی و چابکی ضعیف

همچنین است انسان که اگر تمحض در قواي مادون عقل که وجه مشترك همۀ حیوانات . است دارد
به . شود یدا کند در افعال حیوانی قوي شده و به همان مقدار در صدور افعال انسانی ضعیف میاست پ

عبارت دیگر اگر انسان در ادراکات حسی و خیالی و وهمی توحد یابد و خود را از ادراکات عقلی 
 تعقّل و تفکّر محروم سازد، به مقدار توحد در امور حیوانی در امور انسانی تفرّق یافته و هرگز قادر به

  .عمیق در حقایق موجودات نخواهد شد
. به طور کلّی هر موجودي باید به فصل اخیر خود نظر کند و توحد و تمحضش را در آن سو کند

طبیعت و فطرت هر موجودي بر آن است که چنین باشد مگر انسان که او نیز به جهت غواسق و 
 به امور مادون فصل اخیر خود مشغول و دلگرم اش دور شده و ملکات مکتسبۀ خود از فطرت اصلی

براي رسیدن به مقامات الیق نفس انسانی راهی جز قدم گرفتن در حدود مقرّر انسانی نیست و . شود می
ترین کماالت را دارا باشد باید بداند که کمال وي در  ترین و جامع کسی که بخواهد در نوع خود کامل
نات نیست؛ گیرم که وزنۀ سنگینی را بلند کردي تازه در حد یک فیل مشابهت و متابعت و تقلید از حیوا

اي و  اي زدي تازه به اندازة یک میمون شده العاده اي و یا این که خوب جهیدي و پشتک فوق قدم گرفته
اي فخري مکن که تازه مثل یک قناري  یا این که خوب آواز خواندي و جمعی را مبهوت خود کرده

خوب پریدي و محکم لگد زدي مسرور مباش که این گونه افعال از حیواناتی چون اي، نیز اگر  شده
  .شود تر از تو صادر می پلنگ و اسب نیز به مراتب قوي

 با تنی چند از صحابه به وآلھ علیھ اهللا صّلىلذا جناب صدوق در امالی نقل کرده که روزي پیغمبر اکرم
: اند حضرت فرمودند ن مدینه در میدان شهر جمع شدهدر راه دیدند که جوانا. بردند جایی تشریف می

جمع ) سنگ سنگین(آنها براي بلند کردنِ حجر االَشداء : گفتند. اند چه پیش آمده که ایشان اجتماع کرده
به ایشان بگویید اگر : آقا فرمودند. خواهند به اصطالح امروزي وزنه برداري کنند اند و می شده
زورمند و پهلوان کسی است ! را بیابید، بیایید تا او را براي شما معرّفی کنمخواهید دالور و زورمند  می

که بر نفس خود مسلّط شده باشد واالّ بلند کردن سنگ و وزنه از عهدة هر حیوان قوي هیکلی ساخته 
اگر مردید خود را حفظ . است، بلکه حیواناتی مانند فیل قادر به بلند کردن بیش از این مقدار هستند

  .ید و از گناه بپرهیزید و در مسیر انسانی قرار بگیریدکن



در محفلی نشسته : فرمودند  در شرح دروس اشارات میفداه روحيزادة آملی  حضرت عالمه حسن
 کرد  دو از رشادت و بلند مرتبگی خود تعریف می گفتند؛ یکی از آن دو نفر با هم سخن می. بودیم

زنبورهاي فرار کرده از کندو را در باالي درختی بیابد و که چطور با زحمت و سختی توانسته بود 
آن دیگري لبخندي زد و اشاره به . باالي درخت رفته و آنها را گرفته و با خود به کندو برگرداند

باال رفتن از درخت که هنر نیست، مردي این درخت را باال : منبر در گوشه مجلس کرد و گفت
  .برو

دانند، نه تنها کمال نبوده بلکه   که عوام آن را براي خود کمال می غرض این که بسیاري از اموري
دال بر ضعف و سقوط آنها به مراتب مادون انسانی است، زیرا همچنان که گفتیم کمال آدمی در 
مشابهت و متابعت و تقلید از حیوانات نیست بلکه کمال انسانی در فراگیري علوم حقیقی و اخالق 

حانه است و شرع مقدس نیز براي تمحض دادن انسان در فصل اخیر او که فاضله و تشابه به حق سب
ادراك کلیات است جعل شده است و انسان فقط از طریق عمل به شرعیات و تخلّق به اسماءاهللا 

تواند به حس بلند پروازي انسانی خود جهت درست و صحیح داده و بدین ترتیب به کماالت الیق  می
  . همان خواهد بود که دیگر حیوانات هستندخویش نائل شود و االّ

را آدمی «: اخالق ناصري گوید کتاب پنجم  مقالۀ اول فصلجناب خواجه نصیرالدین طوسی در 
خاصیتی است که بدان ممتاز است از دیگر موجودات، و افعال و قوتهاي دیگر است که در 

در بعضی معادن و دیگر اجسام،  انواع حیوانات با او شریکند و در بعضی اصناف نباتات و ,بعضی
اما آن خاصیت که در آن غیر را با او مداخله نیست معنی .  از شرح آن گفته آمداي شمهچنان که 

نطق است که او را به سبب آن ناطق گویند و آن نه نطق بالفعل است چه اَخرس را آن معنی نیز 
 که  استرویت تمکن از تمیز و ّت ادراك معقوالت و هست، و نطق بالفعل نه بلکه آن معنی قو

بدان جمیل از قبیح و مذموم از محمود باز شناسد و بر حسب اراده در آن تصرف کند و به سبب 
کنند به  ّ و حسن و قبح و او را وصف می شود به خیر و شر این قوت است که افعال او منقسم می

ّت را چنان که باید به کار   قوسعادت و شقاوت به خالف دیگر حیوانات و نباتات، پس هر که این
 و سعید بود و اگر خَیراند برسد،  دارد و به اراده و سعی به فضیلتی که او را متوجه بدان آفریده

و اعراض، شریر و ) رها کردن(ّ یا به کسل  اهمال مراعات آن خاصیت کند به سعی در طرفِ ضد
 را همتکت دارد اگر بر او غالب شود و به شر مرکباتاما آنچه با حیوانات و دیگر . شَقی باشد

شود و به مراتب بهایم رسد و یا فروتر از ) فرود و پست(بدان متوجه کند از مرتبۀ خویش منحط 



ت اّات و شهو و آن چنان بود که مثالً رغبت بر تحصیل لذ 179)اولئک کاالنعام بل هم اَضلّ( آن آید
  و مالبس و مناکحمشارب و مآکل باشند چون جسمانی مایل و مشتاق آنّ و قواي  بدنی که حواس

ّت غضبی   ادراك قهر و غلبه و انتقام که ثمره استیالي قورکه نتیجه غلبه قوت شهوي بود و یا ب
 بر این معانی عین رذیلت و محض همتقصور باشد مقصور دارد، چه اگر فکر کند داند که 

ترند و بر مراد خویش قادرتر، چنان که  املنقصان است و اکثر حیوانات در این ابواب از او ک
افتد از حرصِ سگ بر خوردن و شَعفِ خوك به شهوت راندن و صولتِ شیر در قهر و  مشاهده می

و چگونه . شکستن و امثال ایشان از دیگر اصناف سباع و بهایم و مرغان و حیوانات آب و غیر آن
 آن بذل کند به سگی نرسد و صاحب عقل راضی شود به سعی در طریقی که اگر غایت جهد در

 از کجا جایز شمرد و طلب چیزي که اگر مدت عمر در آن صرف کند با خوکی مقابله نتواند همت
ّت غضبی اگر خویشتن را با کمتر سبعی نسبت دهد در آن باب آن سبع  کرد و همچنین در باب قو

که نفس را از چنین رذایل فاحش و بر او سبقت گیرد و فضیلت مردم از قوه به فعل آنگاه آید 
اغ  نتواند داشت و صبصحتنقایصِ تباه، پاك کند از بهر آن که طبیب تا ازالۀ علّت نکند امید 

خالی نیابد قابل رنگی که او را باید، ) چربی (دسومتو ) چرك(تا جامه را از آثار وسخ ) رنگرز(
قص و فساد اوست صرف کند به ضرورت نشمرد و لیکن چون میل نفسانی را از آنچه موجب ن

 افعال خاص خویش که آن طلب علوم حقیقی و معارف کلّی اّت ذاتیِ او، در حرکت آید و ب قو
خیرات مقصور کند، به ) سرمایه دادن( بر اکتساب سعادات و اِقتناء همتبود مشغول شود و 

ّت در تزاید  یق، آن قواضداد و عوا) دوري کردن(حسب طلب علم و ممارست مشاکلت و مجانبت 
خالی نیابد مشتعل نشود، چون اشتعال گرفت هر ) تَري(بود، مانند آتش که تا محل از نداوت 

در او زیاده تا به مقتضاي طبع خویش به ) سوختن(ّت احراق  لحظه استیالي او بیشتر باشد و قو
   ».اتمام رساند

بشرِ قرآنی  وانی نه تنها فخر بنیهمچنان که اشاره کردیم توغّل و تمحض در خواص حیآري 
لذا به تدبیر ملکوت عالم، . نیست، بلکه ضعف و نقصان به شمار آمده و باید از اشتغال بدانها پرهیز کند

اند تا مبادا به قوت تن، از دیگر حاالت و خواص عقالنی و  جسم طبیعی انسان را ضعیف خلق نموده
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 این ضعف و ناتوانی در ابراز قواي حیوانی نسبت به .180)خلق االنسان ضعیفاً(روحانی خود بازبماند؛ 
دیگر حیوانات، نه تنها نقص آدمی نبوده بلکه به منزلۀ کمالی است که او را از پرداختن به فصل اخیر 

  .گردد تعقّل با تعلّق جمع نمی: اند لذا فرموده. شود خود که ادراك معقوالت است رهزن نمی
   چرخ کبود        زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است غالم همت آنم که زیر         
  رو مجــرد شـو مجــرد را ببیـن        دیدن هر چیـز را شـرط است این         

  وجه نامگذاري نفس انسانی به ناطقه
شود این است که گفتیم تمایز اصلی بین انسان و حیوان  سؤال دیگري  که در این جا مطرح می

اي است  اگرچه نطق و کالم نیز شاخصه.  عقل است که فقط در انسان ظهور داردوجود گوهري به نام
توان انسان را از دیگر حیوانات جدا کرد اما نقطه اصلی تمایز انسان و حیوان تا این مقدار  که می

اگر چنین است پس چرا فصل اخیر انسان را براي . مباحثی که تقدیم نمودیم وجود عقل در آدمی است
 با اینکه اگر به جاي ،االنسان حیوانٌ ناطقٌ :اند اند و گفته نسان از دیگر حیوانات، ناطق قرار دادهجدایی ا

آمد  تر به ذهن می آمد بیشتر مفید معنی بوده و جدایی انسان از حیوان سریع کلمۀ ناطق، کلمۀ عاقل می
ناطق را فصل اخیر چراکه نطق و کالم ممکن است از حیواناتی چون طوطی هم صادر شود، پس چرا 

  ! اند؟ تعریف انسانی قرار داده
 هزار و یک نکته را بدین مطلب اختصاص 834 نکتۀ فداه روحيزادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن

نکته در این است که چرا نفس انسان را این «: اند داده و همین سؤال را در آن جا چنین مطرح نموده
وان در ادراك است یعنی انسان قوه ادراکیه دیگري غیر از اند؟ تفاوت انسان با حی ناطقه گفته

به چه مناسبت این خاصیت ذاتی را . فهمد حواس دارد که به واسطۀ آن امور غیر محسوسه را می
  »!اند؟ اند و آن را ناطقه خوانده در تسمیه مالحظه نکرده

  نطق یعنی سخن گفتن،براي این که«: اند در ادامه حضرتشان این سؤال را پاسخ داده و فرموده
شود خصوصیات  به طوري که از مشاهده حیوانات معلوم می. باالترین مظاهر ادراك کلیات است

 مثالً حیواناتِ نواحیِ بارده داراي پشم و کُرك ,اعضاي هر یک مناسب با احتیاجات آنهاست
هاي  ان به قسمتهاش خوار و معده هاشان بلندتر است از گوشت خوار روده زیادند و حیوانات علف

طیور آبی بین . تر از گوشت است مختلفه تقسیم شده، زیرا که تحلیل و هضم علف مشکل
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ها شکار  هایی که از حیوانات رودخانه هاي پایشان پرده کشیده شده تا شنا کنند و مرغ انگشت
برخی از و . ایستند بدنشان بیرون از آب باشد و هکذا کنند پایشان بلند است تا در آب که می می

خصوصیات دیگر اعضاي حیوانات را صاحب اسفار در آخرین فصل جواهر و أعراض آن بر 
   181.شمرد

و عمده احتیاج براي چیزهایی است که . نطق براي فهمانیدن مطالب شخصی است به دیگران
یک نفر استنباط نموده و دیگري ندانسته است و در حیوانات فقط انسان استنباط دارد و حیوانات 

عالوه بر این که . ائره معلوماتشان منحصر به محسوسات است، بنابراین آنها احتیاج به نطق ندارندد
شود و لفظ جزیی و خاص به ندرت مستعمل است  در تکلم همیشه کلمات کلّی و عام استعمال می

فهمند تا براي آن لغت وضع کنند، به این  و حیوانات دیگر معناي عام را که محسوس نیست نمی
در اصطالح . اند جهات سخن گفتن از لوازم ادراك کلّیات است و نفس انسان را ناطقه نامیده

  ».حکما نفس ناطقه عبارت أخري از مدرکه کلیات است
. اند گذاري نفس انسانی را به ناطقه بیان نموده حضرت استاد در عبارت فوق دو دلیل از دالیل نام

 از آن به تعقل در مرسالت تعبیر شده است، مظاهر و لوازم توضیحاً گوییم که ادراك کردن کلیات که
از جمله آن مظاهر تعجب کردن است که چه بسا شخصی در موجودي از موجودات . گوناگونی دارد

نشیند و ناگهان به ورطۀ بهت و حیرت افتاده و خود را غرق در دریاي عجائب  نظام عالم به تعقل می
اك کلیات، استخراج صنایع گوناگون است که شخص پس از مدتی فکر یکی دیگر از لوازم ادر. بیند می

اما . کند که بدان بسیاري از مشکالت آسان می شود کردن و تعقل نمودن، صنعت و ابزاري را اختراع می
ترین  گویی از باالترین و کامل باید اعتراف کرد که در میان انحاء مظاهر ادراك کلّیات، نطق و سخن

اي که از کنار هم قرار دادن مقدمتین  چراکه شخص براي ابراز و آشکار نمودن نتیجه. تمظاهر تعقّل اس
  .بدان رسیده، ناچار است لب به سخن گشوده و حرف بزند

گویی ندارند؛ اول این که دائرة معلوماتِ حیوانات  اما حیوانات به دو دلیل احتیاج به نطق و سخن
 ادراك معقوالت را ندارند و چون نطق و کالم براي ابراز محسوسات است و غیر از محسوسات توانایی

و آشکار نمودن استنباطاتی است که فرد با قدرت تعقّل خود بدانها رسیده، پس اساساً حیوانات هیچ 
  .نیازي به سخن گفتن ندارند
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شود و کمتر لفظ جزیی و خاص   دوم این که عمدتاً در تکلم از کلمات کلّی و عام استفاده می
کنند پس هیچ نیازي  شود اما چون حیوانات، معانی کلّی و عامِ غیر محسوس را ادراك نمی عمال میاست

خالصه این که در میان تمامی موجودات فقط انسان است . به وضع لغات کلّی براي معانی کلّی ندارند
کالم هیچ چیز که براي اعالم کردن آنچه در باطن دارد محتاج به عالمت وضعیه است و غیر از نطق و 

  .دیگري وافی به این مطلب نیست
انّ شیئیۀ «: فرمایند  در کتاب شریف سرح العیون میفداه روحيزادة آملی  همچنین استاد عالمه حسن

الشىء بصورته، و الصورة االنسانیۀ هى حقیقۀ تخصها من بین سائر الحیوانات و تمیزها عنها و عن غیرها؛ 
ى ادراکیۀ منحصرة فی المحسوسات و أما النفس االنسانیۀ فهى حقیقۀ تعقل و الحیوانات بأسرها لها قو

الحقائق العقلیۀ الکلیۀ المرسلۀ و تستنبط من ادراکها المحسوسات و من العلم بمعلوماتها المجهوالت، ثم ال 
لها بأسامٍ بحسب شئونها و أفعالها و أحواى تّسع به وجوداً، و تسمتحد لها تقف عنده بل کلّما علم شیئاً 

عدیدة فهى العاقلۀ العالمۀ الذاکرة الحافظۀ المتفکرة الممیزة المریدة الناطقۀ و غیرها؛ و لما کان االنسان 
مدنیاً بالطبع و البد له من تعلیم و تعلم و اعالم و هى ال تتم بدون النطق و النطق هو اظهار ما فی الضمیر 

  ».ها ناطقۀو هو من أشمخ مظاهر ادراك الکلیات، سمو
ترجمه آن این است که شیئیت شیء به صورت اوست و صورت انسانی عبارت از حقیقتی است 

تمامی . که در بین سایر حیوانات تنها مختص به اوست و او را از حیوانات و غیر حیوانات جدا می کند
یقتی است حیوانات داراي قواي ادراکی هستند که منحصر در محسوسات است و اما نفس انسانی حق

کند و از راه  کند و با ادراك آنها محسوسات را استنباط می که حقایق عقلیه کلیه و مرسله را تعقّل می
و این نفس نهایتی ندارد بلکه هرچه علم او افزایش یابد سعۀ . علم به معلومات به مجهوالت می رسد

او عالِم، . امی مختلف گرددو به حسب شئون و افعال و احوال آن داراي اس. وجودي او بیشتر شود
عامل، ذاکر، حافظ، متفکّر، ممیز، مرید و ناطق است و همچنین داراي اسامی دیگري نیز هست و لکن 
چون انسان طبعاً مدنی است لذا ناگزیر از تعلیم و تعلّم و اعالم است و این مسائل بدون سخن گفتن 

 اظهار نمودن آنچه در باطن وجود دارد و نطق پذیرد و نطق و سخن گفتن نیز عبارت است از انجام نمی
  .اند ترین مظاهر ادراك کلیات است، چنین نفسی را ناطقه نامیده از شامخ

شیئیت شیء به صورتش است، مراد از صورتِ هر چیز، آن حقیقت و : و اما آن جا که فرمود
لی از احوال و در هیچ گوهري است که آن چیز واجد آن است و با هیچ عارضه و حادثه و در هیچ حا



شود، یعنی هویت و ذاتی شیء که سلب و ازاله و انفکاك شیء از  موطنی از مواطن از او گرفته نمی
  .ذات خود محال است و صورت شیء همان ذاتیات شیء است

سازد  بدین بیان گوهري که در انسان وجود دارد و او را از دیگر موجودات متمایز و جدا می
در میان مظاهر گوناگونی .  عقل است که ذاتی او بوده و صورت انسان محسوب می شودحقیقتی به نام

باشد و آن نطق و کالم است، چراکه  تر از دیگر مظاهر می تر و شامخ که این نور عقل داراست یکی کامل
یسر نطق و کالم م اند و تعلیم و تعلّم بی ذات آدمی را به حکم عقل انسانی بر تعلیم و تعلّم سرشته

  . نیست

  یکی از عالمات قوت عقل 
و اما باید دانست که اگرچه نطق و سخن گویی از بارزترین خواص عقل آدمی است اما در عین 

آید، لذا یکی از عالمات قوت عقل  گویی و پر حرفی ممدوح نبوده و نقصان عقل به شمار می حال زیاده
.  سلوك عرفانی دستورالعمل سکوت استتا جایی که یکی از بهترین دستورات سیر و. سکوت است

خانه غیب دارد بیرون آورده و  یعنی این که انسان با خودش خلوت نموده و آنچه در نهان
چنین سکوتی پیر را جوان و جوان را پیر . گاههاي دل را پیدا نماید تا ببیند در آن چه نهفته است مخفی

د هرچه سکوت بیشتر شود حضور و مراقبت نیز بخش کند یعنی پیر را تازگی و جوان را پختگی می می
  .تر خواهد شد قوي

 تکلم و سخن گفتن از رحمت رحمانیه :نکته عرشی«: ایم در شرح باب سوم دفتر دل چنین آورده
لذا آن سفره عام براي . الهیه است ولی سکوت و لب فروبستن از رحمت رحیمیه حق تعالی است

با داشتن آن، نفس دائماً . بندند  اهل دل از آن طرفی میهمه است ولی این سفره خاص است که
کند، ولی این موجب انصراف از این نشئه و موجب  مشغول است و انصراف از این نشئه پیدا نمی

 »و المنصرف بفکره الی قدس الجبروت مستدیماً لشروق نور الحق فی سرّه« انقطاع الی اهللا است که
انس خدا آن انسان را به غیر .  آورد، و این یکی اشتغال به خویشتنآن اشتغال به غیر. یابد تحقق می

میراند، و این درون را گویا و احیا  آن انسان را می. کند دهد، و این انس به حق را روزي می می
. کند دهد و این قیامت برپا می آن دنیا را بروز می. آن کثرت آورد و این وحدت و توحد. نماید می

آن . شوراند، و این درون را آن بیرون را می. آورد و این اهل باطن ل ظاهر بار میآن انسان را اه
آن خیلی پرخرج است و نیازمندي به قوا و اعضا و غیر، . زیادش مذموم است، و این ممدوح



آورد، این اصالً خرجی ندارد و نفس فقط با ذات خودش کار دارد و به هیچ چیز حتی به قوا و 
آن گناه در بردارد، و این اجر و . آن پیري آورد، و این جوانی و جوانمردي. رداعضا هم نیاز ندا

  .ثواب
  آن بغض آورد،. آن خلق طلب نماید، و این حق. آن یکی کوکو ظهور دهد، و این یکی هوهو

کند، و این قرب با  آن دور می. دردي، و این درد آن بی. ّ و عشق آن کاه آورد و این آه و این حب
آن . کند، این آتش برافروزد و دل را آتشین آن دل را سرد می. آن بسط آورد، و این قبض. دلدار

آن شهرت . برد، و این یکی دل آورد آن یکی جان را می. این از آنِ خواصو مال عوام است، 
آن یکی اغالق آورد، و این . بزدایدرا آن آیینه دل را زنگار دهد، این زنگار . بخشد، این گمنامی

. آن تفرقه، و این جمع. آن تکثیر آورد، و این توحید. رنگی دهد، و این بی آن رنگ می. انفتاحیکی 
آن رزق ظاهري طلب نماید، این رزق . آن سوزنده است، و این سازنده. آن فرقان، و این قرآن

آن ذکر آورد، این . آن مقتضی جلوت است، و این مقتضی خلوت. آن غافل کند و این بیدار. باطنی
. آن بار را سنگین کند، این یکی بال پرواز بخشد و سبکبار نماید. آن سقوط دهد، این صعود. فکر

آن سر را بردار برد، . سازد آن جدال آورد، و این انسان می. آن خفت آورد، این عزت و سطوت
آورد، آن سفر از باطن به ظاهر . آن، نفس را مضطربه کند، این یکی مطمئنّه. این دل را سوي دلدار

  ».آن فتنه برانگیزد، این فطنه عطا کند. این از ظاهر به باطن

  افاضه صور عقلیه از عالم قدس
شود این است که ببینیم نتیجۀ قیاسی که از کنار هم قرار  مسأله دیگري که در این جا مطرح می

ضوع مطرح اقوال مختلفی راجع به این مو. آید شود از چه طریقی بدست می دادن مقدمتین حاصل می
شود از دو حال  اند افعالی که از ممکنات صادر می شده است یکی از آنها قول معتزله است که گفته

شود و آن زمانی است که شیء  خارج نیست یا این که آن افعال به مباشرت خودِ ممکنات صادر می
 دیگري تولید دیگري در صدور این افعال واسطه نشده باشد و یا این که آن افعال به واسطۀ شیء

اي هم که از قیاس  به نظر این دسته نتیجه. شود مثل این که حرکت کلید مولّدِ حرکتِ دست است می
و این صغري و کبرایند که علت حقیقی حصول نتیجه . شود مولّد و معلول مقدمتین است حاصل می

چرا که ممکنات . باشد یمعروف شده است قابل پذیرش نم» انتاج به تولید«باشند، اما این قول که  می
  . توانند مولّد و علت حقیقی اشیاء باشند هرگز در تأثیر مستقل نیستند و چون مستقل نیستند لذا نمی



گویند وجود هیچ ممکنی در وجود شیء دیگر مدخلیتی  قول دوم قول طائفه اشاعره است ایشان می
دا بر این جاري شده که اثر هر شیئی را بلکه عادت خ. ندارد نه به نحو اعداد و نه به نحو سبب و علت

مثالً عادتِ خدا . بعد از آن شیء نمایان کند، بدون آن که خودِ شیء نقشی در ظهور اثر خود داشته باشد
بر این جاري شده که همیشه بعد از آتش، گرما پدید آید که اگر چنین عادتی از ناحیۀ خدا نبود هرگز 

این دسته راجع به نتیجۀ قیاس برهانی هم معتقدند که نتیجۀ . تآتش اثري به نام گرما از خود نداش
قیاس مستلزم عقلی مقدمتین نیست و چنین نیست که عقالً فالن صغري و کبري، منتج فالن نتیجه 

اي در عقب آنها حاصل  باشند بلکه این عادت خداست که به صرف توافی و معیتِ بین مقدمتین، نتیجه
باشد چرا که  معروف شده است، مورد قبول نمی» انتاج وافی«ن قول نیز که به گردد، اما باید بگوییم ای

اند و همه چیز را بدون واسطه به  اشاعره با این گفتار منکر علیت و معلولیت در سلسلۀ ممکنات شده
  . اند و این باطل است حق متعال نسبت داده

و نتیجه نیست بلکه این دو دسته در الزم به توضیح است که قول اشاعره و معتزله منحصر به قیاس 
در حقیقت این دو قول همان قول جبر و تفویض . اند مطلق افعال موجودات قائل به اقوال مذکور شده

به تعبیر جناب عالمه الهیجی در گوهرمراد . ها، تفویضی هستند ها، جبري و معتزلی است و اشعري
بنده وساطت و مدخلیت اختیار و ارادة  یباشعري فعل بنده را مخلوق خداوند داند «: 234صفحه 

چه مباشر ایجاد همۀ موجودات خداي را داند و .  جمیع موجوداتچنان که مذهب اوست در ایجاد
واسطۀ خداوند و نار و ماء و  حتی احراق و نار و تبرید ماء را فعل بی. قائل به هیچ واسطه نباشد

جاري شده که احراق ثوب مثالً در وقت اهللا  تگویند عادامثال آنها را اسباب عادیه خواند و 
ها، معتزله و یا  در مقابل اشعري» ...کند بدون آن که نار را مدخلیتی در احراق باشد نار مماسه

خداوند بندگان را بر افعالشان قدرت : اند اند و گفته طایفه عدلیه هستند که قائل به تفویض شده
 خویش اعمال را به جاي آورند مشیتکه بر اساس اراده و اند  داده و عبادش در افعال خود مستقل

اي مترتب است و هم بر وعد و وعید انبیاء و اولیاي الهی،  که در این صورت هم به تکلیف فایده
چرا . کنیم عالوه بر این که با این قول حق متعال را از ایجاد شروري چون کفر و معاصی تنزیه می

فائده شده و اثري بر   عبث بوده و دعوت اولیاء و انبیاء الهی بیکه اگر جبر باشد تکلیف بندگان
  .گردد شود و مدح و ذم و ثواب و عقاب متوجه بندگان نمی جهد و سعی بندگان مترتب نمی

اند نتیجه، مولّدِ مقدمتین است  اند و گفته غرض این که معتزله در نتیجۀ قیاس به تفریط رفته
ا موجودات مجرد عقلی تأثیري مستقیم و یا غیر مستقیم در انتاج یعنی بدون این که حق متعال و ی



اند  در مقابل معتزله، اشاعره. اند قیاس داشته باشند، خودِ صغري و کبري علت حقیقی صدور نتیجه
گویند مقدمتین به ذات خود هیچ نقشی براي حصول نتیجه ندارند بلکه  اند و می که به افراط رفته

  . شود  صغري و کبري نتیجه حاصل میمعیت صرف توافی و این عادت خداست که به
اما قول حق آن است که بگوییم نه این است و نه آن، بلکه مقدمتین علت اعدادي هستند براي 
این که صور عقلیه از عالم قدس بر ما افاضه شوند، به تعبیري صدور نتیجۀ قیاس متوقّف است بر 

 مجرد عقلی که اولی علت اعدادي است و دومی علت ذوعلّت حصول مقدمتین و افاضه موجود
  . کنند تا از عالم اِله صور عقلیه بر جان آدمی افاضه شود حقیقی یعنی مقدمتین نفس را آماده می

          ن الفِکَـرـداده مـما اِعـ  و اِنّ         والحق اَن فاض مِن القُدسِ الصور                   
 در درس صد و سیزده دروس معرفت نفس فداه روحيزادة آملی  حسنحضرت استاد عالمه 

اند؛ و پس از حصول این علل  و خالصه این که مقدمات معدات براي حصول نتیجه «:فرمایند می
ه به وجه صحیح و شکل منتج از طرف مخرِجِ نفوس از نقص به کمال، صورت نتیجه، که اعدادی

پس نسبت انتاج و استلزام و یا . شود ستعد فائض میه است، بر نفس مدر حقیقت صورت علمی
طیه دیگرند که ع و ممفیضهالفاظ دیگر به شکل قیاس نسبتِ به علل اعدادیه است؛ و در واقع، علل 

رات می اند همچنان الیهمبادي عالیه و عقول فعکند و  که شرائطِ اِبصار تحقق یافت نفس ادراكِ مبص
کند و هکذا در ادراکات دیگر؛ نه  ست نفس ادراكِ مسموعات میچون شرایطِ سمع به وقوع پیو

استقالل مولّد اِبِصار و سمع باشند و یا حصول اِبصار و سمع ه این که قوة باصره و سامعه مثالً ب
این قول اخیر در استنتاج از . ت و تصاحب و عادت باشدعقیبِ شرایط به صِرفِ توافی و مجرد معی

هریک از این . ن است که نظر افراطی اشاعره است و نه قول تفریطی معتزلهقیاس قولِ قاطبۀ محققا
آن . اشاعره با چشم راستِ احول و معتزله با چشم چپ احول: نگرد با یک چشم احول میدو فریق 

بیند و در وسط  بین می  راست محقق کامل راسخ در علم است که حق و حقایق را با دو چشم سالمِ
کند و نه  نه اِلقاي اسباب و وسایط می است، نه افراطی است و نه تفریطی، عدل و صراط مستقیم 

 حقیقی غافل است، هم از حجاب کثرت درآمده است و هم آنها را مظاهر  در کثرت گم و از فاعلِ
داند نه علل  و مجالیِ فعلِ عالَمِ امر یافته است، مقدمات فکري و خود فکر را امور اِعدادي می

فاضۀ صور علمیه را پس از حصول معدات و استعداد از عالَم قدسِ حکیم که وراي استقاللی، و ا
  .شناسد طبیعت است می

  :متألّه سبزواري در منطق منظومه راجع به این سه قول در انتاجِ قیاس گوید



   و هـل بتولیـد أوِ اعداد ثبت                       
  او بالتوافی عـادة اهللا جــرت                                               

  الصور         والحق أن فاض من القدس               
  و انّمـا اعـداده من الفـکـر                                                  

   عادة خطـاً شـدیـداً        ىو جر              
  و لیسـت العـلیـۀ تولـیـداً                                                  

 که نتیجه است، بنابر افعال تولیدي است که  یعنی آیا استلزام و انتاج مقدمات قول دیگر را،
 معیت و توافیِ  اند، و یا این که مجرّدِ اند، و یا این که مقدمات عللِ اِعدادي مقدمات مولّد نتیجه

مذهب حق طریق وسط .  دخالت اِعدادي مقدماتگونه علیت و مقدمات با نتیجه است بدون هیچ
شود و فکر از عللِ  است که صور عقلیۀ علمیه از عالم قدس بر نفوس ناطقۀ مستعده فائض می

مذهب اشعري که حصول نتیجه عقیبِ مقدماتِ قیاس و فکر به صِرفِ عادت محضِ . اعدادي است
ست یعنی عقیدت نی علّت تولیدي و علّت اعدادي. معیت بدون لزوم جاري باشد شدیداً خطاست

  .معتزلی هم باطل و نادرست است
گانه حسن صنعت به کار برده است که قول حق را چون صراط مستقیم است  در نقل آراي سه

کند، زیرا در منزل عدل  چه، مذهب حق حقِّ هر ذي حق را ادا می. در وسط آن دو قرار داده است
است مایل است و نه به چپ، که نه آن مسیر حق است و نه و منظر وسط قرار گرفته است، نه به ر

  182»این
  :و نیز حضرت استاد در غزل انتاج قیاس فرماید

   یا رأي اِعدادش بود اصل و اساس    نتـاج قیـاس  إآیـا به تولیـدسـت         
   تـوافـیسـتدِلـزوم نـه، مجـــرّ    یـسـت     ئیا جـریان عـادت خـدا        

   اعداد حقسـت و نـه آن و اینست    قولی کـه مختــار محقّقین است            
  از عـالــم قـدســی بود افاضات     بعـد از حصول جملـۀ معــدات           
  183 علـت اِعـدادي کجـا تولید ست      ست    طا شدیدـچه جري عادت خ      
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اند و حق وراي آن دو گفتار است  ن گفتهخالصه این که هم معتزله و هم اشاعره به ناحق سخ
تحقیق در انتاج مقدمات این است که چنان که به مذهب حق در صورت محسوسه، واهب صورت مبدأ 

االطالق و  فیاض است و قوي و آالت و شرایط احساس معداتند در مطلق صورت علمیه مفیض علی
  .ود االّ اهللاو ال مفیض فی الحقیقۀ و ال موثّر فی الوجمعلم اوست 

ترتیب مقدمات صغري و کبري همه معداتند و ارتباط بین آن مقدمات و نتایج علمی به گزاف 
 اهللا و مجرّد توافی و معیت نیست مانند صدق آمدن قضیه اتّفاقیۀ منطقی که اشعري ةنیست و صرف عاد

یاسند مستقالً مولّد نتیجه و نیز مقدمات نتیجه که صغري و کبراي ق. بدان قائل بوده و منکر علّیت است
علمیه نیستند چنان که معتزلی قائل است، بلکه آن مقدمات فکري و خود فکر صفت اعدادي دارند و 
علیت استقاللی ندارند و مطلوب که همان نتیجه و صورت علمیه است بر نفوس ناطقۀ مستعدة انسانی 

  . شود از عالم قدس ذکر حکیم فائض می

  عصمت عقل
اي است از جانب حق که انسان بدان به سرمنزل ایقان برسد،   دانست نعمت عقل ودیعهو اما باید

مقدمات عقلی که عبارت از صغري . شایسته را از ناشایسته تمییز داده و بایسته را از نابایسته جدا سازد
ق اشیاء و کبرایند در کمال استواري راهنماي انسان براي رسیدن به مقام محمود که ادراك شهودي حقای

. باشد چرا که انسان بالفطره تشنه رسیدن به حقایق اشیاء که همان لذّت عقلی است می. باشند است می
گویا عقل آدمی صراط مستقیمی است که انسان با قدم نهادن در آن به غایت خلقت خویش نائل 

اند حجت  شود پس مقدمات برهان به شرط صحت در رأي خود معصوم بوده و هر حکمی که کرده می
به تعبیر دیگر عقل بر خالف دیگر قواي انسانی در ادراکات معصوم بوده و حکمی که کرده . است

در حالی که چه بسا قوایی چون وهم و خیال، اموري را ادراك کنند که اصالً . تردید منتج یقین است بی
  .  باشدمطابق اشیاء خارجی نبوده و فقط صرف صورتی و یا معنایی جزیی در ذهن بوده

 در فصل سوم رسالۀ قرآن و عرفان و برهان از فداه روحيزادة آملی به تعبیر حضرت استاد عالمه حسن
منشورات براهین عقلی کشیدن قلم در طرد معرفت فکري کردن و خط بطالن به «: هم جدایی ندارند

 عین حال و دین الهی را جداي از عرفان و برهان داشتن و پنداشتن ستمی بس بزرگ است و در
ندادن سخنی سخت سست را  184)ألکلُوا مِن فوقِهم و مِن تحتِ اَرجلِهِم(نحو ارتزاق  بین دو تمیز
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و آن کس . نیاز باشد چنان که از وحی و رسالت تواند از منطق و برهان بی هیچ گاه بشر نمی. است
کند و دلیل خود که بخواهد فرضاً یکی از مطالب منطقی یا فلسفی را رد کند باید با دلیل رد 

ّ مبانی علوم نظریه کردن، با سالح و دلیل به جنگ دلیل  فلسفه است و منطق؛ پس اقامۀ دلیل بر رد
  ».رفتن است

مراد از فکر، فکر منطقی است نه فکر در » قلم در طرد معرفت فکري کردن«: اما آن که فرمود
ی به صورت جزییِ دیگر باشد فکر عرف عام که عامۀ مردم هر انتقال نفس را اگر چه از صورتی جزی

چنین فکري هرگز ممدوح حکما نبوده و در لسان انبیاء و ائمه نیز بهتر از عبادت هفتاد ساله . گویند
شمرده نشده است، بلکه مراد فکر، فکر منطقی است و آن عبارت است از ترتیب مقدمات و نصب ادلّه 

 در معقوالت جاري است بدین صورت که نفس براي ادراك معقوالت، لذا باید گفت فکر منطقی فقط
کند و دوباره از همان مبادي به سوي  ناطقه از مطلبی علمی اجمالی به سوي مبادي آن حرکت عقلی می

ّ  کند و این حرکت همچنان که اشاره شد معد همان مطلب به تفصیل بر وجهی خاص حرکت عقلی می
  . و افاضه شودنفس است تا صورت علمی عقلی از مبداء قدسی بر ا

پس در حقیقت باید برهان را بیانگر اسرار روایات و رموز آیات دانست چرا که همۀ اینها مبرهن به 
لذا پیشرفت عقل و نیل به سعادت قصواي انسانی منوط بر احتجاج و استدالل و به . اند براهین واقعی

هان و استدالل به سوي کمال چرا که جامعۀ بشري هرگز بدون بر. کار بردن میزان قویم برهان است
  .یابد ارتقاء نمی

غرض این که عقل خالص و ساذج در ادراکات خویش معصوم بوده و صاحب عصمت است لذا 
سالک را باید که عقل خویش را متّبع قرار داده و هر چه آن حکم نموده به دیدة منّت نگریسته و بر آن 

  .گردن نهاده و عامل باشد
 بخش از کالم، به گفتاري عرشی از جناب استاد عالمه میرزا ابوالحسن نیکو است در پایان این

  : تبرك جوییمدرجاتھ اهللا رفعرفیعی قزوینی 
زمین :  فرمودندالّسالم علیھ حضرت رضا»قامت السموات و االرض بالحجۀ«:  الصلوةوالّسالم علیھقال الرضا 

ر هیچ عالمی از عوالم و در هیچ موطنی از د. و آسمانها برپا و استوارند به برهان و حجت و دلیل
مواطن گفتاري و کرداري، و قولی و فعلی بدون حجت و دلیل انجام پذیر نیست، و مورد قبول 
درگاه الهی نیست انسان بایست در دنیا و آخرت، در قبر و عالم برزخ، در همۀ عوامل مستدل 

  .باشد، یعنی اهل استدالل و برهان اقامۀ حجت باشد



  ش عقل در لسان عرفانکوه
شود این است که به رغم عظمت وجودي عقل و معصومیت آن در  سؤالی که در این جا مطرح می

ادراکات چرا بسیاري از عرفا عقل را مورد سرزنش قرار داده و به نظم و نثر به نکوهش عقل و منطق 
  : گوید اند؟ مثل این که شیخ شبستري در گلشن راز می پرداخته

  ز استعمـال منطـق هیچ نگشود      رآن کس را که ایزد راه ننموده         
  :و یا این که شیخ اجل سعدي گفته است

  دگر ز عقل حکایت به عاشقـان منویـس              
   که حکم عقل به دیوان عشق ممضی نیست                                                
  :  گفته استو یا این که مالي رومی در مثنوي

  تمکین بود پاي چوبین سخت بی              پاي استداللیـون چوبیـن بود        
 وادر پاسخ بدین سؤال باید گفت که نظر عمدة عرفا و حکما از این گفتار و عبارات، نداي تعال

ه و کنند که در حد خود توقف نمود دادن به اهل منطق است بدین معنی که ایشان عقلی را سرزنش می
ها دعوت نمودن  به تعبیر دیگر غرض از این نکوهش. از طی کردن مقامات باالتر صرف نظر کرده است

اند نیز  منطقیین به عرفان عملی است، چنان که همین سرزنش بر کسانی که به عرفان نظري اکتفا کرده
 رحمانی و تأدب به اصوالً افق دید انسان سالک هماره باید به دارایی و تخلّق به اخالق. وارد است

اي از جمع نمودن عبارات و حفظ کردن اصطالحات  آداب قرآنی باشد، در غیر این صورت فایده
تر برد  اگر دزدي با چراغ آید گزیده«نصیب انسان نخواهد شد، حتی گاهی به آن جا خواهد کشید که 

  . »کاال
ت و صنعت را آن مقدار حظّی سازي خود صنعتی در میان صنایع اس عبارت پردازي و سجع و قافیه

برد و همین که سر به زمین نهاد و به عوالم دیگر رفت  براي انسان است که در نشئه طبیعت به سر می
سازي و  اي از آن صنایع عائد انسان نخواهد شد، بلکه در این نشئه هم از صنعت اصطالح فایده

  :اي براي انسان نخواهد بود پردازي کردن بهره عبارت
  دهد غیـر خسـارات تــرا انـبــار الفـاظ وعبــارات        چه حاصل می         

  چـو نبـود نـور علــم یقذف اهللا         چه انبـاري ز الفـاظ و چـه از کاه          
  نـه بلـکـه نـزد مـردان دل آگـاه       بقـدر و قیمت افـزونی است با کاه        



خوانند اما عامل به احکام آن نیستند چون خري هستند که  که کتاب میبه تعبیر قرآن کریم، آنها 
به  185)مثَلُ الذین حملوا التّوریۀ ثُم لم یحملوها کَمثل الحِمار یحمِلُ اَسفاراً (کنند  کتابی را حمل می

  :گوید قول آن شاعر که می
  چون عمل در تو نیست نادانی  علم چندان که بیشتـر خوانی          

  چـارپـایـی بر او کتـابی چند  نه محـقــق بود نه دانشمنـد          
  که بر او هیـزم اسـت یا دفتـر  آن تهی مغز را چه علم و خبر         

  :یز شیخ بهایی در نان و حلوا در نکوهش علوم رسمی گویدو ن
  علــم رسمی سر به سر قیل است وقال         

   نــه از آن کیـفیـتـی حـاصـل نه حال                                          
  علــم نبـود غیــر علــم عاشقــــی         

    مـا بقــی تـلبیـس ابـلیـس شقــــی                                         
  ایهــا القـوم الـذي فی المـدرسـۀ             

لتـملک                                                             ۀوه وسـوســـ مـا حـصـ                                    
  اصـول چند از ایـن فقــه و کـالم بـی        

   مغــز را خـالــی بکـن اي بوالفضـول                                        
  صرف شد عمرت به بحث نحو و صرف         

  از فصـول عشـق ناخـوانـدي تو حرف                                          
فرمایید که غرض شیخ بهاء از این اشعار مذمت مطلق عالمان به این فنون نیست، چرا  تصدیق می

که خود شیخ از کسانی است که در فقه کتب ارزشمندي چون جامع عباسی و حبل متین و در اصول 
پس غرض سرزنش مطلق عالمان به . حو، فواید صمدیه نوشته استاالصول و در نزبدةفقه کتابی چون 

این علوم نیست بلکه این مذمت و نکوهش متوجه کسانی است که به این علوم دل خوش کرده و از 
  .اند کشف شهود حقایق غیبی غافل گشته و از برکات علم نوري محروم مانده

پندارند که علم منطق منتج به مطلوب  پس مذمت عرفا علم منطق را نه چنان است که دیگران می
تر است یعنی بدانجا که عالوه  نیست بلکه این تشنیع، به جهت دعوت دانشمندان منطقی به مراتب عالی

بر فهم حقایق، به کشف و شهود اسرار نظام هستی نیز نائل شوند، به دیگر سخن غرض، دعوت نمودن 
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ترین هم انسان است و مؤید بر این نکته آن است به عرفان عملی است که آن شعبه اهم اخالق و مهم
کنند بلکه به مطلق عالمانی که عاري از سلوك  که عرفا نه تنها اهل منطق را در این وقوف سرزنش می

اند تشنیع نموده و به همگان نداي تعالوا دارند و منازعۀ بین عقل و عشقی هم که در لسان عرفا  عرفانی
در این جا نیکوست عبارتی را از جناب مال عبدالصمد . باشد ه وجیه میجاري است ناظر به همین وج

  :فرمایند همدانی در بحرالمعارف نقل کنیم؛ حضرتشان می
است که سی است و » الم«با هم شریکند، ما به التمیز » عین و قاف« عقل و عشق در اي عزیز«
و عشق گام . او متقارب باشدنهد ، خطوات ) تایی ده(عقل گام در عشرات . که سعید است» شین«

وار رود، به روش او  عقل مورچه. این راه دراز است. نهد، گام او واسع باشد) صدتایی(مئات 
ار بار خود را  و پروانه. عشق شتروار جهد، این بیابان را جز به شتر عشق طی نتوان کرد. نتوان رفت

  ».بر این آتش باید زد تا چه پیش آید
عقلیه اگر علیل نباشند و مقدمات آنها قطعی و منتهی به یقینیات باشد در خالصه آن که براهین 

لذا هیچ تنازعی بین عقل و براهین عقلیه و بین عشق و مکاشفات قلبیه . باشند انتاج حتماً معصوم می
شود و هم به تصفیه و  نیست، و تحصیل معارف و حقایق  هم به طریق نظر و استدالل حاصل می

در موضوع ، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارندسنگ  هم و دهم رسالۀ گرانفصل ن. استکمال
  .مذکور اهمیت بسزا دارد

 در اول مجلس ششم مجالس المؤمنین به سّره قدّسدر آخر کالمی را از جناب قاضی نوراهللا شهید 
  :فرمایند نماییم؛ ایشان می عنوان حسن ختام موضوع مذکور نقل می

شود   که حکمت عبارت از آنست یا به نظر و استدالل حاصل میتب حقیقراته متحصیل یقین ب«
 یا به طریق تصفیه و استکمال ،خوانند چنان که طریقه اهل نظر است و ایشان را علما و حکما می

  .نامند چنان چه شیوة اهل فقر است و ایشان را عرفا و اولیاء می
کن طایفه ثانیه چون به محض موهبت ربانی فائز به اند لی و اگر چه هر دو طایفه به حقیقت حکما

اند و در طریق ایشان   سبق گرفته186)و علّمناه من لدنّا علماً(خانه  اند و از مکتب درجه کمال شده
اشواك شکوك و غوائل اوهام کمتر است، اشرف و اعلی باشد و به وراثت انبیاء که صفوت 
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و (آورد  دو طریق در نهایت وصول سر به هم بازمیهر د بود و بر ناند اقرب و اولی خواه خالئق
  ».187 )الیه یرجع االمر کله

  عقل قدسی
گفتیم که جناب شیخ در نفس شفا نبوات را به سه قسم خاصه به قوة متخیله و نبوت خاصه به قوة 

 و دو قسم اول نبوات را مورد شرح قرار دادیم.  به قوة قدسیه تقسیم نموده است محرّکه و نبوت خاصۀ
  .باشد رسیم به قسم سوم آن که نبوت خاصۀ به قوت قدسیه می اکنون می

شیخ اجل ابن سینا در فصل دوازدهم نمط سوم اشارات براي اثبات قوة قدسی از نفس غبی و 
  .کودن آغاز کرد و به نفس غنی از تعلم و فکرت منتهی شد که این غنی همان صاحب قوة قدسیه است

: معتو لعلک تشتهى زیادة داللۀ على القوة القدسیۀ و امکان وجودها فاس: یهتنب «عبارتش این است که
 برادة، ةعود علیه الفکرت فمنهم غبی ال ةألست تعلم أن للحدس وجوداً، و أن لالنسان فیه مراتب؛ و فی الفکر

فی المعقوالت ع بالفکر، و منهم من هو أثقف من ذلک و له إصابۀ تو منهم من له فطانۀ إلى حد ما و یستم
بالحدس، و تلک الثقافۀ غیر متشابهۀ فی الجمیع بل ربما قلّت و ربما کثرت؛ و کما أنّک تجد جانب 
النقصان منتهیاً إلى عدیم الحدس فأیقن أن الجانب الذي یلی الزیادة یمکن انتهاؤه الى غنی فی اکثر احواله 

  .»ةعن التعلّم و الفکر
قوت قدسیه و امکان وجود آن علم حاصل کنی باید بدانی که توضیحش این که اگر بخواهی به 

اي از ایشان چنان احمق و کودنند که هر چه فکر  مردم در اندیشه و حدس مراتب گوناگون دارند؛ دسته
اي دیگر چنان زیرك و باهوشند که با حدس به  رسند و دسته کنند به مطلوب خود نمی و اندیشه می

 بدون آن که براي فهم مجهوالت نیاز به فکر و اندیشه داشته باشند، با یابند یعنی معقوالت راه می
کنند، زیرا فرق است بین حدس و فکر، فکر انتقال تدریجی از  حدس خود هر مجهولی را معلوم می

معلوم به مجهوالت است در حالی که حدس انتقال دفعی از معلوم به مجهوالت است و صاحب مقام 
به تعبیر دیگر نسبت فکر و حدس . نسبت به صاحبان فکر و اندیشه قرار داردتري  حدس در مقام عالی

یعنی همچنان . در طریق نظر و استدالل بسان نسبت بین سلوك و جذبه در مشهد کشف و عرفان است
که صاحب فکر در نظریات تدریجاً به مراد خود رسد اصحاب سلوك نیز در کشفیات تدریجاً به مراد 
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د چه این که صاحب حدس و صاحب مقام جذبه نیز هر دو دفعتاً به مطلوب خود دل خود نائل آین
  .رسند منتهی این در نظریات و آن در کشفیات می

و اما . باشند تري را نسبت به صاحبان فکر و اندیشه دارا می غرض این که صاحبان حدس مقام عالی
  .وت قدسیه استحدس را نیز درجات و مراتب گوناگون است که اعلی مرتبۀ آن ق

و . الحدس هو فیض الهی و اتصال عقلی یکون بال کسب البتۀ«: فرمایند جناب شیخ در مباحثات می
ۀ، إذا م و یکون له قوة النفس القدسیعلّتبعضهم مبلغا یکاد یستغنی عن الفکر فی اکثر ما یمن الناس قد یبلغ 

 نیلها ما ینال هناك عند زوال الشواغل اسرع فس و اکتسبت القوة الفاضلۀ و فارقت البدن کانفت النّشرّت
و  من نیل الحدس فتمثل لها العالم العقلی على ترتیب حدود القضایا و المعقوالت الذاتی دون الزمانی،

  188».قلّۀ تمرّنها و عجزها عن نیل الفیض اإللهیلدفعۀ و إنما الحاجۀ إلى الفکر لکدر النفس أو ک ذل یکون
اي  صال عقلی است که بدون کسب است، گاه برخی از نفوس به پایهیعنی حدس، فیض الهی و ات

اند، به  گردند، و ایشان داراي قوة نفس قدسی نیاز از فکر می رسند که در بیشتر معلوماتشان بی می
هنگامی که نفس شرافت یافت و قوه فاضله و برتر را پیدا کرد و از بدن جدا شد، نایل شدن وي به 

جا به هنگام زوال شواغل نایل شد، سریعتر از نایل شدن حدس است پس براي توان در آن  آنچه می
شود و همانا نیازمندي  وي عالم عقلی به ترتیب حدود و قضایا و معقوالت ذاتی و نه زمانی متمثل می

  . به فکر به جهت کدورت نفس و یا کمی تمرین و ناتوانی وي از نیل به فیض الهی است
و اعلم أن التعلم سواء حصل من غیر المتعلم أو حصل من نفس  «:رمایندف و نیز در نفس شفا می

المتعلم فإنه متفاوت فیه، فإن من المتعلمین من یکون أقرب إلى التصور، ألن استعداده الذي قبل االستعداد 
ذا و ه.  هذا االستعداد القوى حدساىالذي ذکرناه أقوى، فإن کان ذلک لإلنسان فیما بینه و بین نفسه سم

االستعداد قد یشتد فی بعض الناس، حتى الیحتاج فی ان یتصل بالعقل الفعال إلى کثیر شىء و إلى تخریج و 
. تعلیم، بل یکون شدید االستعداد لذلک کأنّ االستعداد الثانی حاصلٌ له، بل کأنّه یعرف کل شىء من نفسه

الۀ من العقل الهیوالنی عقال قدسیا، و و هذه الدرجۀ أعلى درجات هذا االستعداد، و یجب أن تسمى هذه الح
یعنی تعلم خواه از » 189.هى من جنس العقل بالملکۀ، إال أنه رفیع جدا لیس مما یشترك فیه الناس کلهم

ترند  زیرا برخی از متعلّمین به تصور نزدیک. ناحیۀ معلم باشد و خواه از نفس متعلِّم متفاوت خواهد بود
باشند، این استعداد قوي در  تري را نسبت به غیر خود دارا می  قويبه سبب این که این دسته استعداد
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یابد که حتی براي اتصال به  این استعداد در بعضی افراد چنان شدت می. شود انسان حدس نامیده می
شوند که گویا هر چیزي  عقل فعال هم هیچ نیازي به تعلیم و تخریج غیر ندارند بلکه چنان قوي می

این مرتبه عالیترین درجه این . شناسند و هر شیئی را از ناحیه نفس خود میبرایشان حاصل است 
استعداد است و باید این حالت از عقل هیوالنی را عقل قدسی نامید و آن از جنس عقل بالملکه است 

  . جز این که مرتبۀ آن باالتر است و چنین نیست که همۀ مردم در آن شریک باشند
 قوة قدسی در ادراك حقایق فوق حدس است یعنی او براي ادراك توضیحاً گوییم که شأن صاحب

برد چرا  علوم نه تنها به فکر محتاج نیست بلکه اساساً او هیچ نیرویی را براي حدس حقایق به کار نمی
  .داند و به محض اراده، هر مجهولی براي او معلوم است که او هرگاه بخواهد بداند می

 تأملآن که در اختالف امزجه و نفوس آنها «است کلمه آمده در کلمۀ شصت و هفتم رسالۀ صد 
بیند انسانی غبی است، یعنی گول است و او را از فکر فائدتی نباشد، و دیگري به قدري  کند، می

نیاز است، و بین این دو را مراتب  ّت ذهن دارد که غنی است، یعنی از تعلم و تفکر بی ثقافت و حد
القدس است، و از او تعبیر به صاحب نفس   روح قدسی و مؤید به روحاین غنی داراي. بسیار است
و چون مفیض علی االطالق فعلیت محضه است و در فاعلیت تام، و فیض او . کنند مکتفی می

الدوام فائض است، و نفس مکتفی هم در قبول تام است، لذا چنین نفسی مظهر و مصداق تام  علی
 و 191)و کل شىء احصیناه فی امام مبین ( ،190) االسماء کلّهاعلّم آدم(: اسماي تعلیمی و تکوینی

  ».واسطه فیض و امام معصوم است
مکتفی آن است که باطن . اند در کتب عقلی نفوس انسانی را به مکتفیه و غیر مکتفیه تقسیم نموده

ستاد ذاتش او را در خروج از نقص به کمال کفایت کند یعنی براي فهم حقایق هیچ نیازي به کتاب و ا
  . داند و فکر و اندیشه نداشته و به اراده خویش هر مجهولی را که بخواهد بداند می

در مقابل نفوس مکتفی نفوس مستکفی قرار دارند که ذاتشان در استکمال ایشان کفایت نکند و به 
نفوس مکتفی در مقام عقل هیوالنی . مکمل خارجی اعم از کاغذ و قلم و درس و استاد محتاج باشند

خویش که قابلیت محضه و صرفِ استعداد است مستعد اتم براي عقل بالفعل گردیدن و اتصال به 
  .اند مفارقات نوریه
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نیز باید دانست همچنان که مردم در داشتن نفس ناطقه انسانی درجات گوناگون دارند و بعضی 
و (تلف دارد که فوق بعض دیگرند روح قدسی در انبیاء و ائمه و جملگی نفوس مکتفی هم مراتب مخ

  .193)تلک  الرّسل فضّلنا بعضهم على بعض ( یز و ن192)لقد فضّلنا بعض النبیین على بعض
تمامی نفوس اجتماع در مقابل عظمتِ دارنده نفس قدسی که امامیه او  اما مطلب عمده آن است که

اُمی به شمار کنند، زانوي عجز به زمین زده و همگی در پیشگاه او  را به صاحب مقام عصمت تعبیر می
  .آیند می

 عیون مسائل نفس که مسمی به سرح العیون 46 در این باره در شرح عین فداه روحيحضرت مولی 
أن أرباب الفکر و اصحاب الحدس من نوابغ الدهر لو الى و انت بما حررناه هدیت «: فرمایند است می

یحکم العقل الناصع حکما بتّیاً و یصدق اجتمعوا فی عصر و بعث فیهم من هو ذو القوة القدسیۀ، یحکمون و 
هو الّذي بعثَ فی االُمیین رسوالً مِنهم یتْلوا (: تصدیقاً قطیعاً بهذا الفصل الخطاب من لسان رب األرباب

 195»فافهم194 )علَیهم آیاته و یزکّیهِم و یعلِّمهم الکِتاب وِ الحکمۀَ و إنْ کانوا مِنْ قَبلُ لفی ضَاللٍ مبین
 از ارباب فکر و اصحاب حدس در ریعنی به آنچه تحریر کردیم رهنمون شدي که اگر نوابغ ده

اي مبعوث شود عقل ناصع حکمی جزمی و  یک عصر جمع گردند و در بین آنها صاحب قوه قدسیه
هو الذي بعث فی االمیین («  :کند که تصدیق قطعی به این فصل خطاب از زبان رب االرباب می

نهم یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمۀ و ان کانوا من قبل لفی ضاللٍ رسوالً م
اوست در میان درس ناخواندگان پیامبري از ایشان فرستاد که برایشان آیاتش را یعنی ø  )مبین

تالوت نماید و آنها را تزکیه کند، و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد، گرچه پیشتر در گمراهی 
  »آشکار بودند

اند که  اي  در کتاب حکمت الهی بسیار نیکو قوة قدسی نفس نبوي را تبیین نموده حکیم الهی قمشه
ّ   و آفرینندة موجودات است ربچون فاعل الهی که موجد«: جوییم در این جا به نقل آن تبرك می

سان، رسولی در ان در عالم ربانیت عالم، یعنی مربی و مکمل موجودات هم اوست، پس به حکم
همان » عقل«اما . داخل انسان، که آن عقل است فرستاده؛ و رسولی در خارج، که پیغمبران حقند
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 اي قوه. کند قوة قدسیه است که از نظر در نظام عالمِ صنع صانعی یافته و درك معنی الهیت می
برد؛ و   مبداء کل میکند پی به علّت العلل و ست که از علت و معلول که در نظام عالم مشاهده میا

اي است که درك کلیات بیرون از  قوه. شود بالفطره جویاي او و مشتاق او و مایل به طاعت او می
اي است که درك مصالح و مفاسد در امور زندگانی فردي و  قوه. کند ماده و مدت معین می

. کند اختیار میکند؛ و در مقام عمل کار خیر و صواب و صالح را براي خود و خلق  اجتماعی می
در افرادي قلیل از بشر قوي، و در اکثر متوسط و : مراتب است اما این قوه مقول به تشکیک و ذي

و و عقل در مراتب وسط و ضعف را قواي دیگر بشري، مانند شهوت و غضب . ضعیف است
 و تمایالت نفسانی و اوهام و خیاالت، معارضه و مخالفت کرده از ادراکات او اطاعتعادات 

کشند، و او را از راه   و شیطنت میسبعیتکنند، و اخالق او را از انسانیت فطري به حیوانیت و  نمی
دارند؛ و بالنتیجه امر زندگانی مادي و روحانی او را مختل  سعادت و تکامل علمی و عملی باز می

 است،  و مکمل موجوداتمربیّ کل و  پس، از لطف خداي متعال، که رب. گردانند و فاسد می
و آن رسوالن همان افراد بشرند که . براي بشر از جنس خود او رسول و سفیران الهی را فرستاد

تصرف در طبیعت : عقل قوي و روح کلیِ الهی دارا هستند، که الزمۀ آن روح، سه خاصیت است
 ها اقواي عقول و اشد و اکمل و اتم چون عقل آن. به اعجاز ملکۀ عصمت، ارتباط به عالم غیب

لم  «:و اوهام و خیاالت شیطانی نشوند) شهوت و غضب(است در خلقت، محکوم قواي حیوانی 
الجاهلیۀُ تُنَج هآنها پدید نیاید؛ در عقل نظري از لوث شرك و اوهام اخالق ناشایسته در .»بأنجاسهاس 

ان و باطل پاك، و به خداي یکتاي عالم تنها متوجه باشند؛ و از حیث عقل عملی از لوث عصی
و به واسطه این کمال در عقل نظري . اند اخالق و اعمال زشت منزّه، و روحاً داراي ملکۀ عصمت

و عملی که محکوم اوهام و قواي جسمانی و تمایالت دنیوي نیستند، تصرف در طبیعت و ارتباط 
ز آن عالمِ به عالم مافوق الطبیعه یافته و به جهان غیب و نشئۀ ملکوت اتصال روحانی پیدا کنند؛ و ا

 عالم غیب و شهودند، بر آنها از طرف حق نازل و حقایق علمی و فرشتگان که قواي عالیۀح، رو
اخالقی و عملی و هرچه صالح بشر در دو قوة عاقله و عامله است بر او القا و الهام کنند، تا امتش 

قافلۀ بشري را که را به آن حقایق آگاه سازد و راه سعادت دو عالم را به خلق بنماید، و این 
نایل گردد قافله  خواهد راه تکامل و طریق سعادت پوید و به لقاي خدا، که کمال مطلق است،

ترین راه که راه مستقیم است، به سر منزل کمال مطلق او  ساالر و پیشوا شود، و او را به نزدیک



حق و رحمت حق و برساند؛ یعنی به خدا دعوت کنند، و براي خدا دعوت کنند، و به بهشت لقاي 
  196».وصال کمال و شهود حسن و جمال مطلق برسانند

  خصائص روح قدسی
اي است  گانه اي اجمالی به خصال سه  اشاره» آن روح سه خاصیت استالزمۀ« :و اما آن که فرمود

اند و آن یکی این است که ماده  که حکماي الهی براي نبی که صاحب نفس قدسی است ذکر کرده
تواند در طبایع کائنات و مواد آنها تصرف کند و  ی باشد یعنی پیغمبر کسی است که میکائنات مطیع نب

صورت هر عنصري را به صورت دیگر در آورد و همچنان که بدن انسان و قواي او اطاعت روح وي 
  .کنند از وي اطاعت میاند و  کنند، موجودات عالم نیز به منزلۀ اعضا و جوارح روح قدسی نبی می

که نبی در این مقام لزوماً باید صاحب ملکه عصمت باشد تا بدان از لغزش در تلقّی وحی دوم آن 
خُلقی و روحانی و  و و دیگر القائات سبوحی آن سویی مصون بوده و در جمیع شئون عبادي و خَلقی

  .جز آنها اول امر محفوظ بوده باشد
عالم غیب و ملکوت و مبادي سوم آن که از شدت صقالت و کثرت صفاي جوهر نفسش اتصال به 

 انسانهاست از تشنۀنفوس  ةدهد و معارف حقه را که آب حیو عالیه پیدا کرده و خبر از مغیبات می
  .رود جانب حق جل و علی براي تکمیل نفوس و تحصیل آنان می

  تطهیر قوه عقل آدمی 
ارت عقل را چنین در مقام بیان مراتب طهارت، طه فداه روحيزاده آملی  حضرت استاد عالمه حسن

 عقل از تقیید به نتایج افکار در آنچه که اختصاص به معرفت حق سبحانه و طهارت«: نمایند بیان می
  .197»و معرفت غرائب علوم و اسراري که مصاحب فیض منبسط او بر ممکنات است

جود اي تقدیم محضر مبارکتان کنیم و آن این که عقل اگر چه مو در توضیح این عبارت باید مقدمه
باشد، اما تعقل نمودن و فکر کردن بدون استفاده  مجرد عقلی است و عاري از ماده و احکام ماده می

نمودن از آلتی به نام مغز ممکن نیست و چون نفس آدمی بدون آلت مغز قادر به ادراك کلیات نیست 
 دارد و این تعلّق به اي به نام دماغ وجود لذا هر جا تفکّر است تعلقی نیز ولو اندك به مادة جسمانیه
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دماغ موجب شده که پس از کمی فکر و تأمل نمودن، مغز خسته شده و مالل و تعب بر سر، بدن 
عارض شود و علّت عروض این ضعف و مالل بر آلت عقل این است که گفتیم فکر حرکت کردن 

اي افاضه صور است از مطالب به مبادي و از مبادي به مطالب و این حرکت معد نفس ناطقه است بر
عقلیه از ناحیه مقدس حکیم، و چون حرکت از خواص جسم است لذا فکر موجب درد و خستگی 

  .شود بدن می
اگر چنانچه فکر مانند علوم و معارف، از امور روحانی بود هر آینه باید موجب نشاط و ترویح 

 که  نفس جزیی براي پس نکته اول آن. بود نه سبب کالل آن و علّت مالل دماغ و تعب بدن نفس می
نکته دوم آن که چون الزمۀ حرکت . اي به نام دماغ تعلق داشته باشد تفکر نمودن باید به مادة جسمانیه

فکري تعلّق پیدا کردن به ماده است پس لزوماً شأن عقل جزیی آن است که اشیاء را به حد وسعت 
قادر به ادراك حقایق اشیاء آن به دیگر سخن، عقل جزئی هرگز . وجودي خود ضبط و تقیید نمایید

تواند به مقدار سعۀ وجودي خود اشیاء را مورد ادراك قرار دهد  گونه که هستند نیست بلکه فقط می
چرا که عقل جزیی در ادراك کلیات یک نحوه تعلقی به مادة جسمانیه به نام دماغ که محدود است 

احاطه به حقیقت خداي متعال به علم اند  به همین خاطر حکماي الهی و عرفاي شامخ گفته. دارد
زیرا علم حصولی که همان ادراك عقل جزیی است وقتی میسر است که حق . حصولی ممکن نیست

متعال ماهیت و حد و حدودي داشته باشد و اما چون حقیقت خداي متعال عاري از حد و حدود بوده 
ات اشیاء است توان ادراك حقیقت و فاقد تعدد و کثرت است پس عقل جزیی نیز که فقط مدرِك ماهی

به دیگر سخن علت عدم ادراك حقیقت الیتناهی وجود از . الیتناهیۀ وجود حق متعال را نخواهد داشت
ناحیۀ عقلِ جزیی یکی آن است که به حکمِ اصلِ رصین مناسبت بین مدرِك و مدرك، مدرِك جزیی 

 در حضرت علمیه، کلیاتی است که فکر کند مگر جزیی مثل خود را و حال این که حقایق ادراك نمی
رسد و آنها را آنچنان که هستند ادارك  جزیی هرگز به نحوة تعین آن حقایق در حضرت علمیه نمی

  .کند نمی
علت دیگر این عدم توانایی، آن است که عقل جزیی فقط قادر به ادراك حدود و قیود اشیاء است 

. تن حد و حصرشان مورد مالحظه قرار داده و تعقل نمایدتواند اشیاء را بدون در نظر گرف و هرگز نمی
به همین خاطر عقل آدمی هرگز قادر به تعقل در ذات حقیقت الیتناهی حق متعال نخواهد بود چرا که 
الزمۀ تعقل در ذات باري تعالی محصور نمودن امر الهی است در آنچه که عقل ادراك نموده و حال این 

  . متناع از محصور و محدود شدن داردکه حقیقت حق متعال ابا و ا



علّت دیگر عدم قدرت عقل بر تفکر در ذات باري تعالی آن است که عقل معلول و مخلوق حق 
تواند به تمام حقیقت علت خود احاطه پیدا کند چرا که معلول در مرتبۀ  است و معلول هرگز نمی

 نیز که عبارت دیگر از علم است و ادراك. شود تر از علت و از شئون وجودي آن محسوب می پایین
  :گوید شاعر می. پذیرد یابد و صورت نمی هرگز بدون احاطه تحقق نمی

  شود طی به فکرت این ره نمی   به عقل نازي حکیـم تا کـی          
  اگـر رسد خس به قعـر دریـا            بلکـه به ذاتش خرد بـرد پی

  :گوید و آن دیگري می
  ر کس نشود دام بازچین      کاینجا همیشه باد بدست است دام راعنقا شکا            

کند ساخته فکرت اوست نه خدایش، امام ملک و ملکوت، شکافندة  همۀ آنچه را که بشر اندیشه می
ه فهو مصنوع یکلّها میزتموه بأوهامکم فی ادقّ معان«: فرمایند  در روایتی میالّسالم علیھعلوم، امام محمد باقر 

مردود الیکم و لعل النمل الصغار تتوهم انّ هللا تعالى زبانتین فان ذلک کمالُها و تتوهم ان عدمهما  مثلکم
یعنی هر آنچه را که با اوهام » نقصان لمن الیتصف بهما، و هکذا حال العقالء فیما یصفون اهللا تعالى به

و . گردد وده و به شما باز میاي مثل شما ب دهید ساخته ترین معانی مورد شناخت قرار می خود در دقیق
کند که خداي متعال نیز همانند خود دو شاخک داشته چرا که  شاید هم مورچۀ کوچک هم گمان می

کند که شاخک نداشتن براي موجودي که متصف به  شاخک داشتن براي مورچه کمال است و گمان می
ه حق متعال را بدان دو شاخک نیست ضعف و نقصان بوده و همچنین است حال عقال در آنچه ک

  . سازند متصف می
  هرگــز نتــوان نمــود ادراك   مطلق که بود ز هر صفت پاك           
  البتــه به صـورتــی بـرآیــد  زیرا که به عقل چون در آیـد           
  باشــد ز مظــاهــر جمـالش  کنی خیالش پس هر چه تو می          

انّ اهللا قد احتجب عن العقول کما احتجب عن االبصار و أن  «وآلھ علیھ اهللا ىصّلدر حدیث دیگر از جناب خاتم 
یعنی خدا از عقلها در حجاب است چنانچه از دیدگان در » المأل األعلى یطلبونه کما تطلبونه انتم

  .کند که او شما را جستجو می کنند همچنان حجاب است و اهل مأل اعلی او را جستجو می
  سبحـان من تـحیـر فـی ذاتـه ســواه                   

   فهـم خـرد به کنه کمـالش نبـوده راه                                                   
  



  از مـا قیـاس سـاخت بـود چنـانـک                   
  اه مـوري کند مساحت گردون ز قعر چ                                                 

پس خداي متعال به خاطر شدت نوریت وجود غیر متناهی خود و به جهت نهایت کمال و وسعت 
عظمت قاهریت ذاتش همه ابصار و اوهام بلکه همۀ عقول مجرد و نفوس کامل را از پی بردن به کنه 

  .ذاتش محجوب کرده است
  :شیخ اجل سعدي گوید

   اي برتر ازخیال وقیاس و گمان و وهم              
  ایم اند و شنیدیم و خوانده وز هرچه گفته                                                  

اعلم یا ولیی ـ نور اهللا قلبک «: فرماید جناب مولی صدرا در ذیل تفسیر بسمله سوره فاتحه می
فی ما یتصورونه معبوداً باالیمان ـ ان اکثر الناس الیعبدون اهللا من حیث هو اهللا و انما یعبدون معتقداتهم 

رونها و ینحتونها بقوۀلهم فآلهتهم فی الحقیقۀ اصنام وهمیۀ اعتقاداتهم العقلیة یتصوو هذا هو . ۀ أو الوهمی
کلّما میزتموه باُوهامکم فی « : السالم علیه و هو محمد بن على الباقر السالم علیهمالذي اشارإلیه عالم من اهل البیت 

الحدیث ـ اى فالیعتقد معتقد من المحجوبین الذین جعلوا اإلله » فهو مصنوع مثلکم مردود الیکمه نیاَدقِّ معا
 ره بوهمه، فإلهه بالحقیقۀ المجعول لنفسه، منحوتفی صور معتقدهم فقط الهاً اال بما جعل فی نفسه و تصو

نه مصنوع لنفوسهم سواء کانت فی ، فال فرق بین االصنام التی اتّخذت الهاً و بینه فی أۀبید قوته المتصرف
خارجها أو فی داخلها بل األصنام الخارجیۀ ایضاً انما عبدت من جهۀ اعتقاد األلوهیۀ من عابدها فی حقّها، 

فمعبود عبدة االصنام . فالصور الذهنیۀ معبودة لهم حینئذٍ بالذات و الصورة الخارجیۀ معبودة لهم بالعرض
افرأیت من اتّخذ إلهه ( :کما اشیرالیه فی قوله تعالى. هم و أهواء أنفسهمکلّهم لیست االّ صور معتقدات

ایدیهم فکذلک اصحاب االعتقادات الجزئیۀ فکما انّ اصحاب االصنام الجسمیۀ یعبدون ما عملتها  198)هواه
اُف لکم و لما تعبدون ( عقولهم فحقّ علیهم و على معبودهم قولهفی حق الحقۀ یعبدون ما کسبتها ایدي 

  .»200)انّکم و ما تعبدون من دون اهللا حصب جهنّم(و کذا قوله 199)من دون اهللا
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اي دوستان من ـ خداوند قلب را به ایمان نورانی گرداند ـ بدان که : مایندفر جناب مالصدرا می
کنند بلکه فقط معتقدات خودشان را در آنچه که  بیشتر مردم خداوند را از حیث اهللا عبادت نمی

پس در حقیقت خداي ایشان بتهایی وهمی است که . نمایند کنند عبادت می ور میمعبودشان تص
و این همان است که عالمی . اند اند و به قوت اعتقادي عقلی یا وهمی خود آن را ساخته تصورش نموده

ما میزتموه کلّ«:  بدان اشاره کرده و فرمودهالّسالم علیھ یعنی جناب امام محمد باقر الّسالم علیھماز اهل بیت 
حدیث ـ یعنی هیچ یک از محجوبینی که خدا  »باُوهامکم فی اَدقِّ معانیه فهو مصنوع مثلکم مردود الیکم

اند معتقد نیست مگر به آنچه در نفس خویش جعل نموده  را فقط در صورت اعتقادیشان خدا قرار داده
ن بوده و به دست قوت متصرفه پس در حقیقت خداي ایشان مجعول نفس ایشا. اند و آن را تصور کرده

اند و بین بتهایی که در نفس  لذا هیچ فرقی بین بتهایی که خدا قرار داده شده. ایشان سرشته شده است
اند نیست مساوي است که این بتها در خارج از نفس بوده باشند و یا این که در داخل نفس  ساخته شده

لیل آن که پرستش کنندة بتها به الوهیت بتها معتقد ساخته شده باشند بلکه بتهاي خارجی نیز فقط به د
شوند، پس در این هنگام باید گفت که بالذات صور ذهنیه معبود ایشان  است مورد پرستش واقع می

پس معبود عبادت کنندة بتها چیزي نیست مگر صور . قرار گرفته و صور خارجیه معبود بالعرض هستند
افریت من (:  که خداوند متعال در آیه شریفه بدان اشاره فرمودهاعتقادي و هواي نفسانی ایشان همچنان

کنند آنچه را که با دست خویش  پس همچنان که اصحاب بتهاي جسمی عبادت می )اتّخذَ الهه هواه
نمایند آنچه را با دست عقول  اند اصحاب اعتقادات جزئیه در حقّ پروردگار نیز پرستش می ساخته

اُف لکم و لما تعبدون (  افراد و به معبودشان سزاوار است که گفته شوداند پس به این خویش ساخته
  . )انّکم و ما تعبدون من دون اهللا حصب جهنّم(و نیز قول حق سبحانه که  )من دون اهللا

غرض از نقل این عبارات این است که بگوییم رسیدن به حقیقت حق متعال به علم حصولی براي 
ه وجهی مراد از حکما و عرفا از تشنیع و سرزنش نمودن عقل نیز همین احدي از ما ممکن نیست و ب

امر است که چون عقل جزیی قادر به ادراك تمام حقیقت اشیاء خارجی نیست، عارف صاحب چنین 
مبادا در این مرتبه توقّف کرده و به دلیل نقص این : فرماید عقلی را مذمت نموده و از افق اعلی می

 از رسیدن به مراتب باالتر باز بمانی چرا که عدم علم حصولی به وجود واجب مرتبه از قواي وجودي
بالذات و محال بودن آن دلیل بر عدم علم و معرفت بدو من جمیع الوجوه نیست زیرا که وجهی دیگر 
که عبارت از رؤیت قلبیه و کشف تام حضوري و شهود و لقاي حق به مقدار تقرب عبد بدو ممکن 

 معرفت فکري و معرفت شهودي فرق گذاشت به دیگر سخن غرض عارف از مذمت و باید بین. است



عقل، عقل نظريِ جزیی در مقابل قلب است که قصد دارد تمام حقایق معارف را و تمام مطالب علوم را 
چنین عقلی قید و عقال است براي نیل به مراتب باالتر و قلب که در . از اشکال منطقی کسب نماید

  .  است محلّی قابل براي انواع تجلّیات جمالیه و جاللیهتحول و تقلّب
طهارت عقل از تقیید به نتایج افکار «: بدین توضیح باید بگوییم آنجا که حضرت مولی فرمود
، مراد نداي تعالوا است به صاحبان عقل »است در آنچه که اختصاص به معرفت حق سبحانه دارد

 باید پا فراتر نهاده و خود را از مقید نمودن به نتایجی که اند جزیی که اگر خواهان تطهیر عقل خویش
اند، رها سازند و در مقام قلب قرار گرفته و حقایق را با فوق  آنها را از قیاس و برهان خود بدست آورده

  . طور عقل مشاهده نمایند
  :فرماید الدین ابن عربی در فص شعیبی فصوص الحکم می جناب شیخ عارف محی

 لتقلّبه فی انواع الصور و الصفات و لم یقل لمن کان له 201)ک لَذِکرى لمن کان له قلبانَّ فی ذل(
فما هو ذکرى لمن . عقلٌ، فان العقل قید ینحصر االمر فی نعت واحد و الحقیقۀ تأبی الحصر فی نفس االمر

. من ناصرین لهمکان له عقل و هم اصحاب االعتقادات الذین یکفّر بعضهم ببعض و یلعن بعضهم بعضاً و ما 
فصاحب االعتقاد یذُب عنه اى عن األمر الذي اعتقده فی : فان إله المعتقدِ ما له حکم فی إله المعتقدِ اآلخر

الهه و ینصره، و ذلک فی اعتقاده ال ینصره، فلهذا ال یکون له أثر فی اعتقاد المنازع له و کذا المنازع ما له 
  ».لهم مِن ناصرینفصرة من الهه الذي فی اعتقاده، فما 

جناب قیصري در شرح این فراز از فصوص الحکم علت عدم اعتبار نظر فکري را هم بیان نموده 
به «: کنیم که اکنون در این جا ترجمت قسمتی از آن را به قلم عارف بزرگوار حسین خوارزمی نقل می

انّ فی ذلک (: ایدفرم  که در این تذکره است آن کس را که قلب دارد و در آیت دیگر میدرستی
 را به قلب نسبت کرد زیرا که قلب »ذکري«پس .  نیز قلب است»لب«و  202)لذکري ألولى االلباب

چون محل تجلیات مختلفه است از الوهیت و ربوبیت، و متقلّب است در صور آن تجلیات الجرم 
ه بود و فراموش کند آنچه را پیش از ظهور در این صورت بشریه، نشأت عنصریه دریافت تذکّر میم

  :گوید یابد و می کرده و نشان گم شده خود درمی
  این زمان جان دامنم برتافتست       بـوي پیـراهـان یوسف یافتست           
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 نظریه، از  چه عقل اعنی قوت»لِمن کان له عقلٌ« :و نگفت » المؤمنۀالحکمۀ ضالّ«  :الّسالم علیھقال 
کند امر الهی را که منحصر نیست فی نفس األمر  ر میصپس حشأن او ضبط اشیاء و تقیید اوست،

  :کند از این حصر، الجرم؛ بیت کند؛ و حقیقت اباء و منع می  در آنچه ادراك می
  دل شناسد که چیست جوهر عشق         عقـل را زهـرة بـصــارت نیست             

  یکفّر بعضهم بعضاً و یلعن بعضهم بعضاً،فما هو ذکرى لمن کان له عقلٌ و هم اصحاب االعتقادات الذین
کند به عقل، چه ایشان اصحاب اعتقادات  قرآن ذکري نیست آن را که ارادة ادراك اشیاء میپس 

برد که آنچه او اعتقاد کرده است حق  اند و هر یکی متقید به اعتقاد خاص؛ الجرم گمان می جزئیه
کند بعضی از ایشان مر  کند و لعنت می کفیر میآن است و بس و غیر آن را باطل می شمارد، پس ت

  .بعضی را
از را یعنی چون هریکی . له المعتقدِ ما له حکم فی اِله المعتقِد اآلخراو ما لهم من ناصرین فانّ 

کند الجرم ممکن نیست  اصحاب عقاید خاصه ربی است خاص که در صورت معتقدش تربیت می
 او را که عبد ربوجهۀ این  » وجهۀٌ هو مولّیهاولکلٍّ«کند زیرا که به حکم  دیگر را نصرت رب

کند به حسب اعتقاد  یکی وجهۀ دیگري نیست و لکن هریکی از این ارباب نصرت عبد خویش می
 حاکم بر معتقِد نیست بلکه مراد الهی است مجعول که معتقِد به ربو مراد از اِله، . این معتقِد

، و در حقیقت این اله قادر نیست بر نصرت اخته استتصور و تعمل خویش آن را اله خود س
قیام (معتقد خود، پس چگونه به نصرت معتقد دیگر که مضاد و منافی اوست قیام تواند نمود؟ 

پرستان آن را  و فرق در میان اله مجعول به حسب اعتقاد و میان اصنام که بت) تواند؟ ـ خ
در ذهن؛ بلکه صاحب اعتقاد مجعولِ معتقَد اله و اند در خارج  پرستند آن است که اصنام مجعول می

کند ازو؛ و او از نصرت و دفع مکاره عاجز است چنان که  کند و دفع می نصرت اله خویش می
  :فرماید شیخ می

فصاحب االعتقاد یذب عنه اى عن االمر الذي اعتقده فی اِلهه و ینصرُه و لذلک الذي فِی اعتقادِه ال 
  .ینصرُه

کند از اله معتقِد خویش آنچه را منافی و مخالف اوست و نصرت  صاحب اعتقاد دفع مییعنی 
دهد صاحب اعتقاد را، چه او مجعول اوست و مجعول از جاعل  دهدش؛ و این اله نصرت نمی می

  .خویش اقوي نتواند بود تا نصرت تواند کرد



عُِ ما لَه نُصرَةٌ من الهه الّذي فی اعتقادِهِ، فَما لَهم و کذا المنازِ فلهذا ال یکون له اثرٌ فی اعتقاد المنازِع لَه،
  .من ناصرین

یعنی ازبراي این که اله معتقَد از نصرت عاجز است و او را در اعتقاد منازعش اثر نیست و 
منازع او نیز عاجز است از نصرت اله معتقد خویش، پس اصحاب اعتقادات جزئیه را نصرت 

  203»دهندگان نیست
 ) لمن کان له قلبىانّ فی ذلک لذکر(: فوق آن است که خداوند در آیۀ شریفهخالصۀ گفتار 

زیرا عقل قید است و قید همیشه امر را در نعت » لِمن کان له عقل«: ذکري را به قلب اسناد داد و نفرمود
پس قرآن ذکري براي . کند و حال این که حقیقت در نفس االمر اباي از حصر دارد واحد حصر می

چراکه صاحبان عقل همیشه معتقَد خویش را صحیح شمرده و اِله . ه او را عقل است نیستکسی ک
اند، بدین معنی که صاحب  دانند، به تعبیري کافر اِله دیگران و ناصِر اله خویش معتقَد دیگران را باطل می

ند ساخته شدة نماید، در حالی که خداو اش می کند و یاري اعتقاد از خداوند ساختۀ ذهنی خود دفاع می
نماید و این در حالی است که اِله معتقَد، ناصِر خودِ معتقِد نیست یعنی خداي  اذهان دیگر را اِنکار می

ساخته شده در ذهن فرد، یاري کنندة خودِ فرد نیست زیرا که مجعولِ فرد بوده و مجعول، توان نصرت 
عقل جزیی افراد، خداي سبحان نیست، پس در حقیقت اله معتقَد در . تر از اوست ندارد جاعل که قوي

غرض این که عقل جزیی قادر به . باشد بلکه مألوه و مخلوق فرد است زیرا محاط و مقهور فرد می
باشد لذا تطهیر آن به این است که او را از مقید  ادراك حقیقت اشیاء که همان خداي سبحان است نمی

 و :لذا حضرت مولی فرمود. ل دارد رها نمودشدن به نتایج افکاري که اختصاص به معرفت حق متعا
طهارت عقل از تقیید به نتایج افکار در آنچه که اختصاص به معرفت حق سبحانه و معرفت غرائب 

  .علوم و اسراري که مصاحب فیض منبسط او بر ممکنات است
معرفت غرائب علوم و اسراري که مصاحب فیض منبسط او بر ممکنات «:  اما آن که فرمود

صادر اول اولین حقیقتی است که از .  مراد از فیض منبسط صادر اول است که فوق عقل است»است
صادر اول . حقیقت حق متعال صادر شده و حاوي تمامی تعینات و تشأنات حضرت باري تعالی است

أ صادر اول مبد. اند اي است که جمیع کلمات وجودیه بر آن منقوش و بدان قائم مانند پرده آویخته شده
در حقیقت صادر اول واسطه در صدور کثرت است و تمامی موجودات از . وجودي تمامی اشیاء است

و عقل اولین موجودي است که به واسطۀ . یابند عقل اول تا هیوالي اولی جسمانی به واسطه او تعین می
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ا اگرچه از صقع ذات اما صادر اول ر. اند لذا عقل را خلق اول نامیده. یابد صادر اول تقدیر و اندازه می
نامند چراکه عاري از هرگونه تقدیر و اندازه است به طوري که اگر  یابد، خلق نمی ربوبی صدور می

غرض این که . بود تقیید او نسبت عموم نبود، دیگر هیچ فرقی با اول تعالی نداشته و خودِ حق متعال می
 مادون حقیقت صادر اول است و همچنان که عقل مادون و معلول حقیقت حق سبحانه است همچنین

اي که در عدم توانایی عقل بر ادراك حق متعال بیان نمودیم در مورد ادراك عقل،  لذا تمامی ادلّه
پس تطهیر عقل بدان است که او را از اکتفا نمودن به فهم جزیی . حقیقت صادر اول را نیز جاري است

اهده اسرار و غرائب عالم پیش رویش گذاشته و از حقایق عالم ممانعت نموده و طریق قلب را براي مش
سخن را در مورد قوه عقل آدمی و تطهیر آن به پایان . او را به مراتب باالتر کماالت انسانی سوق دهیم

اگر چه در . کنیم به ذکر مراتب مافوق طور عقل انسانی که اولین آنها قلب است رسانده و شروع می
دم متجلی به انوار الهی بوده و اسماءاهللا هر  هب شود که دم طالق میاصطالح خاصه قلب فقط بر حقیقتی ا

اي که متقلّب به احوال و آراء گوناگون است  آن در آن ظهور خاص دارند نه این که بر هر قلب عامه
  .اطالق شود

 بیانی شیوا در عدم البالغه انسان کامل از دیدگاه نهجحضرت استاد عالمه در باب یازدهم رسالۀ 
 را قرار و توقف نیست، قلب: ر و قلب و عدم تکرار تجلیات قلب دارند که صورت آن چنین استقرا

علی الدوام متقلب است که فارسی آن دگرگونی است و تکرار در تجلی نیست لذا هیچ اسمی از 
کل یوم هو فی ( خاص دارد يشود؛ مثالً اسم شریف نور در هر آنی ظهور اسماء اهللا مکرر نمی

است و یوم هنگام ظهور است و هر دم ظهورات و تجلیات غیرمتناهی  کُلُّه هو شأنٌ که 204)شأن
است، صاحب قلب در قبول تجلیات حق احق است نه صاحب عقل که این عقال است و آن در 
تقلّب و تنوع است، ذاکر را در هر حال حالی خاص است و در آن حال اسمی را که ذاکر است 

ع و ئسم در حال بعد به معنی دیگر است؛ مثالً اهللا را که مریض و جابه معنایی است که همان ا
  . گوید» یا هادي«و این » یا رازق«، دومی »یا شافی«کنند آن  ضال ندا می

نزول برکات تجلیات در قلب مفتوح از فیض قلب عالم امکان است و این معنی هجرت است 
الیقع « از طبیعت به ماوراي آن روي آوردن که باید پشت به این شهر و رو به شهر دیگر کرد یعنی

هاجرت  و این م205»اسم الهجرة على أحد االّ بمعرفۀ الحجۀ فی االرض فمن عرفها و أقرّ بها فهو مهاجر
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اِعراض از نشأه عنصري است و در این اعراض برکاتی است از جمله تمثالت نوریه در موطن 
 و مجبول بر محاکات هیئات ادراکیه خیال صقع نفس ناطقه که مظهر اسم شریف مصور است

نوم و احتضار و تنویم مغناطیسی و اشباه و نظائر آنها هیچ یک موضوعیت در حصول . است
تمثالت ندارند و مالك اعراض نفس از نشأه عنصري و احوال این سویی و توجه تام و حضور 

  206.)فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر(کامل به آن سوي داشتن است، 
  .»القلب حرَم اهللا فال تُسکن فی حرَمِ اهللا غیر اهللا«:  فرمودالّسالم علیھق اما صاد

  ام شب همه شب پاسبان حرم دل شده                
    207» تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم                                                  

  مقام قلب انسانی 

  قلب و انقالب پیوستۀ آن 
. باشد مرتبت قلب انسانی است یکی دیگر از مراتب باطنی انسان که اولین آنها بعد از مرتبۀ عقل می

به تعبیر . قلب مقام سان یافتن حقایق مندمج در روح انسان است اعنی مقام تفصیل آن اجمال است
 انسان منبع بدین بیان قلب. پردازد دیگر نفس آدمی در مرتبۀ قلب به مشاهده و تفصیل آن حقایق می

اند اطالق قلب بر انسان به لحاظ مبدئیت اوست براي  انواع مکاشفات است، به همین خاطر گفته
مقام قلب همان . ادراکات کلّی تفصیلی بعد از آنکه در مقام روح به اجمال مورد اصطیاد قرار گرفت

جمال در قبل از این است که در اصطالح حکماء به عقل مستفاد معروف شده است و بیان آن نیز به ا
  .آمده است

از آن جا که قلب حقیقتی است که باید حقایق را از عالم مجردات اخذ نموده و در عالم نفس 
منطبعه سان دهد، لذا دائماً بین عالم عقل محض و عالم نفس منطبعه در انقالب است و مراد از تقلب 

» گردیدن«و » شدن«تمثالت الهی در حال قلب تطورات اوست که هرگز او را آرامش نیست و دائماً با 
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یعنی همچنان که قلب مادي که تنزل یافتۀ آن حقیقت باطنی انسان است دائماً در تپش و قبض و . است
بسط است مقام قلب انسانی نیز دائماً بین دو وجه حق و نفس در تحول و تقلب است و چون مساوق 

 از وجه الحق مستفیض بوده و در جانب نفس آنها را به اند چراکه دائماً با انقالب است او را قلب گفته
این ناآرامی و انقالب باعث شده که حال افراد در اوقات گوناگون متفاوت باشد تا . کشاند تفصیل می

اي موجب تغییر حال و یا دیدن صورتی دیگر موجب بازآمدن حال  جایی که حتی پرزدن یک پرنده
 به حسب گوناگونی امزجه و امکنه و اوقات و اغذیه و صور مرئیه در این تغییر احوال که. شود رفته می

امیدي شخص از احواالت  یابد طبیعی بوده و نباید خیلی موجب نا افرادِ مختلف شدت و ضعف می
مثالً در مورد حضرت . شده است که این تغییر احوال گاه در انبیاء نیز مشاهده می چرا. گوناگونش شود

 از ایشان پرسیدند تو که توانستی پس از چهل سال بوي یوسف را از پیراهنش یعقوب نقل است که
تشخیص دهی پس چرا نتوانستی همان چهل سال قبل وقتی که برادران او را در چاه انداختند متوجه 

  :زنده بودنش شوي؟ شاعر جواب جناب یعقوب را در غالب شعر چنین بیان نموده که
  دمی پیدا و دیگر دم نهان است   جهان استبگفتا حال ما برق            
  گهی تا پشت پاي خـود نبینیم  گهـی بر طـارم اعلی نشینیـم            

همچنان که در جلد اول کتاب شرح مراتب طهارت آمده است انسان سالک نباید از این گوناگونی 
د گردد چراکه این امی احوال خود دلسرد شده و از طی نمودن سیر و سلوك علمی و عملی خویش نا

تغیر و تقلّب طبیعی قلب بوده و هرگز از آدمی دست بردار نیست، منتهی در ابتداي راه این تقلّب و 
در ابتدا خود را به صورت دمی رفتن و . اي دیگر اي است و در اواسط راه به گونه دگرگونی به گونه

رفته و امروز به ضعف   دیروز قوي میبینید که دهد یعنی سالک را می دمی دیگر باز ایستادن نشان می
اما در انتها این تقلّب . افتاده و فردا باز ایستاده و دیگر روز به حرکت کردن افتاده و سرعت گرفته است

کند و در وقتی  شماري را مشاهده می بینید که در وقتی حقایق بی صورتی دیگر دارد مثالً عارف را می
  :لذا عطار در غزلیاتش گوید. نصیب است یق بیدیگر از شهود آن همه اسرار و حقا

  اي و سودایـی         تـن مـن جـایی و دلم جـایی منـم و گوشـه          
  اي رأیی هر زمانـم بـه عالمـی میلـی         هـر دمم سـوي شیـوه          
  مانده در انقالب چون گردون         گــاه شـیـبـی و گـاه بـاالیی          

  :و یا جناب محتشم کاشانی فرماید
  حال دل در سینه صد چاك من دانی اگر            

   دیده باشی که اضطراب مرغ وحشی در قفس                                         



پس این انقالب و تطور آنیِ قلب جبلّی قلب بوده و سالک را از آن حرجی نیست فقط سائر سیر 
ب است که طهارت را در تمامی شئون وجودي خود حفظ نموده و دائماً حضور و اهللا را واج الی

  .مراقبت خویش را تقویت کند، از آن پس هرچه پیش آمد خوش آمد

  مقام فوق تجرّد نفس ناطقه انسانی
شود مسأله  و اما مسأله بسیار مهمی که در این موطن از بحث یعنی در بخش قلب انسانی مطرح می

همچنانکه اشاره کردیم اگر چه جناب شیخ در ابتدا بحث از . ن نفس ناطقۀ آدمی استفوق تجرّد بود
جسمانی بودن قواي وهم و خیال را به میان آورده اما در کتابهایی چون اشارات و تعلیقات تصریح بر 

دغدغه در همۀ کتب خود قائل به تجرّد آن شده  مجرد بودن این قوا نموده و البته در مورد عقل بی
جناب مالصدرا در اسفار و دیگر کتب خود مسأله تجرّد قواي حسی و خیالی و عقلی انسان را با . ستا

ذکر براهین متعدد در این ابواب به اثبات رسانید و انسان را تا مرتبت عقالنی و فوق تجرّد عقالنی او 
  .ارج نهاده و تعظیمش نموده است

واسته خواص نفس انسانی را برشمرد، اخص جناب شیخ رئیس بوعلی سینا در شفا آن جا که خ
خواص انسانی را تصور معانی کلیه عقلیه مجرد تام از ماده بیان نموده و نهایتاً انسان را در مقام عقل 

جناب آخوند در مقام شمارش خواص انسانی، یک . مورد تمایز از دیگر انواع حیوانات قرار داده است
 را به خواص انسانی اضافه نموده و فرموده اخص خواص انسانی اي دیگر مرتبه باالتر رفته و مرتبه

گردد  آن جا که ذاتش فانی شده و باقی به بقاي حق می. اتصال بعض نفوس انسانی به عالم الهی است
اما جناب . یابد شود و تخلّق به اخالق الهی می تا جائیکه حق متعال گوش و چشم و دست و پایش می

 در کتاب علّیینی سرح العیون خاصیتی دیگر را نیز اضافه فداه روحيادة آملیز حضرت استاد عالمه حسن
اي  اخص خواص انسانی آن است که براي او حد یقفی نیست یعنی در هیچ مرتبه: فرمایند نموده و می

. تواند برود و از این مقام تعبیر به مقام فوق تجرّد عقلی نموده است منتهی می ایستا نیست و تا بی
  : ت جناب حضرت مولی در سرح العیون چنین استعبار

خواصه انّ النفس االنسانیۀ لیس لها حد تقف عنده، یعبر عن  و من الخواص و هو ایضاً من اخص: اقول
هذه الخاصۀ بأن لها مقام فوق التجرّد العقلی؛ کما تقدم فی العین الرابعۀ و العشرین و لم یأت بها هوالء 



مذکورة من الصحف الثالث االّ انّ صاحب االسفار تعرّض بها فی عدة مواضع من المشایخ فی الفصول ال
  208.بل التحقیق فی هذه الخاصۀ و اثباتها من خواص االسفار. االسفار و سائر کتبه

پس جناب آخوند نیز در اسفار بحث از مقام فوق تجرّد نفس را مطرح نموده فقط آنچه هست این 
این مقام را به عنوان اخص خواص انسانی ذکر   اختصاصات انسانی ،است که حضرتشان در موضع ذکر

  . اند نکرده
یکی از مواضعی که جناب آخوند در آن تصریح به این مقام الیقفی نفس ناطقه دارد، فصل سوم 

ان النفس االنسانیه لیس لها مقام معلوم فی الهویۀ، و ال لها  :اند که فرموده. باب هفتم نفس اسفار است
 معینۀ فی الوجود کسائر الموجودات الطبیعیۀ و النفسیه و العقلیۀ التی کلٌّ له مقام معلوم بل النفس درجۀ

االنسانیۀ ذات مقامات و درجات متفاوته و لها نشئات سابقۀ و ألحقۀ و لها فی کل مقام و عالم صورة 
  .اخرى

که نفس در مقام عقل  الزمۀ فوق تجرّد بودن نفس آن است که نفس مجرد از ماهیت باشد چنان
هاي  دانیم هر شیء در مقام خارج آثار و ویژگی همان طور که می. مجرد از ماده و احکام ماده است

هاي خاص حدودي را ساخته که آن حدود موجب امتیاز این شیء  خاصی دارد که از آن آثار و ویژگی
سازند تعبیر به ماهیت   را میهاي خاص شیء که حدود شیء شوند از آثار و ویژگی از دیگر اشیاء می

شود مثالً جوهریت و جسمانیت و نامی بودن آن است و یا حد آب جوهریت و جسمانیت و  می
سیالیت و شفافیت آن است و یا حد حیوان جوهریت و جسمانیت و نامی بودن و حساسیت و متحرك 

با این توضیح تمامی . یء شودباالراده بودن آن است و هکذا از حدود هر شیء تعبیر به ماهیت آن ش
که هریک  باشند، چرا اشیایی که در اطراف ما موجودند داراي یک حد وجودي و یک ماهیت خاص می

اي کماالتشان به انتها  یعنی در نقطه. شوند اي از موجودات دیگر تمایز یافته و از آنها جدا می در نقطه
 موجودات فقط انسان است که هیچ حدي در بین. شوند رسیده و محدود به صدور آثاري خاص می

گاه از حقایقی که به دست آورده و چشیده  منتهی کماالتی را دارا شود و هیچ تواند تا بی نداشته و می
افزاید لذا برهان المتألهین  شود، بلکه شهود هر واقعیتی بر بساطت و وسعت وجودي نفس می سیر نمی

هر ظرف یعنی  .لّ وعاءٍ یضیق بما جعِل فیه االّوعاء العلم فاِنّه یتّسع بهک : فرمودالّسالم علیھ علیامیرالمؤمنین 
  209.گردد شود مگر ظرف علم که گنجایش او بیشتر می به آنچه که در او نهاده شد گنجایش او تنگ می

                                                   
  750ص )  ق1421طبع  (،49 عین ، سرح العیون-1
  205 کلمه حکمت ، نهج البالغه-1



ها و  کند، مثالً پیمانه هاي جسمانی را حد معینی است که گنجایش آنها را تحدید می هریک از ظرف
پذیرند، به خالف  اي است که بیش از آن اندازه را نمی ها و دریاها و هریک را اندازه ها و دریاچه برکه

نفس ناطقه انسانی که هرچه مظروف او که آب حیات علوم و معارف است در او ریخته شود سعه 
  .گردد تر می وجودي و ظرفیت ذاتی و گنجایش او بیشتر و براي فراگیري حقایق آماده

تاد عالمه در درس سی و سوم کتاب دروس معرفت نفس در پیرامون همین حدیث حضرت اس
  :اند کاوشی پیش کشیده و فرموده

 است؟ »نبود«و به عبارت دیگر آیا بود است و یا .  است»نیست« است یا »هست«آیا دانش 
اه گردد، و هر بخردي در ر  و نبود چگونه مایه شرف انسان می»نیست«خواهید جواب فرمود که 

 و ؟کند ت خود به آن می بالد و در دانستن چیزي مباهات و افتخار میسبپژوهش آن است و از ن
بدیهی است که این همه کتب گوناگون در فنون مختلف و این همه صنایع دریایی و صحرایی 

شود که این همه آثار وجودي از عدم  گذشته و کنونی از آثار وجود شریف علم است، چگونه می
موجود دانستی چگونه موجودي است و ظرف تحقق و ثبوت او که  علم را پرسیم از میبباشد؟ 

کس که منشأ بروز و ظهور بسیاري از امور شده است و  علم فالن: تر چیست؟ به عبارت روشن
. آیا این علم را آن کس در خویش دارا هست یا نیست؟ خواهید فرمود در خود دارد. شود می
ر کدام عضو بدن او قرار گرفته است، یا این که بدن او و هیچ عضوي از پرسیم که این علم د می

پرسیم اگر علم  و باز می. اعضاي بدن ظرف این حقیقت که علم است نیست بلکه در روان او است
در روان او است آن چنان است که مثالً آب در آوندي است و یا طور دیگر است؟ و سخن از 

ایم همین مثَل را  اکنون که آب و ظرف آب را مورد مثَل قرار داده. آید هاي بسیار پیش می پرسش
هاي آب را گوناگون می بینیم از آنی که یک قطره   ما ظرف و در پیرامون آن حرف بزنیمکنیم دنبال 

گنجد تا آنی که ظرف اقیانوس است که ظرف بسیار بزرگی است ـ یعنی یک قسمت  آب در او می
بینیم که این ظرفها را گنجایش محدود  و می. رف آب اقیانوس استعمده از گودي زمین که ظ
ولی انسان که دانش . ریزد هاي آوند فرو می ّ گنجایش فزونتر شود از لبه است، و اگر آب از آن حد

گردد و آمادگی بهتر براي فرا گرفتن  بیشتر می, براي دانشِ بیشترگیرد گنجایش آوند دانش  فرا می
  . کند  میدانش دشوارتر پیدا

به بیان دیگر صحیح است که بگوییم هر یک از افراد انسان را دو ظرف است براي دو گونه 
اي که غذا قبول کرد  یکی ظرف آب و نان مثالً، و دیگري ظرف دانش، ظرف نخستین تا اندازه: غذا



دارم، و نخوردن را گوید سیرم و دیگر گنجایش  کند و می از پذیرفتن غذاي بیشتر از آن اباء می
پس از سیر شدن اگر چه از آب و نان خالی سیر شده باشد بهترین غذا برایش فراهم شود رغبت 

کند به دانستن   تحصیل میپژوه هرچه بیشتر دانش  دانشامابرد؛  کند، و از آن لذت نمی نمیبدان 
برد و  ر میکند و از فهمیدن آن لذت بهت باالتر گرایش پیدا میتر و  سنگینتر و  هاي سخت دانش

تر  اش در تقرب به دانشمندان فزون گردد و عشق و عالقه شوق و ذوق وي به دانش بیشتر می
کس  ها تصدیق دارد، هیچ یابد و بدان اینها اموري است که هر یک از ما به وجدان خود می. شود می

 شدم، و هم من گرسنه بودم و غذا خوردم و سیر: گوید در آنها چون و چرا ندارد، هم این که می
من نادان بودم و پرسیدم و دانا شدم؛ در هر دو حال یک شخص : گوید این که همین شخص می

پس . ـ راجع است موضوع این دو قضیه است و هر دو حکم به یک من ـ یعنی به یک شخص
و این هر دو . ظرف نان و دانش یک چیز نتواند باشد و مسلماً هر یک را  ظرفی جداگانه است

  . دارد ولی این ظرف کجا و آن ظرف کجای را هر شخص انسانقسم ظرف
اي  خواجه ابوالهیثم احمد بن حسن جرجانی را که از دانشمندان بنام قرن چهارم است قصیده

  : به فارسی در مطالب فلسفی است، در آن قصیده گویدرائیه
  چرا چو تن ز غذاي پر شود نگنجد نیز              

  دش چو افزون کنی بر این مقدارسالـم ر                                                 
  و گوهري دگر آن جا که پر نگردد هیچ             

                                                و نه از پیشه و نـه از اشعـار نـه از نُبـی   
 این درس ب فوق است که درسخن خواجه ابوالهیثم در این دو بیت اشارت به همان مطل

تر، به او غذا رسد   که در انسان ظرف غذایی است اگر از مقدار گنجایش او افزونایم عنوان کرده
رنج ببیند، اما ظرف دیگري در انسان است که غذاي او غیر از غذاي ظرف قبلی است و هر چه 

و هزاران پیشه و صنعت و هنر  و هزاران کتاب دیگر نُبیاگر . گردد غذایش را به او بدهند پر نمی
نقل به ( ».گردد شود بلکه گنجایش او بیشتر می را و هزاران دیوان اشعار را فرا بگیرد پر نمی

  )اختصار
شود در حقیقت  خالصه بدین فرمایش امام تجرّد اتم نفس که فوق تجرّد عقلی آن است اثبات می

قه آدمی عالوه بر این که موجودي برتر از این فرمایش امام، برهانی قویم است بر این که نفس ناط



یعنی نفس . جسم و جسمانیات و عاري از احکام نشئه طبیعت است داراي مقام فوق تجرّد نیز هست
  .موجودي عاري از ماهیت بوده و براي آن مقامی معلوم نیست که در آن مقام توقف نماید

 در کلمه صد و ده کتاب هزار فداه وحيرزادة آملی  الزم به توضیح است که حضرت استاد عالمه حسن
  .اند اي مورد شرح قرار داده  این حدیث حضرت امیر را در غالب کراسه,و یک کلمه

  :جناب حاجی سبزواري نیز در اسرارالحکم در مورد مرتبت فوق تجرّد عقالنی نفس فرموده است
اند ما را  سبقت گرفتهت مجرد است، چه جاي از ماده، چنان که نفس نطقیه قدسیه آدمی از مهی

الدین سهروردي، و حکیم محقق صدرالدین   مقتول شهاب شیخمتألهین حکمیناز معروفین حکماء 
   .سّرھما قّدسشیرازي 

بیان این مطلب آن است که نفس قدسیه انسیه وجود بسیطی است و بس، و نور بسیط است 
هیچ یک نیست، چه ظلمت عدم نور ت و ظلمت در دون انوار قاهره و نوراالنوار، ولی شوب مهی

  »...اِزایی ندارد است و مابه
فقط تجرّد نفس ناطقه را از مشاء «: فرمایند همچنین حضرتشان در قسم دوم رسالۀ انه الحق می

اند، اما در حکمت متعالیه فوق  اند و تجرّد از ماهیت را فقط در واجب تعالی گفته ماده ثابت کرده
 ماهیت نیز ثابت شده است که او را حد یقف نیست و ماهیت حکایت از تجرّد نفس یعنی تجرّد از

کند، و چون موجودي بسیط عاري از ماهیت باشد او را   میيضیق حد و حصر وجودي چیز
مقامی معلوم نیست که در آن مقام توقف کند، و به همین بیان نفس، فوق مقوله است زیرا موجود 

  .نه جوهر است و نه عرضمجرد از ماهیت، وجود است و وجود 
  : مرحوم حاجی در منظومه گوید

  عندي و ذا فوق التجرّد انطلق    و انهـا بحت وجـود ظل حـق              
نفس گوهري بسیط و وجود بحت و ظل وجود حق تعالی است که او : توضیحاً گوییم

ت در آن مندك موجودي مجرد از ماهیت است یعنی احکام وجود بر او غلبه دارد و آثار ماهی
است، چه ماهیت حکایت از حد قصور شیء و ضعف و نقص آن دارد، و حال این که نفس را 
حد یقف نیست لذا حد منطقی براي او نیست هر چند او را نسبت به مافوقش حد به معنی نفاد 
است، بنابراین ترکیب از جنس و فصل و مشابه آن بر او صادق نیست زیرا مرکب از جنس و فصل 

و چون مجرد از ماهیت . همان ماهیت است تا چه رسد ترکیب از ماده و صورت که جنس را است
است فوق مقولت است زیرا موجود مجرد از ماهیت وجود است و وجود نه جوهر است و نه 



ادله تجرّد نفس، همین قدر عاري بودن گوهر نفس ناطقه را از ماده . عرض یعنی فوق مقولت است
دهند که پس از انقطاع نفس از بدن  کنند و نتیجه می  حفظ مراتب تجرّد اثبات میو احکام آن، با

در این معنی و حکم تجرّد با دیگر مجردات شریک است، . عنصري، بوار و هالك در او راه ندارد
   210». مجردي است که او را حد یقف نیست سخنی فوق تجرّد است و حکم اختصاصی اوستاما

زادة آملی  حضرت استاد عالمه حسن. شود تجرّد عقلی نفس اثبات میفوق بدانچه گفتیم مرتبه 
 دروس معرفت نفس را به ذکر این مرتبه از مراتب وجود انسانی اعنی مقام 103 تا 100 درس فداه روحي

گنجینۀ «همچنین حضرتشان در فصل چهارم و در خاتمۀ کتاب . اند الیقفی نفس ناطقه اختصاص داده
اند و به حق، حق سخن را در مواضع  ۀ عقلی و نقلی موجود در باب را ذکر نمودهادلّ» گوهر روان

  .دهیم اند، طالب را براي تحقیق بیشتر بدان مواضع ارجاع می مذکور بجا آورده
شود که ایشان خداي متعال را به تجرّد از ماهیت تنزیه   میان کتب بعضی حکما دیده می در:تبصره

عظمت و سطوت حق سبحانه همین بس که او مجرد از ماهیت بوده و هیچ گویند در  نمایند و می می
در تضعیف این قول باید بگوییم تنزیه حکیم مر حق تعالی را نزد عارف عین . حد و حدودي ندارد

تشبیه است یعنی این گفتار نه تنها تنزیه و مبرّا نمودن خداوند از اوصاف خلقی نیست بلکه به عینه 
داند و هم داراي  زیرا حکیم موجود مادي را هم مادي می. ه بعض خالئق استتشبیه نمودن خدا ب

داند ولی داري ماهیت و حد وجودي، و خداي  ماهیت و موجودات مجرد عقلی را مبرّاي از ماده می
کند  داند و هم مجرد از ماهیت و لذا حق را در تجرّد از ماهیت تنزیه می متعال را هم مجرد از ماده می

رف درباره نفس ناطقه انسانی قائل است که در قوس صعود به استکمال جوهري و اشتداد ذاتی اما عا
رسد و از  که این امر در موجودات عقلی که حالت منتظره ندارند متصور نیست، به تجرّد از ماهیت می

خداوند به مجرد لذا تنزیه . شود گردد که از آن به مقام فوق تجرّد و مقام الیقفی تعبیر می حد مبرّي می
بودن آن حقیقت از ماهیت به عینه تشبیه نمودن خداست به نفوس انسانهاي کامل چرا که ایشان نیز به 

  !فافهم. اند مقام تجرّد از ماهیت راه یافته

  تشبیه انسان به خدا در ذات و صفات و افعال 
 شأنیت تشبه به اله در و اما از غرر مباحث مربوط به قلب یکی آن است که انسان را در این مقام

یعنی انسان ذاتاً و صفاتاً و افعاالً به وزان ذات و صفات و افعال . سه بخش ذات و صفات و افعال است
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در روایت امام » ان اهللا خلق آدم على صورته «:حق آفریده شده است که در حدیث نبوي آمده است
 یعنی آدم بر صورت رحمن آفریده شده »رحمنان اهللا خلق آدم على صورة ال« آمده که الّسالم علیھصادق

  :است، به تعبیر حضرت مولی در قصیده تائیه دیوان
   هذا االنسان من امشاج نطفۀٍى على صورة الرحمن جلّ جالله        بد                   

  :211و نیز به تعبیر دیگرش در باب یازدهم دفتر دل
  مثل و ماننـد       درآید صـورتی بیهمـی در تحـت تدبیـر خـداوند               
     به نحو اکمـل است عین مثالش  که در ذات و صفات و در فعالش         

بدین جهت است که براي انسان وحدت » صورت انسانی را مثل و مانند نیست«اما آن که فرمود 
ه انسان مثلِ حق حقه ظلّیه در قبال وحدت حقه حقیقیه براي وجود صمدي تعالی شأنه است چه این ک

  .متعال متصف به همۀ اسماي حسنی و صفات علیا است
 یعنی مثلِ مثل حق متعال 212)لیس کمثله شىء( لذا این مثل و مانندِ خداوند متعال را مثل نباشد که 

را چیزي همانند نباشد چرا که در نظام هستی و کلمات دار وجود هیچ موجودي همسنگ انسان نبوده 
  .آیند یت او به شمار میو همه از آحاد رع

بدان جهت است که خداوند » انسان ذاتاً به وزان ذات حق آفریده شده است«و اما آن که فرمود 
چرا » عالٍ فی دنوه و دانٍ فی علوه«انسان را در عین دنو، عالی و در عین عالی، دانی خلق کرده است 

 او بوده و مظهر اسماء و صفات حق که انسان را بدنی است مادي که مرتبۀ نازلۀ حقیقت نفسانی
پس . باشد و در عین حال به حسب ذات غیب الغیوبی خود مجرّد از زمان و مکان و جهات است می

اش داراي مظاهري است که قوا و محالّ  نفس با این که در عین علوش مجرّد است ولی در مقام دانی
پس ذات انسان به وزان ذات حق . شود نمیچه این که حق متعال نیز بدون مظاهر . باشند قواي او می

  .است
از آن جهت است که خداوند وي را » نفس در صفات به وزان حق تعالی است«و اما آن که فرمود 

شود، چه  داراي قدرت و علم و اراده و حیات و سمع و بصر آفریده که بر او خواب پینکی مستولی نمی
ه و حیات و سمع و بصر بوده و نوم و سنه او را فرا این که حق متعال نیز عین قدرت و علم و اراد
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 و اما انسان در افعال به وزان خداوند است بدان جهت که 213)ال تأخذه سنۀٌ و ال نوم (گیرد که  نمی
پروردگار او را داراي ملکتی شبیه به مملکت خودش قرار داد که به اذن حق متعال خلق و انشاء 

  . کند می
ئون به وزان حق آفریده شده است، لذا حق سبحانه و تعالی پس از و چون انسان در تمامی ش

  .214 )اهللا احسن الخالقین فتبارك(: نام برد» احسن الخالقین«خلقت او خود را به 

  وسعت قلب انسان کامل 
اگر عرش و آنچه را که : و اما وسعت قلب انسان کامل چنان است که عارف بسطامی گفته است

هاي دل عارف باهللا نهاده شود عارف آن را  اي از گوشه ار برابر آن در گوشهدر بر دارد صد هزار هز
این بزرگ مرد از گنجایش دل خویش بدانچه یافته است :  و دیگري گفته استکند احساس نمی

 کنایه از این که تعبیر فوق نیز به نحوي محدود کردن .گوید نه آنچنان که گنجایش دل است سخن می
در حدیث شریف قدسی آمده . جایش و ظرفیت قلب عارف بیش از اینهاستدلِ عارف است و گن

فرمایند   یعنی خداوند می215»ما وسعنی ارضی و ال سمائی و لکن وسِعنی قلب عبدي المؤمن«: است
زمین و آسمان، وسعت وجود نامتناهی مرا ندارند اما قلبِ عبد مؤمنِ من وسعت مرا دارد لذا محل 

عارف رومی این حدیث را در غالب نظم چنین بیان نموده . نوار الهی خواهد بودظهور انحاء تجلیات ا
  :است

  
  گفت پیغمبـر که حق فـرمـوده است                               

   مـن نگنجــم هیـچ در بـاال و پست                                                       
  ن و آسمــان و عـرش نـیـز               در زمیـ                      

    من نگنجـم این یقیـن دان اي عـزیـز                                                    
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  در دل مـؤمــن بگنـجـم اي عجـب     
  هـا طـلـب گر مــرا جویـی در آن دل                                                      

  
  عرش با آن نـور و بـا پهنـاي خویش                   

  چون بدید او را برفت از جاي خویش                                                     
 یعنی قلب مؤمن عرش اعظم .»قلب المؤمن عرش اهللا االعظم«: در حدیث دیگر آمده است 

 ظرف قرار گرفتن اسماء و صفات حسناي الهی است و فقط خداست زیرا این قلب مؤمن است که
 حقایق اشیاء پس از 216)و علّم آدم االسماء کلّها (تواند تمامی حقایق اشیاء را تعلیم ببیند  اوست که می

شوند و قلب چون دریایی است که هر چه  این که از جانب قلب مورد شهود قرار گرفتند عین قلب می
شود لذا پس از ظهور و تجلی کردن انوار اسماي حسناي الهی در  فزوده میگیرد بر وسعتش ا آب می

  .گردد شود و خواهان علوم و معارف افزونتر می افق عالم قلب گنجایشش بیشتر می
شود قلب عارف باهللا  البته باید توجه داشت قلبی که هر دم تجلیاتی از عالم قدس بر او افاضه می

کند نه قلب هر عوامی که شبانه روز خود را   دل را پاسبانی میکشد و حرم است که کشیک نفس می
این قلب عارف است که چنین منور به اسماي حسناي الهی و . برد غرق در مادیات سفلیات به سر می

زیرا قلب غیر عارف اگر چه در نزد عوام قلب است اما به اصطالح . مزین به جمیع صفات علیاست
 خاصه آن حقیقتی قلب است که محل و مجالي انوار قدسی اسماء خواص قلب نیست، در اصطالح

انسان کامل در . کنند الهی بوده باشد لذا آن را که حظّی از تجلیات عالم قدس ندارد تعبیر به قلب نمی
مقام قلب که مقام الیقفی و فوق عرشی نفس است با ظلّ ممدود که صادر اول است اتحاد وجودي 

رسد که دیگر اطوار وجودي او را در تمثالت و در مقام عروج روحانی  یی میکند و به جا برقرار می
اي از کلمات نظام هستی و هر شأنی از شئونات عالم خلقی به منزلۀ نقشی  نهایتی نیست بلکه هر کلمه

توان گفت این قلب انسان کامل  کران قلب انسان کامل مشهود خواهد بود، یعنی می بر لوح محفوظ بی
دهد جبرئیلش گویند و چون روزي  ون در قوس نزول از عالم حقایق و دقایق خبري میاست که چ

دهندة معارف و حقایق به تشنگان است میکائیلش گویند و به تعبیر دیگر از آن جهت که خود را 
کند میکائیل است و  رباید و سیراب می کند جبرئیل است و از آن جهت که می نمایاند و تشنه می می

وس صعود بازگو کنندة احوال معاد است اسرافیلش گویند و چون قتلِ نفس امارة مریدان چون در ق
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قلبی که جامع همۀ اسماء «: فرمایند  میالسیاحۀ ریاضلذا جناب شیروانی در . کند عزرائیلش خوانند می
حسنی و مظهر جمیع صفات علیاست آن قلب انسان کامل است که به اقتضاي ذاتی و تکوینی هر 

دانان وي را به   باذن اهللا تعالی اسمی و رسمی و حکمی و اثري دارد و لغت شناسان و زباناسمی
  ».خوانند اسامی مختلف می

گویند که از  دهد و میکائیلش می گویند که از عالم حقایق و دقائق خبر می من جمله جبرئیلش می
عاد و بازگشت، مریدان را آگاه گویند که از م معارف و مکارم به طالبان رزق بخش است، اسرافیلش می

  .نماید گویند که قتل نفس امارة مریدان می عزرائیلش می. فرماید
                                          قطب وقت است او واسرافیل جان         مرده سـاز و زنده سـازِ در زمـان 

  جبرئیلش گر بگـویی هـم رواست                             افیلش بخوانی تـو بجـاست      سرگر 
  اوست عـزرائیل نفـس پـر  شَرور                           اوسـت میکـائیـل ارزاق حـضور         

گویند براي آن که نجات دهنده  گویند زیرا که معلّم طالبان راه هدایت است، نوحش می آدمش می
 از نار هستی گذشته و نمرود خواهش را کشته و خلیل گویند زیرا که ابراهیمش می. از طوفان بالست

  .217حضرت حق جلَّ شأنه است
و به همین ترتیب او را به لحاظ گوناگون موسی، خضر، الیاس، لقمان، افالطون، سلیمان، عیسی، 
مهدي و هادي، اسکندر، سیمرغ، سواد اعظم و بحر محیط، یوسف، آفتاب، ابر و سحاب، ترسا، مرآت و 

به تعبیر دیگر هر یک از حقایق و کلمات وجودي عالم به منزلۀ جدولی از جداول دریاي . دآینه خوانن
انسان کامل است و انسان کامل همچون رود نیلی است که همۀ موجودات از این بحر عظیم طلبِ آب 

ورزد و چون موجودات از حقیقت خود  زیرا هر فرعی به اصل خود عشق می. کنند حیات و کمال می
تواند در قوس  تنها طریقی که می. اند اند لذا دائماً خواهان رسیدن به کمال مطلق خویش یافتهتنزل 

صعود موصل این رقایق به حقایقشان شود ربِ مطلق انسان کامل است که هر موجودي از طریق 
کند، پس جملگی اشیاء عالمِ در  جدول وجودي خود بدان متصل شده و از این کانال کسب فیض می

صعود براي رسیدن به اصل خویش راهی ندارند جز این که به مقام الیقفی که مقام قلب انسانِ قوس 
لذا در قوس صعود، قلب عارف رقّ . کامل است تقرّب جسته و به واسطۀ او به اصل خود نزدیک شوند

  . شود منشور و ظلّ ممدود تمامی این تشأنات می
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علّم االسماء است و صور همۀ اشیاء در لوح محفوظ او خالصۀ کالم این که، آن که معلَّم به تعلیم 
 است قلب صافی انسان 218)کل شىء احصیناه فی امام مبین (منقوش است و مصداق اتم آیه شریفه 

چنین قلبی مناسب با تمثالت و تجلیات اسمائی و افعالی بوده و محل ظهور و مکاشفات و . کامل است
ر قلبی که از عادات به درآید و در دژ تعلق به پروردگار قرار شود و غیر از مقام عصمت ه تمثالت می

  .گرفته و متحقق به انوار الهیه و متقلب به اسماي ربوبی گردد چنین خواهد بود

  اوسع قلوب 
چون خداوند قلب پیغمبر اکرم را از قلبهاي : فرمایند  در روایتی میالّسالم علیھحضرت امام مجتبی 
در میان قلوب . به رتبت رسالت ختمی برانگیخت و قرآن را به او داده استدیگر بزرگتر دید، او را 
باشد   اوسع قلوب میوآلھ علیھ اهللا صّلىترین قلوب انسانی را حائزند، قلب نبی اکرم  انبیاء و ائمه، که صافی

به چرا که سعه و شرح صدر نبی چنان است که در مقام روح توانسته کتاب عظیم الهی قرآنِ فرقان را 
 اخذ کند و پس از آن در مقام الحقایقحقیقۀطور انزال که نزول دفعی است در شب قدر به یکبارگی از 

زیرا همچنان که گفتیم قلب مقام شهود حقایق اشیاء به . قلب این حقایق را تدریجاً به تفصیل کشاند
جمع است که حقایق باشد و مقام روح مقام لف و  نحو تمییز و تفصیل است که بعد از مقام روح می

اولین بار در مقام روح به انزال دفعی نزول یافته و در آن مقام از هیچ نحوه امتیازي برخوردار نیستند 
چرا که اساساً در مقام روح امتیاز منتفی است، پس از آن در مقام قلب این حقایق سان یافته و ممتاز 

 وآلھ علیھ اهللا صّلىتاب عظیمی فقط قلب پیغمبر اکرمدار حمل چنین ک عهده. شوند گشته و تفصیالً مشاهده می
انا عرضنا األمانۀ (است و غیر از نبی اکرم هیچ فرد و هیچ موجود دیگري را توان حمل آن نیست 

و نیز باید دانست که منزلت نبی ختمی  219)على السموات و االرض فأبین ان یحملها و حمله االنسان
ه سائر انبیاء با او در آن مقام شریکند که این را منزلت مشترکه آن حضرت  منزلتی است کوآلھ علیھ اهللا صّلى

چه این که براي حضرتش منزلت خاصه اختصاصی است که به حسب آن منصب، خاتمیت در . نامند
نبوت براي حضرت تحقق یافت و لذا سائر انبیاء به عنوان مجالی و مرایاي نبوت اویند زیرا همه انبیاء 

 منزلتی فوق منزلت ختمی در وآلھ علیھ اهللا صّلى خاتمو نیز براي حضرت . اند ت در رسالتخلفاي آن حضر
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 تعالی است که خالفت الهیه و ربوبیت مطلقه است و از این رو گفته اهللاخالفۀنبوت است که آن منزلت 
  .  استوآلھ علیھ اهللا صّلىشده است که آدم ابوالبشر خلیفه جناب رسول اهللا 

  ستقلب حرم خدا
 در آخر جامع االخبار صدوق نقل شده که حضرت وآلھ علیھ اهللا صّلىاز امام ناطق، صادق آل محمد 

یعنی قلب حرم خداست پس در حرم خدا غیر  »القلب حرم اهللا فال تسکن فی حرم اهللا غیر اهللا«فرمود 
ست که در کافی نقل  االّسالم علیھقریب به همین مضمون کالمی دیگر از امام صادق . خدا را اسکان مده
: ؟ قال االّ من اتى اهللا بقلب سلیم :سألتَه ـ یعنی اباعبداهللا ـ عن قول اهللا عزوجل«: شده و آن این که

 220)االّ من اتى اهللا بقلب سلیم(یعنی امام را از آیۀ  »القلب السلیم الذي یلقى ربه و لیس فیه احد سواه
ت که پروردگارش را مالقات نموده و غیر از حق چیز قلب سلیم قلبی اس:  فرمودمسؤال نمودم؟ و اما
  .دیگري در او نیست

حضرت استاد عالمه در باب هفتم دفتر دل که محور این باب را دل و اطوار وجودي آن تشکیل 
  :اند دهد حدیث مذکور را چنین به نظم در آورده می

  ه دل حق راست منزل ز صاحبـدل ک     بیـا بشنــو حدیـث عـالـم دل                  
   چنین در وصف دل بوده است ناطق     امام صـادق آن بحـر حقـائــق                   
   پـس انـدر وي مـده جـا ما سوا را     که دل یکتا حرم باشـد خـدا را                   

  :ایم گانۀ دفتر دل چنین آورده در شرح این فراز از ابواب نوزده
زیرا دلدار مؤمن غیور است که با تجلی غیرتش غیري را در . ا براي غیر نیستدر دل مؤمن ج

سرّ این که در دل مؤمن غیر حق را جایی نیست آن است که او با غیرت . جهان دل مؤمن نگذارد
الهی و ظهور عزت و سطوت و عظموت حق در همه کلمات وجودي که محل تجلی انوار 

ول یافته است که سلطان وحدت شخصی سعی و صمديِ اند، به یک وجود الیتناهی وص حقه
 را قاهر و  این دولت221)هو  االول و اآلخر و الظاهر و الباطن (گر است که  وجودِ واجب را نظاره

الهی از پاي «:  موالیم آمدهالهی نامۀدر . یحسبه الظمأن ماءاً بیند که اند مقهور می خلق را که سراب
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 و این نور همان نور وجود است »!نور السموات و االرض انعمت فَزِدیا « فرقم، در نور تو غرقم تا
صاحبان دل از ضاللت کوکو به حیرت هوهو . که یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاده است

لذا این . اند که در دارالتوحید محضر عالم، سخن افسانه از تکثیر و ممکن ندارند دست یازیده
سنۀ هزار و چهارصد و هفده با کسب اجازه از محضر االصب ب کمترین در روز هشتم شهر رج

و این مقتَبس از کالم . نام نهاد» دارالتوحید«خواهد اسم این نظام هستی را  حضرت حق میمخضر 
 از من برهان توحید خواهند، و من دلیل الهی«: اش است که فرمود  تحفۀ الهینامۀ الهیموالیم در 

  .»تکثیر یعنی چه؟: توحید یعنی چه؟ حسن گوید از من پرسند الهی«، »تکثیر
الهی «: وار، روز و شب را در حضور دلدارند که گویند این صاحبدالن عرش اعظم اله درویش

 دیده از دیدار جمال لذت الهی«، » اگر چه درویشم، ولی داراتر از من کیست، که تو دارایی منی
اند که بساطی جز آه ندارند  اط قُرب حق آرمیدهاینان دائم بر بس» برد و دل از لقاي ذوالجمال می
تن به سوي کعبه داشتن چه سودي دهد آن که دل «: شکسته دارند و تنی خسته که گوینددلی لذا 

وار  اند هر چه باداباد، و به دیدن او عالین ؛ لذا دل به جمال مطلق داده»به سوي خداوند کعبه ندارد
اند لذا در جهان پر از هیاهو  هام و اراذل و اوباش حرام نمودهمرزوقند و حرم دل را بر نامحرمان او

. اند اند و به دیدار جمال یار، عبدالجمال شده آباد سفر کرده آباد به عشق کنند؛ و از خراب هوهو می
اي تنورآسا با آه آتشین دارند تا قربانی در مناي  اند، شعله آنان که در حرم دل جا براي غیر نگذاشته

ت گردند که تا چون ذبیح ابراهیم چهره بر زمین نهند و بیماران امیدوارند که تا طبیب قُرب دوس
  .عیسی دمش آید و مرهمی بر آن نهاد

وار در شَست یار است که بر اساس قبض و بسط اسمایی دلدار، گاهی  دل اینان مست
ارنده باران و گاهی از اند و گه چون ابرِ ب قرار، گه همچون برق رخشندة خندان اند و گه بی آرمیده

فروغ رخ دوست روي شکفته دارند و گه از نسیم کویش در خمار و در مقام الیقفی قلبشان فیض 
  .حق را هستند امیدوار

                  
  »والحمدهللا رب العالمین«                 
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