




انسان و معرفت
                                 محمد علي طاهـري





فهرست

مقدمه ............................................................................................................ 11
جايگاه معرفت ........................................................................................... 13
1- معرفت و عرفان ................................................................................. 15

2- اهميت عرفان .................................................................................... 17

3-  عرفان و شريعت .............................................................................. 22

الف( جدايي ناپذيري عرفان از شريعت .................................................................. 22

ب( عرفان و عبادت .................................................................................................... 26

ج( نگاه عرفاني به خدا، عشق و اعمال دينی ...................................................... 30

عرفان عملي .............................................................................................. 51
1-  تعريف حركت عرفاني ...................................................................... 53

الف( منظور از حركت عرفاني ................................................................................. 53

ب( رابطه ي حركت عرفاني با شريعت و حقيقت ............................................... 62

2-  ويژگي هاي حركت عرفاني ............................................................... 66

الف( كيفي بودن ......................................................................................................... 66

ب( كمال محوري ........................................................................................................ 71

ج( خدا محوري .......................................................................................................... 75

د( انسان شمولي .......................................................................................................... 79

3- اساس حركت عرفاني ...................................................................... 80

الف( انواع ارتباط با خدا ............................................................................................ 81

اتصال فردي .............................................................................................................. 81



اتصال جمعي ............................................................................................................ 84

اتصال مدام ................................................................................................................ 89

ب( عوامل نتيجه بخشي اتصال ............................................................................... 98

هوشمندي الهي ....................................................................................................... 98

رحمت الهي .............................................................................................................. 99

4-  مراحل حركت عرفاني .................................................................... 105

الف(مراحل حركت فردي ...................................................................................... 106

ب( مراحل حركت جمعي .................................................................................... 112

5-  پيامدهاي حركت عرفاني ............................................................... 114

الف( نتايج زيربنايي ................................................................................................ 121

محافظت در سلوك ................................................................................................ 123

دستيابي به هنر ضد ضربه شدن ......................................................................... 126

ارتقاي ظرفيت ......................................................................................................... 127

تزكيه .......................................................................................................................... 128 

1-  تزكيه ي ذهني ............................................................................................ 129

2-  تزكيه ي اخالقي .......................................................................................... 130

3-  تزكيه ي تشعشعاتي ................................................................................... 132

هم فازی با زمان ...................................................................................................... 134

هم فازی با فلک ...................................................................................................... 136

هم فازی كالبدی ..................................................................................................... 141

ب( نتايج معرفتي ......................................................................................................... 142



رسيدن به آگاهي هاي كمال بخش ...................................................................... 143

1-  نحوه ي دريافت آگاهي .............................................................................. 146

2-  محتواي آگاهي ........................................................................................... 149

3-  مالك تشخيص آگاهي هاي مثبت و منفي .......................................... 151

4-  مراتب آگاهي كمال بخش ........................................................................ 156

رسيدن به مقام انسان صالح ................................................................................. 158 

169 ................................................. رسيدن به معرفت مراسم و مناسک ديني 

تعالي بينشي ............................................................................................................. 170

درك گستردگي ...................................................................................................... 175

6-  قوانين حركت عرفاني ................................................................... 176

الف( مديريت اميال نفس ...................................................................................... 176

ب(اجتناب از احساس هاي شيطاني .....................................................................180

ج( خراباتي شدن .................................................................................................... 182

د(مراقبت عرفاني ..................................................................................................... 184

ه( جمعي بودن حركت .......................................................................................... 186

عرفان نظري ............................................................................................ 189
1-  هستي شناسي ................................................................................. 191

الف(خدا شناسي ...................................................................................................... 192

ب( جهان شناسي .................................................................................................... 195

جهان دو قطبي ................................................................................................. 195

وحدت در هستی .............................................................................................. 199



جهان تک  قطبي و جهان هاي ديگر ............................................................. 203

ج( هستي بخشي ...................................................................................................... 205

مراتب وجود و عقل  ............................................................................................ 205

عشق در هستي .................................................................................................... 208

اركان هستي .......................................................................................................... 215

2-  انسان شناسي .................................................................................. 221  

الف( ابعاد وجود انسان ........................................................................................... 222

معرفي اوليه ........................................................................................................ 222

انواع روح .............................................................................................................. 228

عوامل حيات ....................................................................................................... 230

عقل، هوش و حافظه ........................................................................................ 231

انواع من ............................................................................................................... 232

1-  من ثابت و من متحرك ...................................................................... 233

2- من هاي كمال و من هاي ضد كمال ................................................ 234

3-  من برنامه ريزي شده و من برنامه پذير .............................................. 236

4-  من معنوي ............................................................................................. 241

ب( انسان و شيطان  .............................................................................................. 244

ابليس ................................................................................................................... 244

شيطان ................................................................................................................. 246

طاغوت ................................................................................................................. 249

ج(حركت انسان ....................................................................................................... 252



حركت ذاتي )طولی( و عرضي ....................................................................... 252

حركت ادراكي .................................................................................................... 257

د(كمال انسان .......................................................................................................... 259

انسان و رب ......................................................................................................... 259

انسان كامل ......................................................................................................... 263

3-  معادشناسي ................................................................................... 266

الف( معرفي اوليه ..................................................................................................... 267

ب( مرگ ................................................................................................................... 269

علت طراحي مرگ .............................................................................................270

لحظه ي وقوع مرگ .......................................................................................... 273

275 ...........................................................................................................  فشار قبر 

 سؤال و جواب پس از مرگ ........................................................................... 276

ج( برزخ ..................................................................................................................... 277

ويژگي های برزخ ................................................................................................ 278

 رمز عبور از برزخ .............................................................................................. 279

د( قيامت ................................................................................................................... 281

 قيامت زميني .................................................................................................... 282

 قيامت اصلي ...................................................................................................... 284

1-  حشر و نشر ............................................................................................ 284

2-  مجادله .................................................................................................... 285

3-  اثبات عدالت .......................................................................................... 286



4- حسابرسی .............................................................................................. 289

5-  تجسم ...................................................................................................... 290 

ه(جهنم  ..................................................................................................................... 291

دليل طراحي جهنم .......................................................................................... 292

ويژگي های جهنم .............................................................................................. 293

1-  چگونگي سوختن ..................................................................................294

2-  درها و نگهبان ها ................................................................................... 296

3-  طبقات جهنم ........................................................................................ 297

لزوم خاتمه ی جهنم ......................................................................................... 298

ز( بهشت ................................................................................................................... 301

 بهشت در كثرت ............................................................................................... 302

 بهشت در وحدت ............................................................................................. 306

ح( آزمون آخر .......................................................................................................... 307



مقدمه
انسان محور جهان هستی است كه همه چيز برای به صحنه آمدن او آفريده 

شده و از ميان مخلوقات خداوند، تنها مخلوقی به حساب می آيد كه به خلقت معنا و 

مفهوم بخشيده است. زيرا تنها او است كه می تواند عظمت هستی را درك كند؛ از آن 

تفاسير مختلفی ارائه دهد و از رهگذر برداشت های متفاوت خود، خالق خوشبختی 

و بدبختی گردد. 

او تنها مخلوق خداوند است كه قادر است بپرسد: من كيستم؟؛ از كجا آمده ام؟؛ 

به كجا می روم؟؛ خالق كيست؟؛ هدف او از خلقت چيست؟ و ... .

متفاوتی  معنای  موجودات  ساير  به  نسبت  انسان  به  كه  قابليت ها  اين  همه ی 

می بخشد، نشانه ای از اين است كه خميرمايه ی وجود اين موجود و آن چه خلقتش بر 

پايه ی آن استوار است، معرفت طلبی او می باشد. به عبارت ديگر، ركن اساسی آفرينش 

انسان، معرفت است. همچنين، می توان گفت محور آفرينش جهان هستی كه جايگاه 

ظهور انسان است، معرفت می باشد و اين انسان است كه معرفت نسبت به آن را آشکار 

می كند؛ در حالی كه موجودات ديگر از اين امکان بی بهره اند.

انسان در طول دوران حضور بر كره ی خاكی در پی دستيابی به معرفت و آشکار 



كردن آن بوده است و نگارش كتبی هم چون كتاب حاضر، مرهون كوشش فراوان او 

در اين مسير است. اين كتاب كه نظريه های گوناگونی از نويسنده را به منظور مطالعه 

و تحقيق در اختيار انديشمندان می گذارد و اميد است مورد نقد و بررسی دقيق و 

تاريخ،  پاسخگوی همه ی پرسش های مطرح شده در طول  قرار گيرد،  كارشناسانه 

درباره ی كيستی خالق و چيستی و چرايی خلقت نيست؛ اما نشان دهنده ی گوشه ی 

كوچکی از تالشی گسترده )و به قدمت حضور بشر در عرصه ی گيتی( برای راه يافتن 

به اسرار هستی است.

اين كتاب، از عرفان و معرفت سخن می گويد و نگاه نويسنده به جهان را شرح 

می دهد تا باری ديگر و به بهانه ی آن، به خدا، خود و هستی بينديشيم و برای رسيدن 

به معرفت از خالق متعال مدد بگيريم.

با آرزوي توفيق الهي

محمد علي طاهري
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1- معرفت و عرفان
اگر »معرفت« را به معنی »شناخت« در نظر بگيريم، انواع مختلفی دارد. 
برای مثال، هر چيزی كه با حواس پنجگانه خود در می يابيم، »شناخت حسی« 
است و هر چيزی كه با تجزيه و تحليل، استدالل و هر فرايند عقلی ديگری به 
دست می آوريم، »شناخت عقلی« خوانده می شود. اما نوع ديگری از شناخت 
نيز وجود دارد كه باالتر از شناخت عقلی است. در اين مطلب به طور خاص، 
منظور از »معرفت« چنين شناختی است كه انسان را به كشف باطن هستی و 

چرايی خلقت می رساند و وی را با معبود آشناتر و به او نزديک تر می كند. 
بنابراين، خود كسب »معرفت« هدف اصلی انسان نيست؛ اما وسيله ای است 
كه او را به اين هدف با ارزش می رساند. حال، اگر بخواهيم به دنبال »معرفت« 
باشيم و به ديگران هم از آن نصيبی برسانيم، به سراغ »عرفان« رفته ايم. زيرا 
می توان راهی را كه برای دستيابی به معرفت طی می شود، »عرفان عملی« و 

نتايج قابل گزارش آن را »عرفان نظری« ناميد. 
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با اين حال، به طور كلی كسانی كه در ديدگاه های مختلف، اهل عرفان 

ناميده می شوند، در يکی از اين چهار گروه قرار دارند:
1- خودمحور خودمحور: كسانی كه هدف آن ها نزديکی به خدا نبوده، همه  

توجهشان به منافع شخصی خويش است. اين افراد با تکيه بر تالش و توانايی 
خود سعی می كنند به آن هدف نزديک شوند؛ مانند كسانی كه برای رسيدن به 

آرامش خود از ابزارهای فردی مانند تمركز، تخيل و ... استفاده می كنند.
2- خود محور خدا محور: كسانی كه هدف اصلی آن ها در زندگی دستيابی 

به منافعی شخصی از قبيل شادی و آرامش است )نه هدف نزديکی به خدا(؛ اما 
برای برای رسيدن به اين هدف، از خدا كمک می طلبند.

3- خدا محور خودمحور: كسانی كه هدفشان قرب و نزديکی به خداوند 

است؛ اما در راه اين هدف، متکی به تالش و توانايی فردی هستند.
4- خدامحور خدامحور: كسانی كه هدف آن ها قرب و نزديکی به خداوند 

از  منظور  حال،  نمی دانند.  ممکن  او  كمک  بدون  را  او  به  نزديکی  و  است 
»معرفت«، ادراك به دست آمده در اين مسير عرفانی است.

با توجه به اين كه برخورداری از عرفان در دو شکل متضاد عرفان كمال و 
عرفان قدرت امکان پذير است، می توان گفت كه در مسير عرفان، امکان مواجه 
شدن با هريک از تجارب كمالی و قدرتی وجود دارد. اما »معرفت« در معنايی 

كه به آن اشاره شد، از دستاوردهای وادی كمال است.
بدون معرفت، انسان در رنج غربت و تنهايی و سرگردانی خواهد بود؛ اما 
با بهره مندی از آن، آسمان زندگی خود را با نور الهی روشن خواهد يافت؛ هر 
لحظه زندگی را در آغوش پر مهر خداوند رحمان و رحيم سپری خواهد كرد و 
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با حركت به سوی كمال، نقش خود را در هستی به خوبی ايفا خواهد نمود. 

اين »معرفت« چشيدنی است؛ نه شنيدنی. بنابراين، بايد برخاست و به ديار 
عرفان سفر كرد تا بتوان آن را چشيد.

پشت درياها شهريست

كه در آن پنجره ها رو به تجلی باز است.

بام ها جای كبوترهاييست كه به فواره  هوش بشری می نگرند.

دست هر كودک ده ساله شهر شاخه ی معرفتی ست.

مردم شهر به يک چينه چنان می نگرند

كه به يک شعله به يک خواب لطيف.

خاک، موسيقی احساس تو را می شنود

و صدای پر مرغان اساطير می آيد در باد.

...

پشت دريا شهری است

كه در آن، وسعت خورشيد به اندازه چشمان سحرخيزان است.

                                                                                                                                                      

                                                                      »سهراب سپهری«

2-  اهميت عرفان 
يافته  های انسان از طريق تجربه، تفکر و تعقل، الهام و اشراق )روشن شدگی( 
حاصل می شود. او درباره  پديده های مختلف هستی تفکر مي كند و در مورد 
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مثال،  برای  باشد.  نادرست  يا  درست  می تواند  كه  می رسد  نتايجی  به  آن ها 
بخشی از يافته های انسان در اين خصوص، فلسفه و نظرات فلسفی است كه 
حداقل، تضاد برخی از آن ها نشان می دهد كه همگی نمی تواند صحيح باشد.

از طرفی می توان گفت كه پايه  همه علوم، الهامات است. »الهام« همان جرقه  
ذهن انسان است كه با تفکر يا تخيل به دست نمی آيد و ناشی از اطالعات قبلی او 
نيز  نيست؛ اما وی را با دانسته  اي جديد مواجه مي كند. يعنی خصوصيت مشترك 
همه جرقه های ذهني )دريافت آگاهی( كه می تواند در كسری از ثانيه رخ دهد 
و انواع مختلفي دارد، اين است كه فرد در اثر رويارويی با هركدام، به مطلبي پی 

می برد كه قبل از آن، راجع به آن بی اطالع و بی خبر بوده است. 
يکی از مهم ترين زمينه های برخورداری از الهام، عرفان است. با توجه به اين  
كه عرفان مبتنی بر ارتباط با خداوند بوده، به  طور قابل توجهي امکان دريافت 
آگاهی )الهام( را فراهم می كند و به بشر عشق و معرفت مي  بخشد، نه  تنها با همه 
علوم رابطه  اي عميق دارد، بلکه نياز انسان به برقراري ارتباط با پروردگار را پاسخ 

مي دهد و به نحو اطمينان  بخشي، رشد و تعالي او را به ارمغان مي  آورد. 
عرفان نقش خود را در دو بخش عملي و نظري ايفا می كند. به طور خالصه 
مي توان گفت كه عرفان عملي انسان را در معرض الهام و تحوالت ناشي از 

ارتباط با خدا قرار مي  دهد و عرفان نظري محتواي الهام را تبيين مي  كند. 
الهامات مثبتي كه  اهميت عرفان ناشي از اين است كه بشر، همواره به 
با سير و سلوك عرفاني به  دست مي آيد، محتاج است و مي تواند بر مبناي 
محتواي آن )آگاهي هايي كه عرفان نظري را شکل مي دهد( زندگي سالم و 

سرشار از عشق و معنويت را تجربه كند و در مسير كمال گام بر دارد. 
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البته الزم است كه هر آگاهي الهام شده، از نظر الهي و يا شيطاني بودن 

مورد بررسي قرار بگيرد. 
كنيـد جـدايـي  ابليـس  ره  وز  كنيـد            خـدايـي  الهـام  بر  گـوش 

»ملک الشعراي بهار«

براي اين منظور، عالوه بر مالك  هاي اوليه ای كه عدم نقض ستاريت، عدم 
نقض عدالت، عدم نقض اختيار و عدم نقض كمال در آگاهی الهی است، ضرورت 
دارد كه آگاهي  هاي دريافت شده، از نظر عدم تناقض با يکديگر، با عقل و با 
تعاليم  كتب آسماني1 مورد بررسي قرار گيرد و همچنين حجت قلبي )اطمينان 
درونی( بر آن ها وجود داشته باشد. عالوه بر اين، در عصر رويارويي انديشه، هر 
كسی دريافت خود را در معرض ارزيابی و تحليل ديگران نيز قرار مي  دهد تا از 

اين طريق، زمينه  رشد بشر مساعدتر و با جهل و ناآگاهي مقابله شود.
بررسي  به  صورت نظري مطرح و  الهاماتي كه محتواي آن ها  از  به غير   
مي  شوند، دسته  ديگري از دستاوردهاي عرفاني نيز هستند كه در عمل مورد 
تحقيق و تاييد قرار می گيرند. براي مثال، آثار كيفي عبادات قابل تجربه است 
و بر همين اساس امکان بررسي تحوالت عرفاني مربوط به آن ها وجود دارد. 

بنابراين، صحت بخشي از گزارشات عرفاني در عمل به اثبات مي رسد. 
مهم ترين آگاهي و ادراكی كه شامل حال بشر مي شود، در پاسخ به اين 
سؤال است كه خداوند در قالب اصول و قواعد ديني چه پيامي براي او داشته 

1. بسياري از آگاهي ها فراتر از شناسايي عقل هستند؛ اما خود تطبيق آگاهي ها با يکديگر )براي اطمينان از عدم تناقض آن  ها با 
هم( به كمک عقل انجام مي شود. همچنين، در صورتي كه يک آگاهي با آگاهی های پذيرفته شده ای مانند آموزه های اديان الهی 

)كه به عنوان اصل پذيرفته شده اند( هماهنگي نداشته باشد، الهي و مثبت تلقي نمي شود.
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است. يکي از ثمرات اين ادراك آن است كه انگيزه  ي عبادت و پيروي از فرامين 
ديني تصحيح و تقويت مي شود. زيرا كسی كه از اين تعاليم پيروي كند، به اين 
درك مي رسد كه هدف از عبادت در همه  اديان الهي، آشتي جزء با كل است. همه  
اديان توحيدي به  طور مستقيم و غير مستقيم، انسان را به ارتباط با خدا )غايت 

كمال( دعوت و تشويق كرده اند. هدف از اين ارتباط، »قرب الي اهلل« است. 
در مسير قرب و نزديکي به »او« هر كسي مي تواند از ديگري سبقت بگيرد. 
اين مسير پايانی ندارد )حدی نمی پذيرد( و تعداد افرادي كه می توانند در آن 

گام بگذارند، نامحدود است. 
ظاهر دستورات ديني زباني ساده دارد كه انسان بايد اعماق آن را كشف كند. 
يکي از رموز توصيه  اديان به عبادت اين است كه اگر انسان در ارتباط با »او« 
قرار بگيرد، به عنوان جزئی از كل )اعم از سلسله مراتب تک قطبی1 ، عقل كل2 ، 

اكوسيستم( كه با آن در آشتی قرار می گيرد، در معرض آگاهي خواهد بود:

چــه دانـد جـزء راه كـل خـود را               مگـر هـم كـل فـرستد رهنمـونم

بكش اي عشـق كلي جـزء خـود را              كـه اين جـا در كشاكش ها زبـونم                                                                                                                   

»موالنا«

 

بنابراين، اوال عبادت و عرفان رابطه  تنگاتنگی با يکديگر دارند و ثانيا سرمنشأ 
همه  آگاهي  هاي كمال آفرين، همان كل هوشمند است. يعني راه برخورداري از اين 

1. به بخش هستی شناسی مراجعه شود.

2. هوشمندی الهی )به بخش اساس حركت عرفانی مراجه شود.(
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آگاهي   ها، ارتباط جزء با كل است كه ناشی از برقراری ارتباط با خداوند می باشد. 
اين ارتباط، انسان را از كشاكش  ها )تضادها( به وحدت و معرفت مي رساند و نجات 
مي بخشد. به همين دليل، مي توان عرفان را حركت از كثرت )كثرت طلبی و 
كثرت  بيني( به سوي وحدت )وحدت خواهی و وحدت  بيني( تعريف كرد. كسي 
كه در مسير عرفان حركت مي كند، به دنبال تحول ناشي از ادراكات و آگاهي هاي 
عرفاني، هم به وحدت دروني دست مي يابد و هم وحدت  بين مي شود. به اين 

ترتيب، در تعامل با ديگران نيز به سوی وحدت با آن ها سوق می يابد.
انسان،  حيات  در  نظر  مورد  آگاهي هاي  نقش  با  بيشتر  آشنايي  براي 
دانستن اين مقدمه نيز الزم است كه آگاهي هاي عرفانی مثبت و كمال بخش، 
چهار ويژگي  كلي دارند كه اولي و دومي خصوصيت مشترك همه  آگاهي ها 
)آگاهي هاي مثبت و منفي( است و مشخصات سوم و چهارم فقط به آگاهي هاي 

مثبت اختصاص دارد:
1-  توصيف  ناپذيري 

2-    قابليت انتقال به زندگي بعدي
3-  هماهنگي با يکديگر )آگاهي هاي مثبت يکديگر را نقض نمي كنند.(

4- مفيد بودن در زندگي بعدي
ويژگي چهارم كه در اين جا ذكر شده است، اهميت آگاهي هاي كمال آفرين 
را مطرح مي كند. تنها توشه اي كه  بعد از اين جهان مادي، در جهت كمال 
كارايی دارد، »دانش كمال« است. دانش كمال، اثر ماندگار آگاهی های مثبت 
بر وجود انسان است كه پايه  اطالعات در زندگي بعد بوده، چيزي جز معرفت 

)گنجينه  ادراكي( نيست.
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به عبارت ديگر، هيچ يک از علومي كه انسان فرا مي گيرد و توانمندي  ها و 
مهارت هايي كه كسب مي كند، در زندگي بعدي او كارايي نخواهد داشت. تفکرات و 
انديشه  بشری محدود به همين زندگي فعلي است و فقط چند صباحی مفيد بوده، 
پس از آن به دست فراموشی سپرده می شود؛ در حالي كه الهامات و اثرات و نتايج 
دروني آن ها تاريخ انقضاء ندارند و همواره در پيمودن مراحل كمال، مفيد هستند.

بر همين اساس، الزم است كه هر انساني ضمن آشنايي با مشخصات الهامات 
مثبت )الهي( و منفي )شيطاني(، راه مناسبي براي ورود به دنياي عرفان پيدا 

كند و از الهامات و تجارب مثبت )كه مربوط به كمال است( بهره مند شود. 

3-  عرفان و شريعت
الف( جدايي ناپذيري عرفان از شريعت

سير انسان در مسير كمال دو بعد دارد كه از يکديگر جدا شدني نيستند. 
اين دو بُعد عبارتند از: 

1- شريعت: اصول رهروی
2- عرفان: كيفيت رهروی )ارتقاي كيفي با پيروي از اصول رهروي( 

 به عبارت ديگر، شريعت و عرفان براي انسان، به منزله  دو بال براي يک 
پرنده هستند. هيچ پرنده اي با يک بال قادر به پرواز نبوده، نمي تواند به جايي 
برسد. انسان نيز بدون هريک از شريعت و عرفان، دچار سرگرداني مي شود. 
يکي از علل ناكامي از دين همين است كه به شناخت كيفي آن  بي  توجهي و 
يا كم توجهي شده است. در واقع دليل اين ناكامي، انتظار پرواز پرنده  اي با يک 

بال است كه قابل تحقق نيست.



جايگاه معرفت

23
به زبان ساده مي  توان گفت كه ارزش اعمال و افکار را كيفيت آن  ها تعيين 
مي كند. به همين دليل امکان جدا كردن عرفان از شريعت وجود ندارد. عرفان 
و شريعت در كنار هم دين ناميده مي شوند؛ در حالي كه به تصور عامه، دين 

فقط شريعت )حفظ و رعايت ظاهری احکام و دستورات دينی( است.
تا به امروز، عده اي در اثر كميت طلبي، ارتقای كيفی )عرفان( را ناديده گرفته 
 اند و يا حتی با آن مخالفت كرده اند؛ اما هنر آن است كه در عمل بتوان بين عرفان 
و شريعت آشتي برقرار كرد. با داشتن چنين بينشي، الزم است كه ببينيم آيا در 
زندگي ما رشد و تعالی كيفي وجود دارد يا خير. اگر امروز و ديروز ما از نظر كيفي 

يکسان باشد، به طور قطع، در معرفت و انگيزه ما اشکالي وجود دارد.
بسياري از مردم تصور مي كنند كه هدف دين، وادار كردن انسان به پرستش 
خداوند است. آن ها از اين حقيقت غافلند كه هدف اديان، نشان دادن مسير و 
جهت حركت بشر به منظور نزديکی به »او« است. در واقع، خداوند نيازی به 
پرستش ندارد و پرستش، نياز درونی انسان و سبب كمال و رشد كيفی او است 
و نقش اديان، ترغيب انسان به ارتباط با مبدأ است تا از اين طريق، همواره 
بتواند سطح فهم و كيفيت حيات خود را باال برد و به »او« نزديک شود. اديان 
آسماني، راه  هاي عملي اتصال به آن مبدأ را نيز معرفي مي  كنند. اگر به اين نکته 

توجه شود، لزوم عرفان در كنار شريعت معلوم مي شود. 
اما همواره در طول تاريخ عده ای سعی كرده اند كه عرفان را جدای از شريعت 

و شريعت را بی نياز از آن معرفی كنند كه داليل آن به اختصار عبارتند از:
1-  برخورداري از عرفان، منوط به الهام و اشراق و ادراك قلبی و وجودی 
عمل،  كيفيت  افزودن  عبارتي،  به  و  است  آگاهی(  و  معرفت  )نهادينه شدن 
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مستلزم درك اسرار عمل است. براي چنين ارتقايي نياز به اتصال و ارتباط 
با خداوند است. كساني كه از چنين تجربه اي برخوردار نيستند، خواسته يا 
ناخواسته صورت مسئله را پاك مي كنند. آن  ها رسيدن به ادراكات عرفاني را 

دشوار و ديرياب معرفي مي  كنند و گاهي لزوم آن را منکر مي  شوند. 
2-  گاهي افراد و يا گروه  هايي كه در طول تاريخ، به اهل عرفان مشهور 
شده اند، مقيد به آداب و مراسم ظاهری و ويژه ای بوده اند كه باعث شده است 
تلقي اغلب مردم از عرفان فقط همان رفتارهاي خاص باشد. در واقع، همان گونه 
نقاط  نيز در  كه در سراسر كره  خاكي مذاهب گوناگونی وجود دارد، عرفان 
طريقه های  به صورت  باطن گرايي(  گوناگون  روش هاي  به  توجه  )با  مختلف 

متنوعي قابل شناسايي است. 
در اغلب موارد، سليقه  هاي مختلف در انجام آداب و رسوم طريقتی باعث 
مي شود كه سير و سلوك عرفاني و تحوالت باطني در پوشش اين آداب پنهان 
بماند و تلقي نادرستي از عرفان به جا بگذارد. در نتيجه، عده  ای توجه و تمايل 

به عرفان را غير ضروري و يا حتي كج  روي محسوب می كنند. 
3-  توجه به معرفت و كيفيت، عده  اي را كه خواهان عقب  ماندگي جوامع 
بشري هستند، دچار نگراني مي  كند. سلطه  جويي اين عده موجب مي شود كه 
در صدد حذف عرفان از دين بر  آيند تا با جدا كردن روح دين از آن، به استعمار 

فرهنگي بپردازند و به دنبال آن، به مقاصد خود دست يابند. 
كساني كه قصد جدا كردن عرفان از شريعت را دارند، از روش هاي مختلفي 
استفاده مي كنند كه يکي از آن  ها معرفي نادرست است. به اين ترتيب، گاهي 

ديدگاه  هاي عرفاني در اثر تفسير غلط اشتباه جلوه داده می شود. 
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براي مثال، برخی می گويند كه عارف همه اشياء را خدا مي  پندارد؛ در حالي 

كه او آن ها را عکس و سايه   اي از حقيقت مطلق مي  داند:
عكــس روی تــو چـو در آييـنه  جـام افتـاد

عــارف از خنـده  مـی در طمـع خـام افتــاد

حسـن روي تـو به يک جلـوه كه در آينـه كرد 

ايـن همــه نقــش در آيينـه  اوهـام افتـــاد

اين همه عكـس مـی و نقش نگارين كه نمــود  

يک فـروغ رخ ســاقی ست كه در جـام افتـاد

»حافظ«

                                                                                                                             

او فقط حقيقت يگانه خداوند را حقيقت مطلق معرفی می كند و هر چيز 
ديگر غير از »او« را در نسبت با »او«، مجازي و غير حقيقي به حساب مي آورد؛ 
اما گمراهي و برداشت نادرست از اين حقيقت و حقايق ديگري كه وی درك 
تاريخ،  طول  در  شده،  ناشايست  و  جاهالنه  برخوردهاي  موجب  است،  كرده 
ضربه هاي مهلکي به گسترش عرفان حقيقي و ناب و برخورداري شايسته از 

شريعت وارد كرده است.
از سوی ديگر، با اين  كه برخوردهاي جاهالنه )عامدانه يا غير عامدانه( با 
عرفان و گسترش آن، قدمت ديرينه اي دارد و بر قوت خود باقي است، امروزه 
احساس مي شود كه ميل دروني بسياري از مردم دنيا نسبت به عرفان رو به 
افزايش است و اگر به اين گرايش پاسخ مناسبي داده نشود، بيش از پيش، 

زمينه  القائات فرهنگي غلط فراهم مي شود. 
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رمز تعالی در حفظ ظاهر و باطن دين است و تنها در اين صورت است كه حق 
دين  داري ادا مي شود و ديگر شاهد قضاوت نادرست و سردرگمي كساني نخواهيم 
بود كه به همه  ابعاد دين نياز دارند؛ اما معرفي ناقص آن )فقط با بعد شريعت( 

آن ها را دچار روزمر  گي يا وازدگي و تقويت روحيه  دين گريزی كرده است.

ب( عرفان و عبادت

با توجه به تعريف شريعت و عرفان، انسان بدون شريعت، سرگشته و بی هدف 
خواهد بود و بدون وجود عرفان اعمالی بی كيفيت خواهد داشت. در صورتي 
كه انسان فقط به ظاهر اعمال عبادي اهميت بدهد، آن اعمال چنان خشک 
و بی روح مي شود كه پس از مدتی برای او تکراری و كسل كننده خواهد شد. 
حتي ممکن است كه بی نصيب بودن آن اعمال از كيفيت مطلوب، پس از مدتی 
موجب افسردگی شود؛ در حالی كه الزم است انجام اعمال عبادي و فرايض 
دينی، انسان را به وجد، شوق و شادی روحانی و آرامش عميق و الهی برساند.

عبادت، در صورتي سرشار از شور و شوق خواهد بود، كه همواره از نظر 
كيفيت در حال ارتقا باشد. در صورتی كه عبادت فاقد كيفيت باشد و يا از 
كيفيت ثابتي برخوردار باشد، عبادت خطي )عبادت ايستا( است و اگر كيفيت 

رو به رشدي داشته باشد، عبادت صعودي )عبادت پويا( به شمار می رود.

خطي )ايستا(

صعودي )پويا(

انواع عبادت
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بنابراين، در نموداری كه محور افقی آن گذر زمان را نشان می دهد و محور 
عمودی آن كيفيت عبادت را مشخص می كند، عبادت خطي بر محور افقي قرار 

می گيرد و عبادت صعودي ارتقاي كيفيت را به تصوير می كشد.

انگيزه ي متعالي و ارتقای درك و  ارتقا در هر عبادتي وابسته به داشتن 
معرفت در آن عبادت است. اين درك و معرفت مربوط به همه ي اجزاي عبادت 

)انديشه، كالم و حركات( است و مراتب بي شماري دارد.
از نظر انگيزه نيز، طيف وسيعي از انواع عبادت وجود دارد. عبادت مي تواند 
به منظور رفع تکليف و انجام وظيفه و يا از روي عادت يا اجبار انجام شود. در 
هيچ يک از اين موارد، انگيزه ي مناسبي براي به جا آوردن عبادت وجود ندارد. 
گاهي نيز انگيزه ي عبادت، ترس از خدا، مرگ، قبر، جهنم و غضب الهی يا طمع 
مزد مانند طمع بهشت و نعمات بهشتي، به جريان افتادن امور دلخواه و حل 
مشکالت، سالمت خود و وابستگان و... است كه نشان مي دهد عبادت، خالي از 

بُعد عرفاني است و در آن ارتقاي كيفي مشاهده نمی شود. 

شكل )1-1(

زمان

عبادت صعودي )پويا(

عبادت خطي )ايستا(

كيفيت
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با  به سراغ عبادت مي روند و هربار  اشتياق  با عشق و  در مقابل، عده اي 
معرفت و كيفيت بهتري آن را به پا مي دارند. به طور قطع عبادتي كه اين افراد 

انجام مي دهند، عبادتي زنده است كه بُعد كيفي آن رو به رشد است.
در متون ديني سه نوع عبادت  بر اساس انگيزه ي آن معرفی شده است1 :

1-  عبادت بردگان كه از روی ترس خدا را عبادت می كنند. 

2-  عبادت تاجران كه به طمع ]مزد و پاداش دنيوی و اخروی[ به دنبال 

عبادت هستند.
3-  عبادت آزادگان كه از روی شکر ]حاصل از شوق فراگير وجودي و 

عشق به خدا[ او را عبادت می كنند.

از طرفي، ارتقا در انگيزه ي عبادت وقتي معنا پيدا مي كند كه در آن هيچ 
انتظار و تمنايي غير از تمناي خود خداوند وجود نداشته باشد و فقط عشق به 
خدا عامل برپا داشتن اعمال عبادي باشد. رسيدن به اين مقام )مقام بي تمنايي( 

ويژگي دنياي عرفان است. 

1. برگرفته از نهج البالغه

ارتقاي انگيزه ي انجام اعمال

انگيزه ي بردگان

انگيزه ي تاجران

انگيزه ي آزادگان

ارتقاي معرفت اعمال

ارتقا
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عمر زاهد به سر آمد به تمنای بهشت                                  نشد آگاه كه در ترک تمناست بهشت 

»صائب تبريزي«                                                                                                                                         

در مقام بي تمنايي شور عشق حکمفرما است و تنها طلبي كه سراسر وجود 
را فرا مي گيرد، طلب خداوند است:

ما ز دوست غير از دوست مقصدی نمی خواهيم

حـور و جنـت ای زاهــد بـر تـو بـاد ارزاني

»شيخ بهايي«                    

به همين دليل گفته مي شود:
جز سر كــوي تو اي دوست ندارم جايي 

در سرم نيست به جز خاک درت سودايي

»امام خميني)ره(«

از طرف ديگر، خود عبادت موجب افزايش عشق است. خداوند از عبادت بندگان 
خويش بی نياز است؛ اما عده ای تصور می كنند بايد او را عبادت كنند تا از آن عبادت 
راضی و خشنود شود و آن ها را از غضب خود مصون نگاه دارد. اين در حالی است كه 

عبادت با كيفيت، باعث ارتقای درك و معرفت و عشق و اشتياق بنده می شود. 
رضايت خداوند در هدايت و رشد بندگان او است و با قرب و نزديکي آن ها 
به او حاصل مي شود و غضب خداوند، همان ناكامي انسان از نتايج عبادت با 
كيفيت )دور بودن از او و نابسامانی های درونی( است. عبادت، ابعاد مختلف 
وجود انسان را سامان مي دهد و اجتناب از آن به نحو قانونمندي او را دچار 
اختالالت دروني )اضطراب، افسردگي و ...( مي كند و موجب بي بهره ماندن از 
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آثار و نتايج معرفتي عبادت مي شود. همه ي قوانينی كه انسان را به زيان ناشی 
از اين بی توجهی می رساند، مانند قوانين ديگر هستي قوانينی الهی است كه از 
طريق هوشمندی حاكم بر جهان هستی وضع شده است و به همين دليل، 
بی نصيب ماندن از نتايج مثبت عبادت و دچار شدن به نتايج منفی كوتاهی 

در آن، غضب الهی محسوب می شود.  
از آن جا كه عبادت، شيوه ی رهروی و نزديکی به خداوند است و او كمال 
مطلق است، نزديک شدن به كمال، با ارتقا ي كيفي به دست مي آيد و نمي تواند 
خطی و ثابت باشد. به همين دليل، اگر عبادت امروز با عبادت ديروز يکسان 
باشد، از نوع عبادت ايستا )خطی( خواهد بود و رشد و شکوفايی در بر نخواهد 
داشت. پس، در صورتی عبادت، نقش خود را در نزديک كردن بنده به خداوند 

ايفا می كند كه صعودی و پويا باشد.

ج(نگاه عرفاني به خدا، عشق و اعمال دينی

مسيری كه انسان در زندگی خود به سمت خدا طی می كند، مسير عشق 
است و در همه ی طول اين مسير با عشق سر و كار دارد.   

)شكل1-2(

خدا

انسان )هنگام تولد(

مسير عشق
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در آغاز آفرينش آدم، خداوند خلقت او را به خود تبريک گفت؛ مالئک به 
او سجده كردند و معلوم شد كه همه هستی به خاطر او به وجود آمده است. از 
همين مرحله، آدمی عاشق خويش شد و به همين دليل هر انسانی هنگام تولد 

در اين جهان، خودشيفتگی را در نرم افزار نهاد )غريزه( خود به همراه دارد.
به دليل اين ويژگی غريزی، هر فردی از بدو تولد، به طور كامل به خود 
عشق می ورزد و حتی توجه و عالقه ی او به مادر خود يا افراد ديگر برای رفع 
نيازهای شخصی و ناشی از خودشيفتگی است. اما بر اساس نقشه ای كه براي 
بتواند در خالل  انسان طراحي شده است، اين قابليت وجود دارد كه  كمال  

زندگی زمينی، از عشق به خود دل بريده، با تمام وجود به عشق خدا برسد. 
                            

يکی از نشانه های تعالی همين است كه انسان از »خودشيفتگی« نجات يابد 
و به عشق خدا برسد. از سوی ديگر، فهم و درك انسان از كمال در گرو همين 

عشق است و به همين دليل، در سخن عرفا به اهميت آن تأكيد مي شود. 

)شكل1-3(

خدا

انسان )در هنگام تولد(
عشق به خود

عشق به خدا

مسير عشق
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عاشق شو ار نه روزی كار جهان سر آيد                 ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستی                                                                                                                                            

»حافظ«

با وجود خودشيفتگي، نمی توان به عشق الهی رسيد و برای رسيدن به اين 
عشق، الزم است كه خانه ی دل از عشق به خود خالی شود:   

محبوب جای  و  مقام  كن  مهيا  روب        فرو  را  دل  ی  خانه  تو  برو 

نمايد                                                                                                                                            خود  جمال  تو  بی  تو  به  آيد        اندر  او  روی  بيرون  تـو  چو 

 »محمود شبستري«

به طور كلی، وقتي موضوع عشق الهی مطرح مي شود، بايد به دو اصل توجه 
داشته باشيم. اين دو اصل عبارتند از:

اصل 1: يک قلب، فقط جای يک عشق است. 

اصل 2: انسان نمی تواند به خودي خود، عاشق خدا شود.

اصل اول گوشزد مي كند كه با وجود خودشيفتگي نمي توان عشق ديگري 
را تجربه كرد.

 اصل دوم نيز برگرفته از اين حقيقت است كه هيچ كس امکان درك و 
شناخت ذات خداوند را ندارد و بدون داشتن معرفت به چيزي يا كسي نمي توان 
عاشق آن شد. به همين دليل، عشق به او، بدون گذر از مرحله اي كه توضيح 

داده خواهد شد و بدون عنايت خود او تحقق پيدا نمي كند. 
تخيل و تصور ذهن انسان از خداوند معرف ذات مقدس او نيست و نمی تواند 

عامل عشق به او شود:
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است حاجت  بدانت  پس  طفلی  تو  تا  است        لعبت  تصور  وين  تخيل  اين 

»موالنا«                                                                                                                        

و
خداست                                                                                                                          آن  نايد  انديشه  در  آن كه  فناسـت        پذيرای  انديشـی  آن چـه 

»موالنا«

عشق به خداوند در اثر جذبه اي به دست مي آيد كه ناشي از عشق او به 
بنده ی خويش است. بنابراين، هر يک از عرفايي كه از عشق به خدا دم مي زنند، 
به اين درك رسيده اند كه خدا عاشق بندگان خويش است و ما بندگان، معشوق 
او هستيم. آن ها به طور نسبي لذت معشوق بودن خود را چشيده اند و در حدي كه 
به معشوق بودن خود براي خدا واقف شده اند، عاشق او نيز هستند و از اين 
رهگذر بهره اي از معرفت خدا می يابند )كه البته آن هم معرفت به ذات مقدس 

او نيست(.
تو را چنـان كه تويی هر نظـر كجا بيند          به قدر دانش خـود هر كسی كند ادراک

                                                                                                    »حافظ«
و                                                                                                                                                                                                                                            
نيست                                                                                                      گوش  هر  سخره ی  او  حلقه ی  نيست        هـوش  هـر  خور  در  او  فهـم 

»موالنا«                    
 ما  فقط مي توانيم تا حد شناخت و درك »تجليات خداوند« به او نزديک 
شويم. بنابراين، فقط می توانيم عاشق »تجلياِت« او، يعني »مظاهر خداوند در 
جهان هستي« شويم. پس، در اولين تحول مسير عشق، انسان فقط می تواند 

عاشق تجليات الهی شود.
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در همه ی مراحل تجربه ی عشق، قلب انسان فقط يک عشق را در خود 
مي پذيرد. مرحله ی اول، عشق به خويش )خودشيفتگی( است. در مرحله ی دوم، 
نوسانی ميان عشق به خود و ديگری رخ می دهد و در مرحله ی سوم انسان 
دل خود را به عشق كسی جز خود اختصاص می دهد و با اين عطف توجه به 
ديگری، خانه ی دل او از خودش خالی می شود. تنها در اين صورت است كه 
مرحله ی چهارم تحقق می يابد. در مرحله ی چهارم انسان به درك عشق الهی 

نائل می شود.
خداوند، عاشق همه ي تجليات خويش است؛ اما حتي درك نسبي اين عشق 
براي هركسي وجود ندارد. درست از وقتي كه فرد، عاشق تجليات الهي مي شود، 
دركي از عشق خدا نصيب وي مي شود و با درك اين كه معشوِق خداوند است، 

عشق به خدا را تجربه مي كند. 
به  عشق  از حد  الهي  تجليات  به  عشق  كه  مي دهد  نشان  بشر  تجربه ي 
طبيعت يا يکي از اجزاي آن تا عشق به انسان های متعالی )مانند عشق موالنا 
به شمس( امکان پذير است. در همه ي اين موارد، عشق به ديگري باعث رهايي 

از عشق به خود و در نتيجه، تجلي عشق خداوند مي شود.
ساخت   چنانم  چنين،  بودم  چه  گر  معشـوق        شـدم  و  كردم  عاشـقی 

»شاه نعمت اهلل ولي« خدا

انسان )در هنگام تولد(

مرز عشق به تجليات الهي

)شكل1-4(
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به بيان ديگر، »عشق زميني« عاملي است كه به  واسطه ي آن، خانه ي دل 
از خودشيفتگي خالي مي شود تا امکان تابش عشق خدا در آن فراهم شود. اما 
ممکن است سؤال شود كه چرا با اين كه بسياري از انسان ها عشق زمينی را تجربه 

می كنند، در وجود تعداد كمي از آن ها اثری از عشق خدا به وجود مي آيد.
در جواب اين پرسش بايد گفت كه عشق زميني نيز مي تواند عقالنی )عشق 
بر پله ی عقل(1 يا عشقاني )عشق بر پله ی عشق( باشد. فقط عشق بر پله ی 
عشق است كه انسان را به عشق الهي می رساند. در اين عشق، منفعت طلبي 
و خودخواهي وجود ندارد و معشوق به دليل خودخواهي عاشق، به اسارت او 

كشيده نمی شود. 
به بيان ديگر، در مرحله ی خودشيفتگي نيز، عشق زميني وجود دارد؛ اما اين 
عشق، عشق عقالني و سودجويانه است. آن عشق زمينی كه انسان را از خودشيفتگی 

می رهاند، عشق بر پله ی عشق است كه منجر به عشق الهي مي شود.
البته تنها عشق نيست كه در دو وضعيت خودشيفتگي و غير خودشيفتگي 
تفاوت دارد. براي شناسايي بينش های فردی در اين دو وضعيت، می توان دنياي 
خودشيفتگي انسان را »دنياي وارونه« و دنياي غير خودشيفتگي او را »دنياي 
غير وارونه« ناميد و بعضي از موضوعاتي را كه در هر كدام از اين دو دنيا معناي 

متفاوتي مي يابند، مورد بررسي قرار داد.

1. برای آشنايی با پله ی عقل و پله ی عشق به بخش »تعريف حركت عرفانی« مراجعه شود.
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در دنياي غير وارونه )كه دنياي درك عشق الهي و دنياي عرفان است( 
همين  به  دارد.  وجود  متعالي  نگرشی  موضوعات،  اين  از  يک  هر  به  نسبت 
مناسبت، نگاه عرفاني به »خدا«، »دين«، »دعا«، »نذر« و »صدقه« )به عنوان 
نمونه هايي از موضوعات مطرح در دين( در كنار موضوعاتي همچون »عشق«، 
»واقعيت و حقيقت زندگي« و »تالش و تسليم« مورد توجه قرار گرفته، با نگاه 

غير عرفاني )نگاه رايج در دنياي وارونه( مقايسه مي شود.1  

1-  عشق:

عشق در دنيای غير وارونه آزادی بخش است و عاشق در مقامی است كه 
ديگر خود را نمی بيند تا معشوق را براي خود بخواهد. به عبارت ديگر، در دنياي 
مانند مردمک  و  است  ديگران  متوجه  فرد،  مهرآميز  نگاه  وارونه همواره  غير 

چشم، هيچ گاه خود را نمي بيند:  

ابتدا مفهوم عشق مورد بررسي قرار  به عشق، در چگونگي ديدگاه هاي ديگر نقش دارد،  نوع نگرش  اين كه  به  با توجه   .1
مي گيرد.

)شكل1-5(

خدا

انسان )در هنگام تولد(

مرز عشق به تجليات الهي
دنياي غير وارونه

وارونه

خودشيفتگان
دنياي
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را                                                                 خود  نديدن  و  را  كس  همه  ديدن  آموخـت        ببايـد  ديـده  مـردمک  از 

»خواجه عبداهلل انصاري«

اما عشقي كه در دنياي وارونه  تجربه مي شود، »عشق عقالني« و سودجويانه 
است. عقل هميشه چيزي را پيشنهاد مي كند كه از آن منفعتي ببرد. در تجربه ی 
اين عشق، فرد عاشق، بر اساس منفعت طلبي عقل، معشوق را به اسارت خود 
مي كشد تا از وجود او براي خود سودي ببرد. جمالتي از اين قبيل كه »اگر 
او نباشد، من مي ميرم.« نشان مي دهد كه موضوع داراي اهميت، زنده ماندن 

عاشق و يا به عبارتي تأمين نظر او است؛ نه وجود معشوق.  
يکديگر مي شوند،  عاشق  نفر  دو  وارونه  دنيای  در  وقتی  دليل،  به همين 
همواره هركدام ديگري را زير نظر و كنترل خود دارد تا مطمئن شود كه رقيبي 
جايگزين او نمي شود. بنابراين، اگر هر يک از طرفين توجهي به شخص ديگری 

نشان دهد، عشق ميان آن ها از درجه ی اعتبار ساقط مي شود. 
از اين رو، عشق در دنيای وارونه به غم و غصه، بدبيني و افسردگی ختم 
می شود و عاشق از حسادت رنج می برد و از فکر رقيب )كه می خواهد منفعت 

او را سلب كند( آرامش ندارد.
محصول  كامل  به طور  وارونه  دنياي  در  عشق  شد،  اشاره  كه  همان طور 
عقل است. از دوران طفوليت، والدين، محيط و نظام آموزش و پرورش، نقش 
برنامه ريزي نرم افزار ناخودآگاه را به عهده دارند. در بسياري از جوامع، اين نرم افزار 
فقط بر محور عقل برنامه ريزی مي شود. براي مثال، در جامعه اي كه كودك با 
جمله ي تذكري »عاقل باش« و جمله ي تشويقي »آفرين! عاقل شده اي.« زياد 
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به طور  ناخواسته،  يا  مختلف، خواسته  رفتارهاي  و  تعاليم  و  مي شود  مواجه 
عمده بر عقل تأكيد مي كند، در ضمير ناخودآگاه او جايي براي تجربه هاي فوق 

عقالني نمي ماند و اين اشکال در بزرگسالی آشکار می شود. 
فرد  وقتی  »ناخودآگاه«،  در  يک جانبه  برنامه ريزي  نوع  اين  دنبال  به 
مي خواهد به حريم عشق وارد  شود، اين نرم افزار اجازه ی عبور اطالعات اين 
حريم را نمی دهد و »قفل« ايجاد می كند. يعني به محض اين كه اطالعاتی 
می رسد كه با عقل قابل پردازش نيست، توسط نرم افزار ناخودآگاه كه به آن 
تجهيز شده است، سانسور می شود. به همين دليل، بينش فرد فقط بر مبنای 
عقل شکل می گيرد و حتي وقتی كه »عشق« را تجربه می كند، اين تجربه باز 
هم عقالنی است. يعنی، نه تنها از تجربيات عرفاني )كه محصول پله ی عشق 
است( بي نصيب مي ماند؛ بلکه آن چه در وادی »عشق زميني« تجربه مي كند 

نيز، بر اساس پيشنهاد عقل است؛ نه بر مبنای عشق. 
بنابراين، تجربه ی عشق حقيقي بسيار محدود و انگشت شمار است و بيشتر 
در داستان ها مي توان آن را يافت. در اين داستان ها، اسطوره هايي مانند »ليلی 
و مجنون«، »خسرو و شيرين« و ... براي بيان ويژگي هاي عشق بر پله ی عشق 
)كه بسيار كمياب است( معرفي مي شوند تا گمان نشود كه هر عشقي عشق 

حقيقي است.  
بسياري از كساني كه مدعي عشق هستند، فقط به ظاهِر معشوق خود نظر 

دارند و عشق آن ها عشق بر پله ی عقل است؛ نه عشق بر پله ی عشق.

آن چه معشـوق است صورت نيست آن      خواه عشق اين جهان خواه آن جهان
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آن چـه بـر صورت تـو عاشــق گشته اي                  چـون برون شـد پس چرايش هشته اي

صورتش بر جـاست اين زشتـي ز چيست                    عاشـقا واجو كـه معشـوق تـو كيسـت

  »موالنا«

از طرف ديگر، دامنه ي عشق بسيار گسترده تر از عشق به يک هم نوع است 
و اين چيزی است كه در طول تاريخ، بشر به  ندرت به آن دست يافته است. 
خصوصيت كساني كه توانسته اند عشق حقيقي به تجليات الهي را  تجربه كنند، 
اين است كه نه تنها مجذوب زيبايي هايي مانند زيبايی طبيعت هستند، حتي به 
هر چيزی كه ناچيز و نازيبا به نظر می رسد، نگاه عميق و زيبابين دارند و به رمز 
و راز آن پی مي برند. در واقع، آن ها به حقيقت و ماوراي وجود هر چيزي نگاه 
مي كنند؛ در حالي كه انسان هاي ديگر يا به ظاهر هر چيز می نگرند و يا سعي 
دارند كه تنها با تجزيه و تحليل و موشکافي هاي عقالني آن را بشناسند و درباره ي 

آن قضاوت كنند. 
بنابراين، در دنياي غير وارونه، هر انسان عاشقي مي داند كه تنها با فراتر 
رفتن از دانايي و گذشتن از عشق عقالني، يعني فقط با عشق عشقانی )حقيقي( 

مي توان به سّر هستي و شگفت انگيزی آن دست يافت.

كار ما نيست شناسايی راز گل سرخ 

كار ما شايد اين است  

كه در افسون گل سرخ شناور باشيم    

 پشِت دانايی اردو بزنيم
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دست در جذبه ي يک برگ بشوييم و سر خوان برويم   

...

كار ما شايد اين است 

كه ميان گل نيلوفر و قرن 

پی آواِز حقيقت بدويم                                                             »سهراب سپهری«

 

2-  خدا:

خداشناسي در دنياي وارونه و غير وارونه بسيار متفاوت است. در دنياي 
وارونه، خداوند وسيله اي براي دستيابي به مقاصد و خواسته هاي انسان است. 
بنابراين او خدا را براي هموار كردن مسير زندگي زميني خود مي خواهد و هر 
جا احساس ناتواني كند، رو به سوي او مي كند تا ضعف خود براي رسيدن به 
اهدافش را جبران كند. به طور خالصه مي توان گفت كه در دنياي وارونه، خدا 
فقط براي رفع حاجت هاي مادي و خواسته هاي زميني )حفظ منافع فردي( 

خوانده مي شود؛ نه براي كمال و قرب الهی.1  
اما در دنياي غير وارونه، خدا نقش يک وسيله را ندارد و به دليل وسيله ساز 
بودن نيست كه مورد توجه قرار مي گيرد. در اين دنيا، خود خدا مطلوب انسان 

است و نزديکی به او )حركت در مسير كمال( هدف محسوب مي شود.
محب صادق از جانـان به جز جانـان نمي خواهد

كه حيف است از خدا چيزي تمنا جز خدا كردن

»فروغي بسطامي«

1. در دنياي وارونه وقتي افراد به ياد خدا مي افتند و به او توجه مي كنند كه حاجتي دارند و خودشان قادر به رفع آن نيستند. 
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3-  دين: 

در دنياي وارونه، خداوند براي رسيدن به مقاصد فردی مورد پرستش واقع 
می شود. بنابراين، اين مقاصد هستند كه مورد پرستش قرار مي گيرند؛ نه خود 
خدا. با اين نوع پرستش، فرد بدون اين كه خود واقف باشد، در اصل خود پرستي 
مي كند. به همين دليل كساني كه در دنياي غير وارونه از رابطه ي عاشقانه با 
خداوند سرمست هستند، با اشاره به پرستش مستانه ي خود، ديگران را از آن 

طاعت )كه شرك آميز و بت پرستانه است( بر حذر مي دارند.

گـر يـار منيـد تـرک طـاعـات كنيد       غــم های مـرا بـه می مكافـات كنيـد

ل سازيد       در رخـنــۀ ديــوار خـرابــات كنيـد ـِ چـون در گـذرم خاک مرا گ

 » خيام«

پيام ديگري كه در همين راستا براي هر عابد و زاهدي وجود دارد اين است 
كه ورود به دنياي عرفان و چشيدن ميِ آگاهي، انسان را عاشق مي كند و در اين 
حالت، او دين را به عنوان ديني كه خداي آن خداي وسيله است كنار مي گذارد 

و آن را به عنوان دين خداجويانه دنبال مي كند.

زاهـد از ما به سـالمت بگذر كايـن مـی لعـل1

دل و دين می برد از دست بدان سان كه مپرس

»حافظ«

1. منظور از مي لعل، آگاهي ناب است.
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قوانين داد و ستد  و  وارونه، اصول  از منظر دنياي  به عبارت ديگر، دين 
و بده و بستان با خداوند است كه انسان برای حفظ منافع خود آن را دنبال 
می كند. با داشتن چنين ديني، ذهن فرد همواره به دنبال حداكثر بهره برداری 
منفعت طلبانه و ايمنی از عقوبت، در دنيا و آخرت است و به دين به عنوان 
وسيله ای برای رسيدن به غايت كمال )خدا( نگاه نمی كند. در حالي كه در 

دنياي غير وارونه گفته مي شود:

 ما ز دوست غير از دوست مقصدي نمـي خواهيم

حـور و جنـت اي زاهـــد بـر تـو بـاد ارزانـي

»شيخ بهايي«

سخن عارف در اين باره اين است كه:
فرو رفتـم به دريايـی كه نه پـاي و نه سـر دارد

ولی هـر قطـره ای از وي به صـد دريـا اثـر دارد

 ز عقل و جان و ديـن و دل به كلی بی خبر گردد

كسـی كـز ِسـّر اين دريـا سر مـويی خبـر دارد

»عطار«                                                                                                                     

4- دعا:

بوده است كه  اين  بشر  زندگی  تاريخ  و مهم ترين سؤال در طول  اولين 
آمد  بر  خالقي  يافتن  پی  در  انسان  پرسش،  اين  دنبال  به  كيستم؟«.  »من 
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كه تغييرات و تحوالت طبيعت را ناشي از وجود او مي دانست. پس خواهان 
برقراري ارتباط با او شد تا با دعا، قرباني و ... از رخدادهاي غير مترقبه مانند 
زلزله كه آن را ناشی از غضب او مي دانست، در امان بماند. از همان زمان دعا 
همواره پلی ميان انسان و خالق بوده است تا در ارتباط با او انواع كمبودها 
و ناماليمات خود را جبران كند و براي غلبه بر ترس و نگرانی و رفع نقاط 

ضعف خود چاره اي بيابد. 
اما عالوه بر اين، انسان از ابتدا با مجهوالتي مواجه بوده است كه اشتياق 
وافر براي كشف جواب آن ها وي را در معرض الهامات قرار داده است و الهامات 
ميل به كمال را در او برانگيخته است. بنابراين، ميل به كمال نيز يکی از انواع 

خواسته های انسان است كه عده ای را به سوی دعا سوق می دهد. 
يکی از حقايقی كه بشر در طول تاريخ اديان از پيام هاي آسماني دريافت، 
وجود آخرت بود كه باعث شد دريافت پاداش اخروي نيز انگيزه اي براي دعا 
شود. امروزه، در بين انواع خواسته هاي انسان، نيازهاي زميني عاملي است كه او 
را به ياد خدا مي اندازد؛ اما اغلب، هرگاه اين نيازها برطرف  شود، به وی احساس 
بي نيازي يا احساس قدرت دست مي دهد و خدا را فراموش مي كند. خواسته هايي 
مانند رسيدن به پاداش اخروي نيز با اين كه باعث مي شود فرد به طور مستمر 

خدا را بخواند، به خودی خود او را به كمال و تعالي نمي رساند.1  
در دنياي غير وارونه، انسان خدا را براي رفع نيازها و رسيدن به منافع و 
مصالح خود نمي خواهد، بلکه او را فقط به اشتياق خود او مي خواند و همواره 

او را طلب مي كند.

1. اما در عين حال می تواند زمينه ساز كمال باشد. )همچنين، ادعيه ی منسوب به اوليای خدا موجب آشنايی با نحوه ی دستيابی 
به كمال می شود و عالوه بر اين، در صورتی كه موجب برقراری اتصال و ارتباط با خدا گردد، باعث تحول می شود.(
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فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب                      كـه حيف باشـد از او غيـر از او تمنـايـی

»حافظ«

نزد عارف، كه دنياي او دنياي غير وارونه است، دعا رنگ و بوی خاصی دارد و  
همه ي توجه وي به خدا و عشق او را نشان می دهد.

از در خـويش خـدايا به بهشـتم نفرست            كه سر كوی تو از كـون و مكـان ما را بس

                                                                                                    »حافظ«                   
به بيان روشن تر، در دنياي عرفان حرف دل اين است كه: 

يارب ز تو آن چه من گدا می خواهم       افــزون ز هــزار پادشـا می خواهـم

هر كـس ز در تـو حاجتی می خواهد      من آمـده ام از تـو، تـو را مـی خواهم

»حسن غزنوي«

و گفته مي شود:
دانی كه چه ها چه ها چه ها می خواهم       وصـل تـو مـن بی سر و پا می خواهم

فريـاد و فغـان و نـالـه ام دانی چيسـت       يعنـی كه تو را تو را تو را می خـواهم

»بابا طاهر«

5-   نذر:

تعاليم هر ديني مي تواند با يکی از دو هدف كمال گرايي و يا منفعت طلبي 
پذيرفته و اجرا شود. به طور معمول، بسياری از مردم بيشتر هدف دوم را دنبال 

مي كنند؛ در حالي كه مقصود همه ي اديان الهي رساندن بشر به كمال است.
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يک نمونه از اين رفتارهاي ديني نذر كردن است. در دنياي غير وارونه، 
نذر كردن، انجام كار خيري است كه تشعشعات مثبتي دارد؛ موجب جذب 
فيض الهي مي شود و وسيله ی تقرب است. بنابراين، اثر مطلوبي بر امور جاري 

زندگي مي گذارد. 
اين درست بر خالف نذر در دنياي وارونه است كه در آن، انسان در قبال 
رسيدن به خواسته  ي خود، در نظر مي گيرد كه كار خيري انجام دهد؛ اما انتظار 
دارد، حتی اگر با انجام آن، عدالتی نقض و حقی پايمال  شود، خداوند او را 
به خواسته اش برساند.1 يعنی، با توقع اجابت حتمی، برای خدا شرط تعيين 
می كند و نذري را كه در نظر دارد، انجام نمي دهد؛ مگر اين كه خواسته ي او 
اجابت شود و به مطلوب خود دست يابد. در اين گونه نذرها گويا انسان خدا را 

مقيد يا حتی مکلف به انجام كاری می كند.
تعيين  شرطی  يا  است،  عشق  مبنای  بر  نذر  كه  وارونه،  غير  دنياي  در   
نمی شود و بدون در نظر گرفتن نتيجه، نذر ادا می شود و يا اگر شرطی هم 
انتظار وقوع  او بدون  با خودش خواهد بود. يعنی،  انسان  تعيين شود، شرط 
حتمی چيزی كه می خواهد، با خود شرط می كند )خود را ملزم می كند( كه 

اگر به حاجتش رسيد، نذر خود را ادا كند. 

1. براي مثال، موفقيت در يک رقابت علمي نيازمند تالش و مطالعه و پيروزی در يک مسابقه ورزشی مستلزم تمرين و ممارست 
است و در هر دو مورد، اگركسي مستحق موفقيت نباشد، خالف عدالت الهي است كه با انجام نذر به آن دست يابد.

در دنيای غير وارونه: جذب فيض الهی 

بدون شرط

شرط با خود

در دنيای وارونه: شرط با خدا 

نذر
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6-  صدقه:

پرداخت صدقه، باعث مي شود كه انسان در فاز مثبت1  قرار بگيرد و احساس 
سبکي كند. اين در فاز مثبت بودن، از مشکالت زيادي كه ناشي از تشعشعات 
منفي و هر نوع تداخل تشعشعاتي خطرناك است، پيشگيري مي كند و به طور 
كلي، ما را از باليا و صدمات متعددي كه ناشي از قرار داشتن در فاز منفي است، 
دور مي كند.2 براي مثال در فاز منفي انسان دچار پريشان خاطري مي شود و اين، 
امکان بروز اشتباه و وقوع سوانح را زياد مي كند؛ اما صدقه او را به فاز مثبت سوق 

مي دهد و اشتباهات ناشي از پريشان خاطري به شدت كاهش مي يابد.
انتظار  در دنياي غير وارونه، خاصيت صدقه شناخته شده است و كسي 
ندارد كه تأثير ديگري غير از آن را مشاهده كند. بنابراين، اگر صدقه اي پرداخت 
كرد و دچار حادثه اي شد، خاصيت صدقه را انکار نمي كند و دچار تضاد دروني 

با خداوند نمي شود.  

7-  حقيقت و واقعيت زندگي:

زندگي، مجموعه اي است از »واقعيت ها« و »حقيقت ها«. در دنياي وارونه 
يا نامحسوس در ضمير  واقعيت زندگي شيرين است. يعني به طور محسوس 
ناخودآگاه افراد حک شده است كه حقيقت تلخ است و به همين دليل، آن ها 
خواسته يا ناخواسته از حقيقت گريزان هستند. به همين دليل، در زندگي خود 

1. در هر حالت و وضعيتی، انسان در يکی از دو فاز مثبت يا منفی قرار دارد. فاز منفی شرايطی است كه انسان پريشان احوال، 
نا اميد و مضطرب بوده، در وضعيت ترس و درماندگی قرار دارد و فاز مثبت، قرار گرفتن در حالتی بر عکس اين حالت ها )اميد، 

آرامش، شادی و ...( است. 

2. تشعشعات منفي آثار بدي بر جسم، روان و ذهن انسان دارد و ورود اين تشعشعات فقط در صورتي است كه فرد در فاز منفي 
قرار داشته باشد. )رجوع شود به كتاب »انسان از منظري ديگر«؛ بخش »كالبد روان«.(
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فقط به واقعيت ها نگاه می كنند و از نظر آن ها اين واقعيت ها )بر خالف حقيقت( 
چنان شيرين قلمداد مي شود كه به آن دل می بندند. يکي از نتايج چنين ديدگاهي 

اين است كه براي اين افراد، دل كندن از زندگي )مرگ( بسيار سخت است.
در دنياي غير وارونه، حقيقت شيرين است و به هيچ وجه از زندگي افراد 
اين  به  نيست؛  براي آن ها شيرين  زندگي  واقعيت  به عکس،  نمي شود.  حذف 
معني كه از آن دل كنده اند. آن ها در عين حال كه از واقعيت زندگي )فرصت 
موجود( براي رسيدن به حقايق بيشتر استفاده مي كنند، آغوش خود را براي 
جدا شدن از آن )مرگ( باز مي گذارند؛ زيرا با حقيقت مرگ آشنا هستند و 

مي دانند كه مرگ، عامل نزديک شدن به خداوند است.
با ديدن واقعيت و حقيقت  انسان  باعث می شود كه  از حقيقت،  آگاهی 
)در كنار هم( نشاطی داشته باشد كه برای او »بهشت نقد« خواهد بود. اين 
بهشت نقد، زمينه ساز فرداهای بهتری است كه او را به تجربه ی بهتری در 

بهشت برين نيز می رساند.

8-  تالش و تسليم:

برای انجام امور زميني الزم است كه انسان تالش كند؛ در حالي كه امور آسماني 
)تجربه های معنوی( با سعي و تالش حاصل نمی شود و بر آن ها قانون تسليم حاكم 

است. بر همين اساس، در دنياي غير وارونه به چند نکته توجه مي شود:
آن  براي  بايد  و  است  انسان  خود  به عهده ي  زميني  كارهاي  •انجام  	

»تالش« كند.
•الزم است كه انسان براي انجام هر كار زميني اختيار داشته باشد و با  	



 انسان و معرفت

48
انتخاب خود آن را دنبال كند؛ زيرا فقط با اختيار است كه مي تواند نقش و هنر 
خود در زندگی را آشکار كند.  بدون اختيار، فلسفه ي خلقت انسان باطل و از 

درجه ي اعتبار ساقط مي شود.
•فعاليت در راه خدا نيز نيازمند سعي و تالش است. هر كسي اين راه  	
را انتخاب مي كند، بايد براي آن كوشش كند. فرستادگان الهي و پيروان آن ها 
اين درس را به ما داده اند كه هم براي رسيدن به مرز تجربه های معنوی و امور 

آسماني1 و هم براي دفاع از حق و حقيقت بايد تالش كرد.  
• و تحوالت تعالی بخش مستلزم  نعمت های 2 آسماني الهام، اشراق، ادراك3	
»اشتياق« است. انسان با »اشتياق« خود امکان دريافت اين نعمت ها را فراهم 

مي كند و  به شرط »تسليم« به آن ها دست مي يابد. به طور خالصه مي توان 
گفت كه رسيدن به اين امور آسماني، نيازمند تسليم است و تالش انسان تنها 
بروز »اشتياق« اوست. دريافت مزد اشتياق حتمی است؛ اما در لحظه ی دريافت 

اين مزد )دريافت آسمانی( بايد تسليم بود. 
غير تسليم در اين عرصـه كسي پيش نبـرد                                      سر فكندن به زمين گوي ربودن بوده است

»بيدل دهلوي«

برای مثال، اگر كسی به قصد برقراری ارتباط روحانی با خدای خود، عازم 
عبادتگاهی شود، حضور او در آن محل، ناشی از اشتياق و متکی به »تالش« 

1. امور آسماني با برقراري ارتباط با خدا حاصل می شود.

2. هر يک از آفريده های خداوند نعمت است. برخی از اين نعم، آسمانی و برخی، زمينی محسوب می شوند.

3. منظور از ادراك، دركي است كه در دنياي عرفان به دست مي آيد. براي آشنايي بيشتر به بخش »توصيف حركت عرفاني« 
مراجعه شود.
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است؛ اما ارتباط و اتصال او با معبود مستلزم »تسليم« است و دريافت های 

معنوی وی نتيجه ی اين تسليم خواهد بود.
در مجموع، مي توان براي نشان دادن ديدگاهي كه در دنياي غير وارونه 

وجود دارد، اين شکل را ترسيم كرد: 

اما در دنيای وارونه همه چيز بر عکس است و انسان گمان مي كند كه بايد 
برای حل مسائل زمينی خود، تسليم باشد و بدون اين كه تدبيري كند و زحمتي 
بکشد، از خدا انتظار دارد كه براي او امکانات زندگي زميني را فراهم سازد.  در اصل، 

در چنين دنيايي، انسان به طور عمده خدا را برای همين منظور می خواهد.
از طرف ديگر، در دنياي وارونه، كسي كه طالب نعمت هاي آسمانی و معنوی 
است، انتظار دارد فقط با تالش به مقصود برسد. برای مثال، براي غلبه بر اميال، 
به خود سختی زيادی می دهد تا به وسيله ي آن، پيام هاي آسماني دريافت كند 
و يا فقط به ظاهر مناسک اكتفا مي كند و تالش می كند كه با تکرار و مداومت 
بر آداب ظاهری عبادات خود را به كمال برساند؛ در حالی كه برخورداری از 
نتيجه ی عبادات و رسيدن به اشراق و روشن شدگي، نيازمند اشتياق و طلب 

انسان و لطف و عنايت خداوند است و با تسليم در مقابل او به دست مي آيد.

مسائل آسماني

مسائل زميني

تسليم

جهد و تالش

)شكل1-6(
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به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود       خيال بود كه اين كار بی حواله بر آيد

                                                                                                                     »حافظ«
شکل زير، نحوه ی نگرش در دنياي وارونه را نشان می دهد:

 

  

)شكل1-7(

مسائل آسماني

مسائل زميني

تسليم

جهد و تالش
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1-  تعريف حركت عرفاني
الف( منظور از حركت عرفاني

در اين فصل، سير و سلوك عرفاني كه به طور معمول با اصطالح »عرفان 
و  مي شود  توصيف  عرفاني«  »حركت  عنوان  با  مي شود،  شناخته  عملي« 

خصوصيات آن مورد بررسي قرار مي گيرد.
بنابراين،  است.  تحول  حركت،  از  منظور  اينجا  در  كه  داشت  توجه  بايد 
حركت عرفاني به معناي »تحول عرفاني« به كار مي رود. چنين تحولي، رسيدن 

به اشراق و روشن بيني و درك رموز هستي است.
شناسايي هستي و اسرار آن به دو صورت امکان دارد: يکي دست يافتن 
فراتر  به دركی است كه  ... و ديگري رسيدن  و  به شناخت  حسی، عقلي 
از شناخت حسی، عقلی و ... بوده، دل در آن نقش دارد. مي توانيم اين دو 
حوزه را، پله ي عقل و پله ي عشق بناميم و براي آشنايي بيشتر با هريک 
و همچنين شناسايي نسبِت عرفان با هركدام، ويژگي هاي آن دو را با هم 

مقايسه كنيم:
1-  بر پله ي عقل ابزارهايي وجود دارد كه مي توان آن ها را به دو دسته ي 
ابزارهايي هستند كه  ابزارهاي اصلي  ابزارهاي اصلي و واسطه اي تقسيم كرد. 
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به وسيله ي آن ها به طور مستقيم شناخت عقالني به دست مي آيد و برنامه هاي 
زندگي طراحي مي شود. اين ابزارها عبارتند از: »دليل و استدالل«، »علم و دانش«، 
»فن و تکنيک«، »راه و روش« و »تفکر و تعقل«. ابزارهاي واسطه اي ابزارهايي 
هستند كه در خدمت ابزارهاي اصلي پله ي عقل در مي آيند تا رسيدن به نتايج 
عقالني تسهيل شود. اين ابزارها عبارتند از: »تخيل و تصور«، »سعي و كوشش«، 

»اراده و خواست«، »تلقين و تکرار«، »ذكر و مانترا« و »پند و نصيحت«.1 
رويدادها و پديده هايي كه بر پله ي عشق تحقق پيدا مي كنند، شامل »ذوق و 
شوق«، »حيرت و تعجب«، »شور و هيجان«، »عالقه و توجه«، »وجد وسرور«، 
»مهر و محبت«، »ايثار و فداكاري« و همچنين »ادراك و اشراق« است. پيش 
آمدن هيچ يک از اين حاالت و رويدادها وابسته به هيچ ابزاري نيست و هريک 

از پديده هاي پله ي عشق به طور خودجوش ايجاد مي شود.
ابزاري  هيچ گونه  عشق،  پله ي  بر  عقل،  پله ي  برخالف  ديگر،  بيان  به 
فرد  اراده ي  با  مي دهد،  روي  پله  اين  روي  بر  آن چه  يعني  ندارد؛  وجود 
به دست نمي آيد؛ بنابراين، هيچ يک از ابزارهای ديگري هم كه بر پله ي عقل 
قلمرو دل  قلمرو عشق،  ندارند.2   قلمرو عشق كاربردي  به كار مي آيند، در 
است و دل، پذيراي فن و تکنيک و ... نيست. براي مثال، با فن و تکنيک، 
علم و دانش و يا تفکر و تعقل نمي توان در كسي ايجاد ذوق كرد تا شعري 
بسرايد و يا شور و شوق و يا حيرت و تعجبي در او ظاهر شود.3  همچنين، 

1. گاهي برخي از اين ابزارها مانند تخيل و تصور و تلقين و تکرار، عامل نتيجه گيري كاذب هم مي شوند.

2. همه ي ابزارهاي پله ي عقل، به دنبال تصميم گيري و اراده به كار مي روند و رويداد درون جوشي كه هنگام رخ دادن، اراده در 
آن نقشي نداشته باشد، وابسته به ابزارهاي ديگر پله ي عقل هم نيست.

3. چنان كه توضيح داده خواهد شد، هريک از عواملي همچون تفکر و تعقل و علم و دانش مي توانند براي پديداري عشق محرك 
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عاشق شدن يا دريافت الهام ، با سعي و كوشش حاصل نمي شود.

آنان كه راه عشق سپردند پيش از اين       شبگيـر كرده اند؛ به ايشـان نمي رسيم

ايشان مقيـم در حـرم وصـل مانده اند       ما سعي مي كنيم و به دربان نمي رسيم

»عبيد زاكاني«

باشند؛ اما اين طور نيست كه هرگاه بخواهيم تجربه اي از پله ي عشق داشته باشيم، به سراغ اين ابزار برويم و از اين طريق به 
مقصود خود برسيم.

پله ي عشق

دنياي بي ابزاري

ذوق و شوق
وجد و سرور

حيرت و تعجب
مهر و محبت
شور و هيجان
ايثار و فداكاري
عشق و عالقه

...

دنياي  ابزار

فن و تکنيک
تفکر وتعقل
علم و دانش

پند و نصيحت
دليل و استدالل

تخيل و تصور
سعي و كوشش
اراده و خواست
تلقين و تکرار
ذكر ومانترا

...

پله ي عقل

ابزارهاي اصلي

ابزارهاي واسطه اي

پله هاي مسير حركت انسان

)شكل 2-1(
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2-  يکي از خصوصيات عقل، منفعت طلبي است؛ در حالي كه خصوصيت 

خودجوش بودن عشق معلوم مي كند كه منفعت جويي در آن وجود ندارد.
در چار سوي عقل غم سود و زيان است       در حلقه ي عشاق به جز امن و امان نيست

                                                                                                                    »قاسم انوار«

عقل  لحاظ،  همين  به  نيست.  ماورايي  تجارب  حوزه ي  عقل،  حوزه ي    -3
محدوديت هايي دارد كه باعث مي شود تجارب گسترده ي حوزه ي عشق را انکار كند.

عقل گويد شش جهت حد است و بيـرون راه نيست 

عشــق گويد راه هسـت و رفتــه ام مــن بــارها

»موالنا«

4-  ابزارهاي موجود بر پله ي عقل، امکان تعريف، توضيح و تشريح شناختي 
را كه روي اين پله به دست مي آيد، فراهم مي كنند. بر پله ي عشق نه اين ابزارها 
كاربردي دارند و نه شناخت قابل توصيفي وجود دارد. پله ي عشق، پله ي درك 
است؛ نه شناخت. آن چه بر پله ي عشق درك مي شود، تجربه اي كامال شخصي 

است كه قابل تعريف و توصيف نيست.
در حريم عشق نتوان زد دم از گفت و شنـود                

زانكه آن جا جمله اعضا چشم بايد بود و گوش                                                                                                     

»حافظ«           
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انتقال نيست؛  با كالم قابل  تجربه اي كه بر پله ي عشق حاصل مي شود، 
با  دارد كه حتي  نائل مي شود، چنان وضوحي  به آن  براي فردي كه  يعني، 
داشتن بياني شيوا نيز نمي تواند آن را به همان خوبي كه درك كرده است، 
توصيف كند. يعني دركي كه بر پله ي عشق به دست مي آيد، از شناختی كه بر 
پله ي عقل حاصل مي شود، برتر و شفاف تر و در وجود فرد اثرگذارتر است و 

اين طور نيست كه فقط اطالعات ذهني او را افزايش دهد.
است      روشن تر  بي زبان  عشق  ليک  است        روشنگر  زبان  تفسير  گرچه 

 »موالنا«
                                                                                                 

به همين دليل، اهل دل مي گويند:
بشــوي اوراق اگــر هم درس مـايي       كـه درس عشـق در دفتـر نباشـد

                                                                                                                   »حافظ«
                                                                                                                

براي توضيح اين بيان ناپذيري مي توان از يک مثال حسي استفاده كرد. 
چشيدن طعم يک سيب، يک تجربه ي شخصي است. كسي كه طعم سيب 

)شكل 2-2(

پله ي عشق

دنياي بي ابزاري

درک
دنياي  ابزار

شناخت عقلي

پله ي عقل
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را مي چشد، به هيچ وجه قادر نيست كه آن طعم را براي ديگران توصيف كند 
و آن چه را حس كرده است، به آن ها انتقال دهد. او با نهايت سعي خود فقط 
مي تواند به طعمي كه چشيده است، اشاره كند و توضيحات وی حقيقت حس 

او را آشکار نخواهد كرد.
در قلمرو عشق، اين ناتواني در تشريح آن چه تجربه و درك شده است، 
وجود دارد1  و به همين دليل، نه محبتي كه در دل غليان مي كند و حيرتي كه 
فرد را سرگشته مي كند، قابل توصيف است و نه چگونگي و جزئيات الهامي كه 

دريافت مي شود، قابل تعريف و توضيح است.

آن نقطه ي خاموشي در حرف نمي گنجد        بـر طاق فراموشي بگذار كتاب اول 

»صائب تبريزي«

5-   مرتبه ي عشق باالتر از مرتبه ي عقل است و فخر خداوند به خلق انسان، 
به دليل قابليت او در زمينه ي عشق است. برتري مقام عشق نسبت به مقام عقل، 

از دو نظر قابل بررسي است:
الف( اولين تجلي ذات حق كه موجب پيدايش عالم وجود شد، بر مبناي 
حب و عشق بوده است؛ نه بر مبناي عقل. يکي از بارزترين ويژگي هاي عقل، 
منفعت طلبي است. خداوند نيازمند آفرينش نبوده است و نيست و از عالم وجود 
سودي نمي برد. در بخش هستي بخشي، ترتيب عوالم وجود و نقش عشق در 
پيدايش هريک از آن ها، بررسي خواهد شد. در اين بررسي معلوم مي شود از 

1.  در حقيقت، ناتواني از توصيف آن چه بر پله ي عشق روي مي دهد، مربوط به عقل است؛ زيرا تجربه  در قلمرو عشق در 
محدوده ي ابزارهاي قلمرو عقل نمي گنجد.
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آن جا كه عامل متجلي شدن هر چيز عشق است، مقام آن باالتر است.

ب( انسان با خودشيفتگي در اين دنيا متولد مي شود و زندگي را آغاز مي كند. 
نشانه ي خودشيفتگي او اين است كه از بدو تولد، براي او فقط رفع نيازهايش 
بنابراين، دوست  به خاطر خود مي خواهد.  را  مادر خود  و حتي  دارد  اهميت 
داشتن او با پله ي عشق نسبتي ندارد؛ بلکه نوعي سودجويي و منفعت طلبي 
است كه براي ادامه ي بقا ابراز مي شود. در اين مرحله، او رفتاري غريزي1  دارد؛ 
اما در ادامه ي حيات، به ابزارهاي پله ي عقل دست مي يابد و از آن ها نيز استفاده 

مي كند؛ تا منافعي را به دست آورد.
نکته ي مهم اين است كه وجه تمايز انسان از ساير مخلوقات، برخورداري 
او از حوزه ي عشق است. او در مرحله اي پس از به كارگيري عقل، به تجربه ي 

عشق مي رسد و بدون آن به تعالي نخواهد رسيد.

حريم عشق را درگه بسي باالتر از عقل است                         

كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد     

»حافظ«                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6-    عقل، توانايي برداشت صحيح از عشق را ندارد؛ زيرا در مرتبه ي پايين تري 
نسبت به آن قرار دارد و نمي تواند آن چه را مربوط به درجه اي باالتر است، درك 
كرده، قبول و توجيه كند. به همين دليل، رويدادهاي مربوط به پله ي عشق 
با مخالفت عقل مواجه مي شود و براي مثال، ايثار و فداكاري توجيه عاقالنه اي 

ندارد و عقل آن را رد مي كند.

1. رفتار غريزي، كنش ها و واكنش هايي است كه بر اساس نرم افزار ثابتي بروز مي كند و تعقل و عشق ورزي در آن وجود ندارد.
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دود سر  با  طرف  كان  باشد  عشــق  رود        كـي  اميــدي  نا  راه  عقــل 

برد سودي  آن  كـز  جويد  آن  عقـل  خـرد        ني  باشـد  عشـق  ابالـي  ال 

»موالنا«

از منظر عقل، عاشق ديوانه است؛ اما عاشق حقيقي به اين ديوانگي مي بالد؛ 
زيرا اين ديوانگي به معناي زايل شدن عقل نيست؛ بلکه به معناي فراتر رفتن از 
عقل است؛ بنابراين، جنوني كه عاشق حقيقي دارد، جنون ارزشمندي است و 

همواره مي تواند افزون تر شود.
7-  انسان، همواره به هر دو پله ي عقل و عشق نيازمند است و برخورد او با 
جهان هستي هم از منظر عقل و هم از منظر عشق انجام مي شود. عقل و عشق 
ارزش  نمي توان  و  دارند  را  كاربرد خاص خود  هريک  بوده،  يکديگر  الزمه ي 

هيچ كدام را ناديده گرفت.

آن  محصول  كه  كيفی  )ارتقای  عرفان  كه  مي دهد  نشان  توضيحات  اين 
معرفت است(1  بر پله ي عشق حاصل مي شود؛ زيرا الهام و اشراق مربوط به اين 
پله است. عارف بدون به كار بردن هيچ ابزاري به الهام و ادراك مي رسد و سپس 
نسبت به بيان آن چه براي او روي داده است و حتي نسبت به انتقال دقيق 

آگاهي به دست آمده، اظهار عجز مي كند:
من گنگ خواب ديده و عالم تمام كر       من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش

                                                                                                     » شمس تبريزي«

1. به بخش »معرفت و عرفان« مراجعه شود.
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اما به دليل اين كه رسالت او آگاهي بخشي به ديگران و همراه كردن آن ها با 
خود )در حركت عرفاني( است، به ناچار از ابزارهاي پله ي عقل بهره مي جويد تا 
در حد امکان به اطالعات و معارفي كه از آن برخوردار شده است، اشاره كند 
و اگرچه نمي تواند با بيان نتايج تجربه ي خود، ديگران را به ادراك آن برساند، 
بنابراين،  نگذارد.  بي نصيب  را  آن ها  آگاهي حاصل شده،  از  كه  مي كند  سعي 

عرفان بر پله ي عقل نيز جايگاهي پيدا مي كند.
به عبارت ديگر، حركت عرفاني بر پله ي عشق انجام مي شود و نتيجه ي آن بر 
پله ي عقل گزارش مي شود. به اين ترتيب، مي توان گفت كه عرفان دو بخش 
نظري و عملي دارد. جايگاه عرفان عملي )حركت عرفاني( پله ي عشق است و 
جايگاه عرفان نظري، پله ي عقل. عرفان نظري )كه مي خواهد انسان را با عظمت 
وجودش و با مبدأ و مقصدش آشنا كند(1  محتاج بحث و بررسي و توضيح است 
و ابزار اين روشنگري بر پله ي عقل موجود است. به بيان ديگر، عرفان نظري 
بر پله ي عقل انسان را به سوی باطن و حقيقت جهان هستي سوق مي دهد و 
عرفان عملي بر پله ي عشق او را با حقيقت و باطن جهان هستي آشنا مي كند 

و با ايجاد تحول دروني تعالي مي بخشد.

1. عرفان نظري از يک سو به توضيح اطالعات دريافت شده از طريق الهام و اشراق، درباره ي موضوعات ذكر شده )عظمت وجود 
انسان و مبدا و مقصد او در  هستي( مي پردازد و از سوي ديگر مسير و هدف عرفان را معلوم مي كند.

)شكل 2-3(

پله ي عشق

عرفان عملي

عرفان نظري

پله ي عقل
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پله ي عقل، پايه ي فهم موضوعات پله ي عشق بوده، نقش مهمي در كمال 
ايفا مي كند. همچنين، در جاي خود توضيح داده خواهد شد كه در  انسان 
تحليل و تأييد الهامات و آگاهي هاي عرفاني نيز عقل اهميت ويژه اي دارد و 

چنين نيست كه عارف با دستيابي به پله ي عشق، از آن بي نياز شود.

ب( رابطه ي حركت عرفاني با شريعت و حقيقت
در هر حركت عرفاني، بستر حركت يعنی »طريقت« معنا پيدا مي كند. به 

همين دليل، ابتدا مفهوم »طريقت« مورد بررسي قرار مي گيرد:
1-  تعريف عام و انسان شمول طريقت: طريقت، همان مسير زندگي است 
)خواه انسان بر اساس عقيده و جهان بيني خاصي به طور هدفمند زندگي كند و 

خواه بي هدف، گذران عمر كند.(
2-  تعريف خاص طريقت: طريقت به مسير زندگي گفته مي شود؛ وقتي كه 

بر اساس برنامه ي خاصي و در جهت هدف خاصي سپري شود.
در اين جا دو نکته خاطرنشان مي شود:

1-  تا پيش از انتخاب هدف و برنامه، مسير زندگي طي مي شود؛ اما در واقع، 
نوعي سکون وجود دارد.

محور  بوده،  شيطان پرستي  كسي  خاص  طريقت  محور  است  ممکن    -2
طريقت خاص شخص ديگري خداپرستي باشد. هر دوي اين افراد در طريقت 
خاصي زندگي مي كنند. يعني چه براي طي كردن زندگي جهت هدايت انتخاب 
شود و چه جهت گمراهي، كسي كه به طور هدفمند زندگي خود را سپري 

مي كند، در طريقت خاص است.
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زندگي گفته مي شود؛ در  به مسير  تعريف عرفانی طريقت: طريقت،    -3
صورتي كه در جهت كمال باشد. در اين معناي ويژه، »طريقت« بستر حركت 

عرفاني است.
در طريقت هرچه پيش سالک آيد خير اوست                                

در صراط مستقيم اي دل كسي گمـراه نيست

                                                   »حافظ«

در حركت عرفاني، مسير و طريقتي وجود دارد كه با راهکار خاصي مي توان 
عنوان »اساس حركت«  راهکار، تحت  اين  كه  اين  از  پيش  را طي كرد.  آن 
مورد بررسي قرار گيرد، الزم است كه نقطه ي آغاز طريقت و نسبت طريقت با 

حقيقت و شريعت شناخته شود.
براي اين كه انسان در گذران زندگي غير عرفاني خود، متحول شود و بر 
مسير زندگي خود، جهت كمال ببخشد، محركي الزم است. اين محرك، به 
انساني كه به روزمرگي عادت داشته است، بيداري مي بخشد و از آن به بعد، 
افق جديد و ارزشمندي بر زندگي او مي گشايد. يعني انسان با رسيدن به اين 

بيداري، در طريقت )عرفاني( گام مي گذارد.
اين محرك مي تواند هريک از »طبيعت«، »شريعت« و »حقيقت« باشد:

1-  طبيعت: جهان هستي، كتاب آيات آشکار الهي است. از ميان اين آيات، 

آياتي كه در دسترس هر فرد عادي است و مي تواند توجه و تفکر او را برانگيزد، 
آياتي مربوط به جهاني است كه اكنون در آن به سر مي بريم و به طور نسبي به 
آن شناخت داريم. وجود هر تجلي از تجليات خداوند كه در معرض توجه و 
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تفکر انسان قرار گيرد، مي تواند انگيزه ي برقراري ارتباط با خالق آن پديده و 

يافتن فلسفه ي خلقت و جايگاه انسان در هستي باشد. 
به عبارت ديگر، توجه به پيچيدگي هاي آفرينش هر آفريده و ارتباط آن با 
ساير آفريدگان و مطرح شدن معماي چرايي خلقت، عامل افزايش پرسش ها و 
كشش هايي است كه انسان را به ارتباط با مبدأ خلقت فرا مي خواند و به ميزان 
اشتياقش، او را از نتيجه ي اين اتصال برخوردار مي كند. به اين ترتيب، طبيعت 

مي تواند عامل محركي براي پيمودن طريقت عرفاني واقع شود.
2-  شريعت: شکل گيري و رشديابي انسان در مسير كمال مستلزم در پيش 

گرفتن راه و روش ها و رعايت فراميني است كه آفريننده ي او از طريق هزاران پيامبر 
و رهبر آسماني در اختيار وي گذاشته، به آن تأكيد كرده است. بي شک، طرح عظيم 
الهي در آفرينش انسان، بدون وجود پيام هاي اين پيام آوران، طرح نتيجه بخشي نبود. 
بنابراين، اديان و رمزگشايي از رموز آن ها داراي اهميتي ويژه است. هر ديني داراي 

دو بعد ظاهري و باطني است كه ظاهر آن را »شريعت« مي گوييم.
به طور معمول، هر انساني پيش از آن كه به باطن دين راه يابد، با ظاهر 
آن يعني شريعت مواجه مي شود. شريعت مي تواند انگيزه اي براي راهيابي به 
باطن دين باشد. در هر صورت، شريعت محركي براي قدم گذاشتن در طريقت 
عرفاني است. حتي ممکن است كسي كه از دين خاصي تبعيت نمي كند، در 
مواجهه با يک مراسم مذهبي، به يک بيداري معنوي برسد. اين در صورتي 
است كه آن مراسم او را به تفکر وا دارد و تمايل او را به برخورداري از آثار 

باطني آن بر انگيزد.
3-  حقيقت: حقيقت هر چيزي فلسفه ي وجودي و يا چرايي و چگونگي 
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آن است. به بيان ديگر، وجه پنهان هر چيز يا غيب وجود آن، »حقيقت« آن 
به شمار مي رود. تنها راه دستيابي به حقايق، دريافت وحي و الهام است. حتي 
براي كسي كه هنوز قدم در مسير عرفان نگذاشته است، امکان دريافت الهام 
وجود دارد. براي چنين فردي، الهام مي تواند محرك مهمي براي آغاز طريقت 

عرفاني باشد.
در صورتي كه محرك بيداري عرفاني، انسان را به تأمل و تفکر وا دارد و او 
را به سيري عقالني بکشاند،  طوري كه در نهايت به تجربه ي ادراك و اشراق 
)بر پله ي عشق( منجر شود و يا در صورتي كه عامل اين بيداري خود ادراك 
و اشراق باشد )كه هم سير عقالني به دنبال دارد و هم سلوك1  عاشقانه را 
»عاشق سالک« مي گوييم. عاشق  و سير كننده،  به سالک  تقويت مي كند( 
سالک كسي است كه تحت كششي آسماني عرفان را تجربه مي كند و هدايت 
مرحله به مرحله ي او در طريقت عرفاني، فقط از طريق دريافت آگاهي  )بر پله ي 
عشق( انجام مي شود؛ نه به كمک مرشد و راهنماي ديگري كه اين وظيفه را 

به عهده داشته باشد.
اما در صورتي كه يک عاشق سالک، به معرفت و شرايطی برسد كه بتواند 
مرحله به مرحله، دعوت كننده ي كسي به طريقت باشد و او را به تجربه ي 
ارتباط با خداوند برساند، براي اين نفر دوم، نوعي تعالي دروني ايجاد خواهد 
شد كه در هر مرحله، مراتبي از ادراك و اشراق را هم به دنبال خواهد داشت. 

به چنين سالک و سير كننده اي »سالک عاشق« مي گوييم.
وجود انواع مختلفي از سالکان عاشق و عاشقان سالک نشان مي دهد كه 

1. به حركت در طريقت عرفاني سير و سلوك گفته مي شود.
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نحوه ي ورود افراد به دنياي عرفان يکسان نيست. با اين حال، قواعد مشتركي در 
سير و سلوك همه ي آن ها وجود دارد. از جمله اين كه ورود به طريقت، هم عامل 
برخورداري از حقيقت و هم عامل بهره مندي از شريعت است. يعني در حركت رو 

به جلو، همواره انوار حقيقت و كاربرد شريعت بيشتر آشکار مي شود.
همچنين، در بستر »طريقت«، شريعت و حقيقت به گره گشايي از يکديگر 
كمک مي كنند و رابطه ي دو طرفه ی ميان آن ها چنان تقويت مي شود كه در 
مرحله اي از حركت عرفاني، طريقت، شريعت و حقيقت به طور كامل بر هم 

منطبق مي شوند. اين رابطه در شکل زير نشان داده شده است.

2-  ويژگي هاي حركت عرفاني
الف( كيفي بودن

حركت عرفاني، حركتي كيفي است. با دقت در نکات زير می توان منظور 
از كيفی بودن اين حركت را دريافت: 

انسان دو بعد كمي و كيفي دارد و كيفيت، از هيچ بخش  1-  هر عمل 
زندگي او جدا نيست. برای مثال حضور يک كارمند در محل كار خود، يک بعد 
كمی دارد. او رأس ساعتی در محل كار خود حاضر می شود و رأس ساعتی 

)شكل 2-4(

طريقت

حقيقت

شريعت
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نيز آن محل را ترك می كند و در ازای انجام وظايف خود، مبلغی حقوق نيز 
دريافت خواهد كرد. ساعات حضور او و حقوقي كه دريافت مي كند، بعد كمی 
فعاليت او را نشان مي دهد. اما بُعد كيفی آن را چه عواملی معلوم می كند؟ آيا 
همه ي كارمندانی كه به محل كار می روند و زمان حضور يکساني دارند، از 
كيفيت حضور يکساني نيز برخوردار هستند؟ به طور مسلم اين طور نيست. 
به همين دليل، در مورد يک كارمند گفته می شود كه دلسوز است و عاشقانه 
كار می كند؛ اما در مورد ديگری گفته مي شود كه با عالقه كار نمی كند. امکان 
سنجش كيفيت )انگيزه، عالقه، دلسوزی و ...( بر پله ي عقل وجود ندارد. زيرا 
نمي توان براي آن واحدي تعيين كرد و گفت كه چند واحد است. به عبارت 
ديگر، كيفيت مربوط به پله ي عشق است و بر پله ي عشق كميت و اندازه گيری 

جايگاهي ندارد.
2-  به طور كلي، كيفيت هر يک از اعمال و افکار انسان، مثبت يا منفي )خير 
يا شر( است. يعني انسان دو قابليت كيفي خوب و بد دارد و بر اساس همين 
دو قابليت كه مخصوص جهان دو قطبي است،1  خالق خير و شر محسوب می 
شود. به دنبال آن، هر يک از اين خير و شر ايجاد شده نيز خود خالق آثاري 

مي شود كه همان كيفيت خير يا شر را خواهد داشت.
به اين ترتيب، او با تبعات هر يک از اين دو كيفيت كه انتخاب كرده است، 
مواجه خواهد شد. محبت خداوند يا غضب او كه در ازای خير يا شر بودن 
كيفيت اعمال بنده به او تعلق می گيرد، همين بازتاب قطعی اعمال او است كه 

خالق هستی قانون آن را در طراحی جهان دوقطبی قرار داده است. 

1. جهان دو  قطبي بخشي از كل مجموعه ي هستي است كه ما هم اكنون در حال تجربه ي يک مرحله از آن هستيم. در اين 
جهان، همه چيز زوج و دو قطبي است. براي استفاده از توضيحات بيشتر به بخش »جهان شناسي« مراجعه شود.
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به بيان ديگر، خود خداوند از دو قطبي بودن منزه است و وجود متضادي 
ندارد. او سراسر عشق است1  و همواره به همه ي تجليات خود عشق مي ورزد؛ 
اما در عين حال، قوانيني كه در جهان دو قطبي جاري كرده است، موجب 
رويارويي انسان با تبعات و پيامدهاي مثبت آثار كيفي مثبت خود و تبعات و 
پيامدهاي منفي آثار كيفي منفي اش مي شود، كه اولي دوست داشتن خداوند و 

دومي دوست نداشتن او و يا غضب الهی به شمار می رود.
3-  در مورد آگاهی نسبت به هستي نيز انسان داراي دو نگاه كمي و كيفي 
است. نگاه كمي، شناخت بعد كمي جهان هستي است كه بر پله ي عقل حاصل 
مي شود و نگاه كيفي، ادراك بعد كيفي جهان هستي )حقيقت( است كه بر 
پله ي عشق به دست مي آيد. به عبارت ديگر، پله ي عقل، پله ي كميت و پله ي 

عشق، پله ي كيفيت است.

و  تجربی  مشاهدات  مبنای  بر  هستي،  جهان  كمي  بعد  شناخت  يعني، 
مطالعات عقلی حاصل مي شود كه منجر به دريافتن رابطه ي ميان پديده ها 
مي شود؛ اما معرفت به بعد كيفي جهان هستي با كشف و شهود عرفاني و 

1. براي فهم بهتر اين مطلب، به بخش »هستي بخشي« مراجعه شود.

)شكل 2-5(

پله ي عشق

كيفيت

كميت

پله ي عقل
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ادراك و اشراق )يافتن حقايق( به دست مي آيد. 

انسان با چشم ظاهربين )كميت ياب( به دنيا مي آيد؛ اما الزم است كه بر 
پله ي عشق قرار گيرد و چشم باطن بين )كيفيت ياب( نيز پيدا كند. زيرا با اين 

چشم باطن بين است كه به هر سو نگاه كند، جلوه ي خدا را خواهد ديد. 
رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند       بنگر كه تا چه حـد است مقـام آدميت

                                                                                                      »سعدي«

4-  عرفان، ارتقای كيفی )از جمله، تحول ناشی از كيفيت مثبت اعمال( و 
همچنين، ادراك )شناخت كيفي( حقايق جهان هستي است.

5-  عامل تجلي هريک از اجزاي هستي عشق است. به اين معنا، همه ي 
اين  از  برخورداري  بر حسب  و  اساس مرتبه ی خود  بر  اجزای جهان هستي 
و رسالتي  نقش  عبادت حق هستند. در حقيقت، هر جزئي  عشق، در حال 
اوست.  »لبيک«  به منزله ي  بوده،  آوردن آن، عبادت آن جزء  به جا  دارد كه 
انسان، تنها عضو اين مجموعه ي عظيم است كه عالوه بر اين »عبادت ذاتي«، 
الزم است به »درك عشق« )كه عبادتي برتر است( نيز دست يابد.1  به همين 
دليل، براي انسان »عبادت« ارتقاي كيفي است. منظور از ارتقاي كيفي، صعود 
بر پله ي عشق است و رسيدن به باطن اعمال عبادي، بخشی از عبادت )انجام 

رسالت بندگی( است كه اين ارتقا را ايجاد مي كند.
انسان با گذر از ظاهر هر يک از آداب عبادی به باطن آن، به نوعی ارتباط 

1. بر پاداری مناسک )با حفظ بعد كيفی آن ها( يکی از انواع عبادت او به شمار می رود كه به اين معنا، موجب درك عشق خواهد 
شد. درك عشق، عامل درك رحمانيت و رحيميت حق است.  درك رحمانيت حق موجب برخورداری بيشتر از آن بوده، از سويی 

باعث انعکاس آن از سوی فرد می شود و از سوی ديگر، او را  برای حركت به سوی رحمانيت مطلق مهيا می كند.
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با خدا نائل می شود كه هم او را به ادراك حقايق می رساند و هم به او تحولي 
دروني )تعالي( می بخشد. بنابراين، بر پله ي عشق است كه عبادت ارزش واقعي 
خود را آشکار مي كند. يعني ارزش هر عبادتي را بعد كيفي آن تعيين مي كند 

و از اين نظر، عبادات همه ي افراد در يک سطح نيست.1 
5-  با توجه به آن چه بيان شد، حركت عرفاني ناظر بر حركتی كيفي است 
كه حركت از ظاهر به باطن نيز تعريف مي شود. در اين حركت، انسان به جايي 

مي رسد كه:
الف( هر چيزي را پرتو روي خداوند مي بيند.

به دريــا بنگـرم دريــا تــو بينــم       به صحـرا بنگـرم صحـرا تـو بينـم

بينـم تـو  از قـامـت رعنـا  و در و دشـت       نشــان  بنگرم كـوه  به هرجا 

»بابا طاهر«

ب( به دور از هرگونه شرك، مراسم ديني را به نحو شايسته  بر پا مي دارد 
نگاهي سطحي نگر و  نه  باطن بين2 است؛  نگاه  اعمال،  انجام آن  او در  نگاه  و 

ظاهربين. به همين دليل، برای مثال گفته مي شود:
اي خانه پرستان چه پرستيد گل و سنگ                                          آن خـانـه پرستيـد كـه خـوبـان طلبيدند

»موالنا«

1. براي مثال، كسي به جاي برپايي نماز، فقط با انجام حركات ظاهري مربوط به آن، نماز مي خواند و ديگري، در نماز خود مقيم 
كوي يار )خداوند( مي شود. يعني هر دو نفر با ترتيب مشخصي وضو مي گيرند و در جهت مشخصي و با رعايت احکام يکساني 
مراسم نماز را برگزار مي كنند و كميت رفتار عبادي آن ها يکسان است؛ اما كيفيت عبادتشان تفاوت دارد. ارزش عبادت هركدام 

از اين دو نفر را كيفيت آن تعيين مي كند نه كميت آن.

2. منظور از نگاه باطن بين، اشاره به ديدن درون افراد، فکرخواني، شخصيت خواني و ... نيست. زيرا اين نوع باطن بيني، ورود به 
حريم شخصي ديگران است كه دانسته يا ندانسته، با دخالت شيطان )شبکه ي منفي( انجام مي شود. در اين جا منظور از نگاه 

باطن بين، رسيدن به حقيقت اعمال عبادي است.
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6-  به طور خالصه مي توان گفت حركت عرفاني اين است كه انسان، بُعد 
كيفي وجود خود را ارتقا بخشد و با نگاهي باطني جهان هستي را ادراك كند.

ب( كمال محوري
داشته هاي  است.  ماورايي  و  زميني  داشته هاي  شامل  انسان،  داشته های 
زميني او شامل دانش، هنر و توان ها و مهارت هاي گوناگون )جسمي، تجسمي و 
شغلي( است كه در طول زندگي، براي هريک از آن ها زمان قابل توجهي صرف 
مي شود. هيچ يک از اين داشته هاي زميني اعم از علوم گوناگون )علوم انساني، 
پايه، پزشکي و فني(، ورزيدگي هاي جسمي و ذهني )توانمندي هاي ورزشي و 
فکري( و مهارت ها و هنرهاي مختلف )رانندگي، سخنوري، نقاشي، موسيقي و 
...( در زندگي بعدي انسان كاربردي ندارند و نياز به آن ها براي گذران امور دنيا 

و محدود به زندگي در همين جهان است. 
و  مي دهند  افزايش  را  روزمره  زندگي  امکانات  داشته ها،  اين  از  بعضي 
بعضي ديگر، براي ادامه ي زندگي ايجاد انگيزه  مي كنند؛ اما هركدام از آن ها 
فقط در صورتي براي زندگي بعدی مفيد خواهند بود و اثر ماندگار ارزشمندي 
خواهند داشت كه عامل رهيابي به حقيقت و زمينه ساز و فراهم كننده ي فهم 

و درك كمال شوند.
به عبارت ديگر، هريک از ما انسان ها در يک بازي زميني شركت داريم كه 
مي تواند عامل دستيابي به درجات گوناگون كمال باشد. نتيجه ي اين تجارب 
مي تواند در جهت تحقق هدف خلقت انسان، در خدمت او قرار گيرد و زيستن 

در اين جهان را ارزشمند كند.
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براي مثال، ورزش مي تواند عامل سالمتي و تندرستي باشد و برخورداري 
از سالمتي و تندرستي، امکان انديشه به كمال و پيگيري آن را مي افزايد و با 
افزودن طول عمر، فرصت بيشتري براي پيمودن مسير كمال به ارمغان مي آورد 
و يا توانمند شدن در يک حرفه، تالشي براي كسب روزي زميني است كه با رفع 

نيازهاي اوليه ي انسان، آمادگی و امکان جستجوي كمال را افزايش مي دهد.
ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در كارند       تا تو ناني به كف آري و به غفلـت نخوري

»سعدي«

و اما داشته هاي ماورايي به دو دسته تقسيم مي شوند كه يکي »داشته های 
از داشته های قدرتی  قدرتی« و ديگري »داشته های كمالي« است. هيچ يک 
اعم از فکرخواني، آينده بيني، شخصيت خواني، طالع بيني، طي االرض1، نفوذ در 
ديگران و ... در زندگي بعدی مورد استفاده نخواهند بود و هيچ ثمره ی مفيدي 
نيز به دنبال نخواهند داشت كه بتواند از دست رفتن زمان درازي را كه صرف 
به دست آوردن آن ها شده است، جبران كند. در حقيقت، عمري كه در اين راه 

صرف مي شود، به هدر رفته است.
اما برخالف آن، داشته های كمالي )كه شامل همه ی آگاهي ها و ادراكات 
كمال بخشی است كه در وجود انسان نهادينه می شود( قابل انتقال به زندگي 
بعد است و نقش تأثيرگذار مفيدي بر چگونگي آغاز و ادامه ي آن زندگي دارد. 
به عبارت ديگر، آگاهي ها و داشته های كمالي، تنها ثمره ي مفيد و ارزشمند عمر 
انسان هستند كه از اين لحاظ ارزش پيگيري دارند. نمونه هايي از اين ادراكات 

1. هر انساني پس از مرگ از اين جهان، به طور خود به خود قابليت غلبه بر بعد مکان را مي يابد و طي االرض مي كند. اما تالش 
براي كسب اين قابليت در زندگي كنوني، نه تنها سودي ندارد، بلکه عمر گرانمايه او را تلف مي كند.
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شامل »درك وحدت هستي« و »درك جمال يار« است.1 

آگاهي ها و توانمندي هاي مربوط به حوزه ي قدرت و آگاهي ها و ادراكات مربوط 
به حوزه ي كمال دو منشأ مختلف دارند كه اهداف دوگانه اي را دنبال مي كنند.

هوشمندي كل كه شکل دهنده ی جهان دو قطبي است، در جهان دوقطبی 
برای انسان به نحو دوگانه و متضادي ايفاي نقش مي كند و متناسب با نقش 
خود، هوشمندي مثبت )شبکه ي مثبت( يا هوشمندي منفي )شبکه ي منفي( 
نام می گيرد. شبکه ي مثبت انسان را به سوي كمال و شبکه ي منفي او را 
به سوي ضد كمال فرا مي خواند و هر يک در راستاي هدف خود، او را در معرض 
القائات و آگاهي هايي قرار مي دهند تا از اين رهگذر، زمينه ي آزمايش او فراهم 
شود و او با غلبه بر جاذبه هاي فريبنده ي شبکه ي منفي و موانعي كه بر سر 
راه او مي گذارد، به حركت خود به سوي كمال، ارزش و اعتبار ببخشد. )البته، 
كسانی كه از اين آزمون با موفقيت عبور نمی كنند، به دام شبکه ی منفی گرفتار 

می شوند و سقوط می كنند.(
شبکه ي مثبت حقايقي را براي انسان آشکار مي كند كه رموز خلقت را 
می گشايد؛ او را در حركت از ظاهر به باطن به جلو مي راند و تحولي در وی 
اما  دارد؛  او  بعدي  حيات  در  سودمندي  و  تعيين كننده  نقش  كه  مي آفريند 
شبکه ي منفي با اطالعات سرگرم كننده و غير مفيد و يا با ايجاد جاذبه به سوي 
قدرت طلبي و برتري طلبي، او را به سمت داشته های قدرتي )كه نمونه هايي 
از آن ذكر شد( مي كشاند؛ رعايت حقوق و حريم شخصي ديگران را ناديده 
مي گيرد و گاهي با ايجاد اين تلقي كه اين توانمندي هاي قدرتي، »كرامت« 

1. برخورداری انسان از داشته های كمالی در زندگی پس از مرگ، وابسته به برخورداری از آن در زندگی فعلی است و به خودی 
خود حاصل نمی شود.
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هستند، فريبکاري می كند و وي را به خدمت خود در مي آورد.

كرامت حقيقي كه از شبکه ي مثبت منشأ مي گيرد، آگاهي و دانستگي 
به  مربوط  كرامت نمايي   كه  حالی  در  نمی شود.  گذاشته  نمايش  به  و  است 
شبکه ی منفی، هم چون خوردن حلوايی شيرين لذتی ظاهری دارد؛ اما انسان 
را از وظيفه ي اصلي و سعادت حقيقي اش باز مي دارد و تنها صرف نظر كردن 
از آن، امکان كشف حقايق چرخ گردون و پيمودن راه سعادت را )كه كرامت 

حقيقی است( فراهم مي كند. 
موالنا سخن نابه جا را به حلوا تشبيه مي كند. در اين جا مي توان از تشبيه او 
براي اشاره به عوامل سرگرم كننده اي كه تحت عنوان كرامت از آن ياد مي شود 
)اما موجب عقب افتادن از كمال مي شود( نيز استفاده كرد. زيرا اين كرامت ها 

شيريني فريبنده اي دارند كه بايد از آن دوري كرد:

گر سخن خواهي كه گويـي چون شـكر       صبــر كن از حرص و اين حلوا مخور

صبـــر باشــد مشــتهـاي زيـركـان               هسـت حلـــوا آرزوي كــودكــان

هـركـه صبــر آورد گـردون بـر رود       هـر كـه حلــوا خـورد واپس تر رود

»موالنا«

دانستن اين نشانه ها براي تفکيک عرفان حقيقي )عرفان كمال( از عرفان 
كاذب )عرفان قدرت( الزم است و به همين منظور تأكيد مي شود كه داشته هاي 
قدرتي،  داشته هاي  و  مثبت  از شبکه ي  ماورايي  بهره مندي  نتيجه ی  كمالي، 
دستاورد بهره مندي ماورايي از شبکه ي منفي است و به عبارت ديگر عرفان 
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كمال، منشأ و هدف متفاوتي نسبت به عرفان قدرت دارد و انسان را به سوي 

آگاهي و لذتي ماندگار و زوال ناپذير فرا مي خواند. 
ويژگي بارز حركت عرفاني »كمال محوري« است و به همين دليل، هيچ 
گونه ميل يا نمايش  قدرت طلبانه و برتري جويانه يا رفتار بيهوده و بي حاصلی 

در آن وجود ندارد.
در رابطه با موضوع كمال، به اين نکته نيز بايد توجه داشت كه انسان در 
حركتي ذاتي كه از مبدأ متعالي خود آغاز كرده است و به بازگشت به سوي آن 
ادامه مي يابد، مراحلي از كمال را طي مي كند تا سرانجام به رب خود برسد و با 
او مالقات كند. همه ي انسان ها اين مسير را طي خواهند كرد؛ اما چگونگي طي 
مسير براي همه ي آن ها يکسان نيست. در هر مقطعي از اين حركت، بهره مندي 
هر كسي از عشق و معرفت متفاوت از افراد ديگر است و از ميان همه، آن 
كساني كه در هر مقطعي از  مسير، به دنبال رشد و كمال متناسب با آن مقطع 
هستند، حركت عرفاني )سير و سلوك( را برگزيده اند و از اين عشق و معرفت 

نصيب مي برند. اين مطلب در بخش »حركت انسان« شرح داده خواهد شد.

ج( خدا محوري

خدامحوري ويژگي يک حركت عرفاني است و با ديگر محوري )از جمله 
خودمحوري( مغايرت دارد. عارف، هم قرب خداوند1  را به عنوان هدف برگزيده 

1. قرب خداوند در مسير بازگشت به سوي او تحقق مي يابد و همان طور كه در بخش معادشناسي توضيح داده مي شود، همه ي 
انسان ها آن را تجربه خواهند كرد؛ اما در اين جا منظور از قرب خداوند، پيمودن راه كمال در همين جهان است. زيرا انسان با 
پيمودن راه كمال، توأم با كسب آگاهي، عشق الهي را درك خواهد كرد و در حد مقدور، آن را انعکاس خواهد داد و همه ي 
اين ها به منزله ي نزديکي به خداوند است. به بيان ديگر، انگيزه ي خلقت عشق است و عشق، كششي دوجانبه است؛ نه يک طرفه. 

بنابراين، لبيک گفتن انسان به عشق خداوند نيز در قالب عشق است و به منزله ي قرب او شناخته مي شود.
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و  مي جويد  استعانت  از خود خداوند  فقط  آن،  به  رسيدن  براي  هم  و  است 
بنابراين، به هيچ وجه روي خود را از سوي او به هيچ سوي ديگر برنمي گرداند.1  
عرفاني مستلزم خدامحوري در هدف  ديگر، حركت در طريقت  بيان  به 
و عمل است و اين نشان مي  دهد كه هر حركتي در راستاي خودمحوري و 
يا با تکيه بر خود يا ديگري، نمي تواند حركت عرفاني باشد. اتکاي كسي كه 
طريقت عرفاني را طي مي كند، فقط و فقط بر خداوند است و خواسته اش قرب 
اوست. اما در انواع بينش ها و روش های خودمحور، حتي اگر برتري جويي و 
برتري طلبي هم وجود نداشته باشد، گرفتاری به خودبيني امري مسلم است و 

تکيه بر غير خدا رواج دارد. 
در  آن  مبدأ  و  منفي  شبکه ي  برتري جويانه،  تمايالت  يا  خودبينی  منشأ 
آفرينش، »خود برتر بيني« ابليس در برابر آدم است. يکي از داليل بيان احساس 
برتري ابليس نسبت به آدم و توصيف غرور او در كتب مقدس، اين است كه 
انسان از آن درس بگيرد و فراموش نکند كه خودبيني، عامل تمرد از خواست 
خداوند است و همچنين، بداند كه كليه ي ترفندهاي شيطان نيز براي تقويت 
آن، طراحي و اجرا مي شود. با اين توضيح، معلوم است كه انواع قدرت جويي و 
قدرت نمايي نيز از همين سرچشمه مي جوشد و انسان را از وظيفه ي شورانگيز 

او كه كمال طلبي و خداجويي است، بسيار دور مي كند.
راهکار ديگر شبکه ي منفي براي اغواگري نيز پسنديده جلوه دادن تکيه بر 
غير خداوند است كه خود از مظاهر شرك است و به آرامي »ديگر محوري« را 

1. به نظر مي رسد كه نام »خدا« اشاره اي است به مفهوم »خودآ«؛ يعني كسي كه به خود آينده است و كسي يا چيزي آن را به 
وجود نمي آورد. در عين حال، اين كلمه مي تواند نوعي يادآوري به انسان باشد كه با به خود آمدن )بيداري و آگاهي(، به سوي 

غايت كمال )خدا = به خود آينده ( حركت كند.
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جايگزين »خدامحوري« مي كند؛ در حالي كه در نگاه عرفاني، يکي از دو ركن 
خدامحوري در عمل، »اجتناب از پناه بردن به غير خداوند« است. كسي كه در 
طريقت عرفاني حركت مي كند، در رابطه با رعايت اين اصل، با خداوند پيمان 
مي بندد و همواره به اين پيمان پايبند مي ماند. در غير اين صورت، از انحراف از 

مسيري كه برگزيده است، در امان نخواهد بود.
ركن ديگري كه در رويکرد خدا محورانه اهميت دارد، »تسليم بودن« است. 
همان طور كه اشاره شد، خدا محوري در هدف، همان كمال محوري است و خدا 
محوري در عمل، چيزي جز اتکا بر خداوند نيست. اين اتکا با برقراري ارتباط 
ميان بنده و خدا تحقق مي يابد كه منجر به ارتباط انسان به عنوان يک جزء با 

كل خود می شود. 
نتيجه ي ارتباط جزء و كل كه آگاه شدن از چرايي خلقت و چگونگي حركت 
است، انسان را از زندگي غير هدفمند و انجام امور پوچ و عبث نجات مي دهد. 
هوشمندي هر انساني نسبت به هوشمندي كل، همچون هوشمندي هر سلول 
بدن يک فرد، نسبت به هوشمندي خود اوست. همان طور كه يک سلول از اهداف 
هوشمندانه ي صاحب خود بي خبر است، هر انساني نيز بدون برقراري ارتباط با 
كل، از درك هدف خلقت بي نصيب است و چه بسا زندگي را به شيوه ي تنازع بقا 

سپري كند و خود و ديگران را به رنج حاصل از اين ناآگاهي دچار سازد.
برای ارتباط با كل كه انسان را از علم الهي بهره مند مي كند، رعايت شرط 
»تسليم« الزم است. بر اساس يکی از قوانين هستی، پيگيري امور و مسائل 
از  برخورداري  به عکس،  و  است  نيازمند »تالش«  زميني  زندگي  به  مربوط 

روزي هاي آسماني، »تسليم« مي طلبد.
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در اين جا منظور از تسليم، صرف نظر از همه ي توانمندي ها و امکانات پله ي 
عقل در لحظه ي برقراري ارتباط با خداوند است. به بيان ساده تر، »تسليم« يعني 
سپردن به خدا. اين واسپاري، آمادگي دريافت الهام و آگاهي را ايجاد مي كند و 
درجات مختلفی دارد كه هر يک، نتايجی آسماني مربوط به خود را خواهد داشت. 
اما آن چه در اين جا توجه به آن اهميت دارد، اين است كه هيچ تالشي دربردارنده ي 

نتايج آسماني نيست؛ مگر اين كه منجر به فراهم شدن شرط تسليم شود.
البته، تالش و تسليم، بي ارتباط با يکديگر نيستند. زيرا تالش هدفمند )در 
جهت كشف حقايق(، به تفکر منتهي مي شود و تفکر پايه ي ادراك است. در 
حقيقت، تفکر موجب مطرح شدن سؤاالتي مي شود كه به نوبه ي خود، اشتياق 
دانستن را تشديد مي كند؛ اما اين اشتياق، به شرط تسليم بودن )در ارتباط جزء 
و كل( پاسخ داده مي شود و انسان را به آگاهي و ادراك مي رساند. تالش هاي 
آييني نيز نشانه ي وجود اشتياق هستند. چنين شور و اشتياق هايي نيز تنها با 

رمز تسليم، نتيجه ي آسماني در بر خواهند داشت.
از طرف ديگر، تسليم شدن، منجر به دريافت »آگاهي« می شود و دستيابی 
به آگاهي نيز، بر زندگي زميني تأثيرگذار است و به تالش در راه وظيفه و 

رسالت الهي تشويق و ترغيب مي كند. 

تالش

تسليم

نتايج زميني

نتايج آسماني

)شكل2-6(
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بنابراين، رابطه ي ساده اي كه ترسيم شد، با نشان دادن اين دو رابطه تکميل 
مي شود؛ اما در عين حال، همچنان گوياي اين است كه رسيدن به نتايج آسماني، 

مستلزم »تسليم« و به دست آوردن نتايج زمينی، مستلزم »تالش« است: 

د( انسان شمولي
عرفان قلمرو عشق است و همه ي انسان ها مي توانند به درك عشق الهي كه آن ها 
را در بر گرفته است، نائل شوند و با حركت عرفاني، از اين سرمايه ي جاودانه نصيبي 

ببرند. زيرا يکي از خصوصيات عشق الهي، عام بودن و همه گستري آن است.
عشق يكسان ناز درويش و توانگر مي كشد       اين ترازو سنگ و گوهر را برابر مي كشد

»صائب تبريزي«

به فراخور عام بودن عشق، همه ی انسان ها مي توانند از اين تجلي پرده 
بردارند و و از تبعات آن بهره مند شوند. لطف اين تجربه تنها در لذت حاصل 
از آن نيست. همان طور كه مکرر اشاره شد، انسان به آگاهي هاي ناشي از اين 
تجربه نيازمند است و فقط در سايه ي اين آگاهي ها است كه زندگي شايسته ي 
خود را خواهد داشت. انحصاري دانستن عرفان براي عده اي خاص، به اين معني 

)شكل2-7(

تالش

تسليم

نتايج زميني

نتايج آسماني
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است كه فقط عده اي از انسان ها نياز به رشد و تعالي دارند و يا داراي اين امکان 
هستند؛ در حالي كه چنين چيزي عدالت و حکمت خداوند را نقض می كند.

به عبارت ديگر، هم با سنجش عاقالنه و هم با نگرش عاشقانه معلوم مي شود 
كه حركت عرفاني، حركتي انسان شمول است و بي نصيب ماندن از آن، در اثر 
نا آشنايي و كوتاهي است؛ نه به دليل امکان ناپذيری آن. بر همين اساس، هر 
به  ارزيابي قرار دهد و  را مورد  كسي مي تواند در عمل، تجربه پذيري عرفان 
اين حقيقت دست يابد كه ارتباط با كل، نه تنها نيازي عمومي، بلکه راهکاري 

همگاني براي تعالي انسان است.

3- اساس حركت عرفاني
به دليل اين كه بدون لطف و عنايت الهي نمي توان طريقت عرفاني را پيمود، 
در هر قدم از اين مسير، نياز به ارتباط با خداوند وجود دارد. از اين رو، يکي از 
بزرگ ترين پيام هاي اديان توحيدي، برقراري ارتباط با خداوند است تا زمينه ي 
دريافت آگاهي مهيا شده، بر اساس درك فلسفه ي خلقت، حركت انسان در 

زندگي ارزشمند شود.
به عبارت ديگر، اساس حركت عرفاني، اتصال و ارتباط با خداوند است. اين 
ارتباط بر پله ي عشق تحقق مي يابد و به همين دليل، نمي توان كيفيت آن را 
تعريف كرد و فقط به همين اندازه مي توان در معرفي آن سخن گفت كه اين 
اتصال و ارتباط، رابطه ي مستقيمي بين انسان و خداوند است كه ميل انسان 
در برقراري آن نقش دارد؛ اما نتيجه ی الهی آن )كه با تحقق اين ارتباط صورت 

می گيرد( چندان قابل پيش بيني نيست.
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خداوند، بر مبناي رحمت خود و از طريق روح القدس ، فرد متصل را از 
نتيجه ي اتصال با خود بهره مند مي كند.  اتصال و ارتباط با خداوند، به دو نوع 
فردي و جمعي شکل مي گيرد؛ اما تفاوت اين دو نوع اتصال، فقط در شرايطی 

است كه براي تحقق هركدام از آن ها الزم است؛ نه در نتيجه ي آن ها. 

الف( انواع ارتباط با خدا
اتصال فردي

اتصال فردي، رابطه اي مستقيم و بي واسطه بين بنده و خداوند است كه 
فقط با اضطرار و اشتياقي زايدالوصف برقرار مي شود.

در واقع، در برقراري اين اتصال مقاومتي وجود دارد كه غلبه بر آن، نيازمند 
اشتياق فراوان، مضطر شدن و يا هر دو عامل است.

اشتياق زائدالوصف

مضطر شدن )قطع اميد از هر كمکي جز كمک خدا(

  عوامل خنثي سازي مقاومت                            

)شكل2-8(

اهلل

انسان

هوشمندي الهي) روح القدس(اشتياق



 انسان و معرفت

82
نقش اشتياق در برقراری اتصال به قدری اهميت دارد كه گفته شده است:

نشــود پناهـت  وصــل  كعبــه ي  نشــود        راهـت  قـايد  اگر  شــوق 

...
زد نتوان  طـرب  كـوي  در  خيمـه   زد        نتـوان  طلـب  گـام  هـوس  به 

...  
مرد منـزل  كند  وصــل  كعبــه ي  مرد        محمل  كشد  چو  صادق  شـوق 

»عبدالرحمن جامي«

اشتياق، جوششي دروني است كه در حركت عرفانی مورد نظر، در جهت 
را  اين اشتياق  نهايی  بروز می كند. حد  كشف حقيقت و نزديکی به خداوند 
برنامه ي منحصر به فرد »بنياد«1 در وجود هر شخص تعيين می كند؛ اما به 

كمک رحمت الهی،  امکان افزايش آن وجود دارد.

رود آن جـا  نـوا  فقـري  كجـا  هـر  رود        آن جـا  دوا  دردي  هـركجـا 

رود آن جا  آب  كشتي ست  كجا  هر  رود        آن جا  جواب  مشكل  كجا  هر 

و پســت بـاال  از  آبت  بجـوشـد  تـا  به دست        آور  تشنگي2   كم جو  آب 

                                                                                                           »موالنا«

1. براي آشنايي با نهاد به بخش »ابعاد وجود انسان« و مبحث »من برنامه ريزي شده و من برنامه پذير« مراجعه شود.

2. در اين جا تشنگي كنايه از اشتياق است.
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اشتياق دو گونه است. گاهي اشتياق فراوان در مورد خواسته ي مشخصي، 
اتصالی فردي برقرار می كند و به فراخور آن، پاسخي دريافت مي شود و گاهي 
نيز بدون وجود خواسته اي معين، اشتياقی به صورت غليان و بي تابي دروني 
زايدالوصف وجود فرد را در بر می گيرد كه ناشي از حقيقت جويي است و می 
از ديگري  با خداوند برقرار كند كه يکي پس  ارتباطی فردي  اتصال و  تواند 
دريچه هايي از حقيقت را مي گشايد. گويي كه عظمتي وصف ناپذير در انتظار 
اين خواهش صادقانه و ناب است تا به اين بهانه، فرد را به درون خود بکشد و 

او را از حظ حقايق بهره مند كند.

به عشرتگاه مستان آي اگر عيش ابد خواهـي

به نزهتـگاه جانـان آي اگر جـوياي جانـانـي

...

بساط وصـل گسترده سماط عشـرت افكنـده

به جـام شـوق در داده شـراب ذوق حقــاني

»فخرالدين عراقي«

عامل ديگر برقراري اتصال فردي، اضطرار است.  مضطر بودن در اين اتصال، 
درجه ي بااليي از »تسليم« يعنی »رو گردانی از غير خداوند«1  است. به عبارت 

ديگر، »اضطرار«، دل بريدن از هر چه غير از خدا معنا مي شود. 
1. براي انسان حقيقت بين، اين حقيقت آشکار است كه »غير خدا در دو جهان هيچ نيست«؛ اما اين باور او با رو گردانی از غير 
خدا منافاتی ندارد. زيرا رو گردانی از غير خدا به معناي عدم اتکا به غير خداوند است. در حالي كه » غير خدا در دو جهان هيچ 
نيست« يعني هر چيزي غير از خدا مجازي بيش نيست و همان وجود مجازي نيز وابسته به حقيقت مطلق )ذات مقدس حق( 

است و به خودي خود، وجود ندارد.
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فرد مضطر به دركي از اين حقيقت رسيده است كه »هر تغيير و تحول و 
هر نيرو و تواني به دست خداوند است و بس«. عمق درك اين حقيقت متفاوت 
است و كساني كه همه ي وجودشان آميخته با آن است، به درجه اي از اضطرار 

رسيده اند كه برقراري اتصال فردي را تضمين مي كند.1 

اتصال جمعي

اتصال جمعي، رابطه اي بين بنده و خداوند است كه به واسطه ي هر فردي 
برقرار  را دارد،  انفاق آن روزي  امکان  و  اين روزي آسماني است  كه صاحب 
ارتباط  برقراري  براي  تسهيالتي  به عنوان  »وحدت«  اتصال،  اين  در  مي شود. 
با خدا جايگزين »اشتياق زايدالوصف« و »اضطرار« مي شود. بنابراين، اتصال 
جمعي اعتباري است كه خداوند براي وحدت بين انسان ها قائل شده است تا 

به وسيله ي آن، روزي آسماني قابل انفاق شود. 
انفاق در روزي هاي زميني، شکاف هاي طبقاتي را پر مي كند و مردم جامعه را 
از تشعشعات منفي حسرت زدگي مصونيت مي بخشد. در جامعه اي كه در آن به 
اين امر خير بي توجهي شود، عده اي در فقر به سر مي برند و ديگران، از تشعشعات 
منفي حسرت فقرا كه همه  را در بر مي گيرد، در امان نخواهند بود و به عبارتي، 
همه افراد جامعه در شکاف طبقاتي موجود فرو مي افتند. انفاق، با پر كردن اين 

شکاف و كاهش فقر و حسرت، به ايجاد سالمت جامعه كمک مي كند.
و  است  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از  نيز،  آسماني2   روزي هاي  در  انفاق 

1. هر كسی ممکن است حداقل يک بار به شرايط اضطرار رسيده باشد و آن، وقتی است كه از هر چيزی و هر كسی  غير از خدا 
قطع اميد كرده، در اثر آن، به نتيجه رسيده باشد.

2. انفاق روزي آسماني، هم شامل اين است كه كسي آگاهي هاي دريافت كرده  را در اختيار ديگران بگذارد و هم اين كه در 
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همان طور كه در بخش »قوانين حركت« توضيح داده خواهد شد، بر ارتقای 
انفاق روزي  امکان  اما فقط كساني  تاثير مثبت خواهد داشت.  كيفی جامعه 
آسماني را دارندكه همراه با آن روزي، رمز استفاده از آن را نيز دريافت كرده 
انفاق يافته باشند. زيرا هر روزي آسماني با  باشند و به اين وسيله، اجازه ي 
كشف رمز آن )دستيابی به حکمت آن( كامل می شود و ارائه ی آن به ديگران 

امکان می يابد. 
بنابراين، اوال بدون انفاق كسي كه صاحب روزي آسماني است، وحدت افراد 
به تنهايي عامل برقراري ارتباط جمعي نخواهد بود )هر تعدادي از آن ها تمايل 
نشان دهند، چنين اتصالي ايجاد نمي شود(. ثانيا ممکن است كسي از روزي 
آسماني اتصال و ارتباط با خدا برخوردار شده باشد؛ اما امکان انفاق آن برای وی 
فراهم نباشد. در اين صورت نيز، وحدت او با ديگران )ميل او به انفاق( منجر به 

اتصال جمعی نخواهد شد.
چند نکته مهم درباره ی انفاق آسماني اين است كه:

1-  دستيابی به روزی آسمانی اتصال و ارتباط با خدا و انفاق آن، از طريق 
هر دو نوع اتصال فردی و جمعی امکان پذير است؛ اما منشأ اوليه ي همه ی 
اتصال های جمعي، اتصال فردي است؛ زيرا اگر اتصال فردي نبود، كسي صاحب 
روزي مورد نظر نمي شد تا بتواند از روزي خود انفاق كند و از اين طريق، اتصال 

جمعي برقرار شود.
2-  بهره مندی از روزي آسماني، برخورداری از رحمت خداوند است. بنابراين، 

اگر كسی از اين روزي انفاق كند، رحمت الهي را انعکاس داده است.

برقراری ارتباط ديگران با خداوند ايفای نقش كند. در اين جا با توجه به موضوع اين بخش )ارتباط با خدا( به طور عمده، منظور 
از انفاق، همين نوع دوم آن است.
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3-  روزي آسماني، براي كسی كه آن را انفاق می كند، افزايش مي يابد. 

4-  شبکه ي مثبت كه عامل جريان روزی های آسماني است، مشوق انفاق 
آن ها نيز هست؛ اما براي مبادرت به اين انفاق، بررسي آمادگي افراد نسبت 
به پذيرش روزی آسماني ضرورت دارد. )زيرا ممکن است زمينه ي فرهنگي 

مناسبي براي چنين انفاقي وجود نداشته باشد.(
***

به طور خالصه، انفاق صاحب روزي اتصال و ارتباط با خدا و وحدت او با 
فرد ديگر، ركن اساسي برقراری اتصال جمعي است. هر اتصال جمعي با وحدت 
حداقل دو نفر )ارتباط گيرنده و ارتباط دهنده( برقرار شده، با حضور عضو سوم 
)هوشمندی الهی( كه به عنوان مأمور جاري كردن روزي آسماني ايفاي نقش 

مي كند، حلقه اي را تشکيل مي دهد كه »حلقه ي وحدت« نام مي گيرد. وجود 
هر حلقه ي وحدتي نشانه ي برقراري ارتباط با خداوند است و خداوند كه خود 
اين تسهيالت رحمانی را برای كمال انسان قرار داده است و اين ارتباط را به 

نتيجه می رساند، عضو اصلی اين جمع به شمار می رود.

هوشمندي الهي )روح القدس(

اهلل

تو من

حلقه ي وحدت

)شكل2-9(
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برای تشکيل اين حلقه نيازی به اشتياق و يا مضطر بودن نيست. زيرا تنها شرط 
الزم برای برقراری اين اتصال، شاهد بودن است. شاهد، نظاره گري است كه بدون 
هيچ گونه تالش و تقال  و بدون تعيين نتيجه، در حلقه ي اتصال جمعي قرار مي گيرد 

و هنگام رويارويي با آثار آن، به طور بي طرف و بدون تعصب داوري مي كند.
نباشـد بند       كـه حسـنش بسـته ي زيـور  بنيوش و دل در شاهدي  ز مي 

                                                                                                                  »حافظ«

از منظری ديگر، شاهد بودن، پايين ترين درجه ي »تسليم« است كه مي تواند 
در اثر ارتباط با خداوند )ارتباط فردي يا جمعي( به درجات باالتری ارتقا يابد و 
به مرتبه و مقام محو شدن برسد. مقام »محو« يکي از مدارج كمال است كه با 
رعايت شرط شاهد بودن در اتصال به دست مي آيد و دليل اشاره  به آن )در اين 

بخش از مطالب( جايگاه بلندي است كه در عرفان عملي دارد.
به بيان ديگر، »تسليم« در امور آسمانی دارای درجاتی است كه از شاهد 
بودن آغاز می شود و بعد، ابتدا به درجاتي می رسد كه در آن نشاني از منيت 
وجود ندارد و هيچ يک از مظاهر خودشيفتگي به چشم نمي خورد؛ سپس، به 

رتبه ي باالتري ختم مي شود كه همان محو يا فنا شدن است. 

ران آب  در  بـي خطر  محـوي  تو  گر  بدان        اين جا  نحو  نه  مي بايد  محــو 

رهـد كـي  دريـا  ز  زنــده  بـود  ور  نهـد        بـر سـر  را  مــرده  دريـا  آب 

چون بمردي تـو ز اوصـاف بشــر         بحــر اسرارت نهـد بر فــرق سـر

»موالنا«
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براي توصيف درجه ي محو يا فنا مي توان از يک مثال ساده كمک گرفت. 
اگر كوزه اي بشکند و به تکه هاي بزرگي تقسيم شود، احتمال دارد كه از همان 
اگر چنان  اما  بوده اند؛  اجزاي يک كوزه  بتوان تشخيص داد كه آن ها  تکه ها 
اين كه آن  امکان تشخيص  بماند،  باقی  از آن  خرد شود كه تکه های ريزی 
تکه ها، حاصل شکسته شدن چه ظرفي هستند، وجود ندارد. در صورتي كه اين 
خرد شدن به حدي باشد كه فقط خاكي از كوزه باقي بماند، ديگر نشاني از 
وجود هيچ ظرفي وجود نخواهد داشت و فقط به عنوان مشتی خاك شناسايي 
مي شود. حال، اگر اين خاك چنان ساييده شود كه به  صورت گرد و غبار در 
آيد، با ماليم ترين نسيمي پراكنده مي شود و ديگر از وجود كوزه اثری باقی 
نمی ماند. در اين حالت، كوزه به شکل غبار در حالت شناوري قرار مي گيرد و 
به نوعي محو شدن مي رسد كه در عين حالی كه هست، اثری از كوزه را نشان 

نمی دهد. اين حالت در  اصطالح »محو شدن« است.
در مورد انسان، محو شدن به حالتی گفته می شود كه فرد، با گم شدن در 
عظمت الهی، به حذف »من« برسد و عرض اندامی نداشته باشد. هرچه اين گم 
شدن بيشتر باشد، از خودبينی فرد كاسته می شود؛ تا جايی كه ديگر خود را 

نمی بيند و به مقام »فقر« دست می يابد.
عيـان آيد  خـدا  تا  شو  نهـان  تو  نهـان        باشـد  خـدا  پيـدايي  تـو  تا 

»اسيري الهيجي«

حذف »من«، در سير و سلوك عرفاني نوعي نيستي متعالي است. زيرا عامل 
بيشترين پيدايي خداوند براي عارف است و از اين جهت اهميت ويژه دارد.
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نمی دانستم منـت  بـودی  مـن  يا  نمی دانستم        منـت  بـودی  مـن  بـا 

نمی دانستم منـت  بـودی  مـن  تا  دانستم        را  تو  ميان  از  من  چو  رفتم 

»فيض كاشانی«

در اين فنا و نيستي، انسان به نوعی، شناوري در خداوند را تجربه مي كند و 
به درك شناوري خداوند در هستي می رسد. خداوند با همه  چيز همراه است1  و 
همه چيز با حضور او حضور دارد؛ آن چنان كه می توان گفت در او شناور است. با 
توجه به اين حقيقت، فاصله ي انسان از خداوند، فاصله اي مجازي و ناشي از جهل 

است كه با رسيدن به آگاهي، جاي خود را به نزديکي به خداوند مي دهد.
 كساني كه بر پله ي عشق، به تجربه ي اين غوطه وری نائل می شوند و 
احاطه ی خداوند بر هر چيز را درك می كنند، بيشترين نزديکي را با او دارند 
و توجه آن ها به غير او معطوف نيست. دست يافتن به چنين تجربه و ادراكي، 
رسيدن به مقام »تسبيح« است. يعني تسبيح حقيقي در مقام محو و فنا تحقق 

پيدا مي كند و كسي كه به ادراك آن برسد، به دو جانبه بودن آن پي مي برد.

اتصال مدام

مباحثی  در  را  آن  می توان  كه  است  كيفی  ارتقای  نوعی  مدام«  »اتصال 
و »مراتب  انديشه و محور وجودی«، »تشعشعات شعوری«  هم چون »محور 

ذكر« مورد شناسايی قرار داد.
1- محور انديشه و محور وجودی:

1. منظور از اين همراهی، در هم آميختن )اتحاد( نيست. زيرا خداوند حقيقت مطلق است و مخلوقات، تجليات او هستند كه در 
نسبت با او مجازی به شمار می روند )مانند نسبت تصوير و صاحب تصوير(.
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انرژي ذهني هر فردی صرف انديشه به موضوعات مختلفي مي شود كه برخي 
از آن ها )مانند فکر تأمين معاش، تهيه ی مسکن، تربيت فرزندان، آينده ي آن ها 
و ...( در حد متعادل، الزم و ضروري است؛ اما برخی ديگر ضروري نيست و 

موجب هدر دادن انرژي ذهني مي شود.
انديشه اي كه صرف تضادهای درونی و بيرونی، غيبت و بدگويی و بررسي ها 
و ارزيابي هاي ذهني بيهوده1  مي شود، از اين قبيل است. نمودارهای 10-2 و 
11-2 به طور فرضی ترسيم شده است تا در دو وضعيت متفاوت، نسبت ميان 

انديشه به موضوعات مختلف و انديشه به كل را نشان دهد.

 1-  انديشه ي تأمين معاش               
 2-  انديشه ي تهيه ي مسکن           
 3-  انديشه ي تربيت فرزند             

 4-  انديشه ي بدگويي از ديگران
 5-  انديشه ي بررسي و ارزيابي موضوعات بي اهميت

 6-  انديشه ي ناگواري ها و ...
 7-  انديشه ي كل )انديشه به رب(

1. براي مثال، هنگام عبور از يک معبر، با مشاهده ی هر چيز و هر فرد، ذهن خود را مشغول اظهار نظر درباره ی آن مي كنيم. 
اما نه تنها اين توجه و انديشه هيچ فايده و ارزشي ندارد، بلکه قدري از انرژي ذهني را )كه مي تواند براي موضوع مفيدي صرف 

شود( به خود اختصاص مي دهد.

)شكل2-10(
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به طور معمول، در نظر هر فردی يک موضوع بيش از ساير موضوعات اهميت 
دارد و گاهي چنان ذهن او را به خود معطوف مي كند كه محور انديشه ی او 
می شود و ساير انديشه ها در سايه ي آن محو مي گردد. به همين دليل، روبه رو 
شدن با بسياری از افراد، همان موضوعي را كه محور انديشه ي آن ها شده است، 
تداعی مي كند. براي مثال، مالقات با كسي كه غرق انديشه ي ثروت اندوزي 
است، انسان را به ياد پول مي اندازد و مالقات با كسي كه محور انديشه ي او 

كمال و دغدغه ي او ارتباط با كل است، خدا را به ياد می آورد.

نانـی نانـی  لقــمه  هـوس  در  تـا  كانـی        كانـی  گوهـر  طلـب  در  تـا 

آنـی آنـی  جستن  در  كه  چيز  هر  دانـی        بدانـی  اگر  رمـز  نكتـه  ايـن 

                                                                                                                    »موالنا«
و

گـر از دل تـو گـل گــذرد گـل باشـي              ور  بـلبــل  بـي قــرار  بـلبــل  بـاشـي

تو جزئي و حق كل است اگر روزي چند       انديشـه ي  كل  پيشـه  كني كـل  باشـي

                                                                                                                      »موالنا«

نکته ی مهم اين است كه از طرفی، كساني كه با مديريت انرژي ذهني، انديشه هاي 
زائد را به ذهن نمی آورند و در انديشه  به موضوعات ضروري زياده روی نمی كنند، با 
حفظ انرژي ذهني، امکان انديشه به كمال را افزايش مي دهند و از طرف ديگر، در 
ذهن كساني كه بيش از هر چيز انديشه ي كمال دارند، انديشه هاي زائد تحت الشعاع 

قرار گرفته، حذف مي شود و انديشه هاي ضروري در حد تعادل باقي مي ماند. 
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به عبارت ديگر، هم مديريت انرژي ذهني موجب افزايش انديشه ي كمال مي شود 
و هم افزايش انديشه ي كمال، مانع از اين می شود كه انرژي ذهني صرف امور بیهوده 

و مضر شود و به اين صورت، مديريت انرژی ذهنی را به ارمغان مي آورد.
با  رابطه ی خداوند  اشتیاق درک حقايق جهان هستی و  بنابراين، هرگاه 
تجلیات او چنان افزايش يابد كه به طور عمده  توجه فرد به كشف اين حقايق 
بگیرد، محور  بر  در  را  انسان  الهی وجود  و هنگامی كه عشق  معطوف شود 
انديشه ی او كمال خواهد بود و در اين صورت، به نحو مؤثری مديريت انرژی 

ذهنی نیز خواهد داشت.

1-  انديشه ي تأمین معاش               
 2-  انديشه ي تهیه ي مسكن           
 3-  انديشه ي تربیت فرزند             

 4-  انديشه ي بدگويي از ديگران
 5-  انديشه ي بررسي و ارزيابي موضوعات بي اهمیت

 6-  انديشه ي ناگواري ها و ...
 7-  انديشه ي كل )انديشه به رب(

حال اگر توجه به كمال و خدامحوری در وجود انسان نهادينه شود، نه تنها 

)شكل2-11(
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محور انديشه ی او، بلکه »محور وجودي« وی نيز منطبق بر كمال خواهد بود. 
به بيان دقيق تر، اگر كسی به درك عارفانه ای برسد كه از يک طرف، به هر چيز 
نگاه می كند، خدا را در آن ببيند و از طرف ديگر، در مواجهه با هر چيزی كه قابل 
تحسين و ستودن است، با همه ی وجودش متوجه خدا باشد و همه ی حمدها را 
مخصوص خدا بداند )به حقيقت الحمدهلل رسيده باشد(، »محور وجودي« او كه 
پنهاني ترين بعد وجود هر فرد است، محور كمال خواهد بود و می توان او را كه در 

نوعی اتصال مدام و تثبيت شده با خداوند قرار دارد، »دائم االتصال« ناميد.
به طور مسلم، از ظاهر رفتار و گفتار افراد نمی توان انطباق يا عدم انطباق 
را  وجوديشان(  محور  بودن  منفی  يا  )مثبت  كمال  بر  آن ها  وجودی  محور 
تشخيص داد و حتی در اغلب موارد، خود فرد نيز از آن بي خبر است؛ اما اثر 
تشعشعاتی محور وجودی هر كسی )به صورت تشعشعات شعوری مثبت يا 

منفی( در همه ي آثار او باقي مي ماند.

2-  تشعشعات شعوری:
گفتار و انديشه ی انسان و آثار ديگر او همچون شعر، موسيقی، نقاشی و 
... دارای شعور1  ظاهری )آشکار( و باطنی )پنهان( است كه هر يک به طور 

طبيعی بر جهان هستی تأثير می گذارد. 

1. برای آگاهی از مفهوم شعور، به بخش »شبکه شعور كيهانی« در كتاب »انسان از منظری ديگر« مراجعه شده، به مبحث 
»جهان تک ساختاری« دقت شود.

اگر هر جا نگاه كنيم، وجه خدا را ببينيم

 اگر همه ی حمدها را مخصوص خدا ببينيم

تشعشع وجودي مثبتمحور وجودي مثبت
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شعور، زيربنای ماده و انرژی است و ساختار جهان هستی را شکل می دهد. 
عالوه بر اين كه شعور، انرژی و ماده قابل تبديل به يکديگر هستند و از اين 
نظر، شعور نقش مهمی در هستی ايفا می كند، اولين و تأثيرگذارترين زبان 
ارتباطی ميان انسان ها و ميان انسان و جهان زبان تشعشعات شعوری )تبادالت 

شعوری( است.
شعور ظاهری )تشعشعات شعوری ظاهری( آثار فرد كه همراه با خلق هر 
اثر خلق می شود، مربوط به حاالت و شرايط، نيت خودآگاه، بخش ناخودآگاه 
وجود فرد و عوامل ديگری است كه در توليد آن نقش دارد. برای مثال، شعور 
ظاهری يک قطعه موسيقی، برآيند تشعشعات شعوری نوازنده و تشعشعات 
شعوری بار شده بر ساز است. تشعشعات شعوری بار شده بر ساز نيز مربوط به 
احساس و انگيزه ی سازنده ی آن در هنگام ساخت، محل نگهداری ساز، رضايت 
يا نارضايتی فروشنده و خريدار ساز از خريد و فروش آن، شعور ظاهری كسانی 

كه ساز را در دست گرفته اند و... می باشد.
بر اساس اين تئوری، تحقيقاتی كه نشان می دهد قرار گرفتن آب در معرض 
انواعی از كالم، موسيقی، رفتار و ...، بلورهای حاصل از آن را به اشکالی متناسب 
با  آن شرايط در می آورد و اثبات می كند اين بلورها در وضعيت مثبت، موزون 
و منظم می شوند و در وضعيت منفی، به شکل ناموزون و نامنظم در می آيند، 
حاكی از تأثير تشعشعات شعوری ظاهری انسان بر محيط پيرامون او است. )تا 
كنون در تحليل اين فرايند، عامل مؤثر، نوعی انرژی قلمداد شده است؛ در حالی 

كه اين اثر، تشعشعاتی است و كيفيت شعور ظاهری را آشکار می كند.(
شعور باطنی كه »ضد شعور« ناميده می شود، تابع »محور وجودی« است 
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و خودآگاه فرد و نيت ظاهری او در آن تأثيری ندارد. بنابراين، با ريا و تظاهر و 

تصميمات مختلف نمی توان آن را تغيير داد. 
آشکارسازی محور وجودی  به چگونگی  بشر  دور  نه چندان  آينده ای  در 
و ارزيابی تشعشعات مربوط به آن دست خواهد يافت. هم  اكنون راهکارهاي 
اوليه ای در اين زمينه به دست آمده و تجربه شده است. براي مثال، از طريق 
برگردان نرم افزاري كالم فرد )با استفاده از نرم افزارهای رايانه ای( مي توان كلمات 
رمزی و پيام هايي را شنيد كه با محور وجودي او مرتبط است. اين موضوع در 
حوزه هاي مختلف موسيقي، تعليم و تربيت و ... جايگاه ويژه اي دارد و به دليل 
اهميت خود، توجه زيادي مي طلبد. )البته بايد توجه داشت كه تشخيص محور 
وجودی افراد در بررسی آثار آن ها، در تصميم گيری برای استفاده از اين آثار 
ادبی، هنری و ... مؤثر است؛ اما مجوز داوری درباره ی اين افراد  نيست و قضاوت 

راجع به خدامحوری و رستگاری ديگران مخصوص خداوند است.(
بر اساس اين كه محور وجودی كسی رحمانی يا شيطانی )مثبت يا منفی( 
باشد، ضد شعور )تشعشعات شعوری باطنی( به ترتيب، مثبت يا منفی خواهد 
بود. محل تأثير ضد شعور، ذهن انسان است كه ناخواسته پيام های شعوری و 
ضدشعوری را دريافت می كند و در پذيرش اطالعات، تنها تابع بخش خودآگاه 
نيست. يعنی حتی بدون اين كه فرد متوجه باشد، او را تحت تأثير پيام های 

انتقال يافته از طريق ضد شعور قرار می دهد.
چنان كه اشاره شد، ارتقای درك انسان در حد درك وجودی »الحمدهلل« 
است  مدام«  »اتصال  او،  تجليات  همه ی  در  خداوند  وجودی حضور  درك  و 
و موجب رحمانی شدن محور وجودی و عرضه ی تشعشعات شعوری باطنی 
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مثبت می شود. درك حقيقت »الحمد هلل«، با درك حقيقت »ال اله اال اهلل«، 
اذكار قدسی  و ساير  الرحيم«  الرحمن  اكبر«، »بسم اهلل  اهلل«، »اهلل  »سبحان 
همراه است و به همين دليل می توان گفت كه »اتصال مدام« ناشی از تثبيت 
حقيقت اذكار قدسي بر محور وجودي، يعنی رسيدن به باالترين درجه ي ذكر 
است.1  اين تحول عرفانی حتی بدون تجربه ی درجات ديگر ذكر نيز امکان پذير 

است؛ اما بدون لطف و رحمت الهی ممکن نيست. 
3-  درجات ذكر:

پله ي عقل  امکانات  با  كه  است  زباني  اولين درجه ي ذكر خداوند، ذكر 
انجام مي شود.2  وقتي اين ذكر ارتقا می يابد، تبديل به ذكر ذهني مي شود. 
در اين حالت، فرد حضور ذهن دارد؛ اما ذهن انسان، چيزی يا كسی را ياد 
می كند كه غايب است و همين نشان می دهد كه در اين مرحله هنوز درك 
قلبی و وجودی از  حضور خداوند رخ نداده است و فرد همچنان بر پله ی 
عقل خداوند را ياد می كند. بنابراين، احساس انس و نزديکي  چندانی نيز 
با او ندارد. در مرحله ي بعد، انسان ذكر بر پله ي عشق را تجربه مي كند كه 

داراي درجات مختلفي است.
ذكر بر پله ي عشق، قابل تعريف و توصيف نيست. چنين ذكري در مرحله ي 
اول، قلبي است؛ اما مداوم نيست و به صورت نوعی برانگيختگی احساسی و 

شوق نسبت به او تجربه مي شود.
در درجه ی باالتر ذكر، انسان چنان حضور خداوند را درك می كند كه او را 

1. در اين وضعيت، انسان به درك بی نامی او )ذات خداوند( نيز می رسد.

2. ذكر زبانی به تأييد و تشويق عقل انجام می شود و تا وقتی به مراتب قلبی و وجودی ارتقا نيابد، تأثيرپذير از عشق نيست.
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در خود و خود را در عظمت وجود او غوطه ور می بيند و تمام وجود او سرشار 

از عشقی توصيف ناپذير است. 
»درك حضور« خداوند، »ذكر وجودی« است. در باالترين درجه ی ذكر 
رو، همه ی  اين  از  توحيد می رسد.  به درك عميق حقيقت  انسان  وجودی، 
اذكار توحيدی در وجود او نهادينه می شود و محور وجودي او بر آن انطباق 

خواهد يافت. 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    

اين درجه از ذكر وجودی، »تنظيم وجود حول محور كمال« است و چنان 
كه اشاره شد، بر آثار بيروني نيز نقش خود را به جا مي گذارد. 

او  و گوش  زبان، چشم  بر دست،  انساني  در حقيقت، محور وجودي هر 
اثرگذار است و به عبارتی، حتی اعضای بدن كسي كه محور وجودي او منطبق 
بر كمال باشد، ذاكر است. بنابراين، نه تنها نگاه چنين فردي از ظاهربينی به 
باطن بينی )معرفت الهی( رسيده است و در هر مخلوق وجه خدا را می بيند1  

1. به عکس، اگر محور وجودي كسي منطبق بر كمال نباشد، نگاه او نگاهي شرك آميز خواهد بود.

)شكل 2-12(

ذكر زباني

ذكر ذهني

ذكر قلبي

ذكر وجودي
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با گوش ظاهری  را كه  آواهاي كمال بخشی  و  يافته است  ارتقا  او  و شنوايی 
نمی توان شنيد، می شنود، بلکه  تشعشعات رفتار، نگاه، بيان و نوشتار او آثار 

مثبتی به جا می گذارد.
به اين ترتيب، اتصال مدام، عامل تحوالت عظيم دروني و بيروني است كه 
نه تنها بر زندگي خود فرد، بلکه كما بيش، بر زندگي كساني كه با او در ارتباط 

هستند نيز تأثير مثبت دارد.

ب( عوامل نتيجه بخشي اتصال
هوشمندي الهي

هر بخش از جهان خلقت، به واسطه ي كارگزاراني تحقق و نظام مي يابد. 
اگر اين كارگزاران را ملک بناميم، می توان گفت كه مالئک جهان دو قطبي بر 

اساس چهار وظيفه از يکديگر متمايز مي شوند:
1-  ايجاد قوانين حاكم بر جهان هستي

2-  اجرای قوانين حاكم بر جهان هستي
3-  نگه داشتن ستون هاي عرش الهي در جهان هستي

4-  آشکار كردن نتيجه ي قوانين حاكم بر جهان هستي1 
در اين جهان دو قطبي، سرمنشأ تدبير امور، َملَکي است كه با به عهده 
داشتن نقش اول، سه دسته ی ديگر را اداره می كند. اين ملک كه مجموعه ي 
هوشمندي حاكم بر جهان هستي )ابر آگاهی( است، در اين جهان دوقطبی، به 

صورت دو هوشمندی مثبت و منفی نمايان می شود. 

1. به بخش »اركان هستی« مراجعه شود.
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الهی( كه در مجموعه ي  هوشمندي حاكم بر جهان هستي )هوشمندی 
بي كران جهان دوقطبی نقش جاري كردن فيض الهي برای انسان را به عهده 
دارد، »روح القدس« نيز نام می گيرد. اين كارگزار، موجب جريان فيض رحماني 

در هر اتصال می شود و آن )اتصال( را به نتيجه می رساند.
به اين ترتيب، انسان در همه ي تحوالت عرفاني، دريافت همه ي الهامات و 
آگاهي هاي تعالي بخش و ادراكات رحمانی، از نعمت وجود اين ملک برخوردار 
است و به عبارتي، در همه ي تجارب عرفاني كه حاصل از ارتباط با خداوند 

است، از حضور و نقش هوشمندي الهی بهره مند مي شود.

رحمت الهي

در هر نوع اتصال و ارتباط با خداوند )فردي يا جمعي( رحمت الهی جريان 
دارد و آن اتصال و ارتباط را به نتيجه می رساند. يعني رحمت الهي از هيچ يک 
از انواع ارتباط با خدا جدا نيست. رحمت الهي همان عشق او به همه ي هستي 

است كه با دو خاصيت رحمانيت و رحيميت، همه چيز را در بر گرفته است. 
عشق و رحمت، كششی دو طيفی است كه وقتي موجب تجلی خدا )آفرينش( 
می شود و به تجليات خداوند روزی می رساند، »رحمانيت« نام مي گيرد و وقتي 

آن ها را به سوي او باز مي گرداند، »رحيميت« خوانده مي شود. 
بر اساس اين تعريف، رحمانيت، »دهش« خداوند و رحيميت، »بازدهش« 
او محسوب می شود. ذات مقدس حق1، با دم عاشقانه ي خود عوالم وجود را 
پديد آورده است و با بازگرداندن آن ها به سوي خود، كشش بازگشت را ايجاد 

1. هيچ قطبي )براي آشنايي با هيچ قطبی، به بخش جهان شناسي رجوع شود.(
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بي انتها( مي شود و  تا  )تنزل  به كاستي رفتن هستي  رو  از  مانع  مي كند كه 

هدفمندي خلقت را حفظ مي كند.
هر رحمانيتي، رحيميتي به  دنبال دارد. به  وجود آمدن هر چيز ، در اثر 
يعني كشش  است.  اثر رحيميت  در  مبدأ،  به سوي  آن  بازگشت  و  رحمانيت 
از  از رحمانيت و كشش به سمت مبدأ وجود، ناشي  ناشي  به سمت وجود، 
رحيميت است. جزئيات اين تنزل و صعود در بخش هستي بخشي توضيح داده 
مي شود؛ اما آن چه در اين جا اهميت دارد، اين است كه نقش دو سويه ي رحمت 

در نزول و صعود خاطرنشان شود.

اين نقش دوسويه، در هر لحظه اي از وجود هرچيز نيز وجود دارد. زيرا 
هر جزئی از هستی، در هر لحظه، وجود خود را از خداوند مي گيرد.1  پس، 
هر يک از مخلوقات الهي اثر وجودي ثابتي دارد كه بر اساس طراحي الهی، 

1. به بخش »حركت ادراكي« رجوع شود.

مبدأ

رحيميترحمانيت

)شكل2-13(
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آشکار مي شود. از اين منظر، هيچ چيز در خلقت خود اختياري ندارد و از 
نقش خود در هستي منحرف نمي شود. به اين ترتيب، همه ي اجزاي هستي 
اثر وجودبخش رحمانيت خداوند را انعکاس مي دهند و به اين معنا در برابر 

او سر به سجده گذاشته اند. 
در اين ميان، فقط انسان است كه با دو خصوصيت عشق و اختيار، عهده دار 

رسالت بندگي است و در انتخاب خير يا شر بودن اثر وجودي خود مختار است.

به بيان ديگر، ساختار همه ي اجزاي هستي بر پايه ي عقل و هوشمندي 
است و انسان عالوه بر آن، از جوهره ي عشق نيز برخوردار است. عشق، به وجود 
ويژه ی  اعتبار  و  ارزش  و رموزي مي دهد كه موجب  رمز  و  پيچيدگي  انسان 

بندگي و سجود او می شود. 
به تبع وجود عشق كه كششي دوطرفه است، دمش و بازدمش يا دهش و 
بازدهش براي انسان نيز تحقق پيدا مي كند؛ اما او موجود مختار عاشقي است كه 
با اختيار خود مي تواند خالق خير يا شر باشد. اين خير يا شر به عالم باال انعکاس 

)شكل2-14(

بازتاب آثاراختياري و غير اختياري                   بازتاب آثارغير اختياري                                         

خداوند

انسان عوالم و اجزاي آن 

رحمانيترحمانيت
رحيميت رحيميت
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مي يابد و بازخورد آن نصيب خود او مي شود. يعني دمش او به بازدمش منجر 
مي شود. به بيان ديگر، اگر خيري دميده باشد، در معرض خير قرار مي گيرد و 
اگر شري دميده باشد، در معرض شر واقع مي شود. اين قانون، با عنوان »قانون 

بازتاب« شناخته مي شود و اساس آن »رحيميت« خداوند است.

بر اساس قانون بازتاب، هر انديشه و عمل انسان )چه خوب و چه بد( به 
يا ضاللت  به صورت هدايت  آن  نتيجه ي  تا  منعکس مي شود  سوي خداوند 
)گمراهي( به او باز گردد. خداوند با قرار دادن قانون بازتاب در جهان دوقطبی، 
انسان را هدايت يا گمراه مي كند. با توجه به اين قانون، هر فردی بر مبنای 
اشتياق خويش )كه در افکار، گفتار و رفتار او وجود دارد( هدايت يا گمراهی را 

انتخاب مي كند و خود را در معرض آن قرار می دهد.
قانون بازتاب با شدت بخشيدن به هر حالت و صفت مثبت يا منفي، نتيجه ی 
آن را به فرد باز مي گرداند1  و همچنين، ميل دروني او براي رسيدن به آگاهي 

1. براي مثال، كسي كه خسيس است، خسيس تر و يا كسي كه رئوف است، رئوف تر مي شود. اين نتيجه تنها وقتی تغيير می كند 
كه فرد، متحول شود و تغييری درونی يابد. اما تغيير و تحول و بازگشت از صفات فردی در گذر زمان دشوارتر خواهد شد. زيرا 

)شكل2-15(

خداوند

انسان

شبکه منفيشرخيرشبکه مثبت
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مثبت يا منفي را از طريق كارگزارانی )به ترتيب، شبکه ي مثبت و شبکه ي 

منفي( پاسخ مي دهد.
صـدا را  نـداها  آيـد  مـا  ســوی  ندا        ما  فعل  و  است  كوه  جهان  اين 

                                                                                                                       »موالنا«

قانون بازتاب در جهان دو قطبي برقرار است و هر فردی، بر اساس اين قانون 
كه رحيميت خداوند در آن جريان دارد، با بازتاب آثار خود مواجه مي شود و به 

همان گونه كه اليه های گل و الی ته اقيانوس ها با گذشت زمان به اليه هايی از سنگ های سخت )سنگ های رسوبی( تبديل 
می شود، خصوصيات انسان نيز با گذشت زمان نهادينه تر می شود و بر اساس تنوع خود، اليه های مختلف و صلبيت بيشتر 

خواهد يافت.

خداوند

)شكل2-16(

انسان

شبکه مثبت

آگاهي منفيآگاهي مثبت

تشديد شرتشديد خير

شبکه منفيشرخير
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نتيجه ي انتخاب هدايت يا ضاللت، دست می يابد. )البته، بازتاب هريک از آثار 

او بر مبناي وسع وي خواهد بود.(
بنابراين، مي توان گفت كه رحمانيت و رحيميت خداوند هم در آفرينش و 
معاد )بازگشت( همه ی موجودات و هم در روزی رسانی به انسان نقش دارد. 
يعنی، از يک طرف، وجود و بقای هر چيز ناشی از رحمانيت خداوند و بازگشت 
آن به سوي مبدأ، نتيجه ی رحيميت او است و از طرف ديگر، نوعی روزي رساني 
بازتابي )حتمی( در هر لحظه از زندگی انسان وجود دارد كه ناشی از رحيميت 
خداوند است و نوعی روزي رساني غير بازتابی )انتخابی( در هر اتصال و ارتباط 

او با خدا تحقق دارد كه نتيجه ی رحمانيت او به شمار می رود.
به بيان ديگر، همان طور كه رحيميت خداوند عالوه بر ايفاي نقش باز گرداندن 
به سوي مبدأ هستي )بازدهش(، نتيجه ي اشتياق هركسي را به طور حتمی به او 
منعکس مي كند، رحمانيت خداوند نيز عالوه بر ايفاي نقش وجودبخشي )دهش(، 

روزي آسماني هر صاحب اتصالي را بر اساس نوع درخواست او جاري مي كند.
اين  از ويژگي هاي رحمانيت خداوند در نقش روزی رسانی آسمانی  يکي 
است كه می تواند براي همه جاري باشد و هيچ كدام از خصوصيات فردی اعم 
... بر آن  از سن، جنس، نژاد، مليت، مذهب، اعتقادات، تحصيالت، اخالق و 
تاثيرگذار نيست. بنابراين، بهره مندي از نتايج اتصال و ارتباط با خداوند برای هر 
كسي امکان پذير است و كسی كه در اين اتصال قرار بگيرد، از رحمت فراگير 

او بي نصيب نخواهد بود.

بيا كه دوش به مستي سروش عالم غيب       نويد داد كه عام است فيض رحمت او 

»حافظ«                                                                                                                                 
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خصوصيت ديگر رحمانيت خداوند اين است كه در هر نوع اتصالي، جلوه ای 
از آن آشکار مي شود و نتيجه ي منحصر به فردی وجود دارد و به همين دليل، 
تعداد اتصال هاي فردي و حلقه هاي جمعي )كه به آن ها حلقه هاي رحمانيت نيز 

می توان گفت( بي نهايت است و نمي توان براي آن ها حدي قائل شد.

تو از هر در كه باز آيي بدين خوبي و زيبايي                                   دري باشد كه از رحمت به روي خلق بگشايي  

                                                                                                   »سعدي«
و سخن آخر اين كه:

تا قيامت سخن اندر كرم و رحمت او       همه گويند و يكي گفته نيايـد ز هـزار

»سعدي«                                                                                                                                

و
رحمت بارخدايي كه لطيف است و كريم       كـرم بنده نوازي كه رحيـم است و ودود

گر كسي شكـرگزاري كند اين نعمـت را                                           نتوانـد كه همـه عمــر بر آيـد ز سجـود

»سعدي«                                                                                                                              

4-   مراحل حركت عرفاني                 
با توجه به اين كه حركت عرفاني بر مبناي دو نوع اتصال فردي و جمعي 

انجام مي شود، مي تواند به صورت حركت فردي و يا جمعي باشد.
كسي كه با برقراري اتصال فردي، در مسير حركت عرفاني به پيش مي رود، 
داراي حركت فردي است و می توان او را »عاشق سالک« ناميد. اما كسي كه 
با استفاده از اتصال جمعي )حلقه هاي رحماني( سير و سلوك مي كند، در حال 
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حركت جمعي است و می توان نام »سالک عاشق« را به او اختصاص داد. 

هر كدام از اين دو نوع حركت، مراحلي دارند كه به منظور آشنايي اوليه، به 
اختصار ذكر مي شود: 

الف(مراحل حركت فردي
همان طور كه در مطالب قبل اشاره شد، عاشق سالک، حركت عرفاني خود 
را با اشتياق فردی و كششي آسماني آغاز مي كند كه دراثر اتصال و ارتباط با 
خدا او را به مشاهده و ادراك حقايق، بر پله ي عشق مي رساند. اين حقيقت بيني 
او  كام دل  در  را  و سلوك  است، شيريني سير  تحوالت دروني همراه  با  كه 

مينشاند و او را قدم به قدم پيش مي برد.1 
اما به طور مسلم، قبل از اين كه عاشق سالک، به تجارب مسير عرفان دست 

يابد، چند مرحله را پشت سر مي گذارد:
اشتياق  اثر  در  آن،  و خالق  درباره ي جهان هستي  1-  جذبه: كنجکاوي 
اطراف  تفکر درباره ي خود و جهان  به  را  انسان  و جاذبه اي دروني است كه 
خود، وادار مي كند. عاشق سالک، در رويارويي با هر جزء و هر مجموعه اي از 
اجزاي جهان هستي مجذوب آن می شود و به مرحله ي دوم وارد مي گردد. اين 
جاذبه ی الهی كه او را مجذوب خود می كند، آغازی برای طی مسير عرفانی وی 

به شمار می رود.
2-  حيرت: پاسخ عالم باال به اين جست وجوي مقدس، ايجاد حيرت است.2  

1.با توجه به مأموريت هميشگی شيطان و امکان غفلت و ناآگاهی انسان، در هر مرحله، امکان توقف يا سقوط وجود دارد. 

2. قابليت همه ي انسان ها در تحير يکسان نيست. هر كسي دچار حيرت نمي شود و در برابر عظمت خلقت، هر حيرت زده اي 
مانند حيرت زده ي ديگر نيست؛ اما بر اساس قانون بازتاب، امکان افزايش اين قابليت وجود دارد.
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در اين مرحله، فرد، شگفت زده از عظمت خلقت، خود را در ميان انبوهي از 
سؤاالت و مبهوت از بودن و چگونه بودن خويش مي يابد و اين حيرت، او را 
به سوي مرحله ي بعد سوق می دهد. در حقيقت، »حيرت« بر اساس حکمت 
الهي، عشق و اشتياق و انگيزه ي حركت را می افزايد و فرد را به بی قراری و 

طلب می كشاند.
3-  بي قراري و طلب: آشکارترين نغمه ي عاشقانه ي وجود عاشق سالک كه 
به دنبال ورود به وادي حيرت سروده مي شود، بي قراري و طلب اوست. در اين 
مرحله، چه  بسا او نمي داند كه به طور مشخص چه مي خواهد و چه بايد بخواهد؛ 
اما در شيفتگي از حقيقتي ناشناخته، از اعماق وجود خود، آن را طلب مي كند 

و براي رسيدن به آن چه همواره او را فرا مي خواند، بي قرار است.

دست از طلب ندارم تا كام من بر آيد       يا تن رسد به جانان يا جان ز تن بر آيد

»حافظ«

برقراري  باعث  باشد كه  اجابت: بي قراري و طلب، مي تواند در حدي    -4
اتصال و ارتباط با خدا و عامل اجابت از سوي او شود. اين اجابت كه پاسخ و 
مزد اشتياق و طلب است، بر اساس حکمت و عدالت الهي انجام مي شود. در اين 
مرحله، سالک در تعيين و ترتيب آن چه از سوي خدا نصيب او مي شود، نقشي 
ندارد و نمي داند كه چگونه، كجا و چه وقت به مزد اشتياق خود مي رسد. او 
از اولين لحظه ي اشراق1  و دريافت الهام، مسافري است كه با هدايت خداوند، 

1. اشراق همان روشن شدگي است كه منجر به روشن بيني مي شود.
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مسير عرفان را در مي نوردد و متصلی1  است كه عاشقانه به پيش مي رود و 

سلوك می كند.
و اما، با شروع دريافت هاي عرفاني، مراحل ديگري از مسير عرفان پيش روی 
سالک قرار می گيرد. آشنايي با اين مراحل، كمک مي كند كه همه ي رفتارهاي 
سالک را مثبت ارزيابي نکنيم و بدانيم كه هر سالکي مراحلي را سپري مي كند؛ 
در معرض آزمايش هايي قرار مي گيرد و لغزشگاه هايي را پشت سر مي گذارد، تا 
در كمال جويي ورزيده شود و مالك هايي به دست آورد كه بتواند به كمک آن ها 
عرفان كمال را از عرفان قدرت تشخيص دهد و با اين شناخت، به شيريني و 
جاذبه هاي دروغين عرفان قدرت رغبتي نشان ندهد و از مسير مستقيم منحرف 

نشود. مراحل مورد نظر، به اين ترتيب است: 
1-  با برقراري اولين ارتباط ها و دريافت اولين آگاهي هاي آسماني، سالک 

مي فهمد كه با رويدادي متعالي مواجه است؛ اما از جزئيات آن آگاه نيست. 
2-  هم زمان با جاري شدن آگاهي هاي كمال آفرين كه از طريق شبکه ي 
مثبت به او مي رسد، شبکه ي منفي وارد عمل مي شود و اطالعات و توانايی هايي 
در اختيار او مي گذارد كه فريبنده و توجه برانگيز است. بسياري از كساني كه 
اين مسير را طي مي كنند، در اين مرحله، از منفي بودن اين اطالعات و قدرت ها 
اطالعي ندارند و حتي گمان مي كنند كه اين آگاهي ها و توانمندي ها، نعمت ها 
و نشانه هايي هستند كه به دليل رشد و تعالي نصيبشان شده  است تا به كمک 
آن ها بتوانند مسير قرب الهي را بهتر طي كنند. بنابراين، از بسياري از آن ها به 

اشتباه، به عنوان »كرامت« استفاده مي كنند.

1. منظور از متصل، كسي است كه در ارتباط و اتصال با خدا قرار دارد.
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3-  در مرحله ي بعد، به دليل استقامت عاشق سالک در جستجوی حقيقت، 
برای او معلوم مي شود كه فريبي در كار است. يعنی، به ياری خداوند ويژگی های 
هر يک از شبکه ها ي مثبت و منفي را در می يابد و مي فهمد كه آگاهي هاي 
مثبت و منفي چه تفاوت هايي دارند و كدام يک از آن ها در مسير عرفان كمال 
براي او مفيد هستند.1 در حقيقت، او ديگر آگاهي ها و قدرت بخشي هاي شبکه ي 
منفي را تشخيص مي دهد و با توجه به اين كه مي داند همه ي آن ها »ضد كمال« 

هستند، از اين دريافت ها رو مي گرداند.
4-  پس از مشاهدات و دريافت هاي عرفاني، نوبت به تجزيه و تحليل آن ها 
مي رسد. در اولين بررسي ها عاشق سالک با حقايقي مواجه مي شود كه دغدغه ها 
و دل مشغولي هاي او را متفاوت از ديگران مي كند. او از زاويه ي بازتري )افق 
باالتري( به زندگي و به جهان نگاه مي كند و ديگران دركي از او و ديدگاه هاي 

او ندارند. شايد حرف دل او در آن زمان اين باشد كه:

من كه از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم، 

حرفي از جنس زمان نشنيدم

هيچ چشمي، عاشقانه به زمين خيره نبود

كسي از ديدن يک باغچه مجذوب نشد

هيچ كس زاغچه اي را سر يک مزرعه جدي نگرفت

...

 »سهراب سپهري«

1. اين مطلب در بخش »رسيدن به آگاهي هاي كمال بخش« توضيح داده مي شود.
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در اين بيگانگي نگاه ها و اين غربت عجيب، احساس تنهايي بر انسان غلبه 
مي كند و در عين حال، دوست ندارد كساني كه از احوال عارفانه ي او بي خبرند، 
به اين شور و شيدايي فردي او خللي وارد كنند. سروده هايي از اين قبيل، همين 

حاالت را گزارش مي دهند:
به سراغ من اگر مي آييد

پشت هيچستانم

...

آدم اينجا تنهاست

و در اين تنهايي سايه ي ناروني تا ابديت جاريست

به سراغ من اگر مي آييد

نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترک بردارد

چيني نازک تنهايي من

»سهراب سپهري«

از آگاهي هايي كه هنوز رمز  انبوهي  ابهام  او همچنان در  از طرف ديگر، 
آن ها برايش گشوده نشده است، سرگردان اما خوشدل است و در اين احساس 

دوگانه، تنهايي خود را عظيم تر مي بيند:
چرا گرفته دلت، مثل آن كه تنهايي

چقدر هم تنها!

خيال مي كنم دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستي

دچار يعني عاشق
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و فكر كن كه چه تنهاست

اگر كه ماهي كوچک، دچار آبي درياي بيكران باشد

»سهراب سپهري«

اما احساس تنهايي1  نشان مي دهد كه سالک در اين مرحله  از تعالی خود، 
هنوز از احساساتي كه شبکه ي منفي آن را بر مي انگيزد، رها نشده است و در 
عين حال كه از فيض الهي و جوشش عشق بهره مي برد، همچنان، با مزاحمت 

شبکه ي منفي دست به گريبان است.
5-  در پايان كشاكش هاي ناآگاهانه، عاشق سالک با تجزيه و تحليل دقيق تر 
منفي  شبکه ي  دخالت هاي  كه  مي يابد  در  می كند،  دريافت  كه  آگاهی هايی 
ظريف تر از آن است كه در مرحله ي سوم گمان مي كرد از آن نجات يافته است. 
بنابراين، او مصمم تر از قبل و با آگاهي بيشتر، شبکه ي مثبت را انتخاب مي كند 
بررسی تجارب  به  و بدون فرو رفتن در حاالت منفي و بدون پيش داوری، 

عرفاني خود و نتيجه گيري از آن ها مي پردازد.
از آن به بعد، او مسافري راه آشنا است كه با هشياري از خطرات شبکه ي 
منفي و در امان از آن، در مسير حركت مي كند و عشق الهی چنان وجود او را 
در بر می گيرد كه حاالتی چون احساس تنهايی امکان بروز نخواهد داشت.    
بـی كسـی از  را  روح  رهـانـد  كه  رسی        زيبا  آن  به  زيبا  شدی  چون 

                                                                                                                     »موالنا«

1. احساس تنهايي يکي از انواع حاالتي است كه شبکه ي منفي آن را ايجاد مي كند. براي آشنايي بيشتر، مراجعه شود به بخش 
»اجتناب از احساس های شيطانی«.
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ب( مراحل حركت جمعي
وقتي فردی تصميم مي گيرد عالوه بر پله ي عقل، پله ي عشق را نيز تجربه 
كند، مي تواند به كمک يک يا چند حلقه از حلقه هاي اتصال جمعي با دنياي 
عرفان آشنا شود. اما اگر مصمم باشد به طور جدی و مستمر، مراحل رشد و 

تعالي )در جهت كمال( را طي كند، دو مرحله ي كلي در پيش رو دارد.
-  مرحله ی اول:

بدون لطف و رحمت خداوند نمی توان در مسير كمال حركت كرد. سالک 
با بهره مندي از حلقه هاي اتصال جمعي، مشمول اين رحمت بي انتها مي شود و 
از لحظه ي برقراري اولين اتصال، ديگر فقط يک عاقل نيست. او سالک عاشقي 

است كه با انتخاب اتصال، خود را به دست لطف خدا سپرده است.
مرحله ي اول حركت اين سالک، چند ويژگي دارد:

1-   الزم است كسي كه او را به اتصال و ارتباط با خدا دعوت می كند، خودش 
از اين اتصال بهره مند باشد و بتواند ديگران را نيز از اين فيض برخوردار كند.

2-   در هر قدم و در استفاده از هر حلقه ی رحمانی، همان فرد صاحب 
اتصال است كه به عنوان راهنما او را با كاربرد آن حلقه  آشنا مي كند.

3-  ترتيب استفاده از حلقه ها را نه خود شخص تعيين مي كند و نه فرد 
صاحب اتصال؛ بلکه طبق حکمت الهي و بر اساس ترتيبی كه برای فرد صاحب 
اتصال تعيين می شود، در قدم اول، آشنايي عملي با هوشمندي الهي صورت 
ديگر  رحمانی  حلقه های  فيض  از  اولويت،  ترتيب  به  فرد  سپس  و  می گيرد 

بهره مند می گردد.
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يکي از تعاليم مهمي كه در اين مرحله الزم است، معرفي شبکه ي مثبت و 
منفي و اطالعات و كرامت هايي است كه هركدام از اين دو شبکه براي شخص 
فراهم مي كنند. در حقيقت، يکي از تجهيزات اين فرد براي ورود به مرحله ي 
توانايي تفکيک عرفان  اين موضوع و  به جزئيات  دوم، شناخت كافي نسبت 
كمال از عرفان  قدرت است. فرد صاحب اتصالی كه در اين مسير نقش راهنما را 

ايفا می كند، در اين زمينه، معيارهاي الزم را به او ارائه مي دهد.1 
اشراف بر قوانين حركت و رعايت اصول آن، آمادگي سالک عاشق را براي گذر 
از مرحله ي اول نشان مي دهد؛ اما يکي از مهم ترين راهکارهايي كه او را به مرحله ي 

بعد مي رساند، رعايت شرط »تسليم« بودن به خداوند در تمام مسير است.
در مجموع، اگر بخواهيم مرحله ي اول را به طور خالصه توصيف كنيم، بايد 
بگوييم كه اين مرحله، شامل به پرواز در آوردن فرد در آسمان كمال و سپس 

آشنا كردن او با اصول پرواز مستقل است. 
مرحله ی دوم:

اصلی ترين شرط ورود به اين مرحله  كه مرحله ی پرواز مستقل است، تکميل 
بخشی از هدايت است كه به عهده ی شخص راهنما قرار گرفته است و فرد بايد 
هشيار باشد كه پيش از آمادگی الزم و به فريب شبکه ي منفی، گمان نکند در 
اين مرحله واقع شده است و با اين گمان، خود را از ارشاد و راهنمايی كسی 
كه پرواز را به او می آموزد، محروم كند و يا تنها به يادگيری نکات اكتفا نمايد 

و بدون تجربه ی الزم، دچار توهم پرواز مستقل شود. 
در اين مرحله، سالک عاشق به طور مستقيم مورد تعليم هوشمندي الهي 

1. راهنما و مربی فقط نقش ارشادی داشته، رهرو را در جهت تسليم به خدا هدايت می كند.
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اين نظر، به طور مستقل، پرواز در آسمان كمال را تجربه  از  واقع مي شود و 
مي كند. يعني، از اين جا به بعد، ديگر به راهنمايي كه او را تا اين مرحله پيش 
برده است، متکي نيست و مي تواند بدون نياز به راهنمايي او و بر اساس اشتياق 

خود از اتصال ها و دريافت هاي بی شمار ديگر استفاده كند. 
در  تا  مي شود  نزديک تر  و  نزديک   با خدا  ارتباط  مستقل،  پرواز  اين  در 
نهايت، به تجربه ی وحدت در يک نقطه ختم شود و البته، اين نقطه نيز، خود 

آغازي ديگر است.
آن نقطه ي خاموشي در حرف نمي گنجد       بر طاق فرامـوشي بگـذار كتـاب اول

»صائب تبريزي«

آسمان كمال، آسمانی بی انتها است و پرواز در اين آسمان حد نهايی ندارد. 
بنابراين، رسيدن به نقطه ی خاموشی، تنها امکان اوج گرفتن را افزايش می دهد 

و از آن به بعد نيز وسعت و بلندای آسمان همچنان محل پرواز است.

5-  پيامدهاي حركت عرفاني
حركت و سير و سلوك عرفاني، عامل تغييرات وسيعي است كه ابعاد مختلف 
وجود انسان را سامان می بخشد؛ وجودش را با ساير اجزاي هستي هماهنگ 
می كند؛ به او ظرفيت بيشتر و شخصيت بهتري مي دهد و موجب تحول بينشي 
انسانی  شرافت  به  را  انسان  تغييرات،  اين  مجموعه ي  مي شود.  او  معرفتي  و 
مي رساند و زندگي او را  كه بر اساس ادراك و اشراق، رنگ خدايي مي گيرد، 

سرشار از شور و عشق و سرمستي مي كند.
بخشي از تحوالتي كه در مسير حركت عرفاني حاصل مي شود، نه تنها 
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به وجود انسان تعادل می بخشد، بلکه امکان الهام و دريافت آگاهي را افزايش 
مي دهد و از اين نظر، در تداوم حركت، نقش زيربنايي دارد. اما بخش ديگر، 
تحوالتی معرفتی است كه با دريافت آگاهي و رسيدن به ادراكات وجودی به 
دست می آيد. بنابراين، به طور كلی، پيامدهاي حركت عرفاني در دو دسته قابل 

مطالعه و بررسي است:
1-  نتايج زيربنايي 
2-  نتايج معرفتي 

اما پيش از هر چيز بهتر است اهميت اين نتايج بررسی شود. براي اين 
منظور، الزم است شرح وظيفه ي انسان را با نقش و وظيفه ی ساير موجودات 
در هستی مقايسه كنيم و بدانيم كه چرا انسان »اشرف مخلوقات« معرفی شده 
است. در اين صورت، متوجه خواهيم شد كه رابطه ی بين دستاوردهاي عرفاني 

و اين رتبه ی ويژه چيست.
با ترسيم يک نمودار كه محور افقي آن گذر زمان را نشان مي دهد و محور 
عمودي آن، بر اساس شرح وظيفه ی هر موجود، امتيازات صفر، مثبت و منفي 
او را به تصوير مي كشد، می توان به تفاوت قابليت و امتياز انسان نسبت به گياه، 

حيوان و ملک پی برد. 
به  و  مادري(  مهر  ابراز  )مانند  است  غريزی  انسان  رفتارهای  از  برخی 
در  دارد  وظيفه  انسان  همچنين،  نمی دهد.  نشان  را  او  هنر  خود  خودی 
اجتماعی  و  فرهنگی  نظر  از  كه  كند  رعايت  را  اصولی  خود  ظاهری  رفتار 
نيز شايسته ی مقام انسانيت است. اما عمل بر اساس اين قوانين )طبيعی، 
عرفي و شرعي( نيز، به خودي خود، هنر ويژه ای نيست و بر مبنای اين كه 
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انجام وظيفه است، امتياز مثبتی به آن تعلق نمی گيرد. 

به عبارت ديگر، وقتی انسان بر اساس شرح وظيفه ی انسانی خود عمل 
می كند، صفر امتياز دارد و آنچه می تواند به او امتيازی ببخشد، صرفا انجام 
وظايف تعيين شده برای او نيست. البته، اين بی ارزش بودن انجام وظايف را 
اثبات نمی كند و تنها كافی نبودن آن را نشان می دهد و گويای اين است كه تا 
اين مرز، حضور انسان در هستی جلوه ی ويژه ای ندارد. برای تفهيم اين مطلب، 
می توانيم ابتدا وضعيت موجودات ديگر را كه فقط بر اساس شرح وظيفه ی 

تعيين شده ی خود در جهان هستی عمل می كنند، ارزيابی كنيم.

هر گياهي به برنامه ي نرم افزاري مخصوص به خودش مجهز است و مطابق 
آن، عناصر مشخص و معيني را از دل خاك انتخاب و جذب مي كند تا بتواند 
به زندگي ادامه دهد و ثمري به بار آورد. هيچ گياهی نمی تواند بيش از قابليت 
محدود خود، فرايندی را پيش برد و يا حتی در شرايط نامساعد و نامتناسب با 
نيازش، به حيات خود ادامه دهد.  به عبارت ديگر،  هر گياهی امکان رشد در 
هر مکانی را ندارد و رشد هر گياه وابسته به برنامه ي نرم افزاري ثابتي است كه 
از حد تعيين شده برای آن )شرح وظيفه ی آن( فراتر نمی رود و اگر برای انجام 
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وظيفه صفر امتياز در نظر بگيريم، ايجاد امتياز مثبت نمی كند.

نيز نمي دهد؛ يعني در  برنامه ي نرم افزاري به گياه اجازه ي كم كاري  اين 
صورتي كه شرايط محيطي مناسب وجود داشته باشد، گياه نمي تواند تحليل 
برود يا محصول ندهد. بنابراين، يک گياه امکان اخذ امتياز منفي نيز ندارد و 

همواره با صفر امتياز، وظيفه ي خود را انجام مي دهد.
حيوانات نيز چنين هستند. يک حيوان دارای محدوده ی فعاليت مشخصي 
است و دقيقاً مطابق شرح وظيفه ی خود عمل می كند و رفتار هر نژادی از 
حيوانات بر اساس الگوي نرم افزاري ثابتي شکل می گيرد. برای مثال، خصوصيات 
همه ی سگ هاي يک نژاد، از نظر وفاداری به صاحب خود، حمله به غريبه و ... 
يکسان است. از طرف ديگر، همان طور كه محبت يک سگ به صاحب خود، 
برنامه ي  اساس  بر  نيز  عقرب  زدن  نيش  است،  آن  وظيفه ی  شرح  از  جزئی 

نرم افزاري ثابتي است كه نه امتياز مثبت دارد و نه امتياز منفي.

خود  وظيفه ی  شرح  به  همواره  نيز  هستی(  )كارگزاران  الهی  فرشتگان 
عمل می كنند. آن ها نمی توانند از انجام وظيفه ی خود عدول كنند يا بيش از 
آن، اقدامی انجام دهند و ارتقای درجه يابند. بنابراين، مالئک نيز از نظر انجام 
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وظيفه در وضعيت ثابتی قرار گرفته اند و چون كم كاری يا اضافه كاری ندارند، 

در نمودار مورد نظر، امتياز آن ها نيز صفر محسوب می شود.
حال اگر به عملکرد انسان ها دقت كنيم، در اغلب موارد، با وضعيت تأسف انگيزي 
مواجه مي شويم. انسان، موجودی دارای اختيار است كه كيفيت انديشه، رفتار و 
گفتار او بسيار متغير است و اين موجب می شود كه بتواند امتيازات مثبت يا منفي 
متعددی به خود اختصاص دهد. در صورتي كه كسي رفتار صحيحی داشته باشد، 
مي توان ادعا كرد كه تا مرز رشد و تعالي پيش رفته است؛ اما تا وقتي كه رفتار  او 

داراي كيفيت مثبت نباشد، هيچ امتيازي نخواهد داشت. 
نرسيده اند، مشخص  اين مرز  به  ترتيب، وضعيت كساني كه هنوز  اين  به 
است. آن ها داراي امتيازات منفي هستند؛ زيرا حتي به وظايف ظاهري خود عمل 
نمي كنند و يا به عبارتی، از شرح وظيفه ی خود تخلف مي كنند. بنابراين، سطح 
امتياز اين افراد از گياه و حيوان پايين تر است. موضوع تأسف برانگيز اين است كه نه 
فقط اشخاصی كه به وضوح ناهنجاری های رفتاری دارند؛ بلکه انسان هاي معمولي 
نيز در چنين وضعيتی به سر می برند؛ زيرا همواره داراي اين تخلفات هستند و اگر 

در بين آن ها كسي باشد كه تخلف نکند، فقط به امتياز صفر رسيده است.

)شكل2-19(
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ترفند شيطان باعث مي شود كه خيلي از افراد تصور  كنند به عنوان پدري 
انجام  ... رسالت خود را در زمين به  دلسوز، مادري فداكار، دوستي وفادار و 
دزدي  كه  افرادي  از  داريم  عادت  ما  از  بسياري  تفکر،  همين  با  رسانده اند. 
نمي كنند، رشوه نمي گيرند، به حق ديگران تجاوز نمي كنند و اهل ريا، غيبت و 

... نيستند، تعريف و تمجيد كنيم. 
اما آيا رعايت اين موارد، حداقل چيزي نيست كه از انسان انتظار مي رود؟ 
آيا آفرينش انسان براي رسيدن به همين مقام است يا قرار بر اين است كه او 
مسير بی انتهای كمال و تعالي را طی كند؟!  آيا مي توانيم تنها رفتار صحيح را 

مالك تعالي انسان بدانيم؟!  
به طور مسلم، رشد و تعالي انسان چيزي نيست كه ظاهر پسنديده ي اعمال 
و رفتار او، آن را به ارمغان بياورد. انسان متعالي داراي نوعي ارتقاي كيفي و 
رشد دروني است كه هنر وي را نشان مي دهد و  او را صاحب امتيازاتي مي كند 

كه بر اساس آن »اشرف مخلوقات« ناميده مي شود. 
نيست كه فقط  اين  او در هستي  و دليل حضور  انسان  فلسفه ي خلقت 
تکاليفي را انجام دهد تا در ظاهر، حق انسانيت را ادا كند. آن چه موجب فخر 
خداوند به آفرينش انسان است، ارتقای كيفی و تعالي اين مخلوق در حركتی 
عرفانی است كه او را از حد اكتفا به انجام وظايف ظاهري  باالتر می برد و به 
او صفای درون، وسعت انديشه، وسعت وجودی و معرفتی می بخشد كه باعث 

می شود بتوان او را »اشرف مخلوقات« ناميد.
به عبارت ديگر، انسان متعالي انجام تکاليف را كافي نمي داند و بر خالف 
كساني كه فقط با تکيه بر امکانات پله ی عقل، سعی در انجام كارهای خوب و 
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شايسته دارند، انجام آن ها را با عشق و معرفت همراه مي كند؛1  نابساماني هاي 
درون خود را به كمک ارتباط با خدا سامان مي دهد و چشم دل خود را به حقايق 
بی انتهای هستی می گشايد تا به منزلت حقيقي اش نزديک شود و شرافت انساني 
را به ظهور برساند. همه ي اين تحوالت، دروني و كيفی است و به همين دليل، 
نمی توان آن را به رخ كشيد؛ اما نه تنها خود انسان از آن بهره مند مي شود؛ بلکه 

در اثر آن، تشعشعات شعوری مثبتي به كل هستي سپرده می شود.

تحوالت كيفي كه انسان را متعالي مي كند، همان پيامدهاي حركت عرفاني 
است كه در اين بخش بعضي از آن ها معرفي مي گرددد. 

مي شود،  نيز  عبادات  كيفي  ارتقاي  باعث  كه  حركت  اين  نتايج  از  يکي 

1. خرد را خرقه از تکليف پوشند       وليکن عشق را تشريف پوشند
                                                                                    »عطار«    
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»كنترل ذهن« است. بدون كنترل ذهن،  انسان مانند برده ای در اسارت به 
سر می برد. او اسير بخشی از ذهن خويش است كه هر لحظه براي او تصميم 
مي گيرد كه به چه انديشه، خيال يا خاطره اي مشغول باشد. به اين ترتيب، 
بخش اعظم عمر انسان در بيراهه ها تلف می شود. اين وضعيت به اعمال عبادي 
او نيز لطمه مي زند و آن ها را از كيفيت الزم بی بهره يا كم بهره مي كند.1  اما 
چاره ي آن برقراري نوعي اتصال و ارتباط با خداوند است كه باعث به دست 

گرفتن »مديريت ذهن« مي شود. 
اين مثال، ما را متوجه بخشی از اهميت موضوع مي كند؛ اما حقيقت اين 
است كه ارتقاي كيفيت اعمال انسان، ابعاد بسيار گسترده تري دارد كه الزم 

است با دنبال كردن اهداف زيربنايي و معرفتي عرفان، جدي گرفته شود.

الف( نتايج زيربنايي
اين  از  بخشي  دارد.  متنوعي  و  متعدد  ثمرات  با خداوند  ارتباط  و  اتصال 
نتايج و ثمرات، با ايجاد تعادل در جسم، ذهن، روان و ساير ابعاد وجودی و 
حتی شکوفايی ذهنی و روانی، نه تنها شرايط درونی مساعدی براي رويارويي 
با مسائل زميني فراهم مي كند؛ بلکه آمادگي برخورداري از روزي هاي آسماني 

را نيز افزايش مي دهد و مسير كمال را هموار می سازد. 
وضعيت مطلوب جسم، ذهن و روان افراد متعالی در مقايسه با افراد عادی 
نشان می دهد كه اين وضعيت، رابطه ی مستقيمی با ارتقای كيفی انسان دارد. 

1. در حيطه ی اعمال عبادی بسيار اتفاق مي افتد كه فرد، پس از به جا آوردن فريضه ی نماز متوجه می شود كه در خالل برپايی 
اين فريضه ی مهم دينی، چندين معامله انجام داده است و به چند سفر رفته، اشيائي را كه گم شده بودند، نيز پيدا كرده است 

و... . بنابراين، بدون داشتن كنترل ذهن، بر كيفيت بسياری از اعمال انسان خط بطالن كشيده می شود.
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فرد متعالی، در سنين كهولت، افت جسمي كمتري نسبت به ديگران دارد و 
به جاي افت رواني و ذهني معمول در اين دوران، شاهد رشد رواني و ذهني 

خود خواهد بود. 
به طور كلي، افراد معمولي در سنين كهولت دچار افت جسمي مي شوند؛ 
گيرايي ذهن آن ها كاهش مي يابد و از نظر رواني به دوران كودكي باز مي گردند 

و خصوصياتي مانند بهانه گيري، لجبازي، قهر كردن و ... از آن ها سر مي زند. 
همان طور كه در شکل معلوم است، اين افول همه جانبه، درست بعد از سنيني 
شروع مي شود كه جسم و روان و ذهن به بيشترين شکوفايي می رسد و پس از آن 
با افزايش سن، روند افت آن افزايش مي يابد. اما سنين اوج شکوفايي فرد عادي، 
سنين آغاز بهره وري بيشتر از ذهن و روان براي فرد متعالي است. يعني از آن زمان 
به بعد، شکوفايي ذهني و رواني انسان متعالي افزايش مي يابد. نمونه ی بارز اين 

روند را می توان در پيامبران الهی يافت كه از اين رشد فزاينده بهره برده اند.
توجه به دو نمودار 23-2 و 24-2 اين موضوع را روشن تر مي كند.

)شكل2-21(
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حركت عرفانی، عالوه بر اين دستاورد، پيامدهای مطلوب ديگری نيز دارد 
كه  نسبت به نتايج معرفتی آن، نقشی زيربنايی محسوب می شود. اين نتايج كه 

برخی از آن ها به اختصار توضيح داده خواهد شد، عبارتند از:
1-  محافظت در سلوك

2-  دستيابي به هنر ضد ضربه شدن
3-  ارتقاي ظرفيت

4-  تزكيه
5-  هم فازي با زمان
6-  هم فازي با فلک

7-  هم فازي كالبدي
...

محافظت در سلوک 

به طور طبيعی، حركت در مسير كمال كه بر اساس ارتباط با خدا و در 

)شكل2-22(
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نتيجه، بهره مند شدن از نقش شبکه ي مثبت تحقق می يابد، واكنش شبکه ي 

منفي را به دنبال دارد.

بنابراين، در حركت عرفاني، وجود »حفاظ« در برابر تعرضات شبکه ي منفي 
ضروري است. منظور از تعرضات، تغييراتی درونی است كه بر رشد و تعالي 
اثر بازدارنده دارند. اين بازدارندگي از طريق ايجاد نابساماني هايی مانند غرور ، 
منيت، خساست ، بدبينی، فراموشی، درگيری با وسوسه های مختلف و ...  آغاز 
شده، در بسياری از موارد، به فشارهای روانی و ناهنجاری های ديگر نيز منجر 

می شود و آسيب های ناشي از آن جدي است.
 اين نشان می دهد كه انسان در برقراري هر نوع اتصال و ارتباط با خداوند، 
به حفاظتي از سوی او نياز دارد تا بتواند از آسيب اين حمالت، در امان بماند. در 
اتصال جمعي كه فرد به راحتی از تسهيالت رحمانی خداوند بهره مند می شود، 
هر حلقه اي حفاظ مربوط به خود را دارد. اما برخورداری از حفاظ در اتصال فردي 
نيازمند شرايطي است كه اگر شخص ارتباط گيرنده، آن را نداند و رعايت نکند، 
به شدت مورد حمله ي شبکه ي منفي قرار خواهد گرفت.1 در ضمن، به دليل اين 

1. بسياری از افراد مشتاق بوده و هستند كه بی اطالع از اين موضوع و بدون برخورداري از حفاظ الزم، به يکباره رو به 
عرفان و عبادات عميق و مستمر آورده اند و پس از مدت زمان كوتاهي دچار عوارض رواني شديدي شده، به مراكز مراقبت 

رواني انتقال يافته اند. 

)شكل2-23(
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كه اتصال هاي فردي برای هر كسی منحصر به فرد است، نمي توان تجربه ي يک 

شخص در زمينه ي دريافت حفاظ مربوط به آن را به ديگران تعميم داد. 
به غير از حفاظي كه مخصوص هر نوع اتصال و ارتباط با خداوند است، 
امکان برخورداری از حفاظ هاي ديگري نيز وجود دارد كه كاربرد عمومی دارند. 
اعمال  انجام  براي  »حفاظ عبادي« است كه وجود آن  اين حفاظ ها  از  يکي 
عبادي با كيفيت ضرورت دارد. اين حفاظ، از پناه بردن حقيقي به خدا حاصل 
مي شود.1  تحقق اين حفاظ، از مزاحمت عوامل شبکه ي منفي )كه مأمور به 
ممانعت از عبادت حقيقي هستند( جلوگيري مي كند. به عبارتي، همان طور كه 
در عبادت، تمايل ذهن به تفرقه، بيشتر است، حمالت بازدارنده ي ديگری نيز 

وجود دارد كه اين حفاظ، آن ها را خنثي مي كند.
حفاظ عبادي، مانند سپري است كه در مواقع لزوم )انجام اعمال عبادي و 
تفکر و تحقيق عميق در متون ديني( بايد از آن استفاده كرد. اما حفاظ ديگري 
نيز با دامنه ي اثر بيشتر وجود دارد كه مانند يک »زره« همواره مصونيت بخش 

است. مي توانيم نام اين حفاظ را »حفاظ اعظم« بگذاريم. 
از  را  انسان  كه  است  عميقی  درك  نتيجه  ی  اعظم،  حفاظ  به  دستيابی 
ظاهربينی به رويت حقيقت هر جزئی از اجزای هستی می رساند؛ تا جايی كه 
در هر يک جمال خدا را می  يابد و با اين مشاهده، درباره ی تقدس همه ی اجزای 

عالم به يقين می رسد.
به بيان ديگر، اين حفاظ كه همواره از نفوذ شياطين و حمالت شبکه ي 
به دست  زماني  بوده،  معرفتی  فرايند  منفي جلوگيري مي كند، محصول يک 

1. اين حفاظ، رسيدن به باطن »اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم« است. 
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مي آيد كه حقيقت »بسم اهلل الرحمن الرحيم« در سراسر وجود فرد )و نه فقط 

كالم يا انديشه ي او( محقق شود. 
در حقيقت، همه چيز در هستي تجلي خداوند است و مجموعه ي همه ي 
تجليات او كه هر كدام، دو جلوه ي رحماني و رحيمي او را نشان مي دهند، »اسم« 
او هستند و به همين دليل، هر يک از آن ها تقدس دارند. درك شهودي اين 
حقيقت، برای انسان حفاظی ايجاد می كند كه كامل ترين حفاظ است و »حفاظ 

اعظم« نام می گيرد.

دستيابي به هنر ضد ضربه شدن

زندگی مانند يک اقيانوس مواج است كه در آن، هر لحظه  امکان رويارويی 
با امواجی سهمگين وجود دارد. هر كسی كه در زورقی نشسته باشد و بخواهد 
اقيانوسي را طی كند، به طور قطع، با برخورد چند موج از امواج اين اقيانوس 
و  ضربات اين تالطم، زورق او متالشی مي شود و تخته پاره های آن به گوشه و 

كنار پرتاب خواهد شد.
به همين دليل، الزم است كه انسان در اقيانوس زندگي، زورق وجودی خود 
را به كشتی اقيانوس پيمايی تبديل كند تا بتواند عرصه ی اين اقيانوس را با 
مصونيت بيشتر و به طور مطمئن تری بپيمايد. حركت عرفانی چنين امکاني را 
فراهم مي كند. زيرا از طرفی به انسان وسعت و عظمتي مي دهد كه آن امواج 
بر او بي تاثير می شوند و از طرف ديگر، انگيزه اي متعالی ايجاد مي كند كه او با 
وجود امواج سهمگين حوادث محکم و استوار در مسير زندگی به پيش می رود. 

بنابراين، از اين نظر مي توان گفت كه عرفان، هنر ضد ضربه شدن است.
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عارف در راه رسيدن به محبوب خود، با هر ضربه ای دچار وقفه و سکون 
نمی شود. او در مسير عشق به تحوالتی رسيده است كه افراد معمولی از آن 
بی بهره اند. به عبارتي، در اين مسير، او توانسته است زورق وجودی خود را به يک 
كشتی اقيانوس پيما تبديل كند كه در مقابل امواج سهمگين اقيانوس زندگی به 
خوبی مقاومت مي كند؛ در حالی كه زورق افراد معمولی در رويارويي با اولين امواج 

در اين اقيانوس، واژگون می شود و از ادامه ی راه باز خواهند ماند.
 

ارتقاي ظرفيت

باال و دريا دل تربيت مي كند. ظرفيت هر  با ظرفيت  انسان هايی  عرفان، 
كسي قابل تغيير است. وقتي ظرفيت انسان كم باشد، هر رويداد ناخوشايندي 
براي او ايجاد به هم ريختگي دروني و آسيب هاي جدي مي كند؛ در صورتي 
كه ظرفيت باال به هيچ محرك بيروني كه نقش مخرب داشته باشد، ميدان 

نمي دهد و اثر آن را خنثي مي كند.
مي توانيم تفاوت ظرفيت انسان ها را با مثالي از ظرف هاي كوچک و بزرگ 
مشخص كنيم. اگر سکه ای را  به درون كاسه ی آبی بيندازيم، هركسی به محض 
نگاه كردن به درون اين كاسه ، سکه را خواهد ديد. اما اگر همين سکه را به 
درون حوضی بيندازيم، رؤيت آن كمی مشکل تر می شود و در صورتی كه آن 
را به درون استخری بيندازيم؛ ديدن آن سخت تر خواهد شد و اگر اين سکه به 

درياچه ای انداخته شود، ديگر اميد چندانی به پيدا كردن آن نيست.
ظرف وجود انسان نيز می تواند اندازه های مختلفی داشته باشد؛ از اندازه ای 
كوچک كه تأثير هر اتفاقی بر آن آشکار می شود تا عظمتی كه نه تنها هر مشکلی 
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در آن محو می گردد؛ بلکه در برابر تعريف و تمجيد و تشويق و حوادث شوق آور و 

شعف انگيز نيز، تعادل فرد را حفظ می كند و مانع از خودباختگی او می شود.
دنيای عرفان، دريا دلي و ظرفيت وجودی بااليي ايجاد مي كند كه به واسطه ی 
آن، فرد قادر مي شود بدون هيچ لطمه اي از كنار همه ی ناماليمات، صحبت های 
نابجا و ناروا، نيشخند ها و طعنه ها، اهانت ها و بی احترامی ها بگذرد و آن ها را 
برای هميشه در وسعت ظرفيت خود مدفون كند؛ به طوری كه آشکار نمودن و 
بيرون كشيدن آن ها، از وجود او كار مشکل و يا حتي ناممکنی باشد؛ گويي كه 
هيچ اتفاق نامطلوبی برای او رخ نداده است و به او ظرفيت تعادل در خوشی ها 

و ناخوشی ها را می بخشد.

تزكيه

يکي از اهداف مهم براي كسي كه در راه كمال قدم مي گذارد، اين است 
كه مورد تزكيه و پاك سازي اخالقي و رفتاري از عواملي قرار گيرد كه براي او 
ضد كمال به شمار مي روند. اگر كسي تحت تأثير پند و نصيحت و يا به حکم 
عقل تصميم به اصالح اعمال و رفتار خود بگيرد و براي آن تالش كند، در 
دست يابي به »تزكيه ي بيروني« يا »تزكيه ي ظاهري« به موفقيتي مي رسد؛ 
يا  دروني«  »تزكيه ي  نتيجه ي  كه  است  ارزشمند  زماني  بيرونی  تزكيه  اما 

»تزكيه ي باطني« باشد.
با  بگوييم(  نيز  رفتاري«  به آن »تزكيه ي  بيروني )كه مي توانيم  تزكيه ي 
استفاده از ابزارهاي پله ي عقل به دست مي آيد؛ اما تزكيه ي دروني بدون ارتباط 
با خدا و برخورداري از رحمانيت او امکان ندارد. در صورتي كه انسان به تزكيه ي 
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دروني برسد، خواه ناخواه رفتار او نيز، تحت تأثير اين تزكيه قرار مي گيرد و 

به طور بنيادي اصالح مي شود.
بنابراين، اصالح زيربنايي، با ورود به مسير عرفان و تجربه ي پله ي عشق 
به دست مي آيد. براي اين منظور، رحمانيت خداوند در انواعي از ارتباط  با او 
از قبيل »تزكيه ي ذهني«، »تزكيه ي اخالقي« و  جريان مي يابد و تحوالتي 

»تزكيه ي تشعشعاتي« اتفاق مي افتد.

1-  تزكيه ي ذهني

ناآگاهي انسان از برخي قوانين هستي و يا بي توجهي به آن ها، منجر به تخلفاتي 
مي شود كه او را در معرض آلودگي به ويروس های غير ارگانيک1  قرار مي دهد. اين 
ويروس ها با تسخير كالبد ذهني2  و يا كانال ها و مبدل هاي انرژي انسان، انواعي از 

مشکالت ذهني3  و بسياري از اختالالت رواني و جسمي را ايجاد می كنند.
اين ويروس ها هوشمند هستند و حتي در صورتي كه به وضوح، موجب بروز 
اختالالت ذكر شده نشوند، رفتار، گفتار و انديشه ي فرد را به ميل خود تغيير 

1. براي آشنايي با اين موجودات و داليل آلودگي به آن ها الزم است كه به كتاب »موجودات غير ارگانيک« مراجعه شود. در 
اين جا به همين اشاره بسنده می شود كه حيات آن ها وابسته به ماده ی ارگانيک نيست. )اين كتاب، از همين مؤلف به زودی 

منتشر خواهد شد.(

2. براي آشنايي با كالبد ذهنی به كتاب »انسان از منظری ديگر« مراجعه شود.

3. منظور از مشکالت ذهني، نابساماني هايي از قبيل توهم )شنيداري، ديداري، پنداري و حسي(، دو شخصيتي، چند شخصيتي، 
وسواس، رفتارها و تمايالت غير عادي و ... است. 

تزكيه دروني

تزكيه ذهني

تزكيه اخالقي

تزكيه تشعشعاتي
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مي دهند و در بسياري از موارد به انحراف مي كشانند. 

بنابراين، در مسير عرفان، پاك شدن از اين نوع آلودگي از اين نظر اهميت 
دارد كه الزم است كسي كه در مسير عرفان حركت می كند، مطمئن باشد 
بدون دخالت اين عوامل مداخله گر، تصميم گيرنده ی زندگی خويش است و در 

انتخاب های خود تحت تأثير القائات ويروس های غير ارگانيک قرار ندارد.
به همين دليل، يکي از امکانات رحماني كه خداوند در مسير سير و سلوك 
قرار داده است، رفع اين نوع آلودگي است و از آن جا كه اغلب، مركز تسخير 
شونده توسط اين دسته از ويروس ها »ذهن« است، پاك شدن از آن ها »تزكيه ي 

ذهني« نام گذاري مي شود.

2-  تزكيه ي اخالقي

انسان به قدر اشتياق خود از دانش كمال بهره می برد و به قدری كه به 
را سرعت می بخشد. همين  غايت كمال  به سوی  دارد، حركت  توجه  مبدأ 
عطف توجه به غايت كمال، عامل بهترين نحوه ی حركت در مسير بازگشت 

به سوی خداوند است. 
مهم ترين عاملی كه اين حركت را به تعويق می اندازد و انسان را دچار عقب 
ماندگی و سرگردانی می كند، وابستگی است. گاهی اين وابستگی نسبت به 
اشخاص، موقعيت ها، اموال، اماكن و ... است و گاهی نسبت به برخی خصوصيات 
و  دارد، كشش  آن ها  از  برخی  ترك  به  تصميم  فرد  وقتی  كه حتی  اخالقی 

جاذبه ی آن ها مانع رسيدن به اين هدف می شود و يا آن را دشوار می كند.
به طور خالصه، هم وابستگی های عاطفی-ذهنی )اشکاالت عاطفي و ذهني( 
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و هم وابستگی های اخالقی )اشکاالت اخالقي و شخصيتي( عوامل بازدارنده ی 
كمال هستند و حركت  عرفانی را دچار توقف و كندی مي كنند و به همين 

دليل، پاك شدن از آن ها اهميت دارد. 

     

براي رها شدن از اين اشکاالت، دو روش وجود دارد:
1-  مراقبت  هاي فردي

2-  كمک گرفتن از اتصال و ارتباط با خدا
در روش اول، شخص با تکيه بر اراده و توان فردي خود، نسبت به اين 
عوامل مقاومت می كند و به سختی در جهت اصالح خود مي كوشد. تجربه ي 

بشر نشان مي دهد كه موفقيت در اين راه بسيار دشوار است.
در روش دوم، فرد متکي به خود نيست. بلکه از اتصال و ارتباط با خدا 
كمک مي گيرد و با لطف و رحمت او، اين اشکاالت را از وجود خود برطرف 
نشان  رحماني  حلقه هاي  و  فردی  ارتباط   از  بهره مندي  تجربه ي  می كند. 
مي دهد كه در اين مورد، ابتدا اشکاالت مورد نظر برای خود شخص واضح 
می شوند و به دنبال اين كه با همه ي زشتي خود برای او جلوه می كنند، به 
اختيار خود فرد، اما با كمک خداوند قرباني مي شوند. يعني ارتباط با خدا، 
امکان ذبح وابستگی های عاطفی، ذهنی و شخصيتی را فراهم مي كند تا با 

اشکاالت شخصيتي و اخالقي )كبر و غرور، حسادت، غيبت، و ...(

اشکاالت عاطفي و ذهني )انواع وابستگي های ديگر(

  عوامل بازدارنده
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كنترل اين  اشکاالت، حركت به سوی كمال سهولت پذيرد.1 

مراسم دينی قربانی كردن نيز كه با ذبح حيواناتي كه مصرف خوراكي دارند، 
انجام می شود، از يک طرف به دليل اطعام نيازمندان اهميت دارد و از طرف 

ديگر، انسان را به ذبح وابستگی های خود دعوت می كند.2 
زندگی پيامبران و اوليای الهی نيز برای ما در اين زمينه درس هايی به 
فرزندش  كردن  قرباني  براي  ابراهيم)ع(  تصميم حضرت  است.  گذاشته  جا 
او  زيرا  است.  وابستگي   كردن  قرباني  درباره ي  بزرگي  درس  اسماعيل)ع(، 
را كه در  پيام حق  و  فرزند محبوبش گذشت  به  وابستگي خود  و  از عالقه 
ظاهر ذبح فرزند و در اصل، قرباني كردن وابستگي به او بود، اطاعت كرد. 
به همين دليل، در لحظه اي كه اين وابستگي را در درگاه خدا از دست داد، 
آنچه بايد ذبح می شد، ذبح شد و ابراهيم  ندای الهی را شنيد كه رويای او 

تحقق يافت.
 

3-  تزكيه ي تشعشعاتي

فرامين ديني انواع مختلف گناهان را به بشر معرفي مي كنند و به ضرورت 
اجتناب از آن ها تاكيد دارند. بر همين اساس، مالك هر فرد دين داري براي 

شناسايي گناه و پرهيز از آن، همين دستورات است. 

1. به طور معمول، با اين كه فرد به نکوهيده بودن اين خصوصيات واقف است، وجود آن ها براي او شيريني دارد و نمي خواهد 
يا نمي تواند از آن دست بکشد؛ اما زماني كه از ارتباط با خدا كمک مي گيرد، از آن شيريني صرف نظر مي كند و به سهولت از 

آن خصوصيات رها مي شود.

2. اگر قرباني كردن با انديشه ي غلط باج دادن به خدا انجام شود و يا با انگيزه ی ريختن خون )نه اطعام نيازمندان( و بر اساس 
اين گمان باطل كه ريختن خون ضامن سالمت و امنيت است، دنبال شود، نه تنها ما را از هدف اديان )در توصيه به قرباني 

كردن( بسيار دور مي كند، بلکه تبعات منفي آن را نيز دامن گيرمان خواهد كرد.
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 اما از منظر عرفان، دامنه ي گناه گسترده تر است و هر گونه افکار و رفتاری 
كه سالمت فرد و جامعه را به خطر اندازد؛ ايجاد تشعشع شعوری منفی كند و 
در يک كالم، مانع از حركت به سوی كمال شود، گناه است. به طور كلی، در 
ديدگاه عرفاني آن چه كه انسان را به سوي كمال سوق مي دهد، »صواب« است 

و آن چه كه او را به سوي ضد كمال مي كشاند، »گناه« محسوب مي شود.
براي مثال، حتی وقتي موظف به پاسخ گويی به يک سؤال نيستيم؛ اما به 
طور عمدی به پرسش كننده پاسخ مبهمي مي دهيم، هم خودمان و هم او را با 

تشعشعات منفي ناشی از آن درگير می كنيم.1  
ايجاد تشعشع منفي انسان را دچار »آلودگي تشعشعاتي« مي كند و اين 
با  شدن  احاطه  يعني  مي سازد.  مختل  را  بدن  شعوري  سيستم هاي  آلودگي، 
نتيجه،  باعث اختالل در شعور سلول و بدن می شود و در  تشعشعات منفي، 
نابساماني عملکرد سلول ها و اعضاي بدن را به دنبال دارد. هر عمل يا انديشه اي كه 

به اين ترتيب سالمت را به خطر اندازد ، ضد كمال است و گناه به شمار مي رود.
با توجه به اين حقيقت كه همه ي عوامل ضد كمال، ايجاد تشعشع منفي 
مي كنند، در حركت عرفاني، عالوه بر اين كه به تزكيه ي اخالقي )براي رهايي از 
گناه( اهميت داده مي شود، خنثي كردن اثر تشعشعاتي گناه هم الزم است. اين 
نوع پاك سازي كه »تزكيه ي تشعشعاتي« نام مي گيرد نيز با اتصال و ارتباط با 

خدا به دست مي آيد. 
تجربه ي اين تزكيه، انسان را با نقش تشعشعات در زندگي او آشنا كرده، 
1. نمونه ي ساده اي از اين مثال اين است كه كسي از ديگري بپرسد لباس خود را از كجا خريده اي و او پاسخ غير دقيقي بدهد 
كه سؤال كننده را به جواب نرساند. از نظر شرعي الزامي وجود ندارد كه فرد چنين سؤالي را پاسخ دهد؛ دروغ هم نگفته است.
اما اين نحوه پاسخ گويي او ايجاد تشعشع منفي مي كند كه اغلب با احساس ناخوشايندي همراه است. پس اگرچه او مرتکب گناه 

شرعي نشده است، گناه عرفاني انجام داده است.
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اين  اثر  در  دليل،  به همين  او مي دهد.  به  وسيع تري  ديدگاه  گناه،  درباره ي 

تجربه، ارتکاب گناه نيز به حداقل مي رسد.

هم فازی با زمان

يکي از نتايج حركت در مسير عرفان، هماهنگي و هم فازي با زمان است 
كه آگاهی نسبت به اهميت و لزوم آن را نيز در بر دارد. به طور معمول، انسان 
نسبت به زمان در موضع ديکتاتوری و زورگويی قرار دارد و زمان به عنوان 
يکی از اجزای هوشمند جهان هستی مادی، در مقابل خواسته ی زورگويانه ی 
او  واكنش منفی نشان می دهد.1  بنابراين، وقتی كسي تمايل دارد زمان دير 
بگذرد، در نظر او  با سرعت مي گذرد و هنگامی كه می خواهد زود طی شود، 
چنان كند طي مي شود و به سختی می گذرد كه حتی متوقف به نظر مي رسد. 
براي مثال، يک زندانی مايل است كه زمان حبس او در زندان زودتر سپری 
شود؛ اما به عکس، احساس كند بودن گذر زمان را دارد. به قدری كه ممکن است 
برای او گذشت يک روز مانند گذشت يک هفته در نظر فردی باشد كه بيرون 
از زندان زندگی می كند. در همين زمان، كسانی خارج از اين زندان هستند كه 
تمايل دارند زمان دير بگذرد تا بهتر بتوانند به امور جاری و برنامه های زندگی 
خود رسيدگي كنند؛ اما براي آن ها زمان به سرعت سپری می شود؛ به طوري كه 
احساس مي كنند هنوز صبح نشده، ظهر فرا مي رسد و هنوز چشم بر هم نزده، 

1. كميت زمان، همواره ثابت است؛ اما احساس افراد نسبت به آن )بسته به شرايط( متغير است و اين باعث می شود كه كيفيت 
زمان را متغير بدانيم و به دليل قانونمندی تغييرات آن نسبت به شرايط، آن را هوشمند معرفی كنيم. برای مثال، اصرار ما 
برای زودتر يا ديرتر گذشتن زمان، باعث می شود كه سپری شدن آن را بر خالف ميل خود احساس كنيم. همچنين، افزايش 
ميزان هيجانات كاذب و تنش های ناشی از پيشرفت تکنولوژی و ترويج زندگی ماشينی، موجب می شود با احساس سرعت و 

زودگذری زمان مواجه شويم.



عرفان عملي

135
شب از راه مي رسد و روزهاي بعد هم به همين منوال می گذرد.

به جلو مي رود و  رو  يکسان  برای همه  و  ثانيه شمار ساعت، در همه جا 
كميت زمان براي همه ی افراد يکسان است؛ اما چه آن ها كه می خواهند زمان 
زود بگذرد و چه آن ها كه نمی خواهند زود سپری شود، در حال رنج بردن از  
نحوه ي گذر آن هستند.  اين رنج، ناشي از تمايل به اعمال ديکتاتوری و تحميل 
نظر شخصی به زمان است؛ زيرا بر اساس قانونی معين، در اثر ميل دروني به تند 

يا كند شدن زمان، سپري شدن آن، بر خالف انتظار احساس مي شود. 
در ديدگاه عرفاني، صلح با همه ی عوامل هستی، از جمله زمان، در سر 
لوحه ی همه ی امور قرار دارد. در وضعيت هم فازی با زمان، فرد با زمان همراه 
و هماهنگ است و بدون اين كه بخواهد زود بگذرد يا دير سپری شود، از زمان 

حال بهره می برد. 
نکته ي مهم اين است كه اوال، تنها در اين صورت مي توان از بركت زمان 
برخوردار شد و ثانيا، با اين هماهنگی و هم فازی می توان در معرض الهام و 
دريافت  و  و كل  ارتباط جزء  برقراری  موانع  از  يکی  زيرا  گرفت.  قرار  اشراق 
آگاهي، عدم هم فازی با زمان است. الهام و اشراق، پاسخ اشتياقي است كه براي 
دريافت آگاهي وجود دارد. اين پاسخ به فراخور اشتياق فرد ارسال مي شود، 
اما همچون بسته ي پستي كه در صورت حضور صاحب خانه به او تحويل داده 
مي شود، فقط در صورتي در اختيار فرد مشتاق قرار مي گيرد كه در زمان حال 
قرار داشته باشد. در غير اين صورت، او غايب محسوب شده، دريافت پيام جاري 

شده را از دست خواهد داد. 
كسی كه می خواهد زمان زود بگذرد، جلوتر از زمان حركت می كند و كسی 
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كه می خواهد زمان را از حركت باز دارد، عقب تر از آن قرار می گيرد. در هر دو 
حالت، الهام و اشراقی برای او رخ نخواهد داد و از دريافت روزی آسمانی محروم 
خواهد شد. زيرا روزی آسمانی به كسی تعلق می گيرد كه با زمان در صلح باشد.

بنابراين، عرفان با ايجاد هماهنگي و همسويي با زمان، بهره مندي عرفاني 
را افزايش مي دهد. يعني، »هم فازي با زمان« كه دريافت الهامات و همچنين 
تحوالت كيفي وجود انسان وابسته به آن است، خود به عنوان تحولي زيربنايي، 

در حركت عرفاني حاصل مي شود.

هم فازی با فلک

از دير باز انسان از جور فلک ناليده و همواره از آن شکايت داشته است:
ای چرخ و فلک خرابی از كينه توست       بيـدادگـری شيــوه ی ديرينــه ی توست

ای خــاک اگـر سينـه ی تـو بشـكافند       بـس گوهـر قيمتی كه در سيـنه ی توست  

»خيام«
و يا:

همـــواری   پذيـرد  كی  گيتـی ست  را        گيتـی  كـرد  خـواهی  همـــوار 

»رودكی سمرقندی«

                                                                                                                              
اين شکوه ها نشان مي دهد كه اگرچه بسياری از افراد سعي دارند خواسته ها 
و آرزوهای1  بی پايان خود را به فلک  تحميل كنند و سيری ناپذيری و طمع 

1. آرزو، خواسته اي است كه در زمان شکل گيری، تحقق آن برای فرد ممکن نيست.
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انسان، لحظه ای او را رها نمي كند، فلک1 به ميل بشر عمل نمي كند. )فلک 
نيز مانند زمان، به نحو قانونمند و بر اساس اصولی هوشمندانه با انسان مواجه 

می گردد و از اين نظر، هوشمند دانسته می شود.(
 به طور مسلم، ممکن نيست كه همه ي انسان ها به همه ي خواسته های خود 
دست يابند؛ زيرا بسياري از اين خواسته ها با هم در تقابل است. در واقع با وجود اصل 

»تقابل خواسته ها با يکديگر« پاسخ مثبت به هر خواسته اي امکان پذير نيست. 
مثال هاي متعددی از ساده ترين وقايع روزمره مي تواند اين مطلب را تفهيم 
كند: همان زمانی كه كشاورزی در آرزوی بارش باران است، عده ای كه براي 
تفريح به دامن طبيعت رفته اند، آرزو می كنند هوا بارانی نشود تا از گشت و گذار 
خود بهتر لذت ببرند. همچنين، درست وقتي رانندگان اتومبيل در يک سوی 
چهار راه، تمايل دارند همچنان چراغ راهنمای سمت مقابل قرمز باقی بماند تا 
بتوانند از چهار راه عبور كنند، رانندگان اتومبيل در طرف ديگر همين چهارراه 

خواهان سبز شدن چراغ قرمز پيش روی خود هستند.
در هيچ يک از دو مثال ذكر شده اين امکان وجود ندارد كه فلک خواسته ي 
هر دو گروه مقابل را فراهم كند و در مواردی مانند مثال دوم، در صورتي كه 
يکي از دو طرف را به خواسته ی خود برساند، بر خالف عدالت عمل كرده است. 
پس در واقع، آرزوی هيچ يک از دو دسته ی فوق قابل برآورده شدن نيست؛ 

زيرا با »اصل عدم تقابل« و »اصل عدالت« مغايرت دارد. 
اصل ديگري كه اجازه ي دست يافتن به همه ي خواسته ها را نمي دهد، اصل 
»عدم تقابل با قوانين هستي« است. قوانين مربوط به برپايي و اداره ي هستي، نظامي 

1. در اين جا به طور مجازی منظور از فلک، نظام هستی است.
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به عالم بخشيده  است كه هيچ درخواست و آرزويي آن را مخدوش نمي كند. اگر 
به خوبي به اين مطلب واقف شويم، براي پي گرفتن ميل شخصي خود، انتظار هيچ 
تغييري در آن نخواهيم داشت. رويدادهاي طبيعي همچون زلزله، خسوف، كسوف، 
صاعقه، طوفان و ... نشان مي دهد با اين كه در ايام قديم، مردم در اثر بي اطالعي از 
علت وقوع اين وقايع از آن ها ترس و وحشت داشته اند، اين اتفاقات تکرار شده است 
و آرزوي اين كه اين پديده ها رخ ندهند، در رفع يا پيشگيري از آن تأثيری نداشته 
است. اين رويدادها همواره مطابق قوانين عالم هستی تحقق می يابد و ناكامی 
انسان ها در اعمال آرزوی خود )كنترل اين پديده ها( ما را به اين نتيجه مي رساند 

كه هيچ گونه آرزويی نمي تواند مانع از اين رخدادهای طبيعی شود.
»قابليت تحقق« اصل ديگري است كه نقض نمی شود. قابليت تحقق، امکان 
به وقوع پيوستن آرزو است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر همه ی مردم 
يک كشور آرزو كنند كه به يک باره در زمان كوتاهی و بدون وجود يک برنامه ی 
حساب شده در زمينه ی رشد اقتصادی كشور، همگی ثروتمند شوند ، بانک 

مركزی نمی تواند جواب گوی اين خواسته ی عمومی باشد.
زيرا پول رايج در يک كشور كه بين آحاد مختلف مردم آن كشور در گردش 
است، ميزان ثابتی دارد. اگر عده ای ميزان بيشتري از اين مقدار پول ثابت را در 
دست داشته باشند، به طور قطع عده ای ديگر به همان نسبت آن را از دست 

مي دهند. در نتيجه، اين آرزو كه همه ثروتمند شوند، قابليت تحقق ندارد. 
در ازای اسکناس و پول رايج در كشور ميزانی طال و ذخاير ارزی در بانک 
مركزی موجود است كه بدون آن، پول موجود بی پشتوانه خواهد بود. بدون 
برنامه ريزی و كار و تالش نمی توان به اين پشتوانه ی معتبر رسيد و طرح آرزو 
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ايجاد  به عنوان عامل مستقيم  نه  ارزشمند است؛  به عنوان يک هدف  فقط 
آن. بنابراين طرح آرزو و خيال پردازی درباره ی آن به تنهايی نمی تواند باعث 
ثروتمندی همه ی اقشار شود. اما اگر اين آرزو عامل ايجاد انگيزه باشد، می تواند 
موجب تالش بيشتر و برنامه ريزی بهتر گردد و نتايجی به دنبال داشته باشد.  

به طور كلي، عواملی در تحقق هر آرزو نقش دارد كه عبارتند از: 
- اصل قابليت تحقق

- اصل عدم تقابل خواسته ها با يکديگر
- اصل رعايت عدالت

- اصل عدم تقابل خواسته ها با قوانين هستی
براي كساني كه با ناديده گرفتن اين اصول، سعي در رواج آرزوپروري دارند 
و فلک را تابع جاذبه ي سخن و انديشه ي انسان معرفي مي كنند، ذكر اين مثال 
نيز مفيد است كه در طول تاريخ، ميليون ها انسان آرزو داشته اند به ماه سفر 
كنند و بر سطح آن قدم بزنند؛ اما در عمل، آرزوی آن ها برآورده نشده است. 
زيرا در مقابل ميليون ها فرد آرزومند، قدم زدن يک يا چند نفر بر سطح كره ی 
ماه قابل اغماض است. در نتيجه، حتي اگر در آينده امکان سفر به ماه برای 
همه مقدور شود، عده ي زيادي بوده  و هستند كه به دليل امکان ناپذيری آن در 

زمان زندگي خود، اين سفر را تجربه نکرده اند و نخواهند كرد. 
به طور قطع، در ميان اين افراد بي شمار عده اي هم بوده اند كه طبق روش هاي 
پيشنهادي كنوني )براي رسيدن به آرزوها( آرزوي خود را از نظر گذرانده اند؛ 
اما عدم كاميابي آن ها ما را به اين نتيجه مي رساند كه با هيچ روشي نمي توان 

اصول ذكر شده را لغو كرد.
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با دقت بر اين توضيحات و مثال ها می توان پی برد كه: 1-  تحقق همه ي 
انسان  آن چه  از  تبعيت  مأمور  فلک  نه تنها  نيست. 2-  آرزوها ممکن  و  آمال 

مي خواهد نيست؛ بلکه همواره بر خالف اصرار او عمل مي كند.
از اين رو، نبايد برای تحقق و رسيدن به آرزوهای زمينی پافشاری كرد و 
نسبت به فلک ديکتاتور بود. زيرا در اين صورت، فلک به نحو هوشمندانه ای 
در برابر وقوع و تحقق آن آرزوها مقاومت خواهد كرد. اما می توان پس از مرور 
گذراي اين آرزوها )كه در برخی موارد می تواند عامل اقدامات مؤثری باشد(، 
ذهن را برای هميشه از آن ها رها كرد؛ به گونه ای كه گويی هرگز مورد نظر 
نبوده است. زيرا امکان دستيابی به آن دسته از آرزوی زمينی كه مورد توجه 
از  راحت تر  رها شده  آرزوهای  و  می شود  فراهم  آسان تر  نيست،  ما  تمركز  و 

آرزوهايی كه به آن قفل شده ايم، تحقق می يابد.
عالوه بر اين، اگر ذهن در اشغال آرزوهای زمينی دور و دراز و دست نيافتنی 
گرفتار شود، همه ی انرژی خود را صرف آن ها می كند و پس از مدتی مانند كالفی 
سر در گم از تصميم گيری در خصوص ساده ترين امور زندگی نيز باز خواهد ماند. 
از سوی ديگر، آفت آرزو پروری و تخيل در خصوص آرزوها اين است كه امکان 
چاره انديشی، مديريت و ابتکار عمل در راه يابی را از انسان سلب خواهد كرد و او 
را تبديل به فردی رويا پرداز می كند كه از واقعيت ها فاصله می گيرد و مدام در 

تخيل پيدا كردن گنج، رسيدن ثروتی هنگفت از آسمان و ... خواهد بود.
در عرفان، زندگی زمينی بدون روياپردازی پيش می رود و آرزوهای معنوی 
چنان ذهن و وجود فرد را در بر می گيرد كه آرزوهای زمينی رنگ می بازد. 
عرفايي كه به دنبال برترين خواسته هاي آسماني )وصال حق( هستند، در مسير 



عرفان عملي

141
حركت عرفاني خود به مقامي مي رسند كه مي گويند:

يكــي درد و يكــي درمــان پسـندد

يكي وصــل و يكـي هجــران پسـندد

من از درمان و درد و وصل و هجـران

  پسـندم آن چــه را جــانــان پســندد  

»بابا طاهر«                                                                                                                               

زميني  مختلف  آرزوهای  هنوز  كه  نيز  عرفاني  از حركت  مراحلی  در  اما 
در ذهن فرد وجود دارد، برای او تحولي رخ می دهد كه ديگر قصد تحميل 
تحوالت  به  او  مسير،  ادامه ي  در  داشت.  نخواهد  را  فلک  بر  خواسته ي خود 

بيشتری نيز دست می يابد كه اين هم فازي زيربناي آن است.

هم فازی كالبدی

 برای اين كه انسان در زندگی و فعاليت های خود متعادل عمل كند، الزم 
است كه بين احساسات، ادراكات و جسم او )يعني مغز كه مترجم احساسات 
با هماهنگي  تعادل،  اين  باشد.  برقرار  به زبان جسم است( تعادل  ادراكات  و 
ميان كالبد روانی، كالبد ذهنی و كالبد جسمی1  به دست مي آيد. عدم هم فازی 
شده،  وجودی  هم گسيختگی  از  باعث  نام برده،  كالبدهاي  بين  هماهنگي  و 
1. كالبد روانی بخشی از وجود انسان است كه »احساسات« انسان را مکشوف می كند؛ كالبد ذهنی بخشی ديگر است كه 
»ادراكات« را آشکار می كند و مغز بخشي در كالبد جسمی است كه احساسات و ادراكات را به زبان جسم ترجمه كرده، هم فرد 
را از احساسات و ادراكات خود مطلع می كند و هم آثار فيزيکی آن )مانند رنگ پريدگی از ترس، سرخ شدن از خجالت و...( را 

بر جسم ظاهر می نمايد.
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پيامدهايي دارد كه يکي از آن ها »جنون آنی« است. 

هم فازی اين كالبدها تأثير به سزايی در تثبيت رفتار انسان دارد و عدم آن 
باعث به هم ريختگی هايی خواهد شد. برای مثال، عدم اين هم فازي، عامل 
سردرگمی هايی مي شود كه به دليل آن، فرد حتی نام خود را به خاطر نمي آورد 
و برای لحظاتی، از درك و احساس بسياری مسائل )از جمله موقعيت خود( 

عاجز و ناتوان مي شود.
لحظه  هر  كالبدهاي خود،  تعادل  عدم  به دليل  كه  مسلم، كسي  به طور   
امکان به هم ريختگی درونی تا مرز جنون آنی را دارد، فردي متعالي نيست 
و از بسياري از بركات حركت عرفاني بي نصيب مي ماند. بنابراين، يکي ديگر از 

تحوالت زيربنايي در عرفان، ايجاد »هم فازي كالبدي« است.

ب( نتايج معرفتي
بخشی از نتايج معرفتي كه از ارتباط و اتصال با خدا حاصل مي شود، محصول 
الهام و آگاهي دريافت شده است و بخشی ديگر، ناشی از نوعي تحول وجودي 

است كه به نحوی عميق بر ارتقای بينش فرد تأثيرمی گذارد. 
به بيان ديگر، دريافت آگاهي مي تواند رمزي از رموز خلقت را باز كند و از 
اين طريق، موجب اصالح يا ارتقای بينش فرد شود؛ اما وقتی كسی با همه ي 
وجود به درك حقيقتي برسد، اين تأثير پايدارتر است. براي مثال، رسيدن به 
ادراكات ناشي از هم فازي كيهاني كه عامل صلح دروني با جهان هستی است، 

مجموعه ي وسيعي از بينش هاي فرد را اصالح و با خود هم راستا مي كند. 
با اين كه نمی توان تحوالت معرفتی را به طور دقيق از يکديگر تفکيک كرد، 
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می توان آن ها را در اين عناوين مورد بررسی قرار داد: 

1-   رسيدن به آگاهي هاي كمال بخش
2-  رسيدن به مقام »انسان صالح«

3-  رسيدن به معرفت مراسم و مناسک ديني
4-  تعالي بينشي
5-  گستردگي1 

...

رسيدن به آگاهي هاي كمال بخش

عقل انسان و ابزارهاي مربوط به آن، امکان محدودي براي كشف حقايق 
دارد؛ اما در عين حال، زمينه اي براي رسيدن به مرحله ي بي ابزاري )پله ي عشق( 
است كه از طريق آن می توان با هوشمندی كل مرتبط شد و به آگاهي هاي 

وسيع و نامحدودي دست يافت.
انسان )كه جزئي به وجود آمده  با عقل  اين هوشمندي را در نسبت  اگر 
به واسطه ي همين هوشمندي است( »عقل كل« بناميم و به عقل انسان »عقل 
جزء« بگوييم، مي توان گفت كه عشق )اتصال بر پله ي عشق( پلي ميان عقل 
جزء و عقل كل برقرار مي كند كه موجب مي شود انسان از حقايق آگاه شود. 
يعنی، تا انسان عاقل نباشد، عاشق نخواهد شد و تا عاشق نشود، با فهم حقايقي 

كه عقل كل به او مي بخشد، عاقل نخواهد شد.

1. اين شماره گذاری، ترتيب نتايج ذكر شده نسبت به يکديگر را نشان نمی دهد.
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چگونگی دريافت آگاهي را از زاويه ي ديگری نيز مي توان بررسی كرد. انسان 
داراي سه آستانه ي درك فيزيکي، ذهني و فراذهني است.

                                                 
)حواس  ظاهري  حواس  به كمک  »واقعيت«  شناخت  فيزيکي«،  »درك 
حاصل  ذهني«،  »درك  باشد؛  غلط  يا  درست  مي تواند  كه  است  پنج گانه( 
فرايندهايی مانند تجسم، تخيل و تفکر درباره ی »واقعيت« يا »حقيقت« است 
كه بسيار احتمال خطا دارد و »درك فراذهني« كشف »حقيقت«1  به كمک 

الهام و اشراق است. 
درك ذهني، متکی به اطالعات دريافت شده در حالت هشياری نيست و ذهن، 
حتی در حالت خواب و اغما همه ی اطالعات محيطی را ثبت و ضبط می كند. 
عالوه بر اين، ذهن می تواند عالمی به نام »خيال« را بيافريند كه محصول تخيل 
است. تخيل می تواند بی هدف و بيهوده )وهم( و يا هدفمند و سازمند )خالقيت در 
جهت خير يا شر( باشد. البته، گاهی نيز فرد متوجه تصاوير و اصواتی می شود و به 
احساساتی دست می يابد كه زاييده ی ذهن او نيست و واقعيت بيرونی )بيرون از 

1.  واقعيت هر چيز، ظاهر آن و حقيقت هر چيز، سر وجود و باطن آن است.

آستانه ي درك

فيزيکي

ذهني

فرا ذهني

عاقل
)عقل جزء(

عاقل
)عقل كل( عاشق
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ذهن( دارد؛ اما ممکن است اطرافيان او متوجه آن ها نباشند و آن را توهمی بيش 
ندانند. آن چه بيماران دچار اسکيزوفرنی با آن مواجه هستند و به اصطالح رايج، 

توهم )Hallucination(  ناميده می شود، نمونه ای از اين موارد است.
آن چه از آن با اصطالح »آگاهي« ياد مي كنيم، اطالعاتي مربوط به حقيقت 
است كه با درك فراذهني حاصل مي شود و ساخته و پرداخته ي ذهن و يا 

كشف شده به وسيله ی آن نيست. 
در اغلب موارد، محتوای آگاهي  عمومي است و فرد، قبل از دريافت، از آن 
اطالعی ندارد. به طور معمول، اين آگاهي ها كه معما ها و رموز آفرينش و هستی 
را می گشايد، براي همه ي انسان ها مفيد است. نوع ديگري از آگاهي نيز وجود 
الهام  او  اما برای تأكيد به  از آن اطالع دارد؛  از دريافت،  دارد كه فرد، پيش 
می شود. براي مثال، ممکن است عبارت يا جمله اي كه در يکي از كتب مقدس 
وجود دارد، به كسي الهام شود تا به طور خاص، توجه او را به نکته يا پيامي كه 
در خود دارد جلب كند. اگرچه اين پيام، برای عموم مردم روشنگر است، تکرار 
آن برای يک فرد خاص، گوشزدی برای او است و حتی ممکن است او را به 

درك عميق تری از آن واژه ها و عبارات برساند.
آگاهي همواره درسي از يک كتاب است. اين كتاب مي تواند كتاب مبين 
هستي و يا كتب آسماني )كتب وحي شده به پيامبران(1 باشد. كتاب مبين 
هستی، دارای دو بخش مختلف است كه می توان يکی را كتاب كمال و ديگری 

را كتاب قدرت ناميد. 
كتاب قدرت، مجموعه روش هاي انجام امور خارق العاده اي است كه براي جلب 

1. خود كتب آسمانی نيز به كتاب هستی ارجاع می دهند.
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توجه، خودنمايي و قدرت پروري انجام مي شود و يا هدف آن سرگرم كردن انسان به 
امور زميني و حتي مسخ كردن او است. اما كتاب كمال، مجموعه حقايقی از كتاب 
هستی را ارائه می دهد كه آگاهی از آن ها برای حركت به سوی كمال مفيد است. 
آگاهي هايی كه انسان را با كتب مقدس و بخش كمال آفرين كتاب هستي 
آشنا می كند، از شبکه ي مثبت منشأ مي گيرد و آگاهي هايی كه كتاب قدرت را 

به روی انسان باز می كند، از شبکه ي منفي دريافت مي شود. 
از آن جا كه آگاهي های دريافت شده از شبکه ی منفی، ضد كمال و اغوا 
كننده است، برای پيشگيری از گرفتاری به دام آن ، تشخيص آگاهي مثبت 
)الهي( و منفي)شيطاني( از يکديگر الزم است. بنابراين، به دنبال مطالعه ی 
نحوه ی دريافت آگاهی و محتوای آن، راهکار تشخيص آن دو از يکديگر ارائه 
و بررسی خواهد شد و سپس، مراتب اطمينان آفرينی آگاهی بيان می گردد:

1-  نحوه ي دريافت آگاهي

در برخی موارد، آگاهي به طور فرازمان، فرامکان و فرا زبان دريافت می شود. 
در اين نحوه ي دريافت آگاهی، هيچ كالم و تصويري نقش ندارد )آگاهی، در 
قالب صوت، تصوير و عبارات نيست( و در كمتر از يک لحظه، حقايق بسياری 
در اختيار فرد قرار می گيرد كه الزم است پس از دريافت، جزء به جزء مورد 

بازبينی واقع شود.
اما گاهي نيز، آگاهي به صورت كلمات مشخص، از جمله در قالب شعر است. 
در اغلب موارد، آگاهي هاي كالمي واضح است؛ ولی در بعضی موارد، چندان 
آشکار نيست و نياز به كشف رمز دارد. برای مثال، در اشعار عارفانه، تمثيل هايی 
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از آگاهي ها،  نوع ديگري  از آن را شناسايی كرد.  بايد منظور  وجود دارد كه 
آگاهي های بصري است كه به صورت تصوير پيامی را انتقال می دهد. اين تصاوير 

نيز گاهی نياز به تفسير و نتيجه گيري دارد. 
در اين جا بايد به اين نکته توجه داشت كه آگاهي از طريق درك فراذهني 
به دست مي آيد و شنيدن يا ديدن آن به كمک حواس ظاهري )گوش و چشم( 
انجام نمي شود؛ اما همراه با درك فراذهني، گيرنده ها و مدارهايي در مغز انسان 
فعال مي شود كه شناسايي تصوير و رنگ و يا تشخيص كلمات، به وسيله ی 

آن ها صورت مي گيرد. 
بدون برخورداری از الهام و دريافت آگاهی، هر يک از ما در حال استفاده از 
يک واحد از بي نهايت امکانات مغزي خود هستيم. مغز براي ترجمه ي بي نهايت 
آگاهي به زبان جسم، امکاناتي دارد كه بدون دريافت آگاهي، غير فعال است. با 
فعال شدن اين بخش ها، حتی رنگ ها و تصويرهايي ديده مي شود كه تا پيش 
از دريافت آگاهی ديده نشده است. وجود گيرنده های فراوان مغزی كه تنها از 
اين طريق فعال می شود، نشان دهنده ی اين است كه نبايد از اين امکانات غافل 

شد و به تجربيات حسی و فرايندهای ذهنی اكتفا كرد.
گاهی نيز آگاهي های دريافت شده، به مرحله ي ترجمه ي مغز نمي رسند و 
فقط بر ضمير ناخودآگاه )بخشی از آستانه ی درك ذهنی( مي نشينند. در اين 
صورت، فرد از محتوای آن ها آگاه نيست اما از زمينه ای كه برای فهم و درك 

حقايق فراهم می كنند، برخوردار خواهد شد. 
يک نکته ی مهم درباره ی بهره مندی از آگاهی اين است كه درك ذهني 
بودن  به خوبي شاهد  فرد  اگر  و  نيست  آگاهي جدا  فرايند دريافت  از  انسان، 
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او  باورهای فرهنگي  و  وابستگي هاي فکري  نکند،  را رعايت  بودن(  )بي طرف 
ممکن  حتي  صورت،  اين  در  داشت.  خواهد  تأثير  آگاهي  ارائه ي  و  فهم  در 
است اصل آگاهي مورد تفسير نادرست فرد قرار بگيرد و نتيجه گيري از آن، با 
برداشت شخصي انجام  شود. به همين دليل، اگر ذهن همه ي عارفان جهان در 
هنگام دريافت آگاهي، عاري از اطالعات فرهنگي و آييني باشد تا بتوانند اصل 
آگاهي هاي رسيده را ارائه كنند، تناقضي بين هيچ يک از اين آگاهي ها وجود 

نخواهد داشت و تطابق آن ها بيشتر معلوم مي شود.
نکته ی ديگر اين است كه آگاهي  تمثيلی و رمزگونه، زماني كامل خواهد بود 
كه كشف رمز خود را به همراه داشته باشد. از اين نظر، دو نوع دريافت آگاهي 
وجود دارد: يا »حکمت« آن آگاهی )بازگشايی رموز آن( با آن همراه است و يا 
آگاهی در دو يا چند مرحله تکميل و رمز گشايی می شود. در اين صورت، تا زماني 

كه حکمت آگاهي، به طور كامل دريافت نشده است، نبايد از آن نتيجه گرفت.
براي مثال، ممکن است اين جمله الهام شود كه »ميکائيل، مأمور رزق و روزي 
است«. احتمال دارد هر كسي برداشتي از اين جمله داشته باشد؛ اما برداشت 
صحيح زماني خواهد بود كه رمز اين پيام نيز به صورت آگاهي به دست آيد. در 
غير اين صورت حتی ممکن است فرد به اين برداشت برسد كه بايد براي كسب 
روزي زميني خود شروع به مناجات با ميکائيل كند و ... . در حالي كه ميکائيل، 
قانون ارتباط يا پيوستگي اجزاي جهان هستي است كه روزي را ميان آن ها به 
جريان مي اندازد و با انجام اين وظيفه، نقش خود را به عنوان يکی از كارگزاران 

الهی ايفا می كند.1  

1. هر جزئي از هستي، محتاج تبادل روزي است و به وسيله ی آن بقا مي يابد. براي مثال، هر ذره اي در اثر جاذبه اي جهاني و 
كيهاني باقي است؛ گردش هر چيزي، در اثر دو نيروي گريز از مركز و جذب به مركز اتفاق مي افتد و روابط بين انواع اجزاي 
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به طور كلی، نحوه ي دريافت آگاهي متنوع بوده، دانستن نکات ذكر شده، 

براي استفاده ي مناسب از آن الزم است.

2-  محتواي آگاهي

بر پله ی  انسان  از آگاهي هايي كه  همان طور كه اشاره شد، منشأ هريک 
عشق به دست می آورد، از شبکه ی مثبت  يا منفی است. 

اطالعات شبکه ی مثبت، انسان را در جهت كمال هدايت می كند و راه رسيدن 
به وحدت با جهان هستی را پيش روي او مي گذارد. از پيامدهای اين هدايت، 
رسيدن به شادی درونی، آرامش، اميد و... است. در مقابل، اطالعات شبکه ي منفي 
در جهت ضد كمال )خودنمايي، قدرت طلبي، ايجاد تضاد، سلب امنيت حريم 

شخصي ديگران و ...( كارايی دارد و فرد را به سمت كثرت مي كشاند.
منفی،  شبکه ی  اطالعات  از  ندانسته  يا  دانسته  استفاده ي  پيامدهای  از 
رسيدن به اضطراب و ناآرامی، ترس و وحشت، يأس و نااميدی، غم و اندوه، 
احساس تنهايی، افسردگی و ... است. دريافت آن اطالعات و وقوع اين حاالت 
)در خواب يا بيداری( آثاري دارد كه انسان را از هدف كمال دور مي كند. به 
همين دليل، در حركت عرفاني، اجتناب از آگاهي هاي شبکه ي منفي و حاالت 

ذكر شده، ضرورت دارد. 
به عبارت ديگر، شبکه ی منفی انسان را به هر امری غير از كمال كه به طور عمده 
باعث خودنمايی و كثرت طلبی می شود، سرگرم می كند؛ اما اطالعات و آگاهي هاي 
دريافت شده از شبکه ی مثبت كه براي رشد و تعالي انسان مفيد است، او را به 

اكوسيستم بزرگ جهان هستي باعث تداوم وجود آن ها مي شود. همه ی اين روابط، بر اساس قوانيني مشخص و به منزله ی تأمين 
رزق و روزي است. مجموعه ی اين قوانين به عنوان مجری روزی رسانی، كارگزاری است كه »ميکائيل« نام دارد.
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صحيح ترين و دقيق ترين پاسخ ها به اساسی ترين پرسش های زندگی می رساند:

* از كجا آمده ايم؟
* برای چه منظوری آمده ايم؟
* به كجا می خواهيم برويم؟

* هدف از خلقت چيست؟
* بايد به دنبال چه هدفی باشيم؟

برای بررسی تمايز آگاهي هاي مثبت و منفي، می توان به نمونه هايی از 
هر كدام توجه كرد.

1-  نمونه هايی از ادراكات و آگاهی های صادره ازشبکه ی مثبت:
* آگاهی های مربوط به فلسفه ی خلقت و هدف آفرينش

* آگاهي از نحوه ی رسيدن به كمال       
* آگاهي منجر به رفع تضاد ورسيدن به وحدت 

*  آگاهی هايی كه به سمت خدامحوری سوق می دهد
* درك وحدت جهان هستی

* درك هدفمند بودن خلقت انسان
* درك حضور خداوند
* درك جمال خداوند

2-  نمونه هايی از آگاهی های صادره ازشبکه ی منفي:
* آگاهی های مربوط به كسب قدرت و برتری نسبت به ديگران

* آگاهی در جهت كشف عيب ديگران و شخصيت خواني
* آگاهي در جهت فکرخوانی، آينده بينی، نفوذ در ديگران و...
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* آگاهي سوق دهنده به سوي ايجاد تضاد و كثرت

* آگاهی های تقويت كننده ي منّيت و ايجاد كننده ی خودمحوری
* آگاهي هاي سرگرم كننده و يا مربوط به امور زميني

3-  مالک تشخيص آگاهي هاي مثبت و منفي

بدون شک، يکی از شيرين ترين تجارب در دنيای عرفان، دريافت آگاهی است. 
پرشدن خأل ناآگاهی با آگاهی ناب الهی، لذتی غير قابل توصيف دارد و انساني 
را كه تشنه ي دانستن است، سيراب مي كند. اما گاهی امکان دارد او بي توجه به 
نوع شراب آگاهي، آن را از هر جامی بنوشد. يعني بدون توجه به اين كه آگاهي 

دريافت شده، از شبکه ی مثبت است يا شبکه ي منفی، از آن استفاده كند.
در بعضي موارد نيز، فرد اطالع دارد  كه منشأ و محتواي آگاهي ها مي تواند 
الهي و يا شيطاني باشد؛ اما مالك مشخصي براي تفکيک اين دو نوع آگاهي، در 
دست ندارد و به همين دليل، در معرض خطر انحراف از مسير »عرفاِن كمال« 

است. از اين جهت، شناسايي اين مالك ها بسيار اهميت دارد. 
ارزيابي حاالت فرد و محتوای آگاهی، مورد  با  آگاهي هاي مثبت و منفي 
شناسايی قرار می گيرد و از يکديگر تفکيک می شود و ارزيابي محتوايی دو مرحله 

دارد كه می توان آن ها را به ترتيب، »ارزيابي اصولي« و »ارزيابي تحليلي« ناميد.

ارزيابي حاالت فردی

ارزيابي اصولی

ارزيابي تحليلی

ارزيابي محتوا

 انواع ارزيابي                                                       



 انسان و معرفت

152
1-  ارزيابي حاالت فردی: مالك مورد استفاده در اين ارزيابي اين است كه 
دريافت آگاهي با هيچ يک از حاالتي هم چون احساس غم، ترس، نا اميدي، 
اضطراب، احساس تنهايي و امثال آن همراه نباشد. زيرا دريافت آگاهي مثبت، 
نيست كه حاالت  ترديدي  و  آرامش دهنده است  و  اميدبخش  شادي آفرين، 

منفي در پي نخواهد داشت.  
صبوحيان سحرخيز كنج خلوت عشق                         چه غم خورند چو شادي خوران جام جمند

»خواجوي كرماني«

2-  ارزيابي اصولي: يک دسته از مالك هايي كه در تشخيص آگاهي مثبت از 
آگاهي منفي كاربرد دارند، بر اساس اصول اساسي راه كمال تعيين مي شوند. اگر 
بپذيريم كه رعايت اين اصول الزامي است، نمي توان باور كرد كه شبکه ي مثبت 
آن ها را نقض كند. از جمله اين كه در مسير كمال رعايت »عدالت« واجب است. 

پس امکان ندارد، آگاهي ارسال شده از شبکه ي مثبت، نقض عدالت كند. 
همچنين، مي دانيم كه هركسي دارای يک حريم شخصی است و اين حق 
را دارد كه كسي را به اين حريم راه ندهد و نخواهد كه كسي از اسرار وی اطالع 
يابد. احترام به اين حق و توجه به تقدس حريم شخصي هر انسان )كه به دليل 
دميده شدن روح الهي به وجود او، بيش از هر موجودي تقدس يافته است( اصلي 
اساسي است كه نمي توان آن را نقض كرد. بنابراين، با اطمينان مي توان گفت كه 
انواع آگاهي هايي كه در زمينه ي ذهن خواني، شخصيت خواني و نفوذ در ديگران 
است، هم با »ستار بودن« خداوند منافات دارد و هم نقض كننده ي حقوق ديگران 

است و بنابراين، نه از شبکه ي مثبت، بلکه از شبکه ي منفي است.
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مالك ديگري كه در اين ارزيابي مورد استفاده قرار مي گيرد، اين است كه 
آگاهي مثبت به هيچ وجه »اختيار« انسان را سلب نمي كند. آگاهي مثبت، همواره 
انسان را با حقايق هستي آشنا مي سازد و خصوصيات لغزشگاه هاي مسير كمال 
را به او معرفی مي كند؛ اما او را وادار به انجام كاري يا اجتناب از آن نمي كند. زيرا 
انتخاب و تصميم گيری به جای هر فرد، ساقط كردن اختيار او است و  ارزش انجام 

كار درست يا انجام ندادن كار نادرست او را سلب می كند.
به  باشد، دعوت  آگاهی  نوع  معيار تشخيص  ديگری كه می تواند  نکته ی 
پنهان كردن آگاهی است. با توجه به اين كه آگاهی مثبت به هدف نجات عموم 
افراد الهام می شود، به هيچ وجه، موافق »حبس آگاهی« نيست و بر »انفاق 
آگاهی« تأكيد دارد. بنابراين، دعوت به برمال نکردن حقايق عالم هستی در 

قالب آگاهی، از سوی شبکه ی منفی است.
و اما مهم ترين ويژگی آگاهي مثبت اين است كه انسان را به سوي »كمال« 
هدايت مي كند و به دليل اين كه درباره ی مسائل زميني و يا در جهت هدف 
قدرت  پروري نيست، نمي تواند شامل هيچ يک از انواع پيش گويي ها، اطالعات 

تضادآفرين و تقويت مظاهر قدرت و منيت باشد.
3- ارزيابي تحليلي: براي انجام اين ارزيابي نيز مالك هاي مختلفي وجود دارد 
كه يکي از آن ها »عقل« است. عقل، پردازشگري است كه بر اساس اطالعات و 
برنامه هاي مختلفي كه به آن وارد مي شود، نتيجه گيري مي كند. اولين ورودي هاي 
اين پردازشگر، از فطرت، نهاد و ... است و خود الهامات نيز از جمله ی اين ورودي ها 
هستند. يک بررسی ساده نشان می دهد كه الهام، در اكتشافات و اختراعات و 
حتي در تحليل هاي فلسفي نقش مهمی دارد و به همين دليل، می توان گفت كه 
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نتيجه گيري  بر پله ي عقل، محتاج دستاوردهاي پله ي عشق است.

اما نکته اي كه در اين جا اهميت دارد، اين است كه بدانيم آيا عقل مي تواند 
مثبت يا منفي بودن الهام و آگاهي را تشخيص دهد يا خير. سه ويژگی عقل 
باعث می شود كه نتوان به چنين تشخيصی، به طور كامل اعتماد كرد. اين سه 

ويژگي عبارتند از: 
اين  است.  زياد  بسيار  عقل،  پردازشگر  ورودي هاي  تنوع  الف( خطاپذيري: 
ورودي ها شامل اطالعات حاصل از حواس ظاهري و تجارب مختلف، برنامه های 

ناشي از اعتقادات و باورها، الهامات، اوهام و خياالت، فطرت، نهاد1 و ... هستند. 
گذشته از اين كه حواس ظاهري ما بسيار خطاپذير است و قضاوت عقل 
باشد،  نادرستي  قضاوت  مي تواند  مي كند،  ارائه  حواس  اين  آن چه  مبناي  بر 
براي تشخيص  نتوانيم عقل را  باعث مي شود  دو ضعف ديگر وجود دارد كه 
آگاهي هاي مثبت كافی بدانيم. يکي اين كه اگر انسان باورهاي غلطي داشته 
باشد، نتيجه گيري عقل او قابل اطمينان نيست و ديگر اين كه اگر حتي اندكي 
اطالعات ناشي از وهم و خيال در اين نتيجه گيري دخالت داشته باشد، احتمال 

خطاي آن افزايش می يابد. 
او را وطـن عقل جزوي آفتش وهم است و ظـن       زانكه در ظلمـات شــد 

»موالنا«

ب( جزئي بودن: همان طور كه در مطالب قبل اشاره شد، عقل انسان، عقل 
جزئي است و تا وقتي كه از طريق پل عشق با عقل كل در ارتباط قرار نگيرد، 

1. نهاد، برنامه ی عملکردی )functional( و غريزی انسان است كه برای بقا برنامه هايی را در وجود انسان به اجرا می گذارد. 
اين برنامه ها می تواند عقل را تحت تأثير خود قرار دهد.
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نمي تواند اطالعات وسيع و قابل اطميناني را پردازش كند. بنابراين، طبيعی است 
كه آنچه خود به آن دست نيافته است را انکار كند و به همين دليل، نمي توان انتظار 

داشت كه به تنهايی، از پس تشخيص آگاهي مثبت از آگاهي منفي بر آيد.
نيست محتاج  و  فن  پذيـراي  جز  نيست        استخراج  عقل  جزوي  عقل 

دهد تعليمش  وحي  صاحب  ليک  خـرد        اين  است  فهم  و  تعليم  قابل 

 »موالنا«

ج( واقعيت نگري: واقعيت هر چيزي ناشي از وقوع آن است و حقيقت هر چيز 
منشأ، چرايی و چگونگی وقوع آن را نشان مي دهد. عقل انسان براي شناسايي 
واقعيت ها قابليت هايي دارد؛ اما در دستيابي به حقايق عالم چندان توانا نيست. 
بنابراين، اگر اطالعاتي به آن ارائه شود تا تشخيص دهد كه دربردارنده ي حقايق 

عالم )آگاهي مثبت( است يا خير، نمي تواند به خوبی از عهده ي اين كار بر آيد. 
به همين دليل گفته شده است:

سـر جمـالت بـه عقـل در نتـوان يافتن                       خود به حقيقت نجست كس به چراغ آفتاب

»سلمان ساوجي«

و
چون به سرحد حقيقت نيست راهي عقل را    

زين تردد هر كه آسايش گزيند عاقل است

»محمد فضولي«

اما با همه ي اين اوصاف، عقل از دو راه، در شناسايی آگاهي های مثبت به 
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ما كمک مي كند. اول اين كه هماهنگي آگاهي ها با يکديگر را مورد بررسي 
قرار مي دهد تا نسبت به همخواني آن ها با يکديگر، اطمينان حاصل كنيم. زيرا 
آگاهي هاي مثبت، هرگز يکديگر را نقض نمي كنند.1  دومين راه نيز اين است 
كه انطباق آگاهي ها با »كتاب آسماني« و با درس هاي به جا مانده از پيشوايان 
ديني )كه به طور مسلم، منطبق با كتاب آسماني است( را بررسي كند. زيرا 

هرگونه مغايرت با آن ها نشانه ي منفي بودن آگاهي است.
انطباق آگاهي با بخش هايي از كتب آسماني كه به وضوح، خوبي ها و بدي ها 
را مشخص مي كند، به راحتي انجام مي شود؛ اما بخش هاي زيادي از اين متون، 
اسراری را در اختيار می گذارد كه نياز به كشف رمز دارد و چنان واضح نيست 
كه بتوان انطباق آگاهی دريافت شده با آن را تشخيص داد. به همين دليل، 
چاره اي جز اين نيست كه پس از ارزيابي حاالت و ارزيابي اصولي، مالك مثبت 
بودن آگاهي و پذيرفتن آن را اين بدانيم كه تقابلي با كالم خدا و پيشوايان 
ديني نداشته باشد. عالوه بر اين سنجش، الزم است كه خود فرد نسبت به 

مثبت بودن آگاهی، به »حجت قلبي« رسيده باشد.

4-  مراتب آگاهي كمال بخش
دانش و معرفت، در معنای عمومی خود مي تواند بر هر يک از دو پله ي عقل 
يا عشق حاصل شود. بر هر يک از اين دو پله نيز درجاتی از معرفت وجود دارد. 

بنابراين، دستيابي به درجات مختلفي از اطمينان و يقين امکان پذير است.

1.  ممکن است فرد در هنگام توصيف و توضيح آگاهی دريافت شده، ناچار به تناقض گويی شود؛ اما اوال خود او به عنوان كسی 
كه آن را درك كرده است، تناقضی در آن نمی بيند و ثانيا با بررسی دقيق هر آگاهی الهی معلوم می شود كه تضادی با ساير 

آگاهی های مثبت ندارد. در اين بررسی، عقل نقش مهمی ايفا می كند.(
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به طور كلي، »اطمينان« چهار درجه دارد كه به ترتيب عبارتند از:

1-  »اطمينان علمي«
2-  »اطمينان رؤيتي«
3-  »اطمينان ادراكي«
4-  »اطمينان وصولي«

)بر  اثر شناخت  اولين درجه ي اطمينان، »اطمينان علمي« است كه در 
پله ي عقل( به دست مي آيد و باالترين درجه ي آن، »اطمينان وصولي« است 

كه در اثر يکي شدن با حقيقت )بر پله ی عشق( تحقق پيدا مي كند.
اين  استفاده كرد.  از يک مثال محسوس  اين مطلب، می توان  براي فهم 
مثال، تنها تفاوت درجات اطمينان را آشکار می كند و به هيچ وجه، از عهده ی 

توصيف رؤيت و درك حقيقت و وصول به آن بر نمی آيد:
 اگر كسي با ديدن دود استدالل  كند كه آتشي وجود دارد و با تکيه بر عقل 
و دانش خود، از آن اطمينان يابد؛ در مورد وجود آتش، به »اطمينان علمی« 
رسيده است و اگر خود آتش را ببيند، به »اطمينان رؤيتی« دست يافته است. 
وقتی چنان به آتش نزديک شود كه حرارت آن را به خوبی حس كند، دركی 
از آن خواهد داشت كه با ديدن دود آتش يا خود آن به دست نمی آيد. در اين 
حالت، او به »اطمينان ادراكی« نائل شده است. اما اگر به ميان آتش برود، به 
وصال آن رسيده است. باالترين اطمينان نسبت به چيستی آتش، در اين حالت 

كه »اطمينان وصولي« است، به دست مي آيد. 
وقتي كسي به اطمينان علمي مي رسد، به درجه اي از فهم رسيده است كه با 
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اين فهم، مثل اين است كه حقيقت مورد نظر را مي بيند. اما درجه ي باالتر فهم، 
ناشي از دريافت آگاهي )بر پله ي عشق( است. يعني اگر آگاهي كمال بخش، 

حقيقتي را به انسان نشان بدهد، او را به »اطمينان رؤيتي« مي رساند. 

درجه ي باالتر اين است كه فرد )بر پله ي عشق( آن حقيقت را لمس كند 
و با هم فاز شدن با آن، به درك آن برسد. در اين صورت، »اطمينان ادراكي« 
و  رؤيتي«  »اطمينان  به  را  انسان  كمال بخش،  آگاهي هاي  مي آيد.  دست  به 

»اطمينان ادراكي« می رساند. 
اطمينان وصولی نيز زمانی حاصل می شود كه انسان با آن حقيقت، يکی 
شود. برای مثال، در اين جهان می توان درباره ی قيامت به اطمينان علمی، 
رؤيتی يا ادراكی رسيد؛ اما اطمينان وصولی زمانی به دست می آيد كه فرد در 

صحنه ی قيامت حاضر شود و با همه ی وجود خود، آن را تجربه كند.

رسيدن به مقام انسان صالح
بر خالف تصور رايج، مقام انسان صالح، مقامي نيست كه بتوانيم تنها با 
انجام كارهاي نيک، به آن برسيم. اين مقام با ادراكاتي به دست مي آيد كه 
منجر به صلح با خدا، صلح با هستي، صلح با خود و صلح با ديگران مي شود. 
يعني انسان صالح، با خدا، با هر  يک از اجزاي هستي، با خود و با ديگران به 

اطمينان علمي: مثل آن است كه حقيقت ديده مي شود.

اطمينان رؤيتي: حقيقت ديده مي شود.

 درجات فهم                        
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صلح رسيده است و با هيچ كدام تضادي ندارد. بنابراين، افکار، اعمال و گفتار او 

نيز بر مبناي اين صلح دروني و همه جانبه شکل مي گيرد.1 
صلح با خدا از انواع ديگر صلح، آسان تر و صلح با ديگران، از همه دشوارتر 

است. در واقع، چهار مرحله ي صلح به ترتيب سهولت، عبارت است از:
1-  صلح با خدا

2-  صلح با هستي
3-  صلح با خود

4-  صلح با ديگران
براي آشنايي بيشتر با هريک از اين چهار تحول اساسی كه در مسير حركت 

عرفاني حاصل مي شود، هركدام، به طور جداگانه توضيح داده می شود:
1-  صلح با خدا: تا وقتي كه انسان، درك درستي از »عدالت« و »حکمت« 
خداوند نداشته باشد، هر واقعه ی ناخوشايندی در زندگی می تواند عامل تضاد او 
با خدا شود. يعني نا آگاهي باعث مي شود گمان كند خداوند نسبت به او ظلمي 
روا داشته است و به همين دليل، نه تنها عدالت الهی را انکار می كند؛ بلکه 

نسبت به حکمت الهی نيز معترض خواهد بود.
اين در حالي است كه بر اساس عدالت الهی )كه با قوانين جاری در هستی 
تحقق دارد(، حقوق همه ی اجزای هستی رعايت می شود و حکمت الهی نيز به 

طور قانونمند اين عدالت را اجرا می كند.
هر يک از ما بر اساس طرح عظيم و حساب شده اي آفريده شده ايم و با سپري 

1. رسيدن به مقام انسان صالح، تضاد دروني با هر چيزي و هركسي را برطرف مي كند؛ اما اين باعث نمي شود كه او در دفاع 
از حق، با باطل مقابله نکند. انسان صالح، بدون نفرت و كينه، اما با حس مسئوليت در مقابل ظلم ظالم مي ايستد و همواره از 

حق دفاع مي كند.
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پيش مي رويم.  ارزشمندي  به سوي هدف  از حيات،  مراحل مختلفي  كردن 
»حکمت الهي«1  به طور قانونمند چنين طرحي را به اجرا مي گذارد. اما درك 

اين حقيقت، تنها بر پله ي عشق و با آگاهي از اين طرح به دست مي آيد. 
از يک طرف، در رابطه ي عاشقانه  كسي كه به ادراك و اشراق مي رسد، 
با خدا به صلح عميقي با او دست مي يابد و از طرف ديگر، با آگاهي يافتن از 

حکمت و عدالت الهی، با همه ي وجود شاكر او مي شود.
يکی ديگر از عوامل تضاد با خداوند، عدم فهم و درك فلسفه ی »عبادت« 
است. بسياري از ما به اشتباه گمان مي كنيم كه عبادت، كااليي براي داد و 
ستد با خداوند است؛ در حالي كه انواع عبادات، راه  و روش های نزديک شدن 
به خداوند است و براي اين به آن ها توصيه شده است كه يقين انسان نسبت 
به حقايق هستي را افزايش می دهند و با ايجاد تحول دروني، عامل رشد كمالي 

 او می شوند. 
در هر يک از مراسم عبادي، اتصال و ارتباط با خدا اهميت ويژه  اي دارد و 
با برقراري اين ارتباط است كه آن عبادت به نتيجه مي رسد. زيرا فقط در اين 
صورت است كه انسان خود را حامل عشق مي يابد و به جايگاه و نقش عظيم 
خود واقف مي شود و براساس برانگيخته شدن همان عشق و دلدادگي است كه 

او مشتاق استمرار عبادت مي شود.
در اين حالت، ديگر اين تصور غلط وجود ندارد كه عبادت، بر مبناي نياز 
خداوند انجام می شود و يا پيشکشی به درگاه اوست تا منفعتي به دست آيد و 
حاجتي بر آورده شود. به عبارت ديگر، در عبادت صحيح )كه با بينش درست 

1.  نحوه ی اجرای قوانين عادالنه ی الهی
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انجام مي شود( نه تمنايي هست و نه منتي )بر خدا يا خلق خدا(.

در مقام »بي تمنايي« و »بي منتي«، ديگر انتظار و توقعي وجود ندارد و به 
همين دليل، دست نيافتن به خواسته ها عامل تضاد با خداوند نمي شود. در 
مجموع  مي توان گفت عبادت،» انجام رسالت بندگي« است كه باعث تعالي 
مي شود و اگر كسي به درك آن برسد، نه تنها در مورد علت انجام آن و يا به 
دليل نرسيدن به مقاصدي كه انتظار دارد، با خدا به تضاد نمي رسد، بلکه با 

عشقي كه خود عبادت آن را بيشتر و بيشتر مي كند به سراغ آن مي رود. 
با  انواع تضاد با خدا كه چند نمونه ي آن ذكر شد، در حركت عرفاني و 
ادراكات مربوط به پله ي عشق از ميان برداشته مي شود و انسان به صلح دروني 
با پروردگار متعال مي رسد. اما دست يافتن به زيباترين و باالترين مرحله ي 

صلح با خدا، با درك »انا الحق« امکان دارد كه خود، شرح مفصلی می طلبد.
2-  صلح با هستي: با توجه به مفهوم واژه ي »هستي« می توان گفت كه 
هستي، مجموعه ي هست ها يعنی ذات مقدس خداوند )حقيقت مطلق(1  و 
مخلوقات او )تجليات آن حقيقت مطلق(2  است. اما وقتي به طور اصطالحي 
از اين لغت استفاده مي كنيم، منظور از هستي مي تواند فقط تجليات خداوند 
باشد. در اين كتاب، واژه ي »هستي« با اين معناي اصطالحي و براي اشاره به 

مجموعه ي تجليات الهي به كار مي رود.
صلح با هستي شامل دو تحول است: 1-  آشکار شدن اهميت وجود هر جزء 
از اجزاي هستي برای انسان كه او را مبهوت رابطه ي عميق اين اجزا با يکديگر و 

1.  منظور »هيچ  قطبي« است. براي آشنايي با جايگاه اين عالم به بخش »وجودشناسي« مراجعه شود.

2. به بخش »هستی شناسي« مراجعه شود.
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)به طور غير مستقيم( مجذوب عشق جاري در هستي )كه اين مجموعه ي عظيم 
را نظام بخشيده است( می كند. 2- رسيدن به اين درك كه الزم است هر رويدادي 
در جهان هستي بر اساس حکمت خداوند جاري باشد و نبايد ميل شخصي خود 

را به هيچ يک از اجزای هستی، از جمله فلک و يا زمان تحميل كرد.
آن چه انسان را به سوي چنين صلحي سوق مي دهد، »هم فازي كيهاني«، 
نوعي  كيهاني«  »هم فازي  است.  زمان«  با  »هم فازي  و  فلک«  با  »هم فازي 
هم سويي و هماهنگي با اجزاي هستي است كه به درك وحدت هستي نيز 

منجر مي شود. 
به بيان ديگر، »هم فازي كيهاني« درك ارتباط و پيوستگي همه ي اجزاي 
هستي و وابستگي آن ها با يکديگر است كه در كنار هم يک پيکر را به وجود 
آورده اند. با چنين ادراكي معلوم مي شود هيچ جزئي را نمي توان از اين پيکر 

حذف كرد.
سـراپـاي عالـم  همـه  يابـد  خـلل  جاي        از  برگيري  را  ذره  يک  اگر 

»شيخ محمود شبستري«

به طور كلي، وجود هر جزء هستی با وجود اجزاي ديگر معنا پيدا مي كند. اين 
حقيقت، »پيوستگي عرضي« اجزا با يکديگر است. اگر زمان را در نظر بگيريم، 
»پيوستگي زماني« نيز قابل توجه است. بر اساس اين پيوستگي، هر جزئي در 

امتداد گذشته و آينده ي خود معنا پيدا مي كند و از هيچ كدام جدا نيست.
»وابستگي« اجزا نيز حقيقتي است كه نشان مي دهد هر جزئي در وابستگي 

به اجزاي ديگر نقشي دارد كه به تنهايي چنين نقشي را ايفا نخواهد كرد. گاهي 
با تغييراتي در اكوسيستم ، نوع اجزا و يا شکل ارتباط آن ها تغيير مي كند؛ اما 
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هستي همواره در تعادل خود باقي مي ماند. با توجه به يکسان نبودن نقش هر 
جزء در داخل و خارج مجموعه ی مربوط به خود، می توان يکي از نتايج هم فازي 

با هستي را مورد بررسي قرار داد.
»كد وجودي« هر جزئی از اجزای هستی مانند باركد مخصوص هر كاالي 

مورد خريد و فروش، مختص آن است  و بسته به اين كه در چه مجموعه اي قرار 
بگيرد، متغير خواهد بود. براي مثال، يک سلول كبد در كبد نقش و فعاليتي دارد 
كه خارج از كبد آن نقش را نخواهد داشت. يعني اين سلول يک كد وجودي دارد 
كه اگر از مجموعه ي مربوط به خودش جدا شود، تغيير مي كند. به همين ترتيب، 
افت اين سلول، در جايگاه خودش با افت آن در خارج از اين جايگاه )حيات 
انفرادي( فرق مي كند. يعني، بر اساس قانون پيوستگي، كد وجودي هر جزئی 
در پيوستگي با ساير اجزاي مجموعه اي كه در آن قرار دارد و از شعور سالمی 
برخوردار است، حفظ مي شود و افت آن تابع افت كلي آن مجموعه خواهد بود. 

بنابراين، جدا شدن از مجموعه ی سالم، طول عمر را كاهش مي دهد.
انسان نيز، جزئي از مجموعه ي هستي است كه اگر هم سو و هم آوا با ساير 
اجزاي اين مجموعه و در صلح با آن ها نباشد، دچار آسيب هاي ذهني، رواني و 
جسمي مختلفي خواهد شد و طول عمر كمتري خواهد داشت. بر عکس، يکي 
از انواع مصونيت انسان )و بلکه مهم ترين آن ها( مصونيت از طريق عشق است. 
در صورت عشق ورزي با هستي، حتي مواجه شدن با عوامل بيماري زا چندان 

خطري به دنبال ندارد. 
با  بيماري زا  ميکروارگانيسم هاي  هوشمندانه ي  رابطه ي  مثال،  براي 
انسان هاي مختلف نشان مي دهد همواره كساني از سالمت بيشتر برخوردارند 
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و يا از اپيدمي ها جان سالم به در مي برند كه آشتي بيشتري با دنياي خارج از 

خود دارند و از اين آلودگي ها نگراني كمتري به خود راه مي دهند.1 
»هم فازي كيهاني« عالوه بر ايجاد هماهنگي با هستي، نتايج ديگري نيز 
دارد كه نتايج معرفتي به شمار می روند. يکي از اين ثمرات، درك جمال خداوند 
در هر يک از اجزاي هستي است. كسي كه به اين درك برسد، با چشم دل، در 
هر چيز  جلوه ي حق را )كه چيزي جز زيبايي نيست( مي بيند و به مقام »شکر« 
مي رسد. نقطه ي مقابل شکر، كفر است. كفر، چيزي جز پوشاندن حق نيست و 
كسي كه تقدس اجزاي هستي )تجليات خداوند( را ناديده مي گيرد، كافر است؛ 
در حالي كه شکر، قدرشناسي هر چيز و قبول آن به عنوان يکي از نعمات الهي 
است و شاكر، يک نعمت شناس است كه به نعمت اعتراف مي كند و آگاهانه و 

قدرشناسانه از آن بهره مي برد.
بنابراين، در مجموع مي توان گفت كه هماهنگي با هستي و اجزاي آن و 
شناخت قدر هر يک از اين اجزا نشانه ي »صلح با هستي« است و اگرچه اين 
صلح، به آساني صلح با خدا به دست نمي آيد، از طريق ارتباط با او و به لطف و 

رحمتش قابل دستيابي است.
3-  صلح با خود: انسان، هنگامي به صلح با خود مي رسد كه به جايگاه خود 
در هستی پي برده، به خودشناسي رسيده باشد و بتواند بر اساس اين آگاهي، 
مديريت سالم و پويايي براي قواي فردي خود اعمال كند. براي فهم بهتر اين 
1.  در تکميل مثال فوق، می توان به اين موضوع اشاره كرد كه هر كودكي به طور طبيعي هم سو و هم فاز با طبيعت به دنيا 
مي آيد.  يک كودك روستايي كه از قواعد و اصول بهداشتي زندگي مدرن شهري برخوردار نيست اغلب در مقايسه با يک كودك 
شهرنشين كه به رغم مراقبت هاي بهداشتي والدين دچار بيماري هاي مکرر مي گردد، سالم تر مي باشد؛ اين امر نشان مي دهد كه 
براي هر كودك، تشعشعات شعوري ناشی از تفکر پدر و مادر و حتي جامعه در صلح يا تضاد او نسبت به طبيعت مؤثر است و 
نقشی تعيين كننده در سالمتي و بيماري اش دارد. بنابراين، به نظر می رسد، در نحوه ی زندگی روستاييان كه به شعور اكوسيستم 

نزديک تر هستند و نگراني كمتري از بيمار شدن دارند، ابتال به بيماری هم كمتر از افراد شهرنشين رخ می دهد.
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موضوع الزم است كه انواع تضاد با خود، مورد بررسي قرار گيرد.

زمينه ي اصلي تضاد با خود و هر نوع تضاد ديگري، دو قطبي بودن وجود 
انسان است كه امکان آزمايش و رشد او را فراهم مي كند. هر انساني داراي دو 
دسته عوامل و گرايش هاي مربوط به كمال و ضد كمال1  است كه هميشه 
در وجود او بوده اند و خواهند بود. در صورتي كه تمايالت ضد كمال، كنترل و 
مهار نشوند، عوامل دروني ضد كمال فعال مي مانند و در حقيقت، صلح با خود 

اتفاق نمي افتد.
گرايش هاي  ميان  تعادل  عدم  خود،  با  تضاد  اصلي  عوامل  از  ديگر  يکی 
چندگانه اي است كه در نرم افزار »بنياد«2  برنامه ريزی شده، از بدو تولد با انسان 
همراه است. در هر فردی ممکن است يکي از اين گرايش ها و واكنش مربوط به 

آن بارزتر باشد.
اين مجموعه ، شامل »عزلت طلبي«، »برتري طلبي« و »مهرطلبي« است 
كه به ترتيب رفتارهاي واكنشي گريزجويانه، تهاجمي و سازش كارانه را ايجاد 
مي كنند. فرد عزلت طلب تمايل دارد از هر مزاحمتي دور باشد. به همين دليل، 
با كمترين مزاحمتي دچار آشفتگي دروني مي شود. فرد برتري طلب نيز كه 
مي خواهد ديگران را تحت قدرت خود در آورد؛ وقتي با كسي مواجه شود كه 
اين سلطه را نمي پذيرد، شکست مي خورد و سرخورده مي شود. نقطه ي ضعف 
فرد مهرطلب نيز اين است كه دوست دارد همواره مورد توجه و محبت ديگران 
باشد. به دليل همين نياز است كه هر نوع بي مهري او را دگرگون مي كند و در 

1.  به بخش »من هاي كمال و من هاي ضد كمال« مراجعه شود.

2.  طينت و سرشتی كه انسان از بدو تولد با خود همراه دارد و برای هر كسی منحصر به فرد است.
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اثر احساس كمبود محبت، دچار به هم ريختگي مي شود.

نکته ي مهم اين است كه در يک شخصيت سالم )از  نظر روان شناسی(1 
، بين اين سه تمايل و واكنش هاي مربوط به آن  تعادل برقرار است. معرفت و 
آگاهي، هم فازي كيهاني و به دنبال آن، اصالح بينش ها، به ايجاد اين تعادل 

كمک مي كند. 
نقش معيارها و بينش هاي فرد در تضاد يا صلح با خود، نه تنها در مورد اين 
ويژگي هاي مربوط به بنياد اهميت دارد، بلکه تجربه نشان مي دهد در انواع ديگر 
تضاد با خود نيز ناآگاهي، معيارهاي غلط و بينش هاي نادرست، دليل عمده ي 

نابساماني هستند. به نمونه هايي از اين تضادها اشاره مي شود:
اجتماعي،  تضادهاي  با  شدن  رو  به  رو  آمادگي  فرد،  كه  صورتي  در    *
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... را نداشته باشد، هنگام مواجه شدن با آن ها 
به راحتي تعادل دروني خود را از دست مي دهد و در اصطالح، دچار تضاد با 

خود مي شود.
*  در شرايطي كه انسان نمي تواند خوب و بد را از يکديگر تشخيص دهد 
به هم  دچار  انتخاب،  هنگام  مي كند، هم  درماندگي  احساس  بابت  اين  از  و 
ريختگي مي شود و هم در صورتي كه انتخاب او به نتيجه ي مطلوبي نرسد، از 

تضاد با خود رنج مي برد.
 * اگر بين عمل و انديشه ي كسي تطابق و هماهنگي وجود نداشته باشد، 
كمترين آسيبي كه خواهد ديد، افزايش فشارهاي دروني است كه در نهايت، منجر 

به بيماري هاي روان تني خواهد شد. اين فشارها نشانه ي تضاد با خود هستند.

1.  تعريف شخصيت و شخصيت سالم از ديدگاه مؤلف، در كتاب »سايمنتولوژی« ارائه خواهد شد.
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* كساني كه دچار خودشيفتگي هستند، به ظاهر در صلح با خود به سر 
مي برند؛ اما خودشيفتگي، ضربه پذيري فرد را بسيار افزايش مي دهد. بنابراين، 

بر خالف تصور، اين افراد دچار تضاد دروني شديدي می باشند.
*  كساني كه فاصله ي زيادي بين وضعيت واقعی و شخصيت ايده آل خود 
اثر  در  و  آن  دليل  به  است  تضادي هستند كه حتي ممکن  مي يابند، دچار 
واكنش دفاع رواني1  به جنون كشيده شوند. بسياري از كساني كه در مراكز 
مراقبت های رواني به سر مي برند و عالقمند به ايفاي نقش شخصيت هاي خاص 
علمي، نظامي، معنوی و ... هستند، داراي همين سابقه اند. اضطراب و آشفتگي 
اين افراد، باعث واكنش دفاع روانی و منجر به اين اختالل می شود تا هر كدام از 
آن ها خود را در قالب شخصيت ايده آل و مورد عالقه ي خود بيابند و باور كنند 

كه به طور واقعی خود او هستند.
مديريت  هماهنگی  با  روانی(  دفاع  واكنش  )مسئول  مدافع  من  واقع،  در 
سلول و بدن )بخشی از كالبد ذهنی( ارتباط بين من مجری و من ايده آل را 

قطع می كند و فرد خود را همان من ايده آل می بيند.
نمونه هاي ديگر تضاد با خود نيز به همين موارد شباهت دارند. به هر حال، 
عوامل تضاد كه در هر يک از اين نمونه ها ذكر شد، موانعي بر سر راه صلح با خود 
هستند. براي كنترل و مديريت همه ي اين عوامل، آگاهي و دركي الزم است كه 
انسان را به خودشناسي وسيعي برساند. چنين دركي در نتيجه ي »حركت عرفاني« 
به دست مي آيد و اين حقيقت، نشان مي دهد كه ارتباط و اتصال با خدا )كه اصل و 

اساس حركت عرفاني است( در ايجاد صلح با خود نيز بسيار اهميت دارد.

1.  براي آشنايي بيشتر با واكنش دفاع رواني، به كتاب »انسان از منظري ديگر« مراجعه شود.
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4- صلح با ديگران: تضاد با ديگران، سد اصلی در رسيدن به مقام انسان 
صالح است. اگر چهار صلح ذكر شده را چهار خان از خان هاي مسير كمال در 
نظر بگيريم، گذشتن از خان صلح با ديگران، از همه مشکل تر است و از اين 

نظر، خان اصلي در اين مسير محسوب مي شود. 
يکي از تفاوت هاي انسان در نسبت با ساير موجودات اين است كه رفتار 
ثابت و از پيش تعيين شده اي ندارد و مي تواند بر اساس اختيار خود، در هر 
لحظه، اثر وجودي جديدي )از قبيل فکر، عمل و بيان( داشته باشد. به عبارت 
ديگر، او در حد خود، يک خالق است1  و وقتي با هم نوعان خود رابطه برقرار 
مي كند، آن ها را در معرض آثار وجودي متنوع خويش قرار مي دهد. اين باعث 
مي شود اختالف نظرات، تضاد منافع، آزارها و سوء برداشت ها، زمينه ي تضاد 

افراد با يکديگر را فراهم كند.
بنابراين، با اين كه ممکن است انسان با درك هستي )به عنوان تن واحد( به 
تقدس هر جزء آن پي برد و به مقام »صلح با هستي« برسد، به راحتی از تضاد 
با انسان هاي ديگر رهايی نمی يابد. در اين حالت، اين حقيقت كه هر انساني 
يکي از تجليات الهي است، ناديده گرفته مي شود و افراد، تقدس و احترام خود 

را در ديد يکديگر از دست مي دهند.
اما زماني كه فرد، به معرفتي برسد كه بتواند هر كسي را در جايگاه خودش 
بپذيرد، با اين كه ممکن است عملکرد ديگران را ناپسند بداند، نسبت به خود 
آن ها نفرت و تضادي نخواهد داشت. بنابراين، در عين حال كه از روش ها و 
مقابله  با آن  با روش مناسب،  برمي گرداند و حتي  رو  بينش هاي غلط آن ها 

1.  به بخش »مراتب وجود و عقل« مراجعه شود.
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احترام  حق  تجليات  عنوان  به  افراد  آن   همه ي  به  خود  درون  در  مي كند، 

مي گذارد و با آن ها در صلح است.

رسيدن به معرفت مراسم و مناسک ديني
هر يک از اديان الهي برای رشد و تعالی انسان راهکارهايی  معرفي كرده اند. 
بخشی از اين راهکارها مراسم و مناسک ديني  است كه انجام صحيح آن ها و 

دست يافتن به باطن هر كدام مي تواند موجب گشايش هاي عرفاني شود. 
به عبارت ديگر، آداب عبادي دارای ظاهر و باطن هستند و زماني انسان از 
نتيجه ي آن ها برخوردار می شود كه بتواند از ظاهر آن ها به باطنشان نيز دست 
يابد. در غير اين صورت، از همه ي اين عبادات، فقط ظاهري باقي مي ماند كه 

نقشي در كمال و تعالی انسان نخواهد داشت.
در طول تاريخ اديان، گروه ديگری از آداب و مراسم نيز شکل گرفته است 
كه براي بزرگداشت حركت ها و حماسه های بزرگ بر پا مي شوند تا پيامی 
يادآوری كنند  را  انسانی مانند حق طلبی  ارزش های  يا  را زنده نگه دارند و 
و موجب تجديد پيمان با خداوند شوند. بنابراين، اين مراسم نيز، عالوه بر 
ظاهر خود باطني دارند كه اگر به آن توجه نشود، برپايي آن ها، به نتيجه ی 

الزم نمي رسد. 
اين نشان می دهد كه برای برخورداری از اثر تعالي بخش هر يک از مراسم 
و مناسک ديني، بايد با معرفت مربوط به آن ها آشنا شد. برقراری اتصال و 
ارتباط با خداوند كه باعث جاری شدن آگاهي در دل انسان مي شود، او را به 
درجات مختلف اين معرفت می رساند و به اين حقيقت نيز واقف مي كند كه 



 انسان و معرفت

170
تکاليف ديني به يکديگر مرتبط هستند و به همين دليل، نمي توان بعضي از 

آن ها را پذيرفت و بعضي ديگر را ناديده گرفت. 
از طرف ديگر، باطن مراسم و مناسک عبادی، ارتباط با خداوند است. اگر 
انسان در »عبادات« خود مقيم اين اتصال شود، همواره در معرض آگاهي های 
بيشتری خواهد بود و چون آگاهی و معرفت بی پايان است، هيچ گاه نمي توان 
ادعا كرد كه نتيجه ي عبادات، به طور كامل حاصل شده است و ديگر به ادامه ي 

آن ها نيازي نيست.
به بيان ديگر، دستيابی به معرفت مراسم و مناسک دينی، نتيجه ی حركت 
عرفانی است كه هم در دل خود اين مراسم و مناسک و هم در ساير زمينه های 

زندگی دنبال می شود و انتهايی ندارد كه بتوانيم برای آن حدی در نظر بگيريم.

تعالي بينشي
هر موجود زنده اي به عنوان يک مجموعه ي سازمان يافته )يک سيستم(، 
ورودی هايی دارد كه با اِعمال فرايندی منجر به ايجاد خروجی يا خروجی هايی 
)به عنوان محصول( می شود. مقايسه ی مجموعه ی ورودی ها، خروجی ها و فرايند 
گياهان و حيوانات با مجموعه ی ورودی ها، خروجی ها و فرايند سيستم وجودی 
انسان كمک مي كند كه بتوانيم بهترين وضعيت او را از اين نظر شناسايی كنيم 

و با نقش عرفان در زندگی او بيشتر آشنا شويم.
يک گياه نياز به ورودی های ثابت و از قبل تعيين شده ای دارد كه قابليت 
تغيير در آن ها بسيار كم است و در صورتی كه عناصر مورد نياز )از خاك( و 
شرايط آب و هوايي مناسب مانند درجه حرارت، رطوبت محيط و نور آفتاب، به 
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ميزانی كه احتياج دارد، وجود نداشته باشد، خروجی نخواهد داشت. 

خروجي هاي گياه )محصوالت آن( نيز مشخص و ثابت است. مطابق شکل 
زير، هر گياهی بر اساس برنامه ي نرم افزاری از پيش تعيين شده اي عناصر معيني 
را دريافت مي كند و با فرايند ثابتي كه در كارخانه ي وجودش انجام مي شود، 

خروجي هاي ثابتي ارائه مي دهد.

در حيوانات نيز، فرايند دروني و خروجي ها ثابت است؛ اما ورودی ها مي تواند 
متغير باشد. زيرا حيوانات نسبت به گياهان، در شرايط متنوع تری امکان بقا 
و فعاليت های زيستی دارند و در معرض رويدادهای محيطی متنوع، مطابق 

دامنه ی رفتاری ثابت خود عمل می كنند.

انسان، نسبت به گياهان و حيوانات ورودی هاي بسيار متنوع تر  و گسترده تري 
دارد. عالوه بر اين، فرايند دروني او در مواردی ثابت و در مواردی متغير عمل 

)شكل2-24(

)شكل2-25(



 انسان و معرفت

172
می كند. بخش عمده ای از واكنش هاي زيستی انسان بر اساس فرايند ثابتی 
مشابه آنچه در سيستم حيواني وجود دارد، انجام مي شود؛ اما بخش ديگری از 
فعاليت ها و واكنش های او، بر اساس بينش1  او و تجزيه و تحليل داده هايی كه 

با آن مواجه می شود، يعنی طي يک فرايند متغير بروز می كند.
انسان ها وقايع مختلف را بر مبنای بينش خود ارزيابي مي كنند و به همين 
دليل،  خروجي هاي متغير متنوعی دارند. نکته ی مهم اين است كه هر فردی بر 
اساس فرايند متغير خود مي تواند در قبال هر واقعه ی مثبت يا منفي، برداشت 

و رفتار مثبت يا منفي داشته باشد.

همين متغير بودن فرايند باعث مي شود كه گاهي انسان ها رفتار پسنديده اي 
كه از آن ها انتظار مي رود، نداشته باشند؛ در حالي كه ممکن است همان رفتار 
مورد انتظار، از  يک حيوان كه طبق غريزه )فرايند ثابت( عمل مي كند، سر بزند. 
براي مثال، اگر تکه نانی را جلوی سگی بيندازيم، دم خود را تکان می دهد و به 
اين وسيله تشکر می كند؛ اما بعضي از انسان ها هستند كه هر خدمتي به آن ها 

شود، به هيچ  صورتي قدرداني و قدرشناسي نمي كنند.
در مقايسه ي انسان ها با گياهان نيز ديده مي شود كه اگر شرايط مناسب 

زندگي و  او در  آموخته هاي  و  تجارب  اثر مشاهدات،  در  است كه  به جهان هستي  او  نگرش  انسان،  از »بينش«  1. منظور 
برداشت هايي كه از آن ها دارد، به دست مي آيد.

)شكل2-26(
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هر گياهی را براي آن فراهم كنيم، به طور قطع، متناسب با نرم افزار ثابت خود، 
ثمری خواهد داشت؛ در حالي كه بسياري از انسان ها حتی در شرايط ايده آل 

زندگی، داراي اثري نيستند كه شايسته ي مقام انسانيت باشد.
همان طور كه گفته شد، فرايند متغير سيستم وجود انسان، »ارزيابي كردن« 
است. در اثر اين فرايند، هر كسي از مشاهد ات خود نتايجي مي گيرد كه ناشي 
از ارزيابي آن ها است. بنابراين، افراد مختلف، در برابر يک نوع ورودی، فرايند و 

خروجی مختلفی دارند كه مي تواند مثبت يا منفي باشد.
گوشه ی  در  كه  معتاد  شخص  يک  با  شدن  مواجه  هنگام  مثال،  برای 
از  برخی  نظر  به  ندارد.  وجود  يکسانی  برداشت های  است،  خوابيده  معبری 
قال  و  قيل  از  را  كه خود  است  كرده  درستی  كار  معتاد  اين شخص  افراد، 
از قيد  او، خود را  اندازه ي  زندگی نجات داده است؛ زيرا شايد هيچ كس به 
و بند همه ی مسئوليت ها رها نکرده، به دنيا پشت پا نزده باشد. اما به نظر 
برخی ديگر، اين فرد معتاد تنزل مقام انسان را نشان می دهد كه به جای 
حركت به سوی كمال يک زندگی بی ثمر را پشت سر می گذارد. اين عده با 
انتخاب های خود در زندگی  به  اين صحنه، تصميم می گيرند نسبت  ديدن 
هشيارانه تر عمل كنند. نگاه اول، نتيجه گيري منفي و نگاه دوم، نتيجه گيري 

مثبت از يک ورودي را نشان مي دهد.
بنابراين، انسان قادر است كه حتي از ورودي هاي منفي، خروجي هاي مثبت 
به دست آورد. چنين انسانی رسالت بندگي را به جا آورده است و يک انسان 
متعالي خواهد بود. به عبارت ديگر، انسان متعالي از همه ي ورودي هاي مثبت 
و منفي، خروجي مثبت مي گيرد و اگر بپذيريم كه »عبادت« به معناي »عبد 
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بودن« است و عبد بودن، يعني »به جا آوردن رسالت بندگي«، مي توان گفت 
كه او يکي از رموز بندگي را يافته است و با استفاده ي مثبت از هر پديده و 

پيشامد، به معناي واقعي، عبادت مي كند.

اين كه لقمان مي گويد ادب را از بي ادبان آموخته است، نشان مي دهد كه 
توانسته است از يک ورودي منفي، به خروجي مثبت دست پيدا كند و اين 
كه حافظ از يک بيت شعر يزيد بن معاويه استفاده مي كند تا مضامين بلند 
عرفاني را در يک غزل ارائه كند، تعالي او را نشان مي دهد. زيرا اشعار يزيد، می 
و معشوق زمينی را توصيف مي كند؛ اما حافظ، از اين سروده ي او در غزل خود 

استفاده ي مثبت و آسماني كرده است: 
اال يـا ايهـا السـاقي ادر كاسًا و ناولها                                                كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشكل ها

و  عذر  هيچ  كمال،  سوي  به  رفتن  براي  كه  مي دهد  نشان  نمونه ها  اين 
براي  بهانه اي  را  نامساعد  نمي تواند شرايط  ندارد و هيچ كس  بهانه اي وجود 
كوتاهي، خطا يا غفلت خود قرار دهد. همچنين، همه ي اين مطالب، اهميت 
عرفان را نشان مي دهد. زيرا يکي از نتايج حركت در مسير عرفان اين است كه 

)شكل2-27(
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انسان به تعالي بينشي مي رسد و در اثر آن مي تواند با ارزيابي، تصميم گيري و 
اقدام مثبت درباره ي هر موضوع يا پيشامد منفي، متعالي تر شود و نشان دهد 

كه حتي هر ورودي منفي مي تواند پله اي براي رشد و ارتقا باشد.1  
 

درک گستردگي      
در همه ي انواع ارتباط با خدا، با رعايت شرط »شاهد بودن« و رهايي از 
تمركز بر هر موضوعي، می توان بر عشق و آگاهي آغوش گشود. اما نتيجه ی 
بهتر زماني حاصل مي شود كه انسان در ارتباط مربوط به »گستردگي«، همه ي 
وجود خود را در وسعت عظيمي )به عظمت جهان هستی( بيابد كه در آن 

خبري از تعصبات قومي، نژادي و ... نيست. 
در اثر اين ارتباط، ديد انسان از سطح زمين تا فراز كيهان صعود مي كند و 
تفکر و انديشه ی او چنان ارتقا می يابد كه همه ي تنگ نظري هاي زميني بر جا 
مي ماند.2  شايد بشود حاصل ارتباط مربوط به گستردگي را اين طور توصيف 

كرد: آشتي با عظمتي وصف ناپذير و غوطه وري در آن.3 
آن چه در اين هيبت حيرت انگيز موج مي زند، بي نيازي مطلق خداوند است 
اولين چيزی كه در  او مي گذارد و  به معرض ديد  را  انسان  كه فقر وجودي 

1.  ورودي هاي منفي مانند زباله هاي مختلفي هستند كه مي توانند در يک سيستم بازيافت به محصول مفيدي تبديل شوند. به 
بيان ديگر، زباله ها برای يک سيستم بازيافت، ثروت به حساب می آيند، چرا كه با جدا كردن كاغذ، پالستيک، شيشه، فلزات 
و... تبديل به ثروت می شوند. به همين نسبت، مشاهدات و ورودی های منفی ما در زندگی روزمره نيز می توانند در جهت تعالی 

مورد استفاده قرار گيرند.

2. كسانی كه از چنين ديد گسترده ای برخوردار نيستند، در مسائل جزئی و زمينی فرو می روند و سطح ذهن آن ها به مسائل 
زندگی و معاش روزمره و حتی غيبت و حسادت و ... محدود می شود.

3. با توجه به اين كه گستردگی يکی از تجارب پله ی عشق است، قابل توصيف نبوده، تنها با تجربه  می توان به درك آن رسيد.
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رويارويي با اين شکوه، قرباني می شود غرور و تفاخر است. 

اما احساس فقر و نا چيزي در برابر اين گستردگي بي انتها، انسان را تحقير 
نمي كند. اين احساس، دست هاي خواهش او را به عظمتي سرشار از لطف و 
رحمت مي سپارد تا او نيز از آن بي نيازي بيکران، نصيبي ببرد و اوج بگيرد. چيزي 
كه در اين بين تحقير مي شود، تعصب هاي جاهالنه اي است كه انسان ها را از هم 
جدا مي كند و آن چه مي ماند، لذت درك وحدت در سر تا سر گيتي و سرمستي 

از نوشيدن مي آگاهي و احساس گستردگي در تن واحد هستی است.

6-  قوانين حركت عرفاني
الف( مديريت اميال نفس

نفس انسان، خود او است كه كالبد  جسم، كالبد روان، كالبد ذهن، كالبد 
اختری1  و ... ميزبان آن و نرم افزارهای عقل، نهاد2 ، بنياد3 ، فطرت، ضمير 

ناخودآگاه و ... ملزومات آن هستند. 
نفس انسان اميالی دارد كه در مسير حركت عرفانی، مديريت و كنترل 
می شود. براي اين مديريت، آشنايی با خصوصيات نفس )در رابطه با اميال آن( 

ضرورت دارد. از اين رو، به مهم ترين اين ويژگي ها اشاره مي شود:
1-  وقتي مي گوييم كسي كار خوب يا بدي انجام داده است يا در راه كمال 
يا ضد كمال قرار دارد، از نفس او صحبت مي كنيم. بنابراين، براي نفس، امکان 

1. برای آشنايی با اين كالبدها به كتاب »انسان از منظری ديگر« مراجعه شود.

2. غريزه

3. سرشت
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صواب )رفتن به سوي كمال( و گناه )رفتن به سوي ضد كمال( وجود دارد.

2-  كسي نمي تواند قابليت انجام كار خير يا شر را از خودش )از نفس( 
بگيرد؛ اما هر كسي مي تواند مديريتي اعمال كند كه تمايل به انجام كار شر را 

كنترل كند.
3-  ميل نفس به خوردن، خوابيدن و نيازهاي طبيعي ديگر، براي سالمتي بدن 
كه مركب نفس محسوب مي شود، الزم است. بنابراين، نبايد با اين اميال مقابله 

كرد؛ اما در عين حال، زياده روي در مورد هيچ كدام، به صالح انسان نيست.
4-  بعضي از خواسته هاي نفس مانند ميل به زيبايي، رفاه و ... به خودي 
خود، اميال بدي نيستند؛ اما مي توانند به صورت پنهان و نامحسوس، از حد 
طبيعي بگذرند و يا اميال ديگري را به دنبال بياورند. موضوعي كه در اين باره 

اهميت دارد، اين است كه افزايش اميال، مانع كمال مي شوند.
5-  هيچ كس نمي تواند براي جلوگيري از تمايل به بدي ها )اميال بد نفساني( 
و يا ممانعت از افزايش اميال، با آن ها به طور مستقيم مبارزه كند. زيرا چنين 
مبارزه اي با شکست مواجه مي شود. تنها تعداد كمی از كساني كه به سختي 
و با انواع خودداري ها سعي بر مهار اميال خود دارند، به اين درجه از موفقيت 
مي رسند كه تا مدتي فرماندهي اميال را به عهده بگيرند. اين افراد همواره در 
فشار ناشي از اين مقابله ي مستقيم به خود آسيب مي رسانند و در بسياري از 

موارد، به راحتي اين مديريت را از دست مي دهند.
انسان، چاره اي جز اين ندارد كه در برابر اميال خود، مانند يک سيل برگردان در 
مسير سيل عمل كند كه به آن جهت مي دهد تا بدون اثر تخريبي به دشت برسد.

كالبد ذهن و كالبد روان، مدافع اميال ما هستند و تجربه نشان مي دهد كه 
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هر بار بخواهيم از ميلي چشم بپوشيم و صرف نظر كنيم، از نظر رواني تحت 

فشار قرار مي گيريم و از نظر ذهني نسبت به آن حريص تر مي شويم.
شايد بتوانيم ذهن و روان را به دو مار بر دوش نفس تشبيه كنيم كه اگر 
نفس چيزي را بخواهد و از آن دريغ شود، اين دو مار به آن حمله ور مي شوند. 
به طور معمول، در همه ي تصميم گيري هاي انسان، اين دو مار، دردسر آفرين 
رژيم غذايي  رعايت يک  به  را موظف  مثال، وقتي كسي خود  براي  هستند. 
مي كند، همه ي خوراكي هايي كه بايد از آن ها پرهيز كند، در ذهن او لذيذ تر و 
دوست داشتني تر جلوه  مي كنند. از نظر رواني نيز چنان آزار مي  بيند كه حتي 

ممکن است به افسردگي رژيم غذايي مبتال شود.
با توجه به اين موارد، در مي يابيم كه مديريت اميال نفس نياز به يک راهکار 
غير مستقيم دارد. بسيار تجربه كرده ايم كه گاهي مشغوليت به انجام بعضي 
امور روزمره، توجه ما را از بعضي نيازهاي طبيعي مثل خوردن و آشاميدن سلب 
مي كند. اگر يک مقايسه ي ساده انجام دهيم، مي بينيم كه در روزهاي عادي، 
داريم؛  به خواب  نياز  احساس  يا  و  رأس ساعات مشخصي گرسنه مي شويم 
اما بسيار اتفاق افتاده است كه در يک روز پر مشغله، متوجه نياز به خواب 
از كار مي كشيم، متوجه  براي مثال، وقتي دست  يا خوراك خود نيستيم و 
مي شويم كه پاسي از شب گذشته است و احساس خواب آلودگي نکرده ايم و يا 

ساعت ها از وقت غذا خوردن گذشته است و احساس گرسنگي نداشته ايم.
اين نشان مي دهد كه جاذبه ي امور مهم مي تواند بر جاذبه ي امور ديگر 
غلبه كند و ميل به آن ها را تحت تأثير خود قرار دهد. جاذبه ي انجام امور مهم، 
چنان ايجاد ميل و انگيزه می كند كه ميل و انگيزه های ديگر در برابر آن محو 
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می شود. وقتي انگيزه ي انجام كاري بيش از انگيزه ي دنبال كردن خواسته هاي 

ديگر باشد، نسبت به آن، »انگيزه ي متعالي«1  محسوب مي شود.
از اين نظر، مي توان همه ي اميال را به ستارگان بي شماري تشبيه كرد كه 
انگيزه ي متعالي مانند خورشيدي، هستي آن ها را محو مي كند. آن ها از بين 

نمي روند؛ اما در برابر نور اين خورشيد، فروغي ندارند و پيدا نيستند.

اختراني كه به شـب در نظـر ما آيند       پيش خورشيد محال است كه پيدا آيند

»سعدي«

آسمان وجود ما پر از ستارگان اميال است و تنها راه كنترل نفس براي انصراف 
از توجه به آن ها، وجود يک خورشيد پر فروغ در اين آسمان است. براي كسي كه 

مسير حركت عرفاني را انتخاب مي كند، اين خورشيد، »عشق« است.
نان پاره زمن بستان جان پاره نخواهد شد                    آواره ي عشــق مـا آواره نخـواهـد شـد

...  
خاموش كن و چندين غمخواره مشو آخر             آن نفس كه عاشق شد، اماره نخواهد شد

 »موالنا«
»عشق« براي هر فرد مشتاقی از دريچه اي وارد مي شود. ارتباط با خدا، 
خدمت به بندگان او و يا هر عامل ديگري كه لذت معنوي به همراه داشته 
باشد، آغازي براي ورود عشق به زندگي انسان است. متعالي ترين انگيزه اي كه 
امکان حسن استفاده از اميال نفس را فراهم مي كند، عشق است؛ آن چه نفس 

1.  متعالي ناميدن اين انگيزه به اين معنا نيست كه به طور قطع، خوب و كمال بخش است. انگيزه ي متعالي، كه در اين جا راجع 
به آن صحبت مي شود، فقط از نظر درجه ي اهميت براي خود فرد، باالتر از انگيزه های ديگر است.
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با كمال بيشتر خود به آن مي رسد، عشق است و آن چه نفس براي هستي به 
ارمغان مي آورد نيز، عشق است.1  به اين ترتيب، با »عشق«، انسانيت انسان معنا 

پيدا مي كند و »نفس«، زيباترين موجود هستي مي شود.

ب(اجتناب از احساس هاي شيطاني
دو،  اين  از  يکي  مي شوند.  تقسيم  دسته  دو  به  انسان ها  دروني  حاالت 
... هستند كه  و  آرامش  اميدواري، شادماني،  مانند  احساس هاي خوشايندي 
و  ناخوشايند  احساس های  ديگر،  دسته ي  و  مي شوند  ناميده  الهي«  »لشکر 
مخربي مانند نااميدي، غم و اندوه، ترس، اضطراب، احساس تنهايي، احساس 
گناه و ... هستند كه »لشکر شيطان« نام می گيرند. انس با خدا، موجب ايجاد 

حاالت گروه اول و دوری از او موجب بروز حاالت گروه دوم می شود.
كسي كه در مسير عرفان قدم بر مي دارد، از لشکر شيطان دوري مي كند 
بيشتري  آرامش  و  و شادي  اميد  از  به طور طبيعي، هر چه پيش مي رود،  و 
برخوردار مي  شود. زيرا عرفان، دنيای حزن و اندوه، يأس و نااميدی، اضطراب، 

احساس تنهايی و امثال اين احوال نيست.
در عرفان، نوعي خوف عارفانه و غم عاشقانه هست كه با ترس  و غم و غصه اي 
كه مردم عادي دچار آن مي شوند، هيچ تشابهي ندارد. كساني كه از دوستان خدا و 
مقربان او هستند، ترس و غصه اي در دل خود ندارند؛ اما با درك عظمت خداوند؛ 
در حالت احترام بي مانندي به او قرار مي گيرند كه خوف از اوست. غم آن ها نيز 
مانند غم هاي ديگران نيست. اين غم كه غم جدايی از خدا و دور افتادن از اصل 

1. اوال عشق داراي مراتب متعددي است و حد پاياني ندارد و ثانيا عشق و كمال دست در دست هم دارند و از هم جدا نيستند.
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خويش است ، خود سرشار از شادی است؛ زيرا كسی به اين غم می رسد كه به 

شعف حس حضور خداوند و نزديکی او دست يافته باشد:   
گرفت سوسن  و  گل  جانت  روضه  گرفت        افزودن  شادی  غم  را  تو  چون 

                                                                                                                          »موالنا«
به همين دليل، عارف اعتراف مي كند كه: 

چون غمت را نتوان يافت بجز در دل شاد            مـا به اميد غمـت، خاطـر شـادی طلبيم

»حافظ«

اين نشان مي دهد كه غم عارفانه، از نوع حزن و اندوه عاميانه نيست و چون ناشي 
از اشتياق و بي تابي عاشقانه است، همواره شادماني و شادكامي بر مي انگيزد.

مي خورم جام غمي هر دم به شادي رخت       خرم آن كس كو بدين غم شادماني مي كند

»سلمان ساوجي«

به بيان ديگر:
صبوحيان سحرخيز كنج خلـوت عشق                                       چه غم خورند چو شادي خوران جام جمند

»خواجوي كرماني«

با درك اين حقيقت معلوم مي شود انس با خدا كه نشانه اي از وجود غم او 
در دل است، عامل شادي حقيقي خواهد بود.

جايي كه غمت نبود شادي نبود آن جا       انصـاف غـم عشقت نيكـو هنـري دارد

»سيف فرغاني«

بنابراين، كسي كه اين شور شيرين را چشيده باشد، خواهد گفت:
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بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب       من شكر اندر شكر اندر شكر اندر شكرم

                                                                                                                                »موالنا«
بنابراين:

ارتقاست دستي  سوي  ره  اين  اندر  لقاست        دام  غم  كه  شو  غم  از  شاد 

»موالنا«

ج( خراباتي شدن
كسي كه در مسير عرفان كمال حركت مي كند، جوياي حقيقت و معرفت است. 
در صورتی كه چشم دل اين فرد رو به حقيقت باز شود، هم واقعيت تجليات الهي را 
مي بيند و هم حقيقت آن ها را و به بيان ديگر، از واقعيت و حقيقت زندگی بهره مند 

می شود. از منظر عرفانی می توان چنين كسی را »رند«1 ناميد.  
با توجه به اين كه دست يابي به حقيقت، در يک مرحله انجام نمي شود و در هيچ 
نقطه اي نيز به پايان نمي رسد، الزم است كه رند، در حد امکان، مراحل بی پايان رشد 

و تعالي را طي كند و در هر مرحله، به معرفت و رندی بيشتر دست يابد.
به اين ترتيب، او در مسير عرفاني خود، به طور مداوم، نو به نو شدن را تجربه 
مي كند. اما نکته اي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه وی برای هر تحولي، 
يک تخريب و ويراني )حضيض( را پشت سر مي گذارد تا به درجه ي باالتر )اوج( 
برسد. به دليل اين كه اين خراب و آباد شدن، به طور مکرر اتفاق مي افتد، يکی 

از نام هايي كه مي توان بر مسير عرفاني او گذاشت، »كوي خرابات« است.

1.  يکی از معانی »رند« در ادبيات فارسی، زرنگ و زيرك است. دليل استفاده از اين واژه در عرفان كيهانی اين است كه داشتن 
نگاهی به واقعيت و نگاهی به حقيقت، ناشی از نوعی زيركی عرفانی است. بنابراين، می توان كسی را كه به چنين ارتقای ديدی 

رسيده است، »رند« ناميد.
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در چنين كوي خراباتی، هر بار، بناي كهنه ي افکار و انديشه ي عارف فرو 
مي ريزد تا بينش صحيح تر و وسيع تري جاي آن را بگيرد.

كنند؟ ويران  را  كهنه  اول  كه  نه  كنند        آبادان  كه  كهنه  بنای  هر 

                                                                                                                      »موالنا«

در معرض  يعني  قرار مي گيرد،  او در »حضيض«  وقتي  دليل،  به همين 
تخريب واقع مي شود، در اميد رسيدن به سرمنزل بهتري است كه يک درجه 

»اوج« گرفتن نسبت به وضعيت قبل را نشان مي دهد.
   گر از اين منزل ويران به سوی خانه روم       دگـر آنجـا كه روم عاقـل و فرزانـه روم

                                                                                                                              »حافظ«

بار زندگي  مي توان گفت كه اين خراب و آباد شدن هاي پي در پي، هر 
جديدي به انسان مي بخشد كه نتيجه ي درگذشتن از وضعيت كمالي پايين تر 
است. يعني براي حركت در كوي خرابات، الزم است از چنين مرگي كه به 

)شكل 2-28(

مسير زندگي عادي

كوي خرابات )كوي رندي(
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انسان شخصيت كمال يافته ي بهتري مي دهد، استقبال شود. 

آگاهي هاي كمالي است كه در عرفان،  اين مرگ عرفانی، دريافت  عامل 
»مي« مستي بخش عارف محسوب مي شوند.

بر سـر كوي خـرابات كسي آبـاد است       كه مدام از مي ديرينه خراب است خراب

»فروغي بسطامي«

اين آگاهي ها، برج و باروي ساخته  و پرداخته هاي ذهني انسان را در هم 
مي شکنند و خانه ي دل او را با عشق الهي ويران مي كنند، تا در آن ويرانه ، گنج 

معرفت پيدا شود.
هركجا ويران بود آنجا اميد گنج هست       گنج حق را می نجويی، در دل ويران چرا؟

                                                                                                                              »موالنا«

بنابراين:
گر تشنۀ اسـراری، پيش آر شـراب اّول       گر گنج گوهر خواهی، ميگرد خراب اّول

»صائب تبريزی«

د(مراقبت عرفاني
اين  از  يکي  دارد.  شباهت  مزرعه  يک  به  جهات،  بعضی  از  عرفان  بستر 

شباهت ها، خطر وجود »علف هرز« است. علف هرز چند ويژگي بارز دارد:
1-  زودتر از محصول رشد مي كند.

2-  محصول را نابود مي كند.
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3-  مقاوم تر از محصول است.

4-  هيچ زارعي نمي خواهد در مزرعه ي خود، علف هرز داشته باشد.
براي در امان ماندن از آسيب هاي علف هرز، بايد به طور مداوم به مزرعه 
رسيدگي كرد. به عبارت ديگر، در صورتي كه بخواهيم از مزرعه اي بهترين 
زرع  و  كشت  به  است  الزم  كه  اين  بر  عالوه  كنيم،  برداشت  را  محصول 
بپردازيم، بايد آن را از وجود علف هرز پاك نگه داريم. يعني غفلت از مزرعه 

جايز نيست.
ذهن انسان نيز درست مانند مزرعه ای است كه در آن امکان رويش و به بار 
نشستن ُگل ها و محصوالت بسيار ارزشمند و همچنين علف های هرز و مسموم 
وجود دارد. در اين مزرعه نيز قانون علف هرز حاكم است. قانونی كه به صراحت 
نشان می دهد كه هرگونه سهل انگاری مساوی با از دست رفتن محصول تفکرات 

و انديشه های انسان و جايگزينی علف های هرز به جای آن است. 
خطر علف هرز در همه ي صحنه هاي فرهنگي زندگي نيز وجود دارد. براي 
مثال، مي بينيم كه بعد از تماشاي يک نمايش طنز، جمالت بي محتوا خيلي 
سريع تر و بيشتر از مطالب مفيد، مورد استقبال همگاني قرار مي گيرند و رواج 
مي يابند. آموزش كودكان نيز اين تجربه را به جا گذاشته است كه آن ها سخنان 
ناشايست را بسيار راحت تر و سريع تر از يک شعر يا  داستان ارزنده ياد مي گيرند. 

در اين موارد، استفاده از مطالب آموزنده در حاشيه قرار مي گيرد.
اين خطر در دنياي عرفان بسيار جدي تر است. منظور از علف هرز در عرفان، 
به طور عمده، بينش هاي غلطي است كه مي تواند به بينش هاي صحيح آسيب برساند 

و انسان را از مسير كمال منحرف كند. اين اتفاق از جهل يا غفلت ناشی می شود. 
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همان طور كه در مطالب قبل گفته شد، اگر فرد، معيار الزم براي تشخيص 
آگاهي هاي مثبت و منفي را نداشته باشد و نتواند آگاهي هاي منفي را تفکيک 
كند و كنار بگذارد، اين آگاهی ها در نقش علف هرز، نتايج آگاهي هاي مثبت را 
به تباهي مي كشند. تفسير و تعبير غلط آگاهي هاي مثبت نيز به همين صورت، 

خطر آفرين است. 
اما حتي با فرض اين كه فرد، توان جداسازي محصول شبکه ي منفي از 
محصول شبکه ي مثبت را داشته باشد و جهل و ناآگاهي موجب انحراف او 
مزرعه ي  مانند هر  نيز  عرفان  مزرعه ي  دارد.  غفلت وجود  نشود، هنوز خطر 
ديگري، در خطر نابودي در اثر غفلت از علف هرز است. به همين دليل، مراقبت 

مداوم از آن الزم است. يعني:
و  آگاهي ها ي مثبت  تحليل  و  تجزيه  نوع سهل انگاري در مورد  1-  هيچ 

استفاده از آن ها جايز نيست. 
2-  در هر مرحله بايد تحوالت دروني را بازنگري كرد تا نقايص ظرفيتي و 

اشکاالت بينشي و شخصيتي شناسايي و برطرف شوند.
 3-  نمي توان از ترفندهاي شيطان كه با ظرافت وارد عمل مي شود، غافل شد.

ه( جمعي بودن حركت
منظور از قانون جمعي بودن حركت )حركت دسته جمعي( اين است كه در 
عرفان، نجات فردي پذيرفته نيست و هر سالکي موظف است كه ديگران را نيز 
در مسير رشد و تعالي با خود همراه سازد و در طول مسير حركت، از كمک به 

آن ها دريغ نکند.
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كسي كه به اين وظيفه ي مهم توجه ندارد و ديگران را در نعمت قرب الهي 
شريک نمي كند، هم دچار خودشيفتگي است و هم از اين نکته غفلت دارد كه 
براي صعود به ارتفاعات كمال، وجود همراهاني الزم است كه هنگام سقوط از 

پرتگاه ها و يا وقت زمين خوردن، بتوان از كمک و ياري آن ها بهره مند شد.
البته، چنان كه اشاره شد، همراه كردن ديگران در حركت عرفانی، از ميل به 
نجات و سعادت جمعی ناشی می شود. اما يکي از حقايق مهمي كه در مسير حركت 
عرفانی آشکار مي شود، رابطه ي تنگاتنگ و عميق همه ي انسان ها با يکديگر و وجود 

حوزه هاي اشتراكي عظيمي است كه افت و خيز آن ها را به هم مربوط مي كند.
و  رشد  ميانگين  كه  هستند  پيکر  يک  سلول هاي  مانند  انسان ها  همه ي 
ما  همه ي  يعني  مي كند.  تعيين  آن ها  همه ي  تعالي  درجه ي  را  آن ها  كمال 
مانند پرندگاني هستيم كه در يک تور بسته، به طور جمعي پرواز مي كنيم و 
براي اوج گرفتن، به هماهنگي براي رسيدن به اين مقصود نيازمنديم. در اين 
پرواز، همواره ارتفاع پرواز پايين ترين پرنده، بر حد اوج گرفتن باالترين پرنده 

تأثيرگذار است و امکان رهايي از تور نيز وجود ندارد.
هر انساني مجموعه اي از اجزاي مختلفي است كه بعضي از آن ها كالبدهاي 
گوناگون وجود او هستند.  وسيع ترين كالبد هر يک از ما كه به وسعت جهان 
هستي است، بين همه ي انسان ها مشترك بوده، به منزله ي روح واحدي براي 
همه ي ما ايفاي نقش مي كند. برآيند همه ي احساسات و ادراكات بشر در اين 
را  انسان ها  انعکاس دارد و سطح رشد كيفي جمعيت جهاني  »روح جمعي« 

نشان مي دهد. يک سالک هرچقدر هم كه در سير عرفاني خود موفق باشد، 
گرفتار محدوديت سطح تعالي ديگران خواهد بود و تنها با كمک به رشد معرفتی 
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هم نوعان خود و ارتقای كيفی روح جمعی مي تواند بيشتر و بيشتر اوج بگيرد.

شايد با ذكر اين داليل، به نظر برسد كه دعوت سالک به حركت همگاني، 
حركت  در  فرد،  كه  است  اين  حقيقت  اما  دارد؛  منفعت جويانه  ريشه ي  يک 
عرفاني به دركي مي رسد كه نه تنها خود را در ديگران و ديگران را در خود 
مي بيند،1  بلکه در عمل، آن ها را  به خود ترجيح مي دهد. به اين ترتيب، قانون 

حركت دسته جمعي بر مبنايی عرفانی رعايت مي شود.

بياييــد بياييــد بـه گلـزار بگـرديم       بر اين نقطه ي اقبال چو پرگار بگرديم

بياييد كه امـروز به اقبال و به پيـروز       چـو عشـاق نو آمـوز بر آن يار بگرديم

                                                                                                                             »موالنا«

1.  همه ي ما صورت هاي مختلف يک حقيقت هستيم و كسي كه به درك اين موضوع برسد، به نجات فردي راضي نمي شود.
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1-  هستي شناسي 
برای هرچه كه وجود دارد، می توان واژه ی »هست« يا »هستي« را به كار 

برد. بر اين اساس، حداقل دو نوع هستی از هم قابل تفکيک است:
1-  هست غير قابل تعريف

2-  هست قابل تعريف
هست غير قابل تعريف، ذات خداوند است كه قابل درك و توصيف نيست 
و هست قابل تعريف، مخلوقات خداوند است كه چيستی و چرايي آن ها را 

می توان توصيف  كرد.
اما اغلب، منظور از »هستي«، مجموعه ی موجودات جهان اعم از جهان های 
مختلف و اجزای آن ها است؛ نه خالق آن ها.1  در شناسايي »جهان هستي« دو 

موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد:
 1-  رابطه ي وجودي جهان هستي و منشأ آن 

2-  رابطه ي ميان اجزاي جهان هستي 

1. به بخش »رسيدن به مقام انسان صالح« در فصل »عرفان عملي« مراجعه شود .
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اين دو موضوع در ضمن مباحثي با عناوين كلي »خدا شناسي«، »جهان شناسي« 
و  »انسان شناسي«  به  مربوط  مباحث  در  شده،  مطرح  »هستي بخشي«  و 

»معادشناسي« نيز به طور غير مستقيم، مورد توجه قرار مي گيرد.

الف(خدا شناسي
مهم ترين مبحث خداشناسی در اين كتاب، بيان اين مطلب است كه ذات 
خداوند )هست غير قابل تعريف( تنها »وجود حقيقی« )هست حقيقی( است و 
هر چيزی و هر كسی نسبت به او »وجود مجازی« دارد. از اين رو، الزم است 

كه منظور از وجود حقيقی و مجازی معلوم شود. 
سايه ي هر چيزی نسبت به خود آن، مجازي است. در عين حال، اگر همان 

سايه هم سايه اي داشته باشد، نسبت به آن حقيقي محسوب می شود:1  
-  سايه نسبت به صاحب سايه: مجازي 
-  سايه نسبت به سايه ي سايه: حقيقي

در همه ي جهان هستي همين رابطه برقرار است. در هستي، جهان هاي 
زيادي وجود دارد كه هر كدام از آن ها از ديگري متجلي شده است و خود 
آن نيز جهان ديگری را متجلي كرده  است2. يعني هر جهان، سايه ي جهان 
ديگر بوده، در عين حال مي تواند صاحب سايه اي باشد كه خود آن سايه نيز 

يک جهان است. 

1.  براي فهم بهتر وجود حقيقي و مجازي از مثال آينه نيز مي توان استفاده كرد. تصوير هر چيزي در آينه نسبت به خود آن 
مجازي محسوب مي شود. يعني هر دو وجود دارند؛ اما وجود آن چيز حقيقي است و وجود تصويرش مجازي.

2.  برای مثال، جهاني كه هم اكنون در آن زندگي مي كنيم، بخشي از جهان دوقطبی است. اين جهان دوقطبی از جهان ديگری 
به وجود آمده است كه به اصطالح باالتر از آن قرار دارد و از جای جای اين جهان دوقطبی، جهان های ديگری شکل می گيرد 

كه به اصطالح از آن پايين تر است. )شرح اين مطلب در بخش هاي بعد ارائه مي شود.(
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براي اين ترتيب متوالی مي توان ادامه اي از منفي بي نهايت تا مثبت بي نهايت 
متصور شد. اما نتيجه ي آن به تسلسل ختم مي شود. به همين دليل، وجود اين 
سلسله ي جهان ها بدون مبدأ امکان ندارد. اين مبدأ، تجلي حقيقت ديگري 

نيست و خودش »حقيقت مطلق« است.
در حقيقت، يک مبدأ و منشأ براي همه ي اين جهان ها وجود دارد كه ذات 
مقدس خداوند است و به اين ترتيب، از يک طرف، هر يک از اين جهان ها نسبت 
به جهان قبل از خودش )كه آن  را متجلي كرده است( مجازي و نسبت به جهان 
پس از خودش )كه تجلي آن است( حقيقي محسوب مي شود و از طرف ديگر، 
همه ي جهان ها در نسبت با حقيقت مطلق )كه اين سلسله  مراتب را ايجاد كرده 

است( مجازي هستند.
در  چون  دارد.  حقيقت  هستي  جهان  از  جزئي  هر  ديگر،  منظری  از  اما 
از  هيچ شيئي خالي  دارد. پس  وجود  از »حقيقت مطلق«  اثري  هر چيزي 

»حقيقت« نيست.

هر جا نگری جلوه گه شاهد غيبي ست       او را نتوان گفت كجا هست و كجا نيست

»عبرت نائينی«

اگر بخواهيم همين مطلب را دقيق تر بيان كنيم، بايد بگوييم كه خداوند 
)حقيقت مطلق( سايه ي اول را ايجاد مي كند و سايه ي اول، سايه ي دوم را و ... .  
هريک از اين سايه ها صورتي از خداوند است و به بيان ديگر، وجود هر چيزي، 
وجهي از  خداوند را نشان مي دهد. پس، به بيان ديگر،مي توان گفت كه فقط 

يک حقيقت مطلق وجود دارد و هر موجود ديگري »حقيقت نسبي« دارد. 
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چون نور كه از مهـر جـدا هست و جـدا نيسـت

عالـم همـه آيــات خـدا هست و خـدا نيسـت

در آيينــه بيـنيــد اگــر صــورت خـــود را

آن صـورت آيينــه شـما هست و شـما نيسـت

»عبرت نائينی«

از اين جهت كه درك ذات مقدس خداوند ممکن نيست و ذات الهي فراتر 
از تعريف و توصيف بشري است، نمي توان گفت كه هستي و وجودي دارد كه 
ما مي توانيم آن را بشناسيم؛ اما از آن  جهت كه تجليات او وجود دارند و وجود 
آن ها سايه اي از اوست، تأكيد می شود كه او هست و وجود دارد. بنابراين، 
ذات مقدس خداوند، وجود دارد؛ اما بودن او با بودني كه انسان مي شناسد، 

به كلی متفاوت است.
پس براي اشاره به او می توان به طور قراردادي از واژه ها ي »عدم«1 و »هيچ  
اين  به  نکند.  تداعي  را  تا حد ممکن، هيچ صفتي  استفاده كرد كه  قطبي« 

ترتيب، منظور از هيچ  قطبي، هستی است كه نام و نشان ندارد و قابل ادراك 
و تعريف نيست.2 

سـپاس آن عـدمي را كه هسـت ما بربود       ز عشق آن عدم آمد جهان جان به وجود

به هـر كجا عـدم آيد وجـود كـم گردد       زهي عـدم كه چو آمد از او وجود افزود

                                                                                                                             »موالنا«

1.  توجه شود كه در اين جا »عدم« به معناي نيستي به كار نمي رود.

2.  از تجلي هيچ  قطبي، جهان تک  قطبي به ظهور مي رسد كه قابل ادراك است.
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ب( جهان شناسي
به دليل وسعت بيکران و فراوانی بی نهايت تجليات الهي، بي نهايت جهان 
با مشخصات گوناگون در هستي وجود دارد كه فقط يکي از آن ها »جهان دو 
بر اساس آن  اين جهان، مقدمه ای است كه  با  اوليه  قطبي« است.  آشنايی 

می توان به وحدت در هستی و به جايگاه جهان های ديگر نيز اشاره ای كرد:

جهان دو قطبي

در جهان دو قطبي، انسان با قابليت ها و امکانات دوگانه ای مواجه است كه 
هر يک با ضد خودش )قطب مقابل خود( شناخته مي شود. براي مثال، در اين 
جهان، هر كدام از ويژگي هاي دوگانه ي خوب و بد، هدايت و گمراهی،  عدل و 
ظلم و ... با وجود ديگري مفهوم پيدا مي كند و در يک كالم، اساس اين جهان 

بر دوگانگی و دو قطبي بودن است. 
عامل اين خصوصيات دوگانه،  وجود دو قطب مثبت )خير( و منفي )شر( 
است كه تضاد در جهان دو قطبي را شکل می دهد و در فصل عرفان عملي از 

آن ها تحت عنوان »شبکه ي مثبت« و »شبکه ي منفي« ياد شد.
از جهـان دو بانـگ مي آيد به ضـد       تـا كـدامين را تـو بـاشـي مسـتعد

                                                                                                                »موالنا«
جهاني كه هم اكنون ما در آن زندگي مي كنيم، مقطعی از اين جهان دو قطبي 
است. در حقيقت، جهان دو قطبي، مراتب و مقاطع )جهان هاي( مختلفي دارد 
كه زندگي در آن ها يکي پس از ديگري تجربه مي شود. همه ي ما جهان هايي از 
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اين جهان دو قطبي را پشت سر گذاشته ايم و جهان هاي ديگري از آن را پيش رو 
داريم. ورود ما به جهان دو قطبي از يک مبدأ شروع شده است و چون قرار نيست 
كه همواره از مبدأ دور شويم و به قهقرا برويم، به همان مبدأ نيز خاتمه مي يابد. 

در حقيقت، خداوند از طراحي جهان دو قطبي هدفي دارد كه اگر قرار بود 
اين جهان پيوسته رو به تنزل رود و داراي مسير بازگشت نباشد، به آن هدف 
نمي رسيد.1  به اين ترتيب، مقاطع جهان دو قطبي در دو دسته )مقاطع مسير 
رفت و مقاطع مسير بازگشت( قرار مي گيرند و به دليل اين كه مقاطع مسير 
رفت، عين مقاطع مسير بازگشت نيستند، كل مسير را مي توان به يک چرخه 
)مانند شکل 1-3( تشبيه كرد. از اين جهت، جهان دو  قطبي چرخه اي است كه 
از عوالم مختلفي با خصوصيت دو قطبي تشکيل شده است. شروع تجربه در اين 

چرخه، با تنزل از جهاني است كه به آن »جهان تک  قطبي« مي گوييم. 
در جهان تک قطبي، »وحدت« حاكم است و خصوصيت دو قطبي يا چند  
قطبي وجود ندارد. خط سير ما در جهان دو قطبي، از مبدأ جهان تک  قطبي 
آغاز مي شود و به همان مبدأ ختم مي گردد. البته حركت ما در همه ی مقاطع 
اين چرخه زمانمند نيست. بنابراين، اول و آخر بودن جهان تک  قطبي نيز، به 

معناي اول و آخر بودن از نظر زمانی نيست. 
)فقط در مراتب پايين؛ يعنی جهان هايی از جهان دو قطبي كه كثرت  بيشتري 
دارند و از اين نظر، از جهان تک  قطبي دورتر هستند، »زمان« وجود دارد. براي 
مثال، بر زندگی فعلی كه اكنون در حال تجربه ي آن هستيم، زمان حاكم است؛ اما 
در همين چرخه ي جهان دو قطبي، بسياري از مقاطعی كه تجربه ي آن را پشت سر 

1.  اگر تجليات خداوند همواره فقط از او دور مي شدند، آفرينش، بر اساس طرحي عبث بود.
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گذاشته ايم و بسياري از مقاطعی كه آن ها را تجربه خواهيم كرد، بعد زمان ندارند.(

گذر از عوالم جهان دو قطبي، از نقطه ي آغاز تا نقطه ي مقابل جهان تک 
 قطبي، مسير نزولي چرخه ي جهان دو قطبي را نشان مي دهد و بازگشت از آن 

نقطه تا جهان تک  قطبي، مسير صعودي اين حلقه را به تصوير مي كشد. 
جهان تک  قطبي بر فراز »تضاد«، زمان، مکان و يا هر بعد ديگري قرار دارد. 
اما اساس چرخه ي جهان دو قطبي، تضاد است و اين تضاد، در هيچ بخشي از آن 
حذف نمي شود. در مسير نزولي، تضاد رو به افزايش است؛ اما در مسير صعودي 
رو به كاهش می رود و به سمت صفر ميل مي كند؛ اما هيچ گاه به صفر نمي رسد؛ 

زيرا همان طور كه اشاره شد، اساس چرخه ي جهان دو قطبي، »تضاد« است.
يکي از عوامل افزايش تضاد، وجود ابعاد مختلف مانند زمان، مکان و ... است 
كه در مسير نزولي، يکي پس از ديگري افزوده و در مسير صعودي يک به يک 

حذف مي شوند.

)شكل 3-1(
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در حقيقت، همان طور كه كثرت ابعاد در پايين چرخه ي جهان دو قطبي 
يکسان  اين چرخه  در سراسر  نيز  تضاد  است،  آن كمتر  باالی  در  و  بيشتر 
نيست و در هر يک از مقاطع آن كه از جهان تک  قطبي دورتر باشد، تضاد 

بيشتري وجود دارد. 
به عبارت ديگر، در مسير نزولي چرخه، از وحدت كاسته  شده، بر كثرت 
اين  افزوده شدن  به دليل  افزوده مي شود و همچنين،  تنوع تجليات  و  ابعاد 
كثرت، كثرت ناشي از تضاد نيز افزايش مي يابد و به عکس، در مسير صعودي، 

هم كثرت ابعاد و كثرت انواع و هم كثرت ناشي از تضاد كاهش مي يابد.

 

                                                                                                                             

)شكل 3-2(
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وحدت در هستی 

وحدت اجزاي هستي، حقيقتي است كه نمي توان آن را انکار كرد. به دليل 
اين كه خداوند »يگانه« است، سايه ي او نيز »يگانه« است.1  البته، بهتر است 
بگوييم جهان هستي عکس روي خداوند است كه با يکپارچگي خود، وحدت او 
را نشان مي دهد. كثرتي كه در عالم وجود دارد، خود در وحدت است و در يک 

كالم، اساس عالم بر »وحدت« استوار است.
اگر تو را نظـر موشكاف احـول نيست       نظام عالم كثرت دليل وحـدت اوست

 »صائب تبريزي«

بر پله ي عقل، نگاه هريک از ما به هستي، نگاهي تحت تأثير زمان و مکان 
است. با چنين نگاهی، نوعي از هم گسستگي در اجزاي هستي ديده می شود و 

وحدت آن آشکار نيست. 
زندگي در بُعد زمان موجب مي شود كه ما هر چيزي را جداي از گذشته 
و آينده ي آن و همچنين جداي از امتداد وجودي اش ببينيم. يعني به طور 
طبيعی، هر چيزی در برش هاي زماني جداگانه و متوالي و به  صورت تصاوير 
پي در پي ديده می شود. بعد مکان نيز ما را عادت داده است كه اشيا و وقايع 
را به ترتيب نزديکي به خودمان ببينيم. بنابراين، هرچيزي در مقاطع زماني 
منفک  خود  آينده ی  و  گذشته  از  كه  همان گونه  و  مي شود  تجزيه  مکاني  و 

می گردد، از ساير اجزاي هستي نيز جدا به نظر مي آيد.

1.  امکان ندارد كه  تصوير صاحب تصوير وحدت را نشان بدهد؛ اما صاحب تصوير يکتا نباشد و به عکس، ممکن نيست كه 
صاحب تصوير، وحدت مطلق باشد و تصوير او وحدت نداشته باشد. )وحدت اين تصوير می تواند به صورت كثرت در وحدت 

باشد.(
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بينش جديدي حاصل مي شود.  قرار گرفت،  زمان  از  فراتر  بتوان  اگر  اما 
تصويري كه در صورت حذف زمان، از جهان هستي نمايان مي شود، يک تصوير 
انتزاعي نيست؛ واقعيتي است كه ما با عادت به قوانين زمان از درك آن دور 
شده ايم. اگر ناظري از مرتبه اي از چرخه ي جهان دو قطبي كه فراتر از زمان 
است، به آن بنگرد، نه تنها گذشته و آينده ي هرچيز را يک جا خواهد ديد، بلکه 

ريشه  ي وجودي آن را نيز مشاهده خواهد كرد.
عين حال  در  اما  است،  امکان پذير  پله ي عشق  بر  فقط  تجربه اي  چنين 
مي توان از نظر عقلي نيز تا حدودي صحت آن را بررسي و تأييد كرد. برای 
مثال، اگر بتوانيم به نحوي به يک فرد نگاه كنيم كه  هم زمان، با تمام ابعاد و 
در  كه  مي شويم  مواجه  موجودي  با  ديده  شود،  خود  مختلف  سنين  اشکال 
اعضاي بدن نوعي كشيدگي دارد. يعنی آن چه خواهيم ديد، از شکلی كه در 

يک مقطع زماني از او مي بينيم، به كلی، متفاوت است. 
 اگر بتوانيم همه چيز را در همين  شرايط تسلط بر زمان ببينيم )تا نزديک ترين 
منشأ وجودي هر چيز به عقب برگرديم( همه ی اجزاي هستي را منطبق بر 
آن چه از آن به وجود آمده اند، مي يابيم. در اين منظره، حتي گونه هاي مختلفي 

از موجودات، بر ريشه هاي مشتركي منطبق مي شوند. 
را  آن ها  كه  مي كند  آشکار  موجودات  ميان  را  پيوندهايي  انطباق ها  اين 
همچون شاخه هايي منشعب از شاخه هايي ديگر با تعداد كمتر نشان مي دهد. 
اگر باز هم به عقب باز گرديم، انشعاب ها در اتحاد بيشتري پديدار مي شوند 
و براي مثال، در جايي »هوشمندي حاكم بر جهان هستي« به عنوان وجه 
مشترك موجودات جهان دوقطبی، پيوستگي، همبستگی و وابستگی همه ي 
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آن ها به يکديگر را نشان مي دهد.1  كم كم با انطباق همه ي اليه هاي وجودي 
شاخه ها  همه ي  كه  مي شود  پديدار  درختي  صورت  يکديگر،  بر  موجودات 
را در اتصال با يک تنه نشان مي دهد و آشکار مي كند كه ارتباط، اتحاد و 
نسبتي ميان همه ي اجزاي آن برقرار است. اين درخت را »تک درخت جهان 

دوقطبی«2 مي ناميم.

با توجه به اين يکپارچگی و وحدت، همه ي اجزاي هستي اجزاي يک »تن 
واحد« بوده، هركدام در ارتباط با يکديگر از اهميت ويژه اي برخوردار هستند. اگر 
انسان به درك اين وحدت برسد، ديگر به وجود هيچ چيزي در جهان هستي 
اعتراض نخواهد كرد و به لزوم هر يک از اجزای اين مجموعه ی عظيم پی خواهد 
و  نيست  بيهوده  پديده اي  و  مخلوق  هيچ  كه خلق  كرد  او درك خواهد  برد. 

جزئي ترين اجزاي عالم نيز در تحقق بزرگ ترين اهداف خلقت نقش دارند.
انسان ناآگاه مانند  گيالسي بر شاخه ي درخت است كه خود را مستقل از 
گيالس مجاورش مي داند و حتي بي اطالع از نقش برگ و ريشه و ساير اجزا 
فقط وجود خود را به عنوان ميوه، مهم و معتبر مي داند و نمي داند كه وجود او 
در گرو وجود ساير اجزاي درخت است و بدون آن ها هرگز وجود نداشت كه 

بخواهد به خود ببالد.3  
برعکس، ادراك تن واحد هستي چنان بينشي به او مي بخشد كه  نه تنها 

1.  »هوشمندي حاكم بر جهان هستي«، منشأ اجزای ياد شده است كه از ماده، انرژی و آگاهی تشکيل شده اند. )به كتاب 
»انسان از منظری ديگر« مراجعه شود.(

2. شجره

3.  بدون وجود ساير موجودات هستي، هرگز ممکن نبود كه انساني وجود داشته باشد و نه تنها او با وجود آن ها معنا پيدا مي كند، 
بلکه در جوار آن ها مي تواند به كمال برسد و اشرف مخلوقات شود.
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حضور هر تجلي الهي در جهان هستي را داراي اهميت ويژه اي مي داند، بلکه ديگر 
به هيچ مخلوقي ظلمي روا نمي دارد؛ زيرا همه چيز را پاره ي تن خود مي يابد. او با 
ادراك اين تن واحد، به اين حقيقت مي رسد كه هستي او وسعتي دارد كه همه ي 

آن ها را در بر مي گيرد. 
البته، حقيقت كلي وجود همه ي انسان ها نفس واحدی است كه »آدم« 
نام دارد.1 آدم در بدو ايجاد در جهان تک قطبی و با توجه به ديد فرا زمان 
خود در اين مرحله، با تک درخت جهان دوقطبی مواجه شد. او از همان آغاز 
زوجی نيز داشت كه بخشی از همين درخت و مجموعه ای از ملزومات وجود 

او محسوب می شد. 
ديدن اين درخت، به آدم نشان داد كه با رفتن به سوي آن، براي او امکان 
سير در مراحلي وجود خواهد داشت كه وي را به آگاهي و كمال مي رساند. 
همراهی زوج آدم كه كالبدهای مورد نياز او در هر مقطع از چرخه ی جهان 
دوقطبی است نيز برای پيمودن اين مسير ضرورت داشت. بنابراين، جايی كه 
آدم نزديک شدن به درخت را انتخاب كرد، آغاز مسير نزولی چرخه بود كه در 
آن، زوج او نيز با او همراهی می كرد و به بيان ديگر، انتخاب آدم، انتخاب هبوط 

او و زوج او در جهان دوقطبی بود. 
او دست از ناز و نعمت جهان تک قطبی كشيد و با نزديک شدن به آن 
درخت )بستر حركت در جهان دوقطبی(، اين طور انتخاب كرد كه از حضور 
)بهشت  بود  نرسيده  به ظهور  و  بود  بالقوه  آن  در  او  آگاهي  بهشتي كه  در 
)بهشت  مي يافت  آن دست  به  آگاهي  با  كه  بهشتي  در  تا حضور  ناآگاهی( 

1.  در اين جا منظور از »آدم«، آدم نبي )ع( نيست. مجموعه ي انسان ها در همه ی ادوار، جلوه های متعدد آدم هستند و  حضرت 
آدم )ع( نيز يکي از آن ها محسوب مي شود.
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آگاهی(، به سختی و تکاپو افتد. وی با پيمودن اين مسير، به وجود درختي 
كه در شرايط فرا  زمان مشاهده كرد، معنا داد و از اين نظر می توان گفت 

همه ی هستی طفيل وجود او است. 
نکته ای كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه اين درخت نيز، خود تنها 
يک منظره از همه ی مناظر هستي است كه در مجموع، تصوير يکتايی از خالق 

خود را نشان مي دهند.1 

جهان تک  قطبي و جهان هاي ديگر

جهان هستي وجود مستقلي ندارد و به منزله ي تصويري از حقيقتي بي نهايت و 
غير قابل تصور و تعريف است. به زبان ساده، جهان هستي تجلي »هيچ قطبی« است. 
وقتي جهان هستي را تجلي و عکس روي »او«2 مي يابيم، با ويژگي هايي از آن مواجه 
مي شويم كه نشان مي دهد نه تنها وجود مستقلي ندارد، بلکه با عظمتش، عظمت 
خالق خود )صاحب تصوير( را معرفي مي كند. همچنين، از سويي وحدت و يگانگي 

خالق را به نمايش مي گذارد و از سوي ديگر بي كراني او را نشان مي دهد.
ممکن نيست كه هيچ قطبی، بي كران و بي نهايت باشد؛ اما دامنه ي تجليات 
»او« محدود باشد. به همين دليل، ممکن نيست كه تجليات »او« فقط شامل 
جهان »دو قطبي« و اجزاي آن باشد. اگر تجليات »او« را محدود به جهان دو 

قطبي بدانيم، در حقيقت، »او« را محدود كرده ايم.

1. در اين جا مجموعه ی اجزای جهان دو قطبي به يک درخت تشبيه شده است. هر يک از جهان های ديگر غير از جهان 
دوقطبی نيز از منظر فرا زمان به صورت تک درختی ديده می شود كه با ويژگی خاص خود، سايه ی منحصر به فرد ديگری از 
جهان تک قطبی است. از سوی ديگر، مجموعه ی جهان دو قطبي و همه ي جهان هاي ديگر )كه هر كدام، سايه ای يگانه از جهان 

تک قطبی اند( با هم در وحدت هستند و در كنار هم، مظهر يکتای خالق يکتا می باشند. 

2.  ذات خداوند: هيچ قطبی
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n« در هستی جهان هاي بي شماري وجود دارد كه به صورت چرخه هاي
قطبي«، عظمت حق را به تصوير مي كشند. هريک از اين بي نهايت چرخه از 
طريق سه جهان تک  قطبي كه تجلي جهان »هيچ  قطبي« هستند، به وجود 
آمده اند. اگر بخواهيم از اين واقعيت به ساده ترين صورت تصويرسازي كنيم، 

شکل 3-3 ترسيم مي شود. 
هر چرخه اي سايه ي جهان تک قطبي مربوط به آن چرخه است. در اين 
جهان تک  قطبي، اطالعات جزئيات همان چرخه وجود دارد. جهان تک قطبي 
ديگري كه مجموعه ي اين جهان هاي تک قطبي )مربوط به هر چرخه(،  تجلي 
و سايه ي آن هستند، داراي امکان طرح جزئيات جهان هاي n قطبي بوده، 
نيز سايه ي جهان تک  قطبي ديگري است )كه در آن، يکپارچگي  خودش 

حاكم است و هنوز جزئيات يا چگونگي طراحي آن ها معلوم نيست(.
به بيان ديگر، از تجلي جهان »هيچ  قطبي«، جهان »تک  قطبي« يک پارچه اي 
پديدار شده است. به اين عالم، »وجود اول« مي گوييم. از تجلي »وجود اول«، 
جهان تک  قطبي ديگري به وجود آمده است )كه معلومات و ايده ي مربوط به 
خلق جهان هاي تک  قطبي حلقه ها را در خود دارد(. اين عالم، »وجود دوم« نام 
مي گيرد. »وجود دوم« جهان تک  قطبي مخصوص هر يک از حلقه ها را متجلي 
مي كند. هر كدام از اين جهان هاي تک  قطبي كه در آن، جزئيات مربوط به هر 

حلقه معلوم است، »وجود سوم« ناميده مي شود.
سه  قطبي«    n« جهان  هر  تا  »هيچ  قطبي«  جهان  از  ترتيب،  اين  به 
مرتبه ي وجودي هست كه هر كدام، جهان »تک  قطبي« محسوب مي شوند 

و در آن ها تضادي وجود ندارد.
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ج( هستي بخشي
توضيحات مختصر اين بخش، اشاره ای به نقش و چيستي هريک از عوالم 

وجود و عوامل به وجود آورنده ي آن ها است.

مراتب وجود و عقل

هريک از سه جهان »تک  قطبي« كه توضيح داده شد، عالَم »علم الهی« 

)شكل 3-3(
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هستند و وجود هركدام از آن ها نسبت به وجود حلقه هاي n قطبي كه بالفعل 

هستند، بالقوه است.1  
به دليل اين كه طراحي اجزاي هر حلقه ي n قطبي، محصول اين سه جهان 

)عالم( تک قطبي است، می توان هركدام از اين سه عالم را »عالم عقل« ناميد.
)كه خود، حاصل عشق  قطبي  از هيچ  يافته  تجلی  عالم  اولين  بنابراين، 
است(2  »وجود اول« بوده، »عقل اول« ناميده مي شود. وجود اول، علم كلي 
است كه در آن ايده ي آفرينش نقش بسته است. مخلوق وجود اول، »وجود 

دوم« يا طرح كلی عوالم n قطبي است. وجود دوم، »عقل دوم« نام دارد.
 مخلوق وجود دوم، »وجود سوم« است. هركدام از اجزای وجود سوم، عالَم 
علم و اطالعات يکی از بی نهايت عوالمی می شود كه به آن ها عوالم n قطبي 
می گوييم. اگرچه در شکل 3-3 به منظور رعايت سادگی در تصوير سازی، 
هر يک از اين اجزا به صورت مجزا به نمايش در آمده است، پيوستگی آن ها 
يکپارچگی اين عالم را حفظ می كند. همچنين، در هر يک از اين اجزا، همه ي 

اجزاي حلقه ی  n قطبي مربوط به آن وجود دارد. 
وجود سوم، »عقل سوم« نيز ناميده می شود و جهان  مخلوق آن، بالفعل 
است. براي مثال، از آن بخش از عقل سوم كه مربوط به جهان دوقطبي است، 

جهان دوقطبي پديدار مي شود. 
از جهان هاي n قطبي، مخلوق  همه ی اجزاي جهان دوقطبي و هر يک 
معلوم مي شود كه  بعد  توضيحات بخش  با  البته،  چهارم محسوب مي شوند. 

1. مانند نسبت بين دانه و ميوه كه می توان گفت دانه، وجود بالقوه ی ميوه است و ميوه وجود بالفعل دانه.

2.  به بخش »هستی بخشی« مراجعه شود.
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همه چيز فقط محصول عقل نيست و براي مثال، خود تجليات موجود در جهان 
دوقطبي، به دو بخش تقسيم مي شوند. يک دسته از اين تجليات فقط محصول 
»عقل« هستند و دسته ي ديگر )انسان ها( دو بعد ظاهري و باطني دارند. بخش 
ظاهري وجود آن ها از تجلي عوالم باالتر عقل به وجود آمده است و حقيقت 

اصلي وجود آن ها منشأ ديگري دارد كه به آن اشاره خواهد شد.
اما براي سادگي فهم مي توانيم بگوييم كه همه ي مخلوقات جهان دوقطبي 
مخلوق چهارم هستند و آثار آن ها، مخلوق پنجم است. براي مثال، انسان داراي 
غير مستقيم  يا  به طور مستقيم  است كه  آثار ديگري  و  احساسات  خياالت، 
مخلوق او به شمار می رود و حتی در خواب او تأثير دارد. خياالت و احساسات 
هر كسي ساخته و پرداخته ي خود او است؛ زمينه سازي ها و برنامه ريزي هاي 
دروني و نحوه ي زندگي و تفکر هر انسان، نقش تعيين كننده اي در خواب او 
دارد و اشتياق و طلب او به  صورت انواع دعا و نفرين به ظهور مي رسد. به اين 
ترتيب، همه ي آثار افکار و اعمال انسان، مخلوق او هستند و »مخلوق پنجم« 

ناميده مي شود.
حتي خود مخلوق پنجم نيز در جهان هستي اثرگذار است و به همين لحاظ، 
خالق محسوب مي شود. انسان با هر انديشه، كالم و رفتار خود، تشعشعاتی 
شعوری )مثبت و يا منفي( به هستي القا مي كند و اين شعور القا شده، بازتابی 
برای عالم هستي مادی خواهد داشت. يعني برآيند شعوري كه همه ي انسان ها 
به عالم هستي القا مي كنند، روح صلح و وحدت و يا روح ظلم و نقمت را بر 
آن حکمفرما مي كند. بنابراين، اثر شعور القا شده از سوي هر انساني، »مخلوق 

ششم« است.
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)شکل5-3 به فهم مطالب اين بخش و بخش »عشق در هستي« كمک 

مي كند.(

عشق در هستي

ذات مقدس خداوند، هستي را با »عشق« متجلي كرده است1 ؛ يعنی در 
نظام آفرينش، هر حركتی كه موجب ظهور يک جهان و اجزای آن می شود، بر 

مبنای عشق است و آفرينش بر مبنای عشق نيازمند هيچ دليلی نيست.2 
در ازل پـرتـو حسنش ز تجلي دم زد       عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد 

»حافظ«                                                                                                                             

با توجه به اين كه عامل تجلي، چيزي جز عشق و رحمت خداوند نيست، 
هستي  را  اول  وجود  و  شده  جاري  هيچ قطبي  عالم  از  اول،  محبت  و  عشق 
بخشيده است؛ عشق و محبت دوم، از وجود اول سرچشمه گرفته و وجود دوم 
را متجلي كرده است و عشق و محبت سوم، از وجود دوم نشأت يافته و وجود 

سوم را خلق كرده است.  
اما از اين سه وجود )كه طرح جهان های n قطبی را در خود دارند(، در 
وجود چهارم )جهان های n قطبي( پرده برداري شده است. يعني  اين سه وجود 
پنهان، در وجود چهارم جلوه گري مي كنند و عامل اين تجلي، عشق و محبت 
چهارم است. در جهان دوقطبی)يکی از جهان های n قطبی(، عشق و محبت 

چهارم، چيزي جز حقيقت وجود »آدم« نيست. 

1.  به  همين دليل در يکی از نگاه های دينی، خداوند، عشق و محبت است. )البته، بايد توجه داشت كه منظور از اين سخن، 
صفت بخشيدن به »هيچ قطبي« نيست و فقط توصيف تجلي آن است.(

2.  آفرينش، نيازی از خداوند بی نياز برطرف نمی كند.
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اين نظاِم سلسله مراتبي عقل و عشق، همچنان ادامه مي يابد و دو ستون 
مختلف از انواع عشق و عقل ايجاد مي كند كه در كنار هم، بناي هستي را 
)در موضوع  ميان عقل و عشق  ارتباط  بيشتر  بررسي  براي  استوار مي كنند. 

هستي شناسي( توجه به اين نکات نيز الزم است:
1-  برپايي ساختار و نظام وجود چهارم به  عهده ي كارگزاراني است كه از 
عشق چهارم پديدار شده اند. در جهان دوقطبي، هوشمندي حاكم بر آن، وظيفه ي 
ايجاد را به عهده دارد. يعني حقيقت متعالي آدم )عشق چهارم( عامل پيدايش اين 
هوشمندی كل است و اين هوشمندی عالمي را به وجود مي آورد كه سايه ي عقل 
و از جنس عقل است.1 با فراهم شدن اين بستر، كثرات آدم )انسان ها( عشق پنجم 

را در اين عالم )وجود چهارم( جاري مي كنند.2  )شکل3-5(
2-  هر عالمي از عشق پديد مي آيد و نتيجه ي آن است؛ اما در عين حال، 
خود از عشق بي خبر است.3  از طرف ديگر، وجود اول تا سوم فقط طرح پديدار 
شدن هستي را در خود دارند و اين پديداري، با به صحنه آمدن عشق چهارم 
)آدم( انجام مي شود. يعني، چهره ي عوالم تک قطبي در آيينه ي »وجود چهارم« 
آشکار مي شود و اين، در اثر جاري شدن »عشق چهارم« است؛ در حالي كه 

خود عالم چهارم از جنس عشق نيست.
جلوه اي كرد رخش ديد ملک عشق نداشت                           عين آتش شد از اين غيـرت و بر آدم زد   

                                                                                                                              »حافظ«                                                                                                                                           

1.  وجود اول تا سوم كه طرح هستي را در خود دارند، عقل ناميده مي شوند و هرچه در هستي ظهور دارد، تجلي عقل است. به 
همين دليل، هرچيزي كه به وجود آمده است، مرتبه ي تنزل يافته ي آن محسوب می شود.

2. براي مثال، جسم انسان از جنس عوالم عقل است؛ اما خود او از جنس عشق.

3.  مانند ساعتی كه خود زمان را نشان می دهد ولی از درك زمان عاجز است



 انسان و معرفت

210
     به بيان ديگر، اگر به نقش و حضور »عشق« در تجلي هستي دقت كنيم،  
در مي يابيم كه »عقل«، وجود خود را مديون »عشق« است و »عشق« تجلی 

خود را مديون »عقل«. 
3-  در آفرينش، »عشق« پنهان و رازآلود است و نتيجه ي آن كه عوالم 
»عقل« است، از وجود آن خبر مي دهد. به بيان ديگر، عوالم و اجزاي آن ها 
بخش پيدای خلقت هستند كه به آن ها »شاهد بازاري« مي گوييم و مراتب 
مختلف تجلی عشق )از جمله انسان( بخش پر رمز و راز خلقت هستند كه 

»پرده نشين« محسوب می شوند.
در كار گالب و گل حكـم ازلي اين بود       كين شـاهد بازاري و آن پرده نشـين باشد

                                                                                                                              »حافظ«
4-  خصوصيت ديگر عشق اين است كه عالوه بر تجلي گري و هستي بخشي، 
در بازستاندن هستي هم ايفاي نقش مي كند. از اين جهت، عشق خداوند شامل 

دمش به هستي )رحمانيت( و بازدمش آن )رحيميت( است. 
)در صورتي كه پس از هستی بخشيدن به همه ی مراتب و موجودات عالم، 
بازگشت آن ها تحقق نمی يافت، اين نتيجه به دست مي آمد كه عوالم باالتر فقط 
ميل به تنزل دارند و به سمت منهاي بي نهايت در حال نزول هستند. در اين 
صورت، چارچوب خلقت بر مبناي كمال تعريف نشده بود؛ زيرا همه  چيز در 
حال دور شدن از كمال مطلق بود؛ اما حقيقت، گواه هدفمندي و كمال محوري 

خلقت است.(
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5-  با توجه به اين كه ماهيت همه ي عوالم )و جزئيات آن ها( عقل است 
كه از دل »عشق« پديد می آيد، همان طور كه مراتب مختلف عقل با يکديگر 
و همه ی مراتب عشق نيز با هم ماهيت يکسانی دارند، هر مرتبه اي از عشق 
و عقل پديد آمده از آن نيز با هم سنخيت دارند و اگر غير از اين بود، هستي 

وحدت نداشت. 
6-  آفرينش و ايجاد، بر چارچوب سازمند و هدفمندي استوار است. اين 
نظام مندي، حکمتی است كه می توانيم در اصطالح آن را »منطق« بناميم. اگر 

)شكل 3-4(



 انسان و معرفت

212
سازمندي و هدفمندي آفرينش )منطق( را در نظر بگيريم، می توان هر يک از 
عقل و عشق را بر مبنای »منطق« تعريف كرد. در اين صورت، رابطه ي آن ها با 

يکديگر بهتر معلوم مي شود.
»عشق« انگيزه ي خلق منطق است. اين انگيزه وقتي مؤثر واقع مي شود 

خلق  قابليت  باشد.  داشته  وجود  آن  بردن  به كار  و  منطق  ايجاد  قابليت  كه 
منطق، »هوش«؛ و توان به كار بردن آن، »عقل« است. به اين ترتيب، هر يک 
از تجليات الهي محصول و نتيجه ي به كار بردن منطق است و در ايجاد آن، 

عشق، هوش و عقل نقش دارند. 
تا  به هستي هوشمندي مي دهد  بازگشت(،  و  براي رفت  عشق )كششي 
نحوه ي جاري شدن آن )عشق( را طراحي كند و هوشمندي، عقل را مي آفريند 

تا با پيدايش عقل، اين طرح اجرا شود.
)شکل 5-3 به فهم رابطه ي ميان انواع عشق، هوش و عقل كمک مي كند.(

7-   در هر يک از عوالم n قطبی، »عشق« متناسب با اين عوالم است. برای 
مثال، در عالم دوقطبی، عشق دوگانه می شود. يعنی، به دو قطب مخالف تجزيه 

و به صورت دوگانه )محبت و نفرت( متجلی می گردد.
نور  اين  است،  گرفته  فرا  را  هستي  همه ي  عشق،  عظمت  اگرچه    -8
هستي بخش، تنها فروغ تابيده از عالم »هيچ قطبي« نيست و ذات مقدس حق، 

عوامل ديگري نيز براي ظهور دارد كه شناخته نشده است. 
اين همه عكس می و نقش مخالف كه نمود       يک فروغ رخ ساقی است كه در جام افتاد

»حافظ«
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دانستن اين موضوع فقط به ما يادآوري مي كند كه عظمت خلقت فراتر 
از آن است كه به تصور در آيد و آگاهي از هر بخش آن، ما را به اين حقيقت 

نزديک مي كند كه:
نادانــم1  كـه  همـي  بدانــم  كـه  مـن        دانـش  رسـيد  بدانـجا  تـا 

1.  اين ناداني، ناداني ارزشمندي است كه در عرفان اهميت دارد و مانند بي اطالعي محض نيست.
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)شكل 3-5(
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كاروان در  كاروان  رب  يــا  هسـت  زمان         هر  هستي  و  بـود  تا  عـدم  از 

است پيمودن  همين  بودن  عدم،  تا  است        بودن  اين  از  رفتـن  بودن  رمز 

»؟«

اركان هستي

يک  هر  تداوم  و  گرفتن  شکل  در  كه  هستند  كارگزارانی  هستی،  اركان 
اركان، عوامل جاری كننده ی تجليات در هر عالم  اين  از عوالم نقش دارند. 
هستند. زيرا از هر جزء كوچک گرفته تا هر يک از عوالم تک قطبي، همه چيز 

به واسطه ي آن ها به وجود مي آيد.
در همه ی عوالم، اين اركان، »ملک« نام می گيرند. در عالم دوقطبی، مالئک 
نتيجه ی »هوش« و جاری كننده ی آن هستند. براي مثال، »هوشمندي حاكم 
بر جهان دو قطبي« ملکي است كه از »هوش چهارم« حاصل مي شود تا اين 
فيض الهي را در اين جهان جاري  كند و علم سه عالم باالتر وجود را به »جهان 
دوقطبي« انتقال  دهد. مالئک ديگِر جهان دوقطبي، تجليات و زيرمجموعه ي 

اين ملک هستند و در مراتب پايين تري نسبت به آن قرار دارند. 
به اين دليل كه همه ي انواع تجليات عقل)در جهان دوقطبي(، سايه ي عقل 
باالتر خود و منشأ عقل پس از خود هستند،1  هركدام از آن ها نيز يک ملک 
به شمار مي روند. بر اين اساس، انواع واحد هاي ماده و انرژي كه از جنس عقل 
هستند نيز از مالئک محسوب مي شوند. اما ناشناخته بودن عوالم بعد از ماده و 

1.  البته، هر مرتبه ای از عقل، حاصل مرتبه ای از هوش است؛ اما اين مطلب نظر به ستون مراتب عقل بيان شده است.
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انرژی باعث می شود كه توصيف اين حقيقت دشوار گردد.1  ...

مالئک »جهان دوقطبي« بر اساس عملکرد خود در اين چند دسته قرار 
مي گيرند:

را  دوقطبي«  قوانين »جهان  دوقطبی«  بر جهان  1-  »هوشمندی حاكم 
ايجاد می كند.

2-  دسته ای از مالئک، مجری قوانين حاكم بر عالَم هستند كه شاخص هاي 
عقل را ارائه مي دهند. يعني، اثر عقول باالتر را آشکار می كنند و وجود آن ها را 
به اثبات مي رسانند. مانند مجری قانون روزی رسانی )ميکائيل(2  و مجری قانون 

تولد و مرگ )عزرائيل(3  و  ... كه تدبير امور نام برده را به عهده دارند.
جهان  مادی  بخش  نگهدارنده ي  ستون هاي  آن ها،  از  ديگر  گروهي    -3  
هستند. مانند ميدان گرانشي، ميدان الکترومغناطيسي، ميدان هسته اي ضعيف، 

ميدان هسته اي قوي و ... و هر عاملی كه آن ها را بر پا می دارد.
عامل اصلی برقراری، ايستايی و تداوم كيهان )جهان هستی مادی(، تضاد 
است. آنچه به عنوان تضاد، اين وظيفه را به عهده دارد، ويژگی هايی همچون 
و همچنين،  بودن(، هم رديفی، سبقت  همراه  يا  مقابل  و  )مکمل  بودن  زوج 

1.  از آن جا كه خداوند نامحدود است، تجليات او نيز نامحدود است. بر اين اساس، عالم محصور در هر اتم نيز يک جهان 
نامحدود به شمار می آيد كه تا بی نهايت در دل خود عوالمی دارد. هر يک از اين عوالم نيز، در درون خود عوامل جاری كننده ای 
دارد كه مالئک نام می گيرند. بنابراين، يک اتم، عالمی عقالنی است كه مجموعه ای از مالئک نيز محسوب می شود. يعنی، يک 

اتم، انتهای تجليات الهی نيست.

2.  به مبحث »نحوه ی دريافت آگاهی« در بخش »عرفان عملی« مراجعه شود.

3.  هر چيزی به خودی خود تحت تأثير آنتروپی است و به طور طبيعی رو به زوال می رود. البته، هر حادثه ای كه بتواند در 
ميانه ی اين روند، موجب زوال آن شود نيز عامل ديگری )عامل غيرطبيعی( برای پايان برقراری آن محسوب می شود. بنابراين، 
به طور طبيعی، در هر چيزی سرآمدی معين نهفته است و به بيان ديگر، هيچ چيزی نيست كه ضد خود را در خود نپروراند؛ 
اما به غير از اين اجل معين و طبيعی، ممکن است در اثر عوامل بيرونی، با اجل ناگهانی، دچار تبديل وضعيت شود. در هر دو 

صورت، تحقق هر يک از قوانينی كه منجر به اين زوال می شود، جلوه ای از عزرائيل است.
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دمش و ربايش است كه در مجموع، تعادل كيهان را حفظ می كنند. برای مثال، 
الکترون و پوزيترون، با حركتی مخالف جهت يکديگر، به ساختار اتم تعادل 
می بخشند؛ در جريان الکتريکی، صف كشيدن و رديف شدن الکترون ها تعادل 
اين جريان را حفظ می كند و يا حوزه های الکترو مغناطيسی، حاصل تعادل 

ناشی از دمش و ربايش است.
يکی از نمونه های سبقت را نيز می توان در حركت زمين و ماه نسبت به 
يکديگر شناسايی كرد. حركت ماه نسبت به زمين دورانی نيست و تحت تأثير 
جاذبه ی زمين و حركت انتقالی آن، وضعيتی همچون شکل ... را دارد. ماه در 
اثر جاذبه ی زمين، به سرعت به سوی مسير حركت انتقالی آن حركت می كند 
و در محلی از اين خط سير با آن تالقی دارد كه هنوز زمين به آن نرسيده است 
)وضعيت 2(. سپس در اثر سرعت بااليی كه تحت تأثير اين جاذبه ايجاد شده 
است، از اين محل می گذرد و به حركت در مسير مواج خود ادامه می دهد. موجی 
بودن حركت ماه و زمين مربوط به تأثير آن دو بر يکديگر است. تأثير متقابل 
زمين و ماه بر يکديگر يکسان نيست و چون جرم زمين بيشتر است، دامنه ی موج 
حركت آن، كوتاه تر از دامنه ی موج حركت ماه می باشد. همچنين، اختالف جاذبه، 
عامل سرعت يافتن حركت ماه و سبقت گرفتن آن از زمين می شود )قبل و بعد 
از وضعيت 1 كه قرص كامل ماه ديده می شود و وضعيت 3 كه در ميانه ی مدت 
زمان ناپيدايی ماه در آسمان است1(. اين سبقت گرفتن، كارگزاری برای پايداری 

نسبت فضايی ماه و زمين در حركت منظمی است كه به آن اشاره شد.

1.  در طول مدت چهارده روزه ی A، ماه در آسمان شب ديده می شود و در طول مدت چهارده روزه ی B، در شب قابل مشاهده 
نيست.
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4-  تعداد ديگری از مالئک نيز پديده هايي هستند كه به عنوان تجلي عيني 
قوانين، وجود عقل را نشان مي دهند. مانند اتم ها كه در شکل گرفتن بخش 

مادي خلقت )در جهان دوقطبي( نقش خود را ايفا مي كنند.
با تجلی هوشمندی كل در جهان تضاد )جهان دوقطبي(، مالئک اين جهان به 
وجود آمده اند. اين هوشمندي مانند نور بي رنگي كه به منشوری مي تابد و تابش 
رنگي ايجاد مي كند، با رسيدن به جهان دوقطبي، به صورت دو جلوه ی مختلف 

منعکس شده است كه »هوشمندي مثبت« و »هوشمندي منفي« نام دارند. 
به همين دليل، عالوه بر اين كه همه ي اجزاي جهان دوقطبي، از تابش هاي 
گوناگون هوشمندی كل حاصل شده اند؛ نقش هوشمندی در مقابل انسان به 
نحو دوگانه ای )منفی و مثبت( ظاهر می شود كه او را در دو جهت كمال و ضد 

كمال سوق می دهد. 
شد جنگ  در  موسي اي  با  موسي اي  شد        رنگ  اسيـر  بي رنگي  كه  چـون 

دارنـد آشـتـي فـرعـون  و  دانشي       موسـي  كان  رنگي رسي  بي  به  چون 

                                                                                                                     »موالنا«

)شكل 3-6(
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به بيان ديگر، از آنجا كه همه ی اجزای جهان دوقطبی را هوشمندي كل 
شکل مي دهد، اين هوشمندي، عامل پيدايش شعور و ضد شعور، انرژي و ضد 
انرژي، ماده و ضد ماده1 و همه ي نيروها و قوانين مکمل در هستي شده است. 
اين  اساس،  بر همين  و  است  نقش هوشمندی كل، دوگانه  انسان،  برای  اما 
هوشمندی در جهان دوقطبی به صورت دو ملک با اسامی »هوشمندی مثبت« 
و »هوشمندی منفی« شناخته می شود كه به ترتيب، حركت انسان به سوي 

»كمال« و »ضدكمال« تحت تأثير آن دو انجام مي شود. 
اگر تصور عاميانه درباره ي مالئک را كنار بگذاريم، مي توانيم همه ي موضوعات 
ديگر مربوط به آن ها را نيز واقع بينانه تر بررسي كنيم. براي مثال، منظور از 
بال هاي مالئک، بازوهاي عملياتي اين كارگزاران است كه در مورد بعضي از 
ديگر،  بعضي  مورد  در  و  باشد  معنوي  كاركردهاي  به  مربوط  مي تواند  آن ها 
مي تواند ابعاد مادي مانند ابعاد جهان هاي دوبعدي، سه بعدي، ... و همچنين، 

ميدان هاي مختلف گرانشي، الکترومغناطيسي، ... و يا حتي اربيتال ها باشد. 

1.  هر يک از دو زوج شعور و ضد شعور، انرژي و ضد انرژي و ماده و ضد ماده، مکمل يکديگر هستند؛ نه ضد يکديگر.

)شكل 3-7(
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در شرح وظيفه ي مالئک، انقباض و انبساط و باال رفتن و پايين آمدن هم 
وجود دارد. نمونه ای از نقش مالئک در قبض و بسط مادی، اعمال نيرويي است 
كه بخش مادي جهان را به سوي بيشترين انبساط مي كشاند و وارد آوردن 
نيرويي ديگر كه در مرحله اي پس از اين انبساط، آن را به بيشترين حد انقباض 
مي رساند. كارگزاران هستي )مالئک( باعث مي شوند كه اين انقباض و انبساط، 

به طور مکرر اتفاق  افتد.
اين  ايجاد  با  كه  دارند  نقش  فرايند »شرح صدر«  در  مالئکی  همچنين، 
بسط )گشايش( معنوی، آمادگي دريافت آگاهي هاي الهي را افزايش مي دهند و 
مالئکی در بسته شدن راه الهام و آگاهي مثبت )بسته شدن قلب( ايفای نقش 
می كنند كه با ايجاد اين قبض )گرفتگی( معنوی، بخشی از قانون بازتاب را 

كارگزاری می كنند.
تمثيل پايين آمدن مالئک و باال رفتن آن ها )در امور معنوي( نيز حاكی از 
ايفای نقش آن ها در ارتقاي انسان است. هوشمندی كل در عالم وحدت قرار 
دارد و انسان ها در عالم كثرت هستند و مرتبه ي عالم كثرت، پايين تر از عالم 
وحدت به شمار می رود. بنابراين، مالئکي همچون ملک آگاهي و الهام، با تنزل 

از آن مقام باال به كمک افرادي مي آيند تا آن ها را  عروج دهند و باال ببرند. 
با اين حال، بايد توجه داشته باشيم كه نوع مأموريت مالئک ارزش آن ها 
را نسبت به هم كمتر يا بيشتر نمي كند و  مشهورتر بودن بعضي از كارگزاران 
هستي، نسبت به بعضي ديگر، به معناي تقدس بيشتر آن ها نيست. هر يک از 
مخلوقات الهي وجه او هستند و همان طور كه خود او مقدس است، تک تک 

آن ها نيز تقدس دارند. 
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نکته ي آخر درباره ي مالئک اين است كه همه ي انواع اين كارگزاران الهي، 
همواره جاري كننده ي اراده  و اذن او هستند و ايفاي نقش بي چون و چراي 
آن ها، تسبيح و تقديسي است كه در آن، خلل و كوتاهي صورت نمي گيرد و 
برتری يا فروتری هيچ كدام نسبت به ديگري اثبات نمي شود. آن ها به طور ثابت 

در حال اين عبادت هستند و از وظيفه ي خود فراتر يا فروتر نمي روند. 
به بيان ديگر، هر جزء هستي، به عنوان يکي از جلوه هاي »عقل كل«1 ، 
بخشي از آن را در هستي بازتاب مي دهد و اين بازتاب كه تبعيت از اراده ي 

خداوند است، عبادت )و سجده ي( آن جزء محسوب می شود.2 

2-  انسان شناسي
براي شناسايي انسان و جايگاه او در هستی، الزم است كه هم ابعاد وجودي 
او مورد بررسي قرار بگيرد و هم مراحل سير او و نهايت حركت كمالي كه براي 

وی در نظر گرفته شده است، مطالعه شود. 
منظور از »انسان« جلوه ی »آدم« است. آدم كسي است كه در كل زمينه ي 
چرخه ی جهان دوقطبی حركت مي كند تا به غايت مطلوب خود برسد و بينهايت 
جلوه ی متنوع دارد كه كثرات او به شمار می روند و مجموعه ی انسان ها هستند. 
البته، می توان در هر يک از مراحل حركت انسان در چرخه ی جهان دوقطبی، 

نام مخصوصي برای او در نظر گرفت.3  

1.  هوشمندی كل

2. بخش مادی وجود انسان نيز يکي از مظاهر عقل كل است؛ اما از آن جا كه حقيقت وجود او از عشق و عبادت او اختياري است، 
عبادت او با عبادت ساير اجزاي هستي يکسان نمی باشد.

3.  برای مثال، می توان انسانی كه درگذشته و به برزخ وارد شده است را »كالبد ذهنی« ناميد.
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الف( ابعاد وجود انسان
بر اساس اين كه از چه منظري به ابعاد مختلف وجود انسان نگاه  شود، مي توان 
اين ابعاد را در تقسيم بندي هاي متنوعي مورد شناسايي قرار داد. اما با معرفي كلي او 

بهتر می توان به جايگاه هريک از اين ابعاد وجودي در انواع تقسيمات دقت كرد.
معرفي اوليه

اگر مجموعه ی كالبدهاي وجود انسان )كالبد فيزيکی، كالبد ذهن، كالبد 
به عنوان  »نفس«  كنيم،  تشبيه  مركب  يک  به  را   )... و  اختری  كالبد  روان، 
راننده اي آن را مي راند. بستر حركت اين راننده مسير چرخه ی جهان دوقطبی 
است و مهم ترين ويژگي اين راننده اين است كه اختيار1  دارد. او در اين چرخه 
همواره در صحنه ی آزمايش است و اگر اختياري نداشت، آزمايش او بي معنا 
و مورد  تجربه مي كند، مي آموزد  اختيار خود  با  بنابراين، در كل مسير  بود. 

آزمايش واقع مي شود.
مختار بودن نفس و خصوصيات بستر حركت آن، اين امکان را فراهم مي كند 

كه هنر خود را نشان دهد و به نهايت كمالي كه قابليت آن را دارد، برسد. 
نفس در هر مقطعی )هر يک از سلسله جهان های چرخه ی جهان دوقطبی(  
مركبي در اختيار دارد كه هوشمندی حاكم بر جهان دوقطبی در شکل گيری 
آن ايفای نقش می كند. اين هوشمندي كه قوانين هر مقطع از مسير را تعيين 
می كند، در هر مقطع، مركبی را شکل می دهد كه نفس تا انتقال به مقطع 

بعدی مسير، بر آن قرار می گيرد.

1.  اختيار يعني قابليت تصميم گيري.
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نيز همراه  در عين حال، در طول مسير، نفس همواره ملزومات ديگری 
دارد كه آن ها نيز به نوبه ی خود نوعی مركب محسوب می شوند و در بخش 
صعودي مسير، يکی پس از ديگری از آن جدا می شوند. بنابراين، در هر يک 
از زندگي هاي متوالي كه در مقاطع مختلف مسير صعودی تجربه مي شود، از 
بخش های مختلف مركبی كه نفس با خود به همراه دارد، كاسته مي شود. شايد 
بتوان اين مركب همراه را به پيازي تشبيه كرد كه در هر مرحله  )نسبت به 

مرحله ي قبل( يکی از اليه  های خود را از دست می دهد.
 اما همان طور كه اشاره شد، در هر مقطع، يک مركب موقت متناسب با 
همان مقطع نيز وجود دارد كه فقط در آن كاربرد دارد و با انتقال نفس به 
زندگی ديگر، بر جا می ماند. برای مثال، مجموعه ای از كالبد فيزيکی انسان 
)جسم او(، كالبد اختری، كالبد روان و بخشی از كالبد ذهن1  او مركب مربوط 
به اين جهان )جهان دارای زمان، مکان و تضاد( است كه در همين جهان در 
اختيار نفس قرار می گيرد؛ اما در اثر مرگ بر جای می ماند و نفس با ترك آن در 
مسير پيش می رود تا در زندگی خود در جهان بعد، به مركب ديگری متناسب 
با ابعاد آن جهان دست يابد. در عين حال، نفس از ميان ملزوماتی مانند فطرت، 
بنياد، نهاد، نرم افزار جمعی2 ، مديريت چيدمان اطالعات3  و ...كه با خود به اين 
جهان می آورد، نرم افزارهای فرعی برخی از آن ها را هنگام گذر از اين جهان، از 

1.  مديريت سلول و بدن، بخشی از كالبد ذهنی است كه در اين جهان ساخته می شود؛ اما مديريت چيدمان اطالعات، بخشی 
از آن است كه همراه با نفس به اين جهان می آيد و با آن به زندگی بعد انتقال می يابد و در شکل گيری مركب مقطع بعد نقش 

دارد.

2.  نرم افزار متأثر از روح جمعی

3.  تعريف و شرح هر يک از اين نمونه های ذكر شده در كتاب »سايمنتولوژی« خواهد آمد
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دست می دهد و ما بقی همراه با آن انتقال می يابد.1 

نفس براي اعمال اختيار خود، قالب )مركب( را در اختيار دارد؛ اما براي 
حركت در بستر چرخه به يک نيروي محركه  نيز نيازمند است كه »جان« 
ناميده مي شود.2  جان از سوي »ملِک« )جان جانان( تفويض مي شود و ازلي 
و ابدي است؛ يعني نمي توانيم مقطعي را نقطه ي ايجاد يا نابودی آن بدانيم. 
به  مرحله   هر  از  نفس  انتقال  دو قطبي،  جهان  چرخه ي  در  جان  وظيفه ي 

مرحله ي بعد است.
در طراحي دقيق انسان، ابعاد ديگري نيز وجود دارد كه هريک، در وجود 

هدفمند او نقش ويژه اي دارند. 
در  نرم افزاري  بخش هاي  از  يکي  »عقل«  است.  عقل  ابعاد،  اين  از  يکی 
امکان طراحي  عقل،  دارد.  كاربرد  اختيار  اِعمال  براي  كه  است  نفس  اختيار 
و تصميم گيري را فراهم مي كند. اين »عقل اختياري« مخصوص انس و جن 
است.3  اما با توجه به اين كه همه ي اجزاي عالم از سلسله مراتب عقل هستند، 
مي توان گفت كه همه ي اين اجزا در داشتن عقل زمينه ي وجود خود يعني 
اين عقل مشترك »عامل هدايت طبيعي«  »عقل جاري« مشترك هستند. 

تعريف مي شود. 

1.  برای مثال، نرم افزار نهاد )غريزه( همراه با نفس انتقال می يابد؛ اما برخی غرايز مانند غريزه ی جنسی كه در زندگی بعد كاربرد 
ندارد، بر جا می ماند.

2.  ب اگر مركب را به ماهواره اي تشبيه كنيم كه قرار است در يک مسير مدور )يک مدار( گردش كند، نيروي محركه اي كه 
آن را به جلو مي راند، جان است. اگر اين نيرو بيش از اندازه ي الزم باشد، ماهواره به سرعت فرار مي رسد و منحرف مي شود و 

اگر كمتر از حد ضروري باشد، سقوط مي كند. 

3.  تنها انس و جن هستند كه عقل وابسته به نفس يعني عقل اختياري دارند و هر كدام به نحوی مورد آزمايش واقع مي شوند. 
جن از عوامل آزمايش انسان است و خود او نيز از اين جهت كه وظايف خود را انجام دهد و يا اين كه با تقليد از مدل هاي زندگي 

انسان دچار خطا شود، مورد آزمايش قرار دارد.
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همه ي مخلوقات الهی در جهان هستي، تجلی عقل و تحت اين هدايت 
طبيعی هستند. برای مثال، در هر اتم اين هدايت وجود دارد كه در چه واكنشي 
و  نيست  كار  در  اختياري  موارد،  اين گونه  در  اگرچه  كند.  شركت  چگونه  و 
»عقل اختياري« معنا ندارد، با دقت در هريک از كنش ها و واكنش هاي كوچک 
و بزرگ در عالم )كه نظام  و قانونمندي آن را به نمايش گذاشته اند( معلوم 

مي شود كه در همه ی اجزای هستی، نرم افزار سنجش و هدايت وجود دارد.
اين برنامه ي هوشمندانه را كه به صورت متنوعی در همه ي هستي جاري 
»شعور  زمينه«،  »شعور  شامل  عقل،  اين  می ناميم.  جاري«  »عقل  است، 
حيات« و »شعور غريزي« است و عقل اختياري در رتبه ي باالتري نسبت به 

آن قرار دارد.1  
هستند.  بنيادي  ارتعاشات  اتم،  هر  تشکيل دهنده ي  اجزاي  كوچک ترين 
شعور »ارتعاش بنيادي« ابتدايي ترين نوع عقل است كه در هر موجود بي جان 
وجود دارد. ارتعاشات بنيادي، »كوارك« ها را به وجود مي آورند كه آن ها نيز 
شعور مربوط به خود را دارند. كوارك ها ذرات و ضد ذراتي را پديد مي آورند كه 
سازنده ي الکترون، پروتون و نوترون هستند و اين ها اتم را شکل مي دهند. هر 
بخش تشکيل شده از اجزا، داراي شعوري است كه با شعور هريک از آن اجزا 
تفاوت دارد و هدف بزرگ تری را دنبال می كند.2  به شعور هر يک از اجزا و 

مجموعه های كوچک و بزرگ هستی »شعور زمينه«3  مي گوييم. 

1.  مركب وجود انسان از جنس »عقل جاري« بوده، به خودي خود، در انتخاب ميان خير و شر نقشي ندارد؛ اما »عقل اختياري« 
او تحت تأثير عشق دوگانه اي است كه در بخش »هستي بخشي« به آن اشاره شد و به همين دليل، در كمال نفس نقش دارد.

2.  حتي خود هستي شعوري دارد كه متفاوت از شعور تک تک اجزاي آن است.

3.  شعور زمينه: قابليت ايجاد زمينه
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در هر موجود زنده، عقل پيشرفته تري به اين شعور زمينه اضافه شده است 
از نظر  اين لحاظ، حتي يک تک سلولي  به  نام می گيرد.  »شعور حيات«  كه 
شعوري نسبت به عظيم ترين مجموعه ي غير زنده )مجموعه ی كهکشان ها( 
برتر است. عقل جاري، نمونه ی ارتقا يافته تری نيز دارد. »غريزه« نوع برتري 
از عقل جاري است كه در موجودات زنده ي پيشرفته تر )يعني جانداراني كه 
واكنش هاي درونی سازمان يافته  و از پيش تعيين شده ای دارند( در كنار شعور 

زمينه و شعور حيات قرار مي گيرد و مي توان آن را »شعور غريزي« ناميد. 
در سطح باالتري كه موجود زنده می تواند انتخاب آگاهانه داشته باشد، در 
وجود او نوع ديگري از عقل به نام »شعور اختيار« يا »عقل اختياري« به انواع 
ديگر شعور اضافه شده است. اما حتی »عقل اختياری« موجب تمايز انسان از 
همه ی موجودات ديگر نيست؛ زيرا »جن« نيز مانند او از چنين عقلی برخوردار 
است. وجه تمايز انسان از ساير موجودات هستی و آنچه او را به درجه ی اشرف 

مخلوقات مي رساند، »عشق« است. 
عشق، در پديدار شدن و در تبعات وجود خود از قوانين عقل و منطق پيروي 
نمي كند؛ اما اين قابليت را دارد كه عقل را با خود همراه كند. در حقيقت، عشق، 
روح پويايي جهان هستي است كه بر فراز عقل قرار دارد و دستيابی انسان به 
امکانات پله ی عشق او را به ادراكاتی می رساند كه رسيدن به آن ها از طريق عقل 
ممکن نيست. اولين نرم افزاري كه پس از تولد انسان فعال مي شود، عقل است؛ اما 

رشد كيفی مورد انتظار از وی، با قرار گرفتن او بر پله ی عشق به دست می آيد. 
او بر پله ي عقل، صاحب شناخت عقلی و بر پله ي عشق صاحب اشراق 
و ادراك فراذهنی مي شود. او زندگي بعد را با قابليت ادراك )يعني بر پله ي 
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عشق( آغاز می كند و از دستاوردهای ادراكی كه از اين جهان با خود می برد 
)دانش كمالی( بهره مند می گردد. سپس درجات باالتری از عشق را تجربه 
خواهد كرد1 و هر بار به درك بيشتری از عظمت حق خواهد رسيد و عظمت 
بيشتری خواهد يافت. ساير مخلوقات الهي برنامه ريزي ثابتي دارند و از اين 
قابليت برخوردار نيستند. تنها موجودي كه می تواند ابتدا عاقل و برخوردار 
از دانايی و سپس، مست از می آگاهی در مسير چرخه پيش  رود تا به غايت 
در  حق  عظمت  درك  جز  چيزي  كمال  غايت  و  است  انسان  برسد،  كمال 

تجربه ی يکتايی نيست.
در اصطالح، به آن بخش از وجود انسان كه محل دريافت حقايق و عامل 
رسيدن به ادراكاتي است كه بر پله ي عشق حاصل مي شود، »قلب«2  گفته 
می شود. عقل و قلب از ملزومات نفس هستند و دو بال آن به شمار می روند كه اگر 

تعادل بين آن دو برقرار شود، نفس در آسمان كمال و تعالي به پرواز در مي آيد.
هر يک از نفس، عقل و قلب، حاصل تجلي »روح اهلل« هستند و در ايفاي 
نقش آدم به عنوان امانت دار الهي )كه قرار است با اختيار خود طرح عظيمي را 

به نتيجه برساند( سهم مهمي دارند.
انسان عاشق مي تواند عاقل شود. در  انسان عاقل مي تواند عاشق شود و 
مرتبه ي اول، انسان داراي عقل اختياري است و سپس در تجربه اي كه مي تواند 
به دنبال قرار گرفتن بر پله ی عشق به  وجود آيد، با »عقل كل« در ارتباط قرار 
مي گيرد و چون به كمک آن به معرفت می رسد، در اصطالح، عاقل می شود. اين 

1.  به شکل 14-3 مراجعه شود.

2.  منظور از قلب )دل(، قلب موجود در كالبد فيزيکي نيست
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عاقل شدن، فراتر از عاقل بودن اوليه و حاصل بهره مندی از عشق است.1 

عقل براي رسيدن به اين جايگاه، نقش مقدماتي دارد و قلب محل ادراكات 
ناشی از ارتباط با عقل كل است. در اين ارتباط است كه درك عظمت حق 
امکان پذير مي شود و با اين ادراك است كه نفس مي تواند در پايان چرخه به 
باالترين عظمت خود برسد. تنها مخلوقي كه در هستی امکان دستيابی به اين 
رتبه را دارد، انسان است و همه ي طراحي خلقت براي رسيدن او به آن، يعني 

براي آشکار شدن همه ي عظمت حق در وجود اوست.
ابعاد شگفت انگيز وجود انسان فراتر از تصور است و فقط شامل بخش هايی 
كه معرفی شد )كالبد، نفس، جان، روح، عقل و عشق( نمی باشد؛ اما به منظور 

آشنايی اوليه، به همين اشاره بسنده می شود. 

انواع روح

قرار  او  ايفای نقش می كند و در خدمت نفس  انسان سه روح  در وجود 
می گيرد تا طرح خلقت او اجرا شود:

1-  »روح اهلل« بخشش عظيم خداوند به آدم است كه به عنوان يک قابليت، 
در پس پرده ی وجود او پنهان می ماند تا در مرحله ي خاصي از سير صعودي اش 
آشکار  شود و به كار  آيد.2  يعني گنجينه اي است كه تا رسيدن به آن مرحله، 
پرده برداري از آن ممکن نيست. در حقيقت، روح اهلل، گنجينه ی صفات الهی 
است كه به صورت بالقوه در وجود آدم به وديعه گذاشته مي شود تا او بتواند در 

1.  به مبحث »رسيدن به آگاهی های كمال بخش« در بخش »عرفان عملی« مراجعه شود.

2.  به بخش معادشناسي مراجعه شود.
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مرحله اي كه امکان بهره مندي از اين امانت وجود دارد، به آن دست يابد.

كارگزار  هم  و  دارد  نقش  مركب  شکل گيري  در  هم  »روح القدس«،   - 2
بلوغ  به  را  انسان  كارگزار  اين  به وسيله ي  است. خداوند  معنوي  روزي رساني 
معنوی مي رساند. اين مخلوق الهی، معلمي است كه به  وسيله ي وحي و الهام، 
نقش خود را ايفا می كند و تا مرحله ای از معاد با انسان همراه خواهد بود. )پس 
از اين مرحله، انسان بدون نياز به حضور او و با دستيابی به گنجينه ی روح اهلل، 

خود نقش طراحی و ايجاد بستر حركت خود را به عهده خواهد داشت.1 ( 
3-  »روح هادي« مانند يک قطب نما جهت حركت فرد به سوی كمال را 
تعيين مي كند. يعني ميل بازگشت به سوي مبدأ )رب( به دليل وجود اين روح 
است. هر يک از ما در هر مرحله از زندگي در جهان دوقطبی تحت تأثير نيرويي 
مخالف كمال هستيم كه با غلبه بر آن و پذيرفتن هدايت روح هادي به سوی 

كمال حركت خواهيم كرد.
در اين جهان دارای زمان، مکان و تضاد، وجود اين روح آثار خاصي دارد؛ از 
جمله اين كه در ما احساس گم كردن چيزي را ايجاد مي كند و برای هر لذتی، 
تاريخ انقضائی قرار می دهد. به همين دليل است كه با دستيابي به هر خواسته اي 
به رضايت كامل نمي رسيم و نياز به يافتن گم كرده اي را در وجود خود احساس 
مي كنيم. يعني با دست يافتن به هر مقصود زميني، آن را پوچ مي يابيم و همچنان 

برای رسيدن به رضايت، دست به انتخاب های ديگر می زنيم. 
به بيان دقيق تر، اگر آنچه به دنبال آن هستيم، از لذت های زمينی )مادی( 
باشد و نياز معنوي پنهان ما در جهت كمال را )كه در هر انسانی وجود دارد( 

1.  به بخش معادشناسي مراجعه شود.
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پاسخ ندهد، با دستيابي به آن، راضی نمی شويم و يا پس از مدتی احساس 
لذت هاي  بر خالف  اما  و در پي مقصود ديگري مي رو يم.  سيري می كنيم1  
زميني كه محدود است و هر يک فقط تا مدتی دوام دارد، لذت هاي آسماني 
به هيچ سرآمدی نمی رسد و نه تنها منجر به دل زدگي نمي شود، بلکه عطش 
با ايجاد اين دو احساس متضاد )درباره ی  و اشتياق را می افزايد. روح هادي 

لذت های مادی و معنوی(، در كمال يابي انسان نقش عمده اي ايفا می كند.

عوامل حيات

حيات قالب )مركب( و تحرك آن وابسته به نيروهاي مختلفي است كه در 
سه گروه قرار می گيرند:

-  نيروي كالبدي: در پيکره ي حيوانات و انسان ها مبدل هايی وجود دارد2  كه 

نيروي حيات جاري در جهان هستی را به نيروي قابل استفاده براي كالبدهاي 
مختلفي همچون كالبد فيزيکی، كالبد اختری، كالبد روان، كالبد ذهن و ... 

تبديل مي كنند. اين نيرو، »نيروي كالبدي« ناميده مي شود. 
عالوه بر اين، نيروی كالبدی در اجزای زنده ی همه ی موجودات زنده جريان 
دارد و اين به دليل وجود راكتورهايی است كه در ملکول DNA وجود دارد و 
 DNA بدون آن، اين ملکول واحد زنده محسوب نمي شود. راكتور هر ملکول
نيروي حيات جاري در جهان )نيروي كيهاني( را دريافت كرده، با تغيير آن به 

نيروي كالبدی، به اين ملکول زندگي مي بخشد. 

1.  هر يک از لذت هاي زميني بر خالف لذت كمال تاريخ انقضا دارد.

2.  اين مبدل ها پيش از اين با تعريف و كاركردی متفاوت »چاكرا« ناميده شده اند.
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و  بدن حيوانات  اندام هاي  در  انرژي خاصي  مبدل هاي  ارگاني:  نيروي    -

انسان ها نيروي حيات را به نيروي قابل استفاده  در اندام ها تبديل مي كنند. 
كانال هايي كه در طب سوزني مورد توجه قرار مي گيرند، از اين نوع مبدل ها 
هستند. نيرويي كه اين مبدل ها به ارگان ها مي دهند و بين اعضای مرتبط به 

هر كانال ايجاد تعادل می كند، »نيروي ارگاني« نام دارد. 
-  نيروي تغذيه: اين نيرو كه از طريق مواد غذايي و به دنبال فرايندهاي 

فيزيولوژيک به دست مي آيد، در سوخت و ساز كالبد فيزيکی )جسمی( مصرف 
می شود. همه ي انواع گياهان، حيوانات و انسان ها به اين نيرو احتياج دارند.

 عقل، هوش و حافظه

فعاليت های فکری انسان، وابسته به »عقل«، »هوش« و »حافظه« است. 
»حافظه«، بخش ثبت و ضبط و بايگانی اطالعات مربوط به وقايع و مفاهيم 

است و بدون آن، عقل و هوش، كارايی نخواهند داشت. »عقل«، با به كارگيری 
جهت  در   ،... و  ارزيابی  استنتاج،  استدالل،  همچون  توانايی هايی  و  حافظه 
طبقه بندی و شناخت، ايفای نقش می كند و »هوش«، به عنوان قابليت ايجاد و 
نوآوری1 ، موجب به ظهور رسيدن ايده  يا ايده های كارآمدی می شود كه از قبل 
وجود نداشته يا فرد از آن بی اطالع بوده است. »هوش« هر انسان، ذاتی، عام 

و نهفته است و ارثی نمی باشد.
ارزيابي رايج كنوني از هوش كه با عنوان »تست هوش« انجام مي شود، 
»توان  واقعيت ها«،  بين  منطقي  روابط  استخراج  »قوه ي  تشخيص«،  »قوه ي 

1.  خالقيت، نتيجه ی هوش بوده، فرازمان، فرامکان و فرازبان است.
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يادگيري« و »حافظه و توان يادآوري« را مي سنجد؛ در حالي كه اين توانايي ها 
مربوط به »عقل« و»حافظه« است. به كارگيری عقل، نياز به اطالعات اوليه 
دارد؛ اما آشکار شدن هوش، نيازمند تحريک و فعال سازی )جرقه ی ذهنی( از 
طريق الهام است و می توان آن را با بررسی نسبت ميان »قابليت طرح سؤال« 

به »علم سؤال كننده« ارزيابی كرد.
برای تفکيک كاربرد عقل و هوش، می توان عقل را »هوش ظاهری« و هوش 

را »هوش باطنی« يا »بصيرت« ناميد. به اين ترتيب:

                                     قابليت طرح سؤال
هوش باطنی )بصيرت( =  _______________

                                    علم سؤال كننده

   »هوش ظاهری« حد مشخصي ندارد و در نسل هاي متوالي در حال 
افزايش است؛1  اما به طور عمده، منشأ ابداعات و اختراعات و پيدايش علوم، 
هوش باطنی )بصيرت( است كه همواره با الهام و اشراق، حاصل شده و از ابتدای 

حيات بشر تا كنون، با افزايش هوش ظاهری، رو به افول رفته است.

انواع من

»من  و  ثابت«  »من  بخش  دو  دارای  تحول پذيري،  نظر  از  انسان،  وجود 
تغيير  اساس  بر  نيز  متحرك«  »من  نرم افزاري  برنامه هاي  است.  متحرک« 

پذيری، به دو بخش »من برنامه ريزي  شده« و »من برنامه پذير« دسته بندی 

1.  يک بررسي ساده نشان مي دهد كه هوش ظاهری انسان امروز از هوش ظاهری انسان يک قرن قبل بيشتر است.
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وجود  بودن  دوقطبي  كه  متحرك«  »من  از  ابعادی  اين،  بر  عالوه  می شوند. 
انسان را نشان مي دهند، با عناوين »من هاي كمال« و »من هاي ضد كمال« نام 
مي گيرند. در اين بخش از كتاب، درباره ی اين ابعاد از وجود انسان و همچنين، 

درباره ی »من معنوی« توضيحاتی ارائه خواهد شد.

1-  من ثابت و من متحرک

»روح اهلل« يا گنجينه ي صفات الهی كه در ابتداي خلقت آدم به او سپرده 
شد، در همه ي مراحل سير در چرخه با او همراه است و در مرحله اي از مسير 
كمال1 ، در اختيار وی قرار مي گيرد تا با استفاده از آن بتواند در جهان دوقطبی، 
به تجربه ای متفاوت دست يابد. به عبارت ديگر، حركت او در چرخه ی جهان 
دوقطبی، در صورتی به نتيجه می رسد كه اين صفات الهي )ساحت خدايی( در 
وجود او آشکار شود. به دليل اين كه اين صفات، ثابت و تغيير ناپذير هستند، به اين 

بخش از وجود هر يک از كثرات آدم )انسان(، »من ثابت« گفته مي شود. 
بخش ديگر وجود هر انسان كه با كسب تجربه، به سوي مبدأ در حركت 
است، »من متحرك« نام مي گيرد. هر متحركي ناقص بوده، به سوي كمال خود 
در حركت است. كمال آدم، آشکار كردن صفات الهي و رسيدن به وحدت است. 

پس، هر يک از ما انسان ها به سوي صفات الهي در حركت هستيم. 
به اين ترتيب، صرف نظر از »من ثابت«، انسان مجموعه اي است از نفس )و 
ملزومات آن همچون عقل و دل( و كالبدهايی كه به عنوان مركب، نفس )من 

1.  در بخش معادشناسي توضيح داده مي شود كه اين مرحله چيست، چه ويژگي هايي دارد و چگونه امکان دستيابي به روح 
الهي را فراهم مي كند.
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متحرك( را تا مرحله ی پيوستن به »من ثابت« حمل می كنند.1  نفس و روح اهلل 
از عالم تک قطبی به پيکر انسان تعلق می گيرند و به اين جهت، می توان آن ها را 
»مخلوق خاص« ناميد. در اين صورت، مجموعه ی كالبدها و ملزومات آن ها كه 

محصول جهان دوقطبی هستند، »مخلوق عام« نام می گيرد.
خلقت آدم در ابتدای چرخه ی جهان دوقطبی، در ميانه ی جهان تک قطبی 
و دوقطبی يعنی با در كنار هم آمدن دو بخش »مخلوق خاص« و »مخلوق 
عام« انجام شده است كه يکی متعلق به جهان تک قطبی می باشد و ديگری 

خصوصيات جهان دوقطبی را دارد. 
انسان، مخلوق خاص  متحرك  و من  ثابت  گفته شد، من  كه  همان طور 
هستند. انسان با در بر داشتن »من ثابت« از ساير موجودات جهان دوقطبی 
متمايز شده است و بازگشت »من متحرك« او به سوی مبدأ، با بازگشت آن ها 

تفاوت بسياری دارد.2 

2- من هاي كمال و من هاي ضد كمال

در وجود هر انساني، مجموعه عواملی در جهت كمال و ضدكمال وجود دارد كه 
»من های كمال« و »من های ضد كمال«  ناميده مي شوند. هركدام از اين »من« ها 
به طور مستقل، شرح وظيفه ي خاصي در يکي از دو جهت كمال يا ضدكمال دارند. 

شکل9-3 متضاد بودن عملکرد اين دو دسته »من« را نشان مي دهد.

1.  پس از اين الحاق و با طی مراحل بعدی و رسيدن به جهان تک قطبی، نفس به كمال می رسد.

2.  می توان گفت مجموعه عواملی كه در جهان دوقطبی به انسان، حضور و نقش ويژه ای می بخشد، وجود نفسی است كه به 
عقل، اختيار و عشق مجهز می باشد و وجود روح اهلل كه كمال نهايی آن را امکان پذير می كند. همچنين، خالفت الهی انسان در 
زمينه ی چرخه ی جهان دوقطبی وقتی تحقق می يابد كه من ثابت او از پس پرده ی وجود او بيرون آيد و در اتحاد با من متحرك 

قرار گيرد. درباره ی اين اتحاد در بخش معادشناسی توضيح داده خواهد شد.
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هريک از من هاي ضد كمال، يکي از حاالت منفي مانند ترس، اندوه، نا اميدي، 
نگراني، پراكندگي خاطر و يا گرايشاتي مانند قدرت طلبي را ايجاد مي كنند؛ در 
حالي كه هريک از من هاي كمال، يکي از حاالت مثبت مانند آرامش، اميد، 
شادماني، حضور ذهن و يا گرايشات مثبت مانند كمال طلبي را به وجود مي آورند. 
وظيفه ي انسان در قبال وجود اين من ها كه در كشاكش با يکديگر هستند، 
اين است كه نسبت به آن ها مديريت داشته باشد. يعنی »من هاي ضدكمال« 
را تحت كنترل در آورد تا به وحدت دروني  دست يابد و به دنبال آن، به تعالي 

بيشتر برسد.1 
توجه به اين نکته مهم است كه طراحي انسان طراحي دقيق و حساب شده اي 

1.  براي داشتن چنين مديريتي ابتدا الزم است كه انسان از من هاي وجود خود و وظيفه ی هر يک آگاه شود و سپس با شناسايي 
نقش مثبت يا منفی هر كدام از آن ها در راه كمال، بينش خود را اصالح كند. او در حوزه هاي مختلف همچون مذهب، هنر، 
ورزش، علم و ... فعاليت  دارد؛ اما در اثر شناخت غلط از اين هدف متعالي آن ها، همواره ميدان را به دست من هاي ضد كمال 
مي سپارد و از تعادل بخشيدن به من ها، دور مي شود. به همين دليل يا موفقيت به سزايي كسب نمي كند و يا كمال خود را 

قرباني موفقيت هاي ظاهري در اين حوزه ها مي كند.

)شكل 3-8(
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است. بنابراين وجود دو دسته عوامل مثبت و منفي )من هاي كمال و ضد كمال( 

در او دليل مهمي دارد.
اگر دو گرايش متضاد درونی كه اين عوامل ايجاد می كنند، وجود نداشت، 
اختيار و انتخاب انسان فاقد كارايی سازنده بود و امکان آزمايش و پختگی او 
فراهم نمی شد. زيرا اوج گرفتن بدون غلبه بر نيروي مخالف، هنري نيست و 
رشد كيفی و معنوي انسان با غلبه بر موانع كمال حاصل مي شود. بنابراين، 
هرگاه او بتواند من هاي وجود خود را به وحدت برساند، در جهت تعالی گام 

برداشته و به توحيد دروني دست يافته است.

3-  من برنامه ريزي شده و من برنامه پذير

نرم افزارهای اطالعاتی و ادراكی وجود انسان داراي دو بخش برنامه ريزي 
شده و برنامه پذير است كه در كنار هم، خصوصيات شخصيتی، رفتاری و هويتی 

او را تعيين مي كنند.
هر فردی از بدو تولد، بخش هاي برنامه ريزي شده اي با خود دارد كه در 
مجموع، موجب تفاوت او با انسان های ديگر است. به مجموع اين بخش هاي 
برنامه ريزي شده كه در هر شخص منحصر به فرد است »من برنامه ريزي شده« 
»بنياد«، »روح  برنامه ريزي شده« شامل »فطرت«، »نهاد«،  مي گوييم. »من 

هادی«، »ژن« و ... است.
»فطرت« نرم افزاري است كه در همه ي انسان ها با برنامه ای يکسان وجود 

دارد و برنامه هاي كلي همچون »كمال طلبي«، »كيفيت طلبي«، »ارتقا طلبي«، 
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»ميل به وحدت« و »ميل به پرستش« را به اجرا مي گذارد.1  اين تمايالت 

دروني ايجاد انگيزه مي كنند و به انسان پويايي مي دهند.
تضاد  و  مکان  زمان،  از  اضافه تر  بعد  يک  )كه  قبل  زندگي  در  »بنياد« 

داشته است( و بر اساس رشد كيفی كه فرد در آن زندگی به آن دست يافته است، 
در او برنامه ريزی و به اين جهان منتقل مي شود و تعيين كننده ي ويژگي هاي 
را  فرد  هر  اوليه« ی  »شخصيت  »بنياد«،  بنابراين،  می باشد.  افراد  شخصيتي 
عرضه می كند و به دليل تنوع آن در افراد است كه حتي دوقلوهاي همسان از 
بدو تولد، رفتارهاي متفاوتي نسبت به محيط پيرامون از خود بروز مي دهند و 
يا خصوصيات شخصيتي خاصي در نوزادان وجود دارد كه كامال با خصوصيات 
والدين آن ها متفاوت و حتي متضاد است. به طور خالصه، »شخصيت اوليه« 

منشأ ارثي ندارد و ره آورد زندگي در جهان قبل است.
»ژن«، مشخصات قالب را تعيين مي كند و حسن سابقه و سوء سابقه ي 

فيزيولوژيک والدين را انتقال مي دهد. به همين دليل، شيوه ی غلط نسل هاي 
قبل در زندگی كه به صورت اختالل و بيماري بروز مي كند، در زندگي نسل هاي 
بعد نيز تأثير گذار است و در واقع، هر نسلي بيماري خود را به نسل بعد انتقال 
می دهد. عکس اين حالت نيز وجود دارد. يعني اثر سالمتي و طول عمر نسلي 
كه درست زندگي مي كنند، به نسل بعد منتقل مي شود. به اين ترتيب، »ژن« 

محل بايگاني اين نوع حسن  سابقه و سوء  سابقه است.
البته، اين به آن معنا نيست كه هر نسل محکوم به تحمل سوء سابقه ي نسل 
قبل است. در ميان آثار سه بخش برنامه ريزي شده ي وجود انسان، ره آورد ژن، 

1.  فطرت، در سراسر چرخه در وجود آدم و با او همراه است.
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قابليت تغيير دارد1  و مي توان نابساماني هايي را كه به همراه مي آورد، به گونه ای 

اصالح كرد كه در نسل بعد نيز اثری از آن باقی نباشد.2 
به بيان دقيق تر، ژن حاوی اطالعات سخت افزاری و نرم افزاری است. اطالعات 
سخت افزاری ژن كه ناشی از چگونگی و ترتيب ملکولی آن است، مشخصاتی 
مانند قيافه، قد، رنگ مو و چشم و ... )شباهت مرفولوژيک به والدين( را تعيين 
نرم افزاری آن، حسن سابقه و سوء سابقه ی فيزيولوژيک  می كند و اطالعات 

نسل های گذشته و تمايالت رفتاری فرد را در خود دارد. 
بر اساس اين تقسيم، ساختار ثابت و تغييرناپذير ژن، بخش سخت افزاری 
آن است كه اطالعات بخش نرم افزاری ژن )كه تغيير پذير است(، از نحوه ی 
دستيابی به آن ناشی می شود. به همين دليل، اگر ژن مربوط به يک ويژگی 
را به يک مجموعه مداری تشبيه كنيم، نحوه ی برقراری مدار، شدت و ضعف 

تمايالت فرد و نحوه ی كاركرد فيزيولوژيک بدن او را تعيين می كند.
برای مثال، تمايل به مصرف مواد مخدر در بانک اطالعاتی ژن انسان موجود 
است. اگر بخش نرم افزاری ژن فعال شود و دستورات اين سخت افزار را به اجرا 
گذارد، اين تمايل به نسل بعد نيز منتقل می شود. اما اين نسل می تواند شدت 
اين تمايل را افزايش يا كاهش دهد كه در اين صورت با ثبت آن در بخش 

نرم افزاری، با اين پيام جديد به نسل بعد انتقال می يابد.
مثال ديگر از تمايالت فردی كه ارثی به شمار می رود، تمايل به شعر و 
شاعری است. اين تمايل نيز از طريق بخش نرم افزاری ژن به ارث می رسد؛ اما 

1.  البته، علم پزشکی تا كنون از عهده ی تحقق بخشيدن به آن بر نيامده است.

2.  چه مركب )قالب( سالم باشد و چه ناسالم، كمال نفس امکان پذير است؛ اما درصورتي كه مركب وضعيت مطلوبی داشته 
باشد، سرمايه ي عمر كمتر صرف رسيدگي به آن می شود و از اين نظر، امکان تعالي بيشتری وجود خواهد داشت.
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خود ذوق شاعری بايد ايجاد شود و ارثی نيست. همچنين، خلق و خوی انسان 

تحت تأثير تمايالتی است كه بخش نرم افزاری ژن آن را بروز می دهد.
در كنار »من برنامه ريزي شده« ، بخش هايي وجود دارد كه در طول زندگی 
برنامه ريزی می شود و در مجموع، »من برنامه پذير« نام می گيرد. شکل3-10 
براي نشان دادن اين موضوع است كه »من برنامه ريزي شده« و »من برنامه پذير« 
در كنار هم باعث بروز خصوصيات انسان مي شوند. من برنامه پذير هر فرد بر 
اساس اطالعات اكتسابی او در دوران حيات، نحوه ی برخورداری از برنامه هاي 

»فطرت«، »نهاد«، »بنياد« و »ژن« را تعيين می كند. 
                                     

يکي از بخش هاي من برنامه پذير، »وجدان« است. »وجدان«، نرم افزاري 
است كه به فرد معيار ارزيابی می بخشد و او بر اساس آن درباره ی انديشه و 
رفتار خود قضاوت  می كند و درستی آن را مي سنجد. در هر فرهنگي برنامه ي 
»وجدان« متفاوت از فرهنگ ديگر است. هم فرهنگ اجتماعي و ديني و هم 

فرهنگ فردي در برنامه ريزي »وجدان« نقش دارد. 

)شكل 3-9(
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چيزي كه فرهنگ فردي را شکل مي دهد، »بينش« است. »بينش«، طرز 
تلقي هر فرد از جهان هستي و رويدادهای آن می باشد. اين طرز تلقی به صورت 
نيمه  خودآگاه  اين بخش  برنامه های  است.  ثبت  بينش  نرم افزار  در  برنامه ای 
وجود انسان هم بر واكنش هاي ذهن، روان و جسم او تأثير دارد1  و هم در 
تصميم گيري هاي خودآگاه وی نقش تعيين كننده اي ايفا مي كند و اين نشان 

مي دهد كه در برنامه ريزي »من برنامه پذير« سهم زيادي دارد.
به طور كلي سه عامل در شکل گيري »من برنامه پذير« دخالت دارد. اين سه عامل، 
»بخش ناخودآگاه«، »بخش نيمه خودآگاه« و »بخش خودآگاه« وجود انسان هستند. 
»بخش ناخودآگاه« نرم افزاري است كه به طور عمده، در پنج تا شش سال 

اول زندگي برنامه ريزي مي شود. در اين نرم افزار اصول اوليه ی خوبی  و بدی و 
باورهای بنيادی تعريف و ماندگار مي شود. بنابراين، تغيير برنامه ي ناخودآگاه 
بسيار مشکل است.2  اين بخش هم در شکل گيري بينش نقش دارد و هم 

امکان و چگونگي اشراق و دريافت  الهام را تعيين  می كند.3 
»بخش نيمه خودآگاه« بر اساس برنامه ای از پيش تعيين شده )اطالعات 

نهادينه شده در خالل زندگی( عمل می كند و كنش ها و واكنش های وابسته به 
آن، به طور خودكار انجام می شود؛ اما بر خالف بخش ناخودآگاه در بزرگسالی نيز 
در دسترس و قابل تغيير است و در شرايطی كه فرد، آگاهانه تصميم به تغيير آن 

1.  به كتاب »انسان از منظري ديگر« مراجعه شود.

2.  با دخالت هوشمندي الهی مي توان تا حدي اين برنامه را تغيير داد.

3. برای مثال، در صورتی كه برنامه ريزی بخش ناخودآگاه تنها بر مبنای عقالنيت باشد، انسان دچار نوعی قفل ذهنی می شود 
و به دليل وجود اين مانع در بخش ناخودآگاه خود، امکان دريافت الهام و ادراكات فراذهنی )كه عقل در كوتاه مدت از فهم آن 

عاجز است( را از دست می دهد.
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داشته باشد و يا نسبت به تغيير آن متقاعد شود، قابل برنامه ريزی مجدد است.

4-  من معنوي

معنوی،  من  است.  درون(  )معلم  معنوي  من  انسان،  وجود  ابعاد  از  يکي 
كارگزاری است كه انجام امور زير را به عهده دارد:

1-  انسان زمانی تزكيه می شود كه لطف الهی شامل حال او گردد. اين 
تزكيه كه كنترل من های ضدكمال است، با دخالت من معنوی انجام می شود.

2-  يکی از انواع تعليم به انسان، تعليم معلم درون )من معنوی( است كه 
چون نتيجه ی تفکر، تجربه و استدالل فرد نمی باشد، به دريافت الهام شباهت 
دانستن( حاصل  به  او  )اشتياق  تأمل  و  تفکر  دنبال  به  از آن جا كه  اما  دارد؛ 
می شود و روندی زمانمند و تدريجی دارد، از الهام )جاری شدن يکباره ی حقايق 

به ذهن( متفاوت است.
3-  در طول زندگی، رويارويی انسان ها با يکديگر بر اساس حکمت الهی 
رخ می-دهد و كارگزار آن، من معنوی است. برای مثال، وقتی كسی نسبت به 
هدايت يا گمراهی خود اشتياقی نشان می دهد، من معنوی او، به عنوان يکی از 
مجريان قانون بازتاب كسی را در مسير وی قرار می دهد كه عامل اين هدايت 

يا گمراهی می شود. 
به بيان دقيق تر، در پس هر انگيزه، انديشه، كالم و رفتاری، اشتياقی وجود 
دارد كه  بر اساس قانون بازتاب، فرد را به نتيجه ای متناسب با خود خواهد 
مزد همان  دريافت مي شود كه  پاسخي  اشتياقی،  ازاي هر  در  يعنی،  رساند. 
اشتياق است. پاسخ اشتياق مثبت هر فرد، به جريان افتادن اموری در جهت 
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هدايت او و پاسخ اشتياق منفي او جاری شدن اموری در جهت گمراهي اش 

خواهد بود. 
برای مثال، كسی كه دروغ می گويد، اشتياقی نسبت به آن ابراز كرده است 
كه بازتاب آن افزايش صفت دروغگويی در او و نهادينه شدن تدريجی آن است 
و يا كسی كه با جان و دل انفاق می كند، اشتياقی به اين كار دارد كه بازتاب آن، 

افزايش اين ويژگی در او يا تثبيت روحيه ی انفاق در وجودش خواهد بود. 
از  نشان می دهد،  اشتياق  دانستن چيزی  به  نسبت  همچنين، كسی كه 
طريق اسباب زمينی )از جمله برخورد ناگهانی با كسی كه آن را می داند يا 
كتابی كه آن را در بر دارد(، تعليم من معنوی و يا به طور خاص، از طريق الهام 

و اشراق به پاسخ خواهد رسيد.1  
در همين راستا، يکی از انواع بازتاب اشتياق ، تعيين رخدادهای زندگی است 
و يکي از عوامل اجرای قانون بازتاب در اين جهت، »من معنوي« می باشد. تا 
جايی كه در همه ی صحنه های به ظاهر اتفاقی زندگی، زمان و نحوه ی رويارويی 
انسان ها با يکديگر )كه منجر به هدايت يا گمراهی آن ها مي گردد( از طريق 

تعامل »من معنوي« آن ها با يکديگر ترتيب داده مي شود.
4-  بخشش ديگران زمانی اتفاق می افتد كه كدورت نسبت به آن ها به كلی 
از دل پاك شود. در بسياری از موارد، چنين بخششی اتفاق نمی افتد و افراد 
بر اساس تعهدات اخالقی و يا حفظ مناسبات اجتماعی، به ظاهر يکديگر را 
می بخشند كه در اين صورت، بخشش واقعی انجام نشده است. بخشش واقعی 

به ظرفيت و ادراك باال نياز دارد و به ندرت محقق می شود.

1.  به شکل 16-2 مراجعه شود.
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من معنوی، عامل بسيار مؤثری در ايجاد بخشش عميق قلبی است كه در 
اين نقش خود، به عنوان وكيل فرد عمل می كند و در ارتباط با من معنوی 
او را نسبت به اين بخشش متقاعد می سازد.1  من معنوی در  طرف مقابل، 
صورتی به اين فرايند وارد می شود كه در اثر برقراری ارتباط با خدا و لطف و 
عنايت او برای اين كار فعال شده باشد. در هر موردی كه من معنوی موفق به 
رفع كدورت شود، فردی كه می بخشد، بدون اين كه لزوما متوجه توافق من 
معنوی خود و ديگری باشد، در خود احساس آرامشی می كند كه ناشی از اين 
بخشش است و فرد مورد بخشش نيز به آسودگی و ايمنی از تشعشعات منفی 

اين كدورت دست می يابد.
اما مرحله ای كه در آن همه ی انسان ها مورد بخشش و رضايت يکديگر واقع 
می شوند و مصالحه می كنند، قيامت است. در قيامت انواع مختلفی از شفاعت 
)شفاعت اوليای الهی، مالئک و ...( وجود دارد كه يکی از آن ها شفاعت من 
معنوی است. در اين مرحله، من معنوی موجب بخشش عمومی حق الناس 
می شود؛ اما اين به معنای آن نيست كه در حسابرسی و عقوبت، ظلم انسان ها 

در حق يکديگر ناديده گرفته شود.2                    
در هر چهار نقشی كه من معنوی ايفا می كند، نوعی ياری و كمک وجود 

دارد كه باعث می شود بتوانيم آن را »ولی« بناميم.
در عرفان دو نوع واليت وجود دارد: واليت معنوی )معنويت بخش( و واليت 
معونتی )ياريگرانه(. »واليت معنوی« مخصوص كسانی است كه در مسير كمال 

1.  البته، اين به آن معنا نيست كه فرد مسئوليتی در قبال جبران حقوق ضايع شده ندارد.

2.  به بخش »معادشناسی« مراجعه شود.
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خود به حوزه ای از روزی آسمانی دست يافته اند كه می توانند و تمايل دارند 
ديگران را نيز در آن سهيم كنند. اين نوع واليت درجات مختلفی دارد و همه ی 
اوليای الهی به نسبت های مختلف از آن برخوردار هستند. اما »واليت معونتی«، 
دوستی و خيرخواهی انسان ها برای يکديگر است كه بدون دسترسی به حوزه ی 
واليت معنوی انجام می شود. برای مثال، وقتی كسی برای ديگری دعا می كند، 
برای او ولی )ولی معونتی( محسوب می شود. همچنين، همان طور كه اشاره 

شد، من معنوی نيز در هر چهار نقش خود، واليت معونتی دارد.

ب( انسان و شيطان
قبال  از »ابليس«، »شيطان« و »طاغوت« در  در جهان هستی، هر يک 

انسان نقش مشخصي دارند كه در اين بخش به آن ها اشاره مي شود.
 

ابليس

»آدم«،  است،1  دوقطبي  حلقه ي  اجزای  شامل  كه  تک قطبی  جهان  در 
داراي  وارد می شوند،  دوقطبي  در حلقه ي  كه  مخلوقاتي  و همه ي  »ابليس« 
خلقت خنثي )بدون تضاد( هستند. وجود سوم )جهان تک قطبي سوم( جهان 

بدون تضاد است كه جهان تضاد با مأموريت ابليس از آن شکل می گيرد.
طراحي خلقت، طراحي دقيق و حساب شده ي خداوند است كه به وسيله ي 
از  مأموريت هر يک  اجرا در مي آيد.  به  )عوامل تحقق بخش هستي(  مالئک 
مالئک در يکی از مراحل سير صعودي آدم در چرخه ي جهان دوقطبي، پايان 

1.  وجود سوم
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مي پذيرد كه در اديان آسماني از آن با تمثيل سجده ی اين مالئک در برابر آدم 

ياد شده است.
تضاد  عامل  آمدن چرخه ی جهان دوقطبي، وجود يک  به وجود  براي  اما 
)ملک جاري كننده ي قانون تضاد( ضرورت داشت كه الزم بود تا پايان چرخه ی 
ابليس  به  اين منظور، خداوند  براي  اين نقش را حفظ كند.  جهان دوقطبی 
مأموريت داد كه به فرمان سجده بر آدم اعتنا نکند و او نيز اين مأموريت را 
پذيرفت  و تنها ملکي شد كه بر آدم سجده نکرد و تا پايان سير او، به سجده 

در برابر وی در نخواهد آمد. 
جهان  چرخه ي  در  آدم  حركت  مسير  پايان  تا  ابتدا  از  دليل  همين  به 
دوقطبي، تضاد حکمفرما است؛ يعني خداوند چنين خواسته است كه ابليس 
عامل برقراري تضاد در زمينه ي حركت آدم باشد تا در اين چرخه، او همواره 
در معرض خير و شر بماند و به اين وسيله بتواند با انتخاب هر يک، هدايت يا  

گمراهی خود را تعيين كند. 
تنها در اين شرايط است كه اختيار آدم اهميت پيدا مي كند و حركت او 
به سمت كمال ارزش می يابد. زيرا هنر جلوه های متکثر آدم )انسان ها( غلبه 
بر نيروي مخالف كمال است و عامل نيروي مخالف كمال در سراسر چرخه ي 

دوقطبي، »ابليس« است. 
به عبارت ديگر، سجده نکردن ابليس به آدم، خارج از طراحي دقيق خداوند 
نيست و اين كارگزار، عامل دوقطبي بودن »جهان دوقطبي« و شکل گرفتن 

صحنه ي امتحان انسان است.
پس تبعيت نکردن از فرمان سجده، در ظاهر نافرماني است و اگر نافرماني 
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نبود، تضادي هم نبود؛ اما در عين حال، فرمان برداري است. چون خداوند آن را 

از پيش تعيين  كرده است.1 
از طرف ديگر، ظاهر تکبرآميز اين نافرماني و نکوهش خداوند از آن، درسي 
است كه بايد آدم در طول مسير خود به آن توجه داشته باشد. يعني ابليس در 
اثر اين تکبر و نافرماني از جهان بدون تضاد به جهان تضاد فرود آمد وانسان 
بايد بداند كه هر نافرماني ديگري نيز عامل تنزل و فرود آمدن است. آدم نيز 
در ابتداي خلقت خود يک نافرماني كرد كه در اثر آن، به جهان تضاد فرود آمد 
و شروع به سير در چرخه ي جهان دوقطبي كرد.2  اما ابليس به عنوان اولين 
معلم3  اين درس را پيش روی او می گذارد كه همچنان در هر مرحله از مسيري 
كه سير در آن را انتخاب كرده است، سرپيچي از فرمان خداوند، او را از وحدت 

دور مي كند.

شيطان

در جهان دوقطبی كه عالم كثرت است، ابليس نيز دچار كثرت مي شود. 
جلوه هاي متعدد وجود ابليس، »من هاي ضدكمال« در وجود انسان هستند كه 
»شياطين« نام مي گيرند. در آفرينش هر انساني دو نوع كشش به سمت كمال 

1.  خداوند مأموريت اين نافرماني را به ابليس داده است )با امر به اين كه جز بر او سجده نکند(؛ اما اين به معناي آن نيست كه 
هركس فرمان الهي را اطاعت نکند، طرح از پيش تعيين شده اي را اجرا كرده است و يا مجبور به آن نافرماني است. )اين موضوع 

در مورد انسان كه موجودی مختار است، قابل قبول نيست.(

2.  به بخش »حركت انسان« مراجعه  شود.

3.  انسان می تواند با درس گرفتن از هر حادثه و رفتار خوب يا بد، انديشه و رفتار خود را اصالح كند و ارتقا ببخشد. زيرا اگر 
وجود موجودات عالم را مانند يک سيستم در نظر بگيريم، انسان تنها موجودی است كه سيستم وجود او فرايند متغيری دارد 
و می تواند انواع ورودی های مثبت و منفی را به خروجی مثبت تبديل كند. به همين دليل، وقتی به لقمان گفتند ادب از كه 

آموختی، گفت از بی ادبان.
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و ضد كمال طراحي شده است كه در اثر وجود »من هاي كمال« و »من هاي 
انساني سهم  ديگر، شيطان در وجود هر  بيان  به  ايجاد مي شود.  ضدكمال« 

مشخصي دارد و كسي نيست كه در درون خود، عامل تضاد نداشته باشد. 
همچنين، هيچ كس نمي تواند عامل تضاد را از درون خود حذف كند؛ يعني 
يا  فردی  هر  بنابراين،  ببرد.  بين  از  در خود  را  كمال  من هاي ضد  نمي تواند 
مغلوب اين شياطين درونی مي شود و يا آن ها را مهار مي كند و تحت كنترل 

در مي آورد.
هنرمندي انسان همين است كه بتواند با آگاهی كافی در صدد مديريت 
صحيح من هاي درون خود برآيد و شياطين  درونش را به تسليم در آورد تا 
داده  نشان  بدون وجود »شيطان«  اين هنر  را طي كند.  بتواند مسير كمال 
نمي شود. از اين منظر مي توان گفت كه »ابليس« يکي از اركان هستي است 
كه در قالب كثرت يافته ي خود كه من های ضد كمال هستند، به كمال  انسان 

ارزش می بخشد و به همين لحاظ، وجود او اهميت دارد.
نياموخته است كه در مسير زندگی حركت مستقيم  انسان  تا وقتي كه 
داشته باشد و تنها معطوف به خدا باشد، در خطر گرايش هاي دروني به ضد 
كمال است؛ يعني شياطين وجود او از هر جهت غير از جهت مستقيم، او را 
مورد حمله قرار مي دهند. اما از زماني كه او ديگر به جهتي جز جهت مستقيم 
نگاه نکند، بر اين شياطين غلبه كرده است و نه تنها ديگر شيطان براي او نقش 
گمراه كننده نخواهد داشت، بلکه غلبه بر آن،  عامل تعالي او مي شود. كسي كه 
در وضعيت دوم است، وجود شيطان را ارزشمند مي بيند؛ اما معموال كسي كه 

در وضعيت اول قرار دارد، از وجود او گله مند است.
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براي تفهيم اين مطلب مي توان از مثال ساده اي استفاده كرد. يک كودك، 
خطرات تماس با آتش را نمي شناسد و به همين دليل، الزم است كه براي دور 
ماندن او از آتش، آن را به او وسيله اي خطرناك معرفي كرد. اما وقتي به رشد 
الزم رسيد، بدون اين كه خود را در معرض خطرات آتش قرار دهد، بر آن تسلط 
می يابد و ديگر نگراني از آسيب ديدن از آن برای او وجود نخواهد داشت. پس 
در مرحله اي كه شناخت و توانايي الزم را ندارد، يک ديدگاه نسبت به آتش دارد 

و وقتي با ويژگی های آن آشنا شد، ديدگاه ديگري پيدا خواهد كرد. 
به عبارتي، شيطان نيز مي تواند از دو منظر مورد ارزيابي قرار گيرد. در نگاه 
اول، او عامل گمراهي و به همين دليل منفور است و در نگاه موشکافانه تر، 
زمينه ساز امتحان و آزمايش انسان است كه بدون وجود آن، كمال معنا ندارد 
و هنر انسان در غلبه بر آن آشکار می شود. در چنين ديدگاهي شيطان، نعمت 
پليد  به معناي  او  لعن  و  شيطان  از  دوري جستن  بنابراين،  مي شود.  دانسته 
دانستن او نيست؛ بلکه به معناي مذمت راه او و روگرداني از تمايالتي است كه 

ايجاد مي كند. 
آسيب هاي  و  ترفندها  القائات،  معرض  در  به دنبال خطاهاي خود،  انسان 
»انس«  و  نوع »جن«  از  بيروني  دارد. شياطين  قرار  نيز  بيروني«  »شياطين 
هستند و وجود آن ها نيز براي او عامل آزمايش است. افرادی كه تحت تأثير 
شياطين درون خود، موجب انحراف ديگران می شوند، شيطان انس محسوب 
می شوند و خواه نا خواه كسانی كه با آن ها رو در رو می شوند، مورد آزمايش 
هستند. جنيان نيز از نظر شرح وظيفه، در گروه های مختلف قرار دارند و اگرچه 
همگی عامل آزمايش و پختگی انسان  هستند و از اين نظر از جنس آتش به 
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شمار می روند، گروه هايی از آن ها در شرايط خاصی نقش به انحراف كشاندن 

انسان را به عهده  دارند.1
بنابراين، مي توان گفت كه دليل خلق انواع شياطين جن، ضرورت وجود 
عواملي براي پختگي انسان است. اين كه انسان از جنس »خاك« و شيطان از 
جنس »آتش« معرفي مي شود، رمزي دارد كه با معرفي دو عنصر ديگر يعني 

»آب« و »باد« بهتر آشکار می گردد.
 انسان موجود تحول پذيري است و به دليل همين شکل پذيري است كه 
به »خاک« تشبيه مي شود. »آب« كه به او قوام مي دهد و تعيين می كند خاك 
وجود او چگونه تغيير شکل دهد، آگاهي است و وجود عنصر »باد« پويايی و 
انگيزه پذيري وی را نشان مي دهد. اما بي ترديد، گل سرشته شده ي او در حالتي 
ارزشمند است كه به پختگي برسد. همان طور كه اشاره شد، عامل پختگي براي 
او »آتش« است كه نقش آن را شياطين به عهده دارند. پس، همه ي شياطين 
دروني و بيروني عواملي هستند كه انسان با غلبه بر حمالت آن ها عظمت وجود 

خود را در هستي به نمايش مي گذارد. 

طاغوت

اگر هر طغيانگر و هر عامل طغياني را »طاغوت« بناميم، نه تنها همه ي 
شياطين دروني و همه ی اهل طغيان، بلکه هر عاملی كه وجود آن مانع كمال 
يا باعث طوالني شدن راه خدا مي شود نيز طاغوت محسوب می گردد. با اين 

1.  برای مثال، در شرايطی كه فرد تمايل به شرك دارد، با گروهی از اين شياطين مواجه می شود كه گمراهی او را تشديد می 
كنند و در شرايطی كه كسی از كمال و ايمان به غرور و خود بزرگ بينی می رسد، با گروهی ديگر رو در رو می شود كه قصد 

ايجاد انحراف بيشتر در او را دارند.
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تعريف، مال، مقام، فرزند و امثال آن نيز اگرچه به خودی خود طاغوت نيستند، 
با طغيان شياطين درون مي توانند براي بسياري افراد »طاغوت« به شمار  روند. 
طاغوت همچون طوفاني كه آرامش دريا را بر هم مي زند و پيشروي كشتي را 

به تعويق مي اندازد، در سير كمالي اختالل ايجاد مي كند.
اوست تو  طاغوت  كه  بشنو  علي  از  دوست        ياد  از  كند  مشغولت  هرچه 

»محمد اسيري الهيجي«

فعاليت  زمينه ي  كه  هستند  واسطه هايي  بيروني«  »طاغوت هاي   

»طاغوت هاي دروني« )من هاي ضدكمال( را فراهم مي كنند. اين طاغوت هاي 

بيروني در ميان انسان ها انواع مختلفي دارند كه مي توانيم براي معرفي آن ها از 
نام نمونه هاي شناخته شده در تاريخ استفاده كنيم:

1-  فرعون ها:
اين ها كسانی هستند كه با زر و زور و امکانات خود، مسير ديگران را در 
جهت منافع شخصی خويش )اعم از مورد ستايش بودن يا هر اقدام ضد كمال 
ديگر كه آن ها را راضی كند( منحرف می كنند. نيازها و خواسته های افرادی 
كه صفت فرعونی دارند، از حد تمايل به »ثروت« و »قدرت« نيز می گذرد و به 
آنجا می رسد كه ميل دارند مورد »پرستش« واقع شوند.1  اما بر خالف اين كه 
ادعای خدايی دارند، حتی از وجود نوزادی كه احتمال دهند منافع ياد شده را 

به خطر می اندازد، می ترسند. 

1.  در اغلب افراد، به ترتيب، ابتدا ميل به ثروت، منجر  به گرايش به قدرت می شود و پس از آن، تمايل به مورد ستايش و 
پرستش بودن بروز می كند. 
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2-  ابن ملجم ها:

اين افراد، به نام حق در مقابل حق می ايستند. آن ها مدعی فهم بهتر و 
دقيق تر حق و حقيقت )نسبت به ديگران( و خداپرستان نادانی هستند كه 
در تشخيص حق اشتباه می كنند و تا سر حد جان بر عقيده ی نادرست خود 

پافشاری می كنند.
3-   عمرو عاص ها:

اين ها طالب حق نيستند؛ اما به آن تظاهر می كنند )خود را مدافع حق جلوه 
می دهند( و با سياست های مزورانه و عوام فريبی، مسير ديگران را از جهت حق 

منحرف می كنند.
4-  يهوداها:

اين اشخاص، با وجود نزديک بودن به منبع حقيقت، در بزنگاه آزمايش، 
خائنانه حق را به منافع مادی خود می فروشند و حاضر می شوند با تأمين اين 

منافع، چشم از حقيقت بپوشند.
5-  يزيدها:

اين دسته كسانی هستند كه برای حفظ منافع شخصی به طور عمدی و 
علنی همواره در برابر حق می ايستند و يا ابايی ندارند كه آن را ناديده بگيرند.

6-  منافقين:
اين گروه، با جريان حق همراه می شوند تا در فرصت مناسب، يا با حفظ نام 
»حق«، آن را به انحراف كشانند و يا در بين همراهان اختالف و تفرقه ايجاد كنند 

تا حق را از بين ببرند. يعنی، در هر صورت، هدف آن ها ايجاد كثرت است.
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7-  براندازان:

اين ها فرصت طلبانی هستند كه در فرصت مناسب، با براندازی نظام حق و قرار 
گرفتن در جايگاه تصميم گيری برای جامعه، منافع خود را پيگيری می كنند.

8-  ملون ها:       
اين اشخاص برای تأمين منافع خود، به رنگ های مختلف در می آيند و بر 
حسب شرايط، با هر گونه جريان فکری موافقت و همراهی می كنند و اغلب، با 
چاپلوسی و فرومايگی به اهداف خود دست می يابند. آن ها با اين عملکرد خويش، 

مانع تفکيک جريان حق از باطل و باعث تزلزل جايگاه و موضع حق می شوند. 

ج(حركت انسان
در مباحث گذشته به طور مکرر به حركت كثرات آدم در مسير نزولي و 
صعودي چرخه ي جهان دوقطبي اشاره شد. اين حركت كه »حركت ذاتي« نام 
دارد، تنها يکی از انواع »حركت انسان« است كه همگی در اين بخش شرح 

داده خواهد شد.
حركت ذاتي )طولی( و عرضي

خلقت آدم در ميانه ي عالم تک قطبی )بدون تضاد( و عالم دوقطبی )تضاد( 
شکل مي گيرد. زيرا بخش عام وجود او از اجزايي است كه در عالم پايين )عالم 
تضاد( تحقق مي يابند و بخش خاص وجودش هديه اي الهي است كه از عالم 

باال )عالم بدون تضاد( به آن بخش عام افزوده مي شود. 
نفس انسان كه »من متحرك« ناميده می شود، به نوبه ی خود، خاص و از 
عالم باال است؛ اما كالبدهای انسان كه در اختيار اين من متحرك قرار دارند، 
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محصول عالم دوقطبی هستند و بخش عام وجود او محسوب می شوند. در عين 
حال، بخشش ويژه ی خداوند به انسان كه »روح اهلل« نام دارد، بخش خاصی 
است كه آن هم مانند نفس )من متحرك( از عالم تک قطبی به وجود انسان 
تعلق يافته است؛ ولی »من ثابت« او به شمار می رود. من ثابت و من متحرك 
در مقطع خاصی از چرخه ی جهان دو قطبی امتزاج می يابند و امکان تجربه ای 

ويژه را در اين چرخه فراهم می كنند.  
»اختيار«  و صاحب  »دوقطبي«  دوقطبی،  در چرخه ی جهان  كه  »آدم« 
است1 ، در ابتدای اين چرخه، خوردن و آشاميدن2  در بهشت را آغاز كرد. او 
در اين بهشت ناآگاه و ساكن بود.3  يعنی از عظمتي كه وجودش اقتضاي آن را 

داشت، آگاه نبود و رشدي نداشت.
او در برابر خود، »تک درخت هستي« را می ديد كه منشعب شدن اجزای 
چرخه ی جهان دوقطبی از يک مبدأ را به صورت تنه و شاخ و برگ نشان مي داد. 
اين كه به آدم گفته شد به اين درخت نزديک نشود، اولين نشانه ی »اختيار« 
او بود. او مي توانست تا ابد در بهشت ناآگاهي باقي بماند و يا با نزديک شدن به 
اين درخت، حركت پر تالطم در مسير اين چرخه را كه به او آگاهي و پختگي 

مي داد، تجربه كند.4 

1.  اختيار در جايی معنا دارد كه حداقل دو چيز برای انتخاب وجود داشته باشد. دوقطبی بودن جهان دوقطبی و وجود آدم كه 
در آن به سر می برد، امکان انتخاب و اختيار را فراهم می كند.

باقي نگه  او را  از مواهبی است كه در متن عالم دوقطبي وجود دارد و  از خوردن و آشاميدن آدم، بهره مندی  2.  منظور 
مي دارد.

3.  در اين مرحله، آدم صاحب آگاهی های بالقوه ای بود كه هنوز آشکار نشده بود.

4.  گاهي به اين درخت، درخت جاودانگي گفته مي شود. جاودانه بودن آدم، وابسته به نزديک شدن به اين درخت نبود؛ اما او با 
نزديک شدن به اين درخت، به ادراك جاودانگي خود مي رسيد.
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كار،  اين  زيرا  نخورد؛  اين درخت  ميوه ي  از  كه  داد  فرمان  او  به  خداوند 
مستلزم دور شدن او از وحدت بود. اما شيطان وجود او، او را به اين دور شدن 
ترغيب مي كرد. به عبارت ديگر، گرچه دور شدن آدم از عالم وحدت، براي او 
مفيد بود، اما در عين حال، دور شدن و عصيان بود و با اين كه ماندن او در 
بهشت ناآگاهي نزديک ماندن به وحدت بود، اما هدف از خلقت او را كه آشکار 

كردن عظمت الهي اش بود، محقق نمي كرد.1  
در اين كشاكش، »آدم« خوردن ميوه ي درخت را انتخاب كرد. يعني او 
با به جان خريدن  تا بتواند  حركت در چرخه ي جهان دوقطبي را آغاز كرد 
رنج اين حركت، گوهر وجود خود را آشکار كند و با بالفعل كردن كمال خود، 
به سوي »رب« خويش باز گردد و با قرار گرفتن در بهشت آگاهي عظمت خلقت 
را به نمايش گذارد. در حقيقت، خوردن ميوه ، تمثيلي از به دست آوردن ثمره ي 
اين حركت است كه چيزي جز تجربه ی حاصل از زندگی در بستر اين چرخه ی 

تضاد نيست.2  
نزديک شدن به درخت، آغاز حركت است كه با خروج از بهشت نا آگاهی 
رخ می دهد و خوردن ميوه، پشت سر گذاشتن تجربه ی زندگی با اجزای درخت 
مورد نظر و رسيدن به بهشت آگاهی است؛ اما هر دو در جايي از اين چرخه 
اتفاق مي افتند كه زمان بر آن حاكم نيست و از اين نظر بر هم منطبق ديده 
می شوند. با يک جا ديدن همه ي مراحل اين رفت و بازگشت مي توان يک جا به 

1.  خداوند در طراحی وجود انسان و سير كمالی او، حضور او در بستر چرخه را الزم دانسته است و به همين دليل فرموده 
است: "من در ارض خليفه قرار می دهم". اما از اين اشاره ی تمثيلی كه به آدم فرمود به درخت نزديک نشود، استفاده می كند 

تا به اختيار او تأكيد نمايد.

2.  نتيجه ی اين تجربه، كيفی است.
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هر دو رويداد اشاره كرد. يعني اگر يک ناظر از جايگاهي كه در آن زمان وجود 
ندارد، به اين وقايع نگاه كند، همه را با هم مي بيند و در اين صورت خواهد گفت 

كه آدم به درخت نزديک شد و ميوه ی آن را خورد.
آدم با دست يافتن به ميوه ی تجربه ی جهان دوقطبی در خارج از بهشت، 
می تواند مسير كمال در بهشت را پيش بگيرد و آگاهانه به مبدأی بپيوندد كه از 
آن دور شده است. به همين دليل، خداوند به وجود او باليده و به طور تمثيلي، 

در ازل، اين موفقيت او را به مالئک خاطرنشان كرده است.1  
تمثيل گفتگوی خداوند با مالئک، عالوه بر ارزشمندی وجود آدم، نشان 
مي دهد كه اگر كسي در بُعد زمان گرفتار نباشد، می تواند به طور يک جا، هم 
شاهد تخطي آدم از فرمان خداوند و دور شدن او از وحدت باشد و هم بازگشت 
غرورآفرين او به سوي وحدت و به دست آوردن ثمره ي حركت را كه كمال است، 

ببيند و واال بودن خلقت آدم را اعالم كند.
از طرف ديگر، به هر حال، آدم براي به دست آوردن اين نتيجه، از اصل خود 
)عالم وحدت( فاصله گرفته است و با بازگشت خود و اشتياق ملحق شدن به 
آن، از اين دور شدن اظهار پشيماني مي كند. اين همان توبه ي آدم است كه 

پذيرفته مي شود و او با پذيرفته شدن آن، به وحدت مي رسد.
يعني آدم، بين تصميم نزديک شدن به درخت و توبه كردن از اين انتخاب، 
رويدادهاي فراوان و زندگي هاي متعددي را پشت سر مي گذارد كه بعضي از 
آن ها مربوط به فرود آمدن در چرخه ي جهان دوقطبي )سير نزولي( است و 

برخي ديگر با به فراز درآمدن  در اين چرخه )سير صعودي( تجربه مي شوند.

1.  دليل اين كه مالئک دركی از ارزش حضور انسان در هستی نداشتند، اين بود كه دركی از عشق نداشتند.
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حركت او در تمام اين مراحل، كه به ترتيب و رو به جلو انجام مي شود، 
حركتی طولی است كه »حركت ذاتي« نام گذاري مي شود. او نمي تواند قوانين اين 
حركت را تغيير دهد. قانون اصلي اين حركت اين است كه در ذات خود، همواره 

يک جهت دارد و در آن امکان برگشت به عقب و يا متوقف ماندن وجود ندارد. 
به عقب( در كل مسير،  )تمايل  اين حركت  البته، وجود كشش مخالف 
پيش رفتن را با ترديد و اكراه همراه مي كند و در بعضي موارد باعث از دست 
دادن بعضي فرصت ها مي شود؛1  اما لطف خداوند )رحيميت او( اجازه ي متوقف 
ماندن در هيچ يک از مراحل حركت را نمي دهد. بنابراين، مي توانيم اين حركت 
را به حركت يک لکوموتيو بر ريل تشبيه كنيم كه از يک مبدأ آغاز مي شود و به 
يک مقصد خاتمه می يابد و مسافران آن با سوار شدن در اين لکوموتيو، حركت 

رو به جلو تا رسيدن به مقصد را انتخاب كرده اند.
را طي  مسير  يکسان  كيفيت  با  ما2   همه ي  كه  است  اين  ديگر  نکته ي 
نخواهيم كرد. بنابراين، گزارشي كه هر كدام درباره ي طي اين مسير داريم، از 
گزارش ديگری متفاوت است؛ يعنی يکی از حيات خود رضايت دارد و با لذت 
ناشی از كمال مسير را پشت سر می گذارد و ديگری در ناآرامی و نارضايتی و 

ناكامی از شيرينی كمال، آن را سپری می كند. 
پس، چگونگي حركت ما در مسير حركت ذاتي، حركت ديگري است كه 
اختيار در  اعمال  »حركت عرضي« بگوييم. حركت عرضي،  به آن  مي توانيم 
استفاده ي مفيد يا غير مفيد از مقاطع مختلف مسير است؛ بنابراين، مي تواند 

1.  اين مطلب، در بخش معادشناسي شرح بيشتري داده مي شود.

2.  هر يک از ما انسان ها كثرات وجود آدم هستيم و هر توصيفي كه درباره ي سير آدم مي شود، مربوط به همه ي ما است.
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و  حقايق  ادراك  آگاهي،  دريافت  امکانات  يا  فرصت ها  دادن  هدر  به  موجب 
برخورداري از لذت هاي معنوي باشد. )اگر همان مثال لکوموتيو در حال حركت 
بر مسير ريل را در نظر بگيريم، حركت عرضی انسان، قابل تشبيه به كارها و 

حاالت متفاوت مسافران هر واگن است.(

حركت ادراكي

»حركت ادراكي« حركت از ظاهر به باطن است. شرايط چنين حركتي را 
اما  نيست،  زمان مند  ادراكي«  ايجاد مي كند. خود »حركت  »حركت عرضي« 
تحولي است كه فراهم شدن زمينه ي آن نيازمند زمان است. چه بسا زمان زيادي 

)سال ها( صرف حركت عرضي شود تا در لحظه اي »حركت ادراكي« رخ دهد.
به بيان ديگر، »حركت ادراكي« حركت از ظاهربينی به باطن بينی است. 
باطن بينی، »پي بردن  به غايت كمال هرچيز در عالم« است. در صورتي كه اين 
ديد خدايي حاصل شود، در هر جزئي از هستي، عظمت همه ي هستي ادراك 
مي شود. با داشتن ديد باطن بين، در هر چيزي سه وجه آشکار مي شود. اين 

سه وجه عبارت است از: »ظاهر«، »باطن« و »ذات«1 .
در كيهان )جهان هستی مادی( هر چيزي به عنوان تجلي خداوند، وجهي 
از او به شمار می رود؛ اما چشم ظاهربين فقط ظاهر آن را كه آشکار است2 ، 
مشاهده می كند يا با مشاهده ی آثار ظاهری آن، وجودش را به اثبات می رساند 
و با اين شناخت ظاهری، نمی توان به درك وجه باطنی آن دست يافت. درك 

1.  منظور از ذات، باطن باطن است.

2.  در اين جا منظور از ظاهر، وجه دوقطبی هرچيزی است.
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باطن هر چيز، متضمن درك وجه الهی بودن آن است1  و »حركت ادراكي« 
ناميده می شود. عالوه بر اين، ذات خداوند )هيچ قطبی( نيز، در هر مخلوقي 
حضور دارد.2  اين حضور باعث مي شود كه هرجزئي از هستي )حتي هر ذره( در 
هر لحظه، بين بي نهايت »بودن« و »نبودن« در نوسان باشد. »حركت ادراكي«، 

متضمن درك اين حقيقت نيز هست.3 
به بيان ديگر، در هر يک از اجزاي جهان دوقطبي، همه ي عوالم »هيچ قطبي«، 
»تک قطبي« و »دوقطبي« در هم ادغام است و درك اين ادغام، با »حركت 

ادراكي« حاصل می شود.4 
توجه به اين نکته نيز الزم است كه نفس هر انساني مانند ساير تجليات 
الهی در غايت كمال آفريده شده است؛ اما كمال او بالقوه است و تنها در سير 
صعودي، امکان بالفعل شدن آن وجود دارد. به همين دليل، حركت ادراكي كه 
درجات مختلفی دارد، در هر مقطع از مقاطع حركت ذاتي، متناسب با همان 
مقطع خواهد بود. برای مثال، در زندگی كنونی، امکان دستيابي به آگاهي هايي 
از هفت آسمان5  وجود دارد؛ اما دركی كه ناشی از ديدن و يافتن است، با دركی 
كه از تحقق يعنی تجربه ی آن چه ديده شده به دست می آيد، تفاوت دارد و 
1.  باطن شامل همه ی حقايق پشت پرده ی هر چيز از جمله، وجه الهی بودن آن است. آنچه در مسير كمال كاربرد دارد، درك 

قلبی اين حقايق است نه دانش مربوط به آن ها

2.  در دو جهان غير خدا هيچ نيست؛ اما اين به معنای يکی بودن خالق و مخلوق نمی باشد. زيرا ذات حق همواره برتر و متعالی 
تر از هر چيز است.

3.  اين ادراك، مستلزم درك ذات خداوند نيست. )هيچ انسانی نمی تواند ذات حق را درك كند.(

4.  بايد توجه داشت خداوند وجودی جدا از اشيا نيست كه با آن ها در آميزد. بر اساس تعليم پيشوای اول شيعيان)ع(، "خداوند 
در همه چيز وجود دارد بدون آن كه با آن ها آميخته باشد و خارج از آن ها است بدون آن كه از آن ها جدا باشد". درك اين 

حقيقت، با حركت از ظاهر به باطن )حركت ادراكی( به دست می آيد.

5.  هفت آسمان، تمثيلي از صندوقچه هاي علم الهي است كه بر پله ي عشق و با اشراق مي توان به آن دست يافت.
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واقع شدن در هفت آسمان )تحقق آن( در مرحله ای رخ خواهد داد كه انسان از 

امکانات وابسته به مکان و زمان بی نياز شود.1 
به بيان ديگر، همه ي تجليات الهي در غايت كمال آفريده شده اند و كمال 
هر انساني اين است كه به اين كمال پي ببرد؛ اما در صورتي اين كمال به 
طور كامل حاصل مي شود كه حركت ذاتي به انتها برسد و او را از نيازمندي 
از رسيدن به اين بي نيازي »حركت ادراكي«  تا پيش  به بي نيازي2  برساند. 

متناسب با هر مرحله ممکن است؛ اما كامل نيست.

د(كمال انسان
در مباحث قبل، درباره ی موضوع »كمال انسان« توضيح داده شد. براي 
تکميل آن مطالب، دو موضوع ديگر مورد توجه قرار مي گيرد كه يکي مربوط 
به وجود كمال يافته ي انسان در پايان چرخه ي دوقطبي و ديگري، راجع به 
كامل ترين انسان )در هر مرحله از حركت( است. موضوع اول، در بخش »انسان 

و رب« و موضوع دوم، در بخش »انسان كامل« بررسي مي شود.

انسان و رب

»وجود سوم« كه عالم تک قطبي مرتبط با هر يک از جهان های n قطبي 
)از جمله جهان دوقطبی( است، مي تواند از سه منظر تعريف  شود و بر اين 

1.  همان طور كه آگاهي داشتن از درجه حرارت باالي استوا، با قرار گرفتن در آن درجه حرارت متفاوت است، آگاهي داشتن از 
هفت آسمان نيز با رسيدن به آن متفاوت است. هرچه نزديکي به مبدأ بيشتر شود، ادراك حقيقي تر است و »آگاه شدن« به » 

محقق شدن« نزديک مي شود. )اين همان تفاوت »اطمينان ادراكي« و »اطمينان وصولي« است.(

2.  حركت در مسير صعودي چرخه ي جهان دوقطبي، حركت از نيازمندي به بي نيازي است. اين موضوع در بخش معادشناسي 
شرح داده شده است.
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اساس، سه نام مختلف دارد. يکي از اين نام ها »اله« است. نمونه ي ايده آل وجود 
آدم كه كمال بالقوه ي او را نشان مي دهد، »اله« او نام مي گيرد.1  بالفعل بودن 
كمال در اين نمونه ی ايده آل به عنوان »رب« شناخته می شود. اگر بخواهيم 
از نگاه انسان به عنوان ناظری كه در حال طی كردن چرخه است، به آن نگاه 
كنيم، رب، در پايان چرخه قرار می گيرد و اگر از نگاه خود او كه ناظر واقع در 
فرازمانی است بنگريم، همچون اله همواره تحقق دارد. به عبارت ديگر، ظهور 
كمال »اله«، در »رب« است و در عين حال، هيچ يک از آن دو قبل يا بعد از 

ديگری قرار ندارد.
 قابليت كمال كه در »اله« به نمايش گذاشته مي شود، به دليل آن است كه 
»اله« گنجينه ي صفات الهي را در خود دارد و به ظهور رسيدن كمال در رب، 
نشانه ي دستيابي به اين گنجينه ي پنهان است. آنچه اين گنجينه ي صفات 
الهی )روح اهلل( را از عالم باالتر دريافت می كند و به اله مي سپارد، »َمِلک« نام 
مي گيرد. ملک، »روح اهلل« را به »اله« مي بخشد و در پايان چرخه، »رب« همه ي 

اين آگاهي ها را آشکار مي كند و الگوي حركت را نشان مي دهد.
اگر مسير حركت در چرخه را در نظر بگيريم، طبق شکل )ب( »اله« در 
ابتداي مسير بوده، مبدأ حركت و نمايی از جهان تک قطبی است و »رب« نيز 

كه در انتهاي مسير  است، نمای ديگر آن به شمار می رود.
                                                                                       

1.  اگر كسي جوياي كمال باشد، همواره بايد به اين نمونه ي ايده آل كه براي همه يکي است، توجه كند و با الگو برداري از آن، 
تسليم آن شود.



عرفان نظري

261

با اين توضيحات، توجه به چند نکته الزم است:

1-  عالم تک قطبي، عالم فراتر از تضاد، زمان و مکان است و به همين دليل 
»ملک آدم«، »اله آدم« و »رب آدم« بر هم منطبق هستند و سه گانگي، بين 

آن ها وجود ندارد.
2-  هيچ يک از اين سه، از وجود آدم جدا نبوده، هر يک، بعدي از وجود او 

هستند كه در حركت او نقش دارند. 
3-  كثرات آدم )انسان ها( نيز حركت خود را از »اله« آغاز كرده اند و به 
»رب« پايان مي برند. در طول مسير، پذيرفتن تربيت از »رب«، راهگشاي حركت 

صحيح آن ها است و وحدت آن ها با »رب«، در پايان مسير اتفاق مي افتد.
الهي و  اختيار داشتن صفات  به در  با توجه  پايان چرخه، هر كسي  در 
قرار  است(  چرخه  در  آخر  آزمايش  )كه  سؤال  يک  معرض  در  او،  توانايي 
مي گيرد.آن سؤال اين است كه  آيا او با توجه به توانايي خدايي كه به دست 
آورده است، جدايي از عالم وحدت را مي پسندد و مي خواهد خودش خدايي 

)شكل 3-10(
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كند و يا به وحدت ملحق مي شود و خدايي عالم وحدت را مي پذيرد.

در صورتي كه او خدايي عالم وحدت را بپذيرد، وارد جهان تک قطبی شده، 
كمال  و  عيني  نمونه ي  كسي  هر  »رب«  پس،  رسد.  مي  »رب«  درجه ي  به 
يافته ي او در پايان چرخه است كه به دعوت خداوند پاسخ مثبت داده است و 
مي تواند در تمام مراحل سير او در چرخه، نقش يک مربي را براي او ايفا كند و 

از طريق »روح هادي« جهت كمال را به او نشان دهد.
ندهد، سير مجدد در چرخه  اين سؤال  به  مثبت  پاسخ  اگر كسي  حتي 
را ترجيح داده است و يک دور ديگر آن را تجربه مي كند تا باز به مرحله ي 
آزمايش آخر برسد. ممکن است كسي بارها و بارها به اين سؤال خداوند پاسخ 
منفي بدهد؛ ولي باالخره در پايان يکي از اين تجربه ها به كمال الزم مي رسد و 

پاسخ مثبت خواهد داد.
پس اگر از مرحله ي فرا زمان به اين اتفاق نگاه كنيم، همه ي افراد به اين 
پرسش پاسخ مثبت داده اند و خدايي عالم وحدت را پذيرفته اند. بنابراين، هريک 
از افراد، ربي دارند كه مربي آن ها است و آن ها بايد به سوي او در حركت باشند. 
اما مقام  بني آدم »رب« وجود دارد؛  تعداد همه ي  به  البته، درست است كه 
»رب« در مرحله ي تک قطبي )مرحله ي فراتر از زمان، مکان و تضاد( است و 

همه ي كثرات در آن جا وحدت دارند )كثرت در وحدت(.1 
پس، آدم در جهان دوقطبي يک »رب« در جهان تک قطبي دارد. از طرف 
ديگر، نه فقط در جهان دوقطبي، بلکه در هركدام از جهان هاي n قطبي، يک 

1.  براي روشن شدن اين موضوع مي توان از يک مثال استفاده كرد. همه ي ملکول هاي آب فرمول يکساني دارند؛ اما در عين 
حال، هر ملکول آب با ملکول ديگر متفاوت است. رب هر انساني هم با رب انسان ديگر فرق دارد؛ اما در عين حال، همه ي 

رب هاي آن ها يگانگی دارند.
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»رب« وجود دارد و مجموع همه ي رب هاي جهان هاي n قطبي، رب همه ي 

جهان ها يعني »اهلل« است.1  
حال می توان احتمال دادكه انسان وارسته ای مانند حالج نيز، بر اين اساس 
زبان به بيان »انا الحق« گشود كه اگر كسي به ادراك رابطه ي خود با »رب« 
برسد، اين حقيقت را درك مي كند كه »رب«، خوِد به كمال رسيده ي اوست؛ 
نه اين كه خود را در شرايط اين جهاني اش »رب« بيابد و »رب« بداند. او حقايق 
عالم را در خود كمال يافته ي خويش )رب( مي جويد و راه كمال را با هدايت 

آن دنبال مي كند.
   

اي نسخه ي نامه ي الهي كـه تــويي       وي آيينــه ي جمال شـاهي كـه تـويي

بيرون ز تو نيست هرچه در عالم هست     از خود بطلب هر آن چه خواهي كه تويي

»بابا افضل كاشي«

انسان كامل

از سايرين به اطالعات هفت آسمان  انسان ها، كساني كه بيش  در ميان 
دست مي يابند و معماهاي خلقت را كشف مي كنند و همچنين، در اثر ارتباط 
با خدا و بهره مندي از آگاهي هاي به دست آمده، داراي بهترين بينش و مرام 
مي شوند، »انسان كامل« نام مي گيرند. آن ها افرادي متعالي هستند كه نسبت 

به سايرين، هم برتري ادراكي و هم برتري رفتاري دارند.
اما  دارد؛  بيشتري  ارزنده ي  صفات  ديگران،  با  مقايسه  در  كامل  انسان 

1. »اهلل«، تجلي ذات حق )عالم هيچ قطبي( در عالم تک قطبي است.
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نمي توان صفات او را صفات خداوند دانست؛ زيرا هر فردی )حتي اگر انسان 
كامل باشد( نيازمندي هاي طبيعي و اوليه ای دارد و دچار محدوديت هايي است 
كه جسم او برايش ايجاد مي كند. قوانين مربوط به زندگي و مرگ، مربوط به 
همه ي انسان ها است و هيچ كس در زندگي خود، از نياز و رفع نياز رهايي ندارد. 
به اين ترتيب، همه ي انسان ها فقير هستند. با وجود اين فقر و نياز، هيچ كس 

غني حقيقي نيست و نمي تواند همچون خداوند غني باشد.
البته، حركت در مسير صعودی چرخه ي جهان دوقطبي، حركت به  سوي 
بي نيازي است و انسان در اين مسير مي رود تا صفات الهي را در خودش محقق 
كند؛ اما محدوديت هاي هر جهاني )تا قبل از تجربه ي بهشت( امکان تحقق 
صفات الهی با همه ی عظمت مربوط به آن ها را سلب مي كند. به همين دليل، 
انسان كامل در هر مقطعي از حركت ذاتي اش كه پيش از مرحله ي پيوستن به 
»روح اهلل« است، فقط می تواند بخشي از عظمت صفات الهي را منعکس  كند. 
برای مثال، انسان كامل نسبت به ديگران رحمانيت بيشتري را انعکاس مي دهد؛ 

اما از اين نظر، نسبت به خداوند در فقر است.
به اين مطلب مهم نيز بايد توجه كرد كه در مسير كمال و تعالی، هر انسان 
كاملي نسبت به ديگران جلوتر است؛ اما جلوتر يا عقب تر بودن افراد نسبت 
به كمال، معنادار نيست. زيرا كمال نامحدود است و اگر به همين لحاظ آن 
را مثبت بی نهايت )∞ +( در نظر بگيريم و فاصله ي هر انساني را نسبت به آن 
بسنجيم، معلوم مي شود كه براي همه ي انسان ها بينهايت فاصله تا كمال مطلق 

باقي است.
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اگر مجموعه ي انسان ها را به يک تيم فوتبال تشبيه كنيم، انسان كامل 
از  به گل زدن شده است. گل زدن يکي  تيم موفق  اين  كسي است كه در 
افراد بشر موجب افتخار همه ي بشريت است؛ اما اين به منزله ي آن نيست كه 
ديگر نيازي به گل زدن شخص ديگري در تيم نخواهد بود. يعني الزم است 
كه هر كسي به نوبه ي خود، به دنبال كمال بيشتر باشد. همين باعث مي شود 
كه انسان هاي كامل )به عنوان كساني كه در كمال گوي سبقت را از سايرين 
ربوده اند( الگوي ديگران معرفي شوند تا ديگران هم مانند آن ها راه كمال را 

بهتر در پيش بگيرند.
يکي از عوامل تعيين كننده در موفقيت انسان كامل مي تواند دانش كمال 
باشد1  كه از زندگي قبل با خود آورده است. در حقيقت، كسي كه در اين جهان 
داراي زمان، مکان و تضاد متولد مي شود، اندوخته ي كمالي مخصوص به خود را از 
زندگي در جهان قبلي )كه يک بعد اضافه تر داشته است( همراه دارد و كسي كه به 
جهان بعدي )جهان فرا مکان( مي رود، اندوخته ي كمالي خود در جهان فعلي را به 
آن مي برد و به همين ترتيب، دانش كمال در هر مقطع، توشه ي راه و دستمايه اي 

1.  در مبحث »برزخ« مربوط به بخش »معادشناسي« نيز  به موضوع »دانش كمال« اشاره شده است.

)شكل 3-11(
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است كه نقش تعيين كننده در تحوالت كمالي مقطع بعدي دارد.

البته اين اصل باعث نمي شود كه در طول زندگي، امکان تحول ناگهاني و 
جبران كاستي ها و همچنين، برطرف كردن سوء سابقه وجود نداشته باشد. بلکه 
منظور از بيان اين مطالب اين است كه اهميت دانش كمال )كه از زندگي قبلي 
آورده مي شود(1  به عنوان زمينه ي رشد )در زندگي بعدي آن( بيشتر مورد 
توجه قرار گيرد. بنابراين، حتي اين امکان وجود دارد كه كسي در يک مقطع از 

سير صعودي، متعالی نباشد؛ اما در مقطع بعدي، درجات كمال را طی كند.

3-  معادشناسي
حركت ذاتي آدم در بستر چرخه ي جهان دوقطبي، در دو جهت است. او 
در  مراحل متعددي از اين حركت، از مبدأ )جهان تک قطبي( دور مي شود و 
سپس با گذراندن مراحل متعدد ديگري به سوي آن باز مي گردد. می توان اين 

بازگشت را كه دارای مراحل مختلف است، »معاد« ناميد.  
اگرچه اغلب، معاد در معنی بازگشت از اين جهان تا قيامت به كار می رود، 
منظور از معاد در اين كتاب، سيری بازگشتی است كه از لحظه ی مرگ از اين 
قيامت خاتمه  به  اما  و تضاد(آغاز می شود؛  دارای زمان، مکان  جهان )جهان 

نمی يابد و تا رسيدن به مقام »رب« ادامه دارد.
نکته ای كه توجه ويژه می طلبد اين است كه همه ي اين مراحل )بازگشت 
به سوي رب( مانند همه ي مراحل آمدن تا به اين مقطع، بر اصل و اساس عشق 

طراحي شده است.

1. به مبحث مربوط به »بنياد« در بخش »من برنامه ريزی شده و من برنامه پذير« مراجعه شود.
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حيات عشق و ممات است عشـق و عشق نشور اسـت

نعيـم عشق و جحيـم اسـت عشق و عشق قيامـــت

حسـاب عشق و كتـاب اسـت عشق و عشق تـــرازو

صـراط عشـق و نجـات است عشـق و عشق ندامــت

وسيله عشق و لوا عشـق و عشـق حـوض و شفاعــت

درخـت طـوبـي عشـق اسـت و عشـق دار قيامــت

»مالمحسن فيض كاشاني«

الف( معرفي اوليه
اگر بخواهيم مراحل زندگي پس از مرگ را بررسي كنيم، ابتدا بايد به اين 

نکات توجه داشته باشيم: 
1-  اين قانون بر همه ي مراحل معاد حاكم است كه تولد، آغاز هر زندگي 
و مرگ، پايان آن است و وقتي مرگ اتفاق مي افتد، آدمي وارد برزخ مي شود و 

مرحله ي برزخ، تا تولد دوباره ادامه دارد.1 

    

1.  در حقيقت، همواره هر مرگی به منزله ی يک تولد است و نمی توان مرگ و تولد را از هم جدا كرد. اما برای سادگی فهم، در 
اين جا مرگ و تولدی كه منجر به ورود به برزخ می شود، »مرگ« ناميده شده و به مرگ و تولدی كه آغاز زندگی غير برزخی 
است، »تولد« گفته شده است. در ضمن، در اين جا منظور از برزخ، همان برزخ در اصطالح دينی نيست. برزخ در اصطالح دينی، 

همه ی فاصله ی ميان اين زندگی و قيامت است كه در اين جا به عنوان زنجيره ای از زندگی ها و برزخ ها شناخته می شود.

)شكل 3-12(
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2-  اطالع دقيقي از تعداد اين مراحل وجود ندارد؛ اما از نظر ابعاد كلي، 
همه ي اين مراحل )زندگي هاي برزخي و غير برزخي( كه پس از زندگی در 

مقطع كنونی پيش رو داريم، در دو دسته قرار مي گيرند:
-  زندگي در فرا  مکاني )تا قبل از صور دوم اسرافيل(

-  زندگي در فرا  مکاني و فرا  زماني )از صور دوم اسرافيل تا وصال(
3-   در هر زندگي فقط حركت به سمت جلو امکان پذير است و به اين دليل 
كه خاطره ای از مقطع قبل وجود ندارد، توجهی به آن نمی شود؛ اما در برزخ، 
به دليل اين كه امکان توجه به عقب وجود دارد، در بسياري از موارد، حركت رو 

به جلو به تعويق مي افتد.1 
عالوه بر اين، آنچه در مبحث معاد اهميت ويژه دارد، موضوع »قيامت« است. 
آغاز واقعه ي قيامت، مرحله اي است كه تسلط بر زمان حاصل مي شود.2  اين 
مرحله، با محشور شدن همگاني و نشر پس از آن آغاز مي شود؛ با غوغا و مجادله 
ادامه مي يابد و با دريافت كارنامه و نوعی رضايت به پايان مي رسد و پس از آن، 
همه به »جهنم« وارد مي شوند. جهنم، گذرگاه پر رمز و رازي براي  همه ي افراد 
است كه برخي به سادگي از آن عبور مي كنند و برخي ديگر، رنج بسياري را در 

آن متحمل مي شوند تا آمادگي ورود آن ها به بهشت  فراهم شود. 
تجربه ي بهشت نيز براي همه يکسان نيست و زندگي در آن شامل دو 
مرحله است: »بهشت در كثرت« و »بهشت در وحدت«. درست پس از همه ي 
اين مراحل، آخرين آزمايش هر انسان انجام مي شود و اين آزمايش براي ورود 

1.  چگونگي و علت اين بازماندگي در بخش »برزخ« ذكر مي شود.

2.  براي توصيف معاد از اين مرحله به بعد اين مشکل وجود دارد كه همه ي توصيفات، نوعي توالي را نشان مي دهند كه وجود 
زمان را تداعي مي كنند؛ در حالي كه وقايع مورد توصيف به رغم اين ترتيب، زمانمند نيستند.
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يعني  فرا  تضاد، سرنوشت ساز است.  و  فرا  زمان  فرا  مکان،  به آغوش وحدت 
كساني كه به خوبي اين آزمون را سپري كنند، به برترين بهشت )بهشت خاص 

خداوند( وارد مي شوند.
به طور مسلم، اين توضيح مختصر، گوياي جزئيات »معاد« و عظمت آن 

نيست؛ اما به عنوان مقدمه ای برای شرح بيشتر مطرح شد.

ب( مرگ
به طور كلی، »مرگ« عنوان پديده اي است كه آدمی را از يک نوع زندگی 
در  وقتي كسی كه  دليل، حتي  به همين  متحول مي كند.  آن  ديگر  نوع  به 
مسير حركت عرفانی است، دچار يک تحول معرفتي مي شود، مي توان گفت كه 
براي او مرگ عرفاني اتفاق افتاده است؛ زيرا با اين تحول، زندگي او به زندگي 
جديدي تبديل مي شود. اما در اين جا به طور خاص، منظور از مرگ، اتفاقي 
است كه انسان را از يک زندگی گذر می دهد و او را در مسير بازگشت به سوي 
خدا يک گام به جلو می برد. اين مرگ، او را به برزخ وارد مي كند و يا از برزخ 

به زندگی بعد انتقال می دهد.
 همه ي انسان ها با رويداد ظاهری مرگ آشنا هستند؛ اما هر گروه از آن ها 
ديدگاهي نسبت به حقيقت آن دارند و اغلب از آن گريزانند؛ در حالي كه مرگ، يک 

جلوه از »رحيميت« خداوند است كه همه ي افراد را به سوي او باز مي گرداند. 
از مراحل معاد است، اهميت  به عنوان پديده ای كه عامل گذر  »مرگ« 
دارد و آشنايی با آن، به آشنايی با معاد كمک می كند. برای مثال، شناخت 
علت طراحی مرگ از اين جهان و آگاهی نسبت به لحظه ی وقوع اين رويداد و 
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همچنين، آشنايی با فشار قبر و سؤال و جواب پس از مرگ، برای رسيدن به 

اين شناخت مفيد است.

علت طراحي مرگ

انسان در فطرت خود تمايل به مالقات با خدا دارد؛1  اما با وجود پر از نياز 
خود، نمي تواند با پروردگار بي نياز، مالقات كند. يعني، چنين مالقاتي بدون 

حركت او از نيازمندي به سوي بي نيازي اتفاق نخواهد افتاد. 
اما اگر به طور دقيق به اين موضوع نگاه كنيم، مي بينيم كه هم تمايل به 
اين مالقات در او نهاده شده و هم مرگ )به عنوان عاملي كه فرد را به سوي 
بدون هيچ  تا طرح خلقت وی  او طراحي شده است  برای  بي نيازي مي برد( 
نقصي به هدف برسد. زيرا خداوند نخواسته است كه انسان تا ابد نيازمند و 
از پيوستن به او محروم باشد. بنابراين، ميل به وصال، پديده ي مرگ و ساير 
عوامل پيش برنده )دميده شدن صور و ...( دست به دست هم مي دهند تا او به 

نتيجه ي الزم برسد. 
به بيان ديگر، مالقات با خدا هدف ويژه اي است كه براي دست يافتن به 
آن، الزم است انسان به خصوصيات خدايي برسد تا اين مالقات ممکن شود. 
مسير حركت ذاتي به سوي خدا اين امکان را فراهم مي كند كه او به چنين 
خصوصياتی دست يابد و يکي از مهم ترين اين ويژگي ها »بي نيازي« است كه در 

هر مرحله ی جلوتر در مسير صعودي اين حركت، بيشتر تحقق پيدا مي كند. 

1.  بعضي از افراد چنان در زندگي بيراهه مي روند كه همواره تمايالت فطري آن ها پوشيده و پوشيده تر مي شود و حتي كمترين 
تابشي از آن باقي نمي ماند. اما اغلب انسان ها گمشده اي دارند كه بسته به نرم افزار بنياد خود، در جستجوي آن هستند. در 

ادامه ي مطلب، اين موضوع توضيح داده مي شود.
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به طور خالصه، يکي از اصلي ترين عواملي كه انسان ها را در مسير نيازمندي 
به بي نيازي، پيش مي برد، »مرگ« است و به عبارت ديگر، »مرگ« لطف و 
رحمتي از سوي خداوند است كه زمينه ي بي نيازي ما و  مالقاتمان با خدا را 

ايجاد مي كند. 
شايد به نظر برسد كه بدون مرگ نيز مي توان به  سوي بي نيازي رفت؛ زيرا 
ديده ايم كه افراد بسياري در بي نيازي زندگي مي كنند و يا قناعت پيشه هستند؛ 
اما حقيقت اين است كه هر كدام از اين نمونه ها با بي نيازي مورد نظر فاصله ي 

زيادي دارد. 
انسان در بدو تولد خود، صد در صد نيازمند است. او رفته رفته مي تواند از 
كمک ديگران در انجام امور خود بي نياز شود؛ اما اين به معناي بي نياز شدن 
نيست؛ زيرا او فقط به اين توانايي مي رسد كه خود، احتياجات روزمره ی خود را 

برطرف كند. بنابراين، هر چقدر هم بي نياز شود، همچنان نيازمند خواهد بود.
يک مرتاض، نمونه اي از بي نيازترين افراد به نظر مي رسد كه ممکن است 
نياز غذايي او در طول روز، فقط يک بادام باشد. اما نياز به همين يک بادام 
نيز قابل اغماض نيست. عالوه بر اين، او نيازهاي ديگري هم دارد كه در اغلب 
موارد، اساسی ترين آن ها نياز به جلب توجه و مورد تحسين واقع شدن است. 
رياضت  اين  اثر  در  كه  را  قدرت  هايي  يا  و  غذا  به  خود  بي نيازي  حد  گاه  او 
حاصل مي كند، در معرض نمايش مي گذارد تا اين نياز بزرگ )نياز به تحسين 

و ستايش( را پاسخ دهد.
اگر دقت كنيم، مي بينيم كه اين نياز، به نسبت هاي مختلفي در همه ي 
انسان هاي معمولي )كه به تعالي نرسيده اند( وجود دارد. همه ي اين افراد، نياز 
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به توجه، محبت و تعريف و تمجيد ديگران دارند. اگر اين نياز تأمين شود، 
سالمتي و نشاط آن ها محفوظ و گاهی افزوده مي شود و انرژي جسمي قابل 
توجهي برای آن ها ايجاد می كند. به عکس، اگر كمبودي در اين زمينه وجود 
داشته باشد )مورد توجه، تأييد، تحسين و تشکر نباشند و يا مورد شماتت و 
تمسخر قرار بگيرند( عالوه بر افسردگي و خمودگي، انرژي جسمي آن ها نيز 

كاهش مي يابد.
از طريق مواد غذايي به دست نمي آيد، »انرژي نوع  را كه  انرژي  اين  اگر 
دوم«1  بناميم، بايد بگوييم كه بسياري از ما محتاج انرژي نوع دوم هستيم.  
2حال، حتي اگر به قدری متعالي شويم كه چنين نيازي نداشته باشيم، همچنان 

نيازمندي هاي زندگي زميني بر سر جاي خود باقي است و  ما در نيازمندي به 
سر مي بريم.3 

كارت همه چون كه خوردن و خفتن بود        ميلـت همــه در شنـودن و گفتـن بـود

بنشين كه من و تـو را در ايـن دار غـرور         مقصــود ز آمــدن همــه رفتــن بـود

»عطار«

البته، پس از مرگ از اين جهان نيز مشکل نيازمندي به كلي حل نمي شود؛ 
بلکه هر مرگي در طول مسير، درجه اي از نياز را برطرف مي سازد. وفات از اين 

1.  انرژي نوع اول، از طريق مواد غذايي و در نهايت، با سوختن ATP به دست مي آيد؛ در حالي كه انرژي نوع دوم، انرژي 
ستايشي است.

2.  هر انساني كه محتاج انرژي نوع دوم باشد، بسيار ضربه پذير است.

3.  به اين ترتيب، كساني كه طالب زندگي جاودانه در اين دنيا هستند بايد بدانند كه جاودانگي اين زندگي، به معناي نيازمندي 
ابدي است.
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جهان، قيد مکان را از زندگي ما حذف مي كند و به اين ترتيب، بدون جسم 
و نيازمندي هاي مکاني آن، با آزادي عمل بيشتري مي توانيم هنر خود را در 
هستي نشان دهيم و راحت تر در پي كمال باشيم. اما اين نيز كافي نيست و 
سلسله مرگ هاي ديگري هم الزم است تا به تدريج از اسارت در بعد زمان نيز 

رها شويم و بي نيازي بيشتري را تجربه كنيم.1 
به طور كلی، توجه به ويژگي هاي مرگ و علل طراحي آن، ما را پذيراي اين 
رحمت خاص خداوند خواهد كرد و ارزش آن را در ذهن ما خواهد افزود. زيرا آنچه 

باعث بازگشت به سوي خدا باشد، لطفی است كه ما را در بر خواهد گرفت. 

 لحظه ي وقوع مرگ

با توجه به اين كه مرگ يکي از انواع تجلي رحمت خداوند است كه همه ی 
افراد به طور خاص از آن برخوردار مي شوند، در لحظه ي وقوع، بسيار دلپذير و 
خوشايند است. هر نوع مرگي از جمله مرگ از اين جهان، همين ويژگي را 
دارد. يعني، همه ي ما در لحظه ي جدا شدن از جسم خود، شيريني و لذت 

وصف ناپذيري را مي چشيم كه مربوط به همين لطف و رحمت ويژه است.
اما بر خالف اين كه از اين نظر، تجربه ي مرگ براي همه يکسان است، 
نيست.2   مشابه  همه  براي  آن،  از  پس  زمان  و  رويداد  اين  از  پيش  لحظه ي 
چگونگي گذر از اين لحظات، مربوط به تعلقات ذهنی انسان به زندگي، اشخاص، 

1.  مرگ، از يک طرف بي نيازي بيشتري ايجاد مي كند و از طرف ديگر امکان تجاربي را فراهم مي سازد كه منجر به كمال بيشتر 
مي شوند. يعني مرگ هاي پياپي، زمينه ي بهانه جويي هاي ما نسبت به اسارت در مکان و زمان را از بين مي برد تا اين بهانه را 

نداشته باشيم كه مسائل مربوط به زمان و مکان، ما را از رشد و كمال باز داشته است.

2.  در لحظه اي پيش از مرگ، در مدت زماني به اندازه ي كسري از ثانيه همه ي وقايع زندگي مرور مي شود و در اين هنگام 
برداشت افراد از آن چه گذشته است، مي تواند به تعلق و وابستگی بيشتر و يا رهايی منجر شود.
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اماكن، ثروت، قدرت، خدمت، عبادت، خوشي ها، ناخوشي ها و ... است.

 اين وابستگي ها در لحظه ي پيش از مرگ، دل كندن از زندگي را دشوار 
كرده، به دليل ايجاد احساس انزجار از مرگ، فرد را دچار عذاب مي كند. در 
حالي كه رهايي خاطر از همه ي آن ها عامل استقبال از مرگ و آسودگي از هر 
نوع كشمکش با آن بوده، عشق به خدا و تمايل به حركت به سوي او، زيبايي 

آن را شکوه بيشتري مي دهد.

گــر مـرگ رسـد چـرا هـراســم         كــان راه بـه تـوسـت مي شـناسـم

اين مرگ نه بـاغ و بوســتان است          كــو  راه ســراي دوســتان اسـت

باد من  مرگ  اوسـت  از  مرگ  چـون  فـــرياد       مـرگ  ز  كنم  چنــد  تـا 

گر بنگـرم آن چنـان كـه رايسـت         اين مــرگ نه مرگ نقـل جاي است

از خـوردگهـي بــه خوابگــاهـي            و ز خـوابگهـي بـه بــزم شــاهـي

خوابي كه به بـزم توسـت راهــش             گــردن نكشــم ز خـوابگـــاهـش

چـون شـوق تـو هست خانه خيزم       خـوش خسـبم و شــادمـانه خيـزم

»نظامي گنجوي«

بنابراين:
را  يكي ست آمدن و رفتن سبک روحان       عـزيـز دار ريـاحيـن بوسـتانـي 

»صائب تبريزي«

و
رفتـن از عالـم پرشـور بـه از آمـدن اسـت                           غنچه دلتنگ به باغ آمد و خندان برخاست

»صائب تبريزي«
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دارد.  بستگي  او  خود  به  فردي  هر  ناراحتي  يا  راحتي  نيز  مرگ  از  پس 
دردمندي و عذاب پس از مرگ، ناشي از اين است كه فرد، به جاي استفاده 
از شرايط آزادی از بند مکان و حركت به سوي زندگي بعدي، شروع به تالش 
نافرجامي براي بازگشت به زندگي مي كند و در نهايت، باقي ماندن در ميان 
او مناسب نيست( ترجيح مي دهد. در اين وضعيت،  بازماندگان را )كه براي 
عذاب او ناشي از فشار باقی ماندن در شرايطی است كه مناسب ساختار وجودی 
او نيست و در حقيقت، نفع او در اين است كه آن را ترك كند. به بيان ساده، 
وابستگي او، او را از ادامه ي راه )وضعيت مطلوب( باز مي دارد و اين شرايط، 

آزاردهنده است: 

است آزاد  پذيرد  تعلق  رنگ  هر چه  ز  كبود         زير چرخ  كه  آنم  غالم همت 

»حافظ«

  فشار قبر

يکی از موضوعات مطرح شده درباره ی وقايع پس از مرگ، فشار قبر است 
كه بعضی آداب و رسوم دينی نيز بر پايه ی آن شکل گرفته است. برای مثال، 
بخشي از مراسم تدفين در بين مسلمانان اين است كه در قبر، پوشش روي 
چهره را كنار مي زنند و جسد را تکان مي دهند. يکي از داليل انجام اين كار، 
كمک به صاحب جسد است تا با ديدن جسم بي جانش مرگ خود را باور كند. 
بسياري از كساني كه از دنيا مي روند، نمي خواهند مرگ خود را بپذيرند و اين 

نا  باوري براي آن ها دردسر آفرين است.
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ممکن است كسي كه پس از در گذشتن، مرگ خود را باور نمي كند و يا 
نمي خواهد آن را بپذيرد، قصد بازگشت به بدن خود را داشته باشد؛ اما عالوه 
بر اين كه به مقصودش نخواهد رسيد، در تالش براي تسخير جسم خود، تحت 

فشار و سختي عظيمي قرار مي گيرد كه همان »فشار قبر«1  است.
خواهيم  را  مرگ  حقيقت  راحتي  به  كه  مي كنيم  گمان  ما  از  بسياري 
پذيرفت؛ در حالي كه فقط تعداد اندكي از درگذشتگان هستند كه به دليل 
معرفت و آگاهي )دانش كمال( به  سادگي دست از اين دنيا )از جمله جسم 
خود( مي كشند و بدون فشار قبر به  سوي زندگي بعدي رهسپار مي شوند. اين 
عده كه هواي ديدار پروردگار و عزم كوي او را دارند، حتي لحظه اي در فشار 
وابستگي هاي زميني باقي نمي مانند و كوچک ترين تمايلي براي بازگشت به 

جسم خود ندارند. بنابراين، از اين نظر، دچار عذاب و آزردگي هم نمي شوند.

گر سر كويت شود مدفن پس از مردن مرا       كي عذاب قبر پيش آيد در آن مدفن مرا

چند باشم در جدل با خود ز غم ساقي بيار            شيشه ي مي تا رهـاند ساعتي از مـن مرا

»محمد فضولي«

  

سؤال و جواب پس از مرگ

همه ی ما در مراحل مختلفي از معاد، در معرض پرسش هايي خواهيم بود 
كه پاسخ آن ها ازحال و شرايط ما معلوم است؛ يعنی هر كدام، به فراخور دانش 
1.  فشار قبر يک اصطالح است كه براي سختي لحظات پس از مرگ به كار مي رود و آن طور كه برخی تصور مي كنند، فشار 
فيزيکي در درون قبر نيست. )با تعبيه ي سنسورهاي حساس اندازه گيري فشار در قبر، مي توان اين موضوع را اثبات كرد.( عالوه 
بر اين، فشار قبر بايد حقيقتي غير مرتبط با فضای قبر باشد؛ وگرنه اين سؤال باقي مي ماند كه آيا كساني كه جسم آن ها به 

خاك سپرده نمي شود، فشار قبر ندارند؟!
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كمال خود، در حال ابراز پاسخ آن ها هستيم. يکي از اين مراحل، لحظه ي پس 

از مرگ است. 
در اين لحظه، در حالی كه فرد در تالطم ناشی از دگرگوني شرايط است، به 
خود آمده، در جستجوي اين كه چه با خود آورده است )كه به كارش بيايد(، 
پاسخ همه ی سؤاالت خود در اين زمينه را مي يابد. به عبارت ديگر، مالئک 
سؤال كننده، در درون خود او هستند و مأموريت آن ها به محض مواجه شدن 
با وضعيت جديد آغاز مي شود. پاسخ او به اين سؤاالت نيز، در عمل نمايان 
مي شود؛ چنان كه ماندن او در اين برزخ )تا وقتی كه به واسطه ی رحمت حق 
از آن خارج شود(، نشانه اي از نقص كمالي او و گذر وی از آن، نشانه اي از همراه 

داشتن معرفت و آگاهي الزم برای عبور است.

ج( برزخ
پس از مرگ از اين جهان، انسان از ميان كالبدهای شناخته شده، كالبد 
فيزيکي خود را ترك مي كند و كالبد روانی و كالبد اختري خود را از دست 
مي دهد. بنابراين، او با كالبد ذهني خود وارد برزخ مي شود و به همين دليل، در 

اين مرحله از او با عنوان »كالبد ذهني« ياد مي كنيم.
در برزخ پس از اين زندگي، كالبد ذهني، بر مکان اشراف دارد و هر زمان در 
هر جا كه بخواهد، حاضر است؛ ولي در عين حال، زمان براي او همان كميتي را 
دارد كه پيش از مرگ داشته است.1  از اين نظر مي گوييم كه اين برزخ، فرا مکان 

است؛ اما در آن، ابعاد زمان و تضاد وجود دارد.  

1.  البته، پس از مرگ، گذر زمان توأم با آنتروپی و فرسودگی نيست.
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برای آشنايی بيشتر با برزخ، به برخی ويژگی های اين مرحله و رمز عبور از 

آن اشاره می شود.

ويژگي های برزخ

در همه ي مراحل حركت ذاتي )در بستر چرخه ي جهان دوقطبي( همواره 
دو كشش وجود دارد كه يکی به سمت جلو و ديگری به سمت عقب است. آنچه 
بر كشش رو به جلو تأثير مثبت دارد، دانش كمال است. كسانی كه از اين دانش 
كمال بهره ی الزم را ندارند، به پيش رفتن تمايل نشان نمی دهند و با ميل به 

بازگشت، در جا زدن را ترجيح مي دهند.
)به  به سوي خود مي خواند و »روح هادي«  را  او  انسان همواره  »رب« 
عنوان جهت ياب وجود انسان( اين فراخواني را جهت يابي مي كند و به اين 
همه ی  در  تمايل،  اين  اما  مي شود.  ايجاد  جلو  به  حركت  تمايل  صورت، 
افراد يکسان نيست و به بيان ديگر، همه به خوبي پيام روح هادي خود را 
اثر  كه  كرده اند  تقويت  در خود  را  مخالفي  نيروي  زيرا  نمي كنند؛  دريافت 

آن را خنثي مي كند.
در هر مقطعي، نيروي مخالفی مخصوص همان مقطع وجود دارد. براي 
مثال، در برزخ فرا  مکان )برزخ پس از اين زندگي( وابستگي هاي كالبد ذهني 
نيروي  نگه مي دارند،  از مرگ(  )زندگي پيش  به سمت عقب  را  او  نگاه  كه 
مخالف نيروي روح هادي هستند كه در برابر جاذبه ي آن مقاومت مي كنند.
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به اين ترتيب، برزخ يک »صحنه ي آزمايش« است كه در آن هنر هر فرد 
بر اساس انتخاب حركت به جلو و يا اجتناب از آن معلوم مي شود. زيرا فقط 
كساني كه به درك الزم براي رفتن به زندگي بعد رسيده باشند، با اختيار خود 

از اين مرحله مي گذرند و هنرمند خواهند بود. 
اما برزخ، عالوه بر صحنه ي آزمايش، »فرصت بازنگري و جبران« نيز محسوب 
می شود. عده اي كه در اثر عدم تعالي، سرگردان يا سر سپرده ي وابستگي هاي خود 
هستند، مانند مردودي هاي يک آزمون كه مي توانند در آزمون تجديدي شركت 
كنند، هر لحظه فرصت جديدي براي جبران دارند. كمترين جبران ناآگاهي آن ها 

در برزخ، در همين حد است كه بتوانند از آن خارج شوند. 

  رمز عبور از برزخ

به طور عمده، زمينه ي رشد و تعالي در متن زندگي فراهم مي شود و برزخ، 
نمايي از نتيجه ي آن را آشکار مي كند. براي مثال، تربيت صحيح فرزندان بدون 

)شكل 3-13(
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وابستگي به آن ها، براي انسان آثار كمالي مثبتي دارد. بر اين اساس، فرزند 
مي تواند عامل رشد و تعالي باشد. اما در صورتي كه تعلق خاطر و وابستگي به 
او وجود داشته باشد و انرژي ذهني بيش از حدی به خود معطوف كند، عامل 

سقوط خواهد بود. 
در زندگي، زمينه ي اين نوع آزمايش ها فراهم است و يک نتيجه ي آن در 
برزخ معلوم مي شود. در برزخ اين امکان وجود ندارد كه انسان هنر خود را در 
چگونه زندگي كردن با فرزندش نشان دهد؛ اما حداقل نتيجه ي اين آزمايش او 
در دنيا اين است كه يا بدون تعلق خاطر به او، به زندگي بعد انتقال يابد و يا به 

دليل اسارت در وابستگي به او، در برزخ ماندگار شود.
شايد بهتر باشد كه به موضوع رابطه ي هر زندگي با برزخ و زندگي بعد از 
آن، كمي دقيق تر نگاه كنيم. ابزار كسب معرفت در هر زندگي كمي متفاوت 
از زندگي قبل و بعد از آن است. در زندگي كنونی، مبناي شناخت ما عقل 
بوده و هست؛ اما امکان برخورداري از ادراكات پله ي عشق را هم يافته ايم. 
همان طور كه ما با ابزار عقل چشم به اين دنيا گشوده ايم و سپس به عشق 
مجهز شده ايم، در زندگي بعد نيز تجارب خود را بر پله ي عشق آغاز مي كنيم 
و سپس از ويژگي هاي پله اي متعالي تر از آن برخوردار مي شويم. برای مثال، 
بر پله ی دوم زندگی بعدی می توان به درك عشق رحمانی رسيد.1  يعنی 
نيز  نکته  اين  به  ادراك می شود.  اين  به  اول منجر  پله ی  بر  تجربه ی عشق 
بايد توجه داشت كه هر زندگی، برای تجربه ی عشق محدوديت خاص خود 

را دارد.

1.  درك عشق رحمانی نيز مراتبی دارد كه در هر زندگی بعدی نسبت به زندگی قبل از آن می تواند تکميل شود.
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بنابراين، زندگي بعد، با ادراك آغاز مي شود و در آن، دانسته هاي حسی و 
عقلي )آنچه با اطالعات زميني به دست آمده است( ديگر كاربردي ندارند. گذر 
از هر زندگي، گذر از مدارج كمال است و در پيمودن مدارج كمال، آن چه قابل 
انتقال است و كارايي دارد، هيچ كدام از قدرت ها، مهارت ها و يا اطالعات نظری 
نيست؛ بلکه معرفتی است كه از نتيجه ی دانش، ادراكات و آگاهي هاي مثبت به 

دست می آيد. مي توان اين معرفت را »دانش كمال« ناميد.
در برزخ پس از اين زندگي نيز چيزي از دانسته هاي زميني به كار نمي آيد 
و محصول زندگي )دانش كمال( نتيجه ي ادراكي آن است كه اگر در حد الزم 

باشد، موجب عبور از آن مي شود.

د( قيامت
قيامت، رويدادي پر هيبت و پر غوغا است كه در دو شکل اتفاق مي افتد. 
يکي از اين دو شکل، »قيامت زميني« است كه در زمان وقوع آن، همه حضور 
ندارند. زيرا بسياري از افراد، پيش از اين واقعه، از دنيا رفته اند. اما در شکل ديگر 

)شكل 3-14(
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قيامت كه »قيامت اصلي« است، همه حاضر هستند و در اين رويداد عظيم، 

ايفای نقش مي كنند. 
با دميده شدن صور رخ می دهد.  اصلي  قيامت  و هم  قيامت زميني  هم 
دميده شدن صور، حاكي از اتفاقي است كه يکباره همه چيز را در بر مي گيرد؛ 
زيرا اعالم مرگ عمومي است. بنابراين، صور اول، بشر و هرچه در اين كره ي 
خاكي موجود است را به قيامت زميني مي كشاند و صور دوم، همه ي انسان ها را 

وارد مرحله ي فرا  زماني مي كند تا وقايع مربوط به قيامت اصلي دنبال شود.

  قيامت زميني

يکي از قوانين هستي، »قانون تولد و مرگ« است. اين قانون )كه نام ديگر 
آن، »قانون تغيير« است( مجموعه ي قوانيني از قبيل »قانون آنتروپي«1  بوده، 
فقط مخصوص انسان نيست؛ بلکه هر ذره اي در عالم، دستخوش آن مي شود. 

در اثر قانون تولد و مرگ، »انقطاع« از يک حالت و »تولد« در حالتی جديد 
قانون، »تحول« است. در جهان كنونی،  اين  بنابراين، ره آورد  اتفاق می افتد. 
انقطاع، بر اساس قانون آنتروپي و ... يا در اثر يک رخداد غير مترقبه تحقق 
می يابد. بنابراين، پديده ي مرگ، در حالت اول، طبق يک سري از قوانين معلوم 
انقطاع  حالت،  دو  هر  در  است.  احتماالت  قانون  اساس  بر  دوم،  حالت  در  و 
قانونمند است و قانون مربوط به آن )قانون تولد و مرگ( ملکي است كه به نام 

»عزرائيل« شهرت دارد.2 

1.  قانون افت و كهولت

2.  اگر يکي از اجرام آسماني با جرم ديگري برخورد كند، عمر آن به پايان می رسد و تغيير شکل می يابد؛ در غير اين صورت 
نيز به مرور زمان و طبق قانون خستگي همين اتفاق مي افتد. انسان ها نيز يا در اثر حوادث و يا در اثر خستگي سلولي و كهولت 
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زمين، خورشيد و ساير اجزاي كهکشان ها نيز در معرض اين قانون هستند 
)ذخيره ي هيدروژن خورشيد رو به تمام شدن است و ... (. يعني به غير از هر 
رويداد مرگ آور كه موجب مرگ می شود، بر اساس روندي طبيعي، همه چيز 
رو به نابودي است. پس از انهدام1  همه چيز، باز هم طي تغييرات فيزيکي و 
شيميايي، ستاره هايی ديگر، خورشيد، سيارات و منظومه هايي ديگر و ... پديد 

خواهد آمد.
در حال حاضر شرايط زيستي زمين در حال تغيير است و نه تنها قابليت 
زيستن بر آن از دست مي رود، كم كم عمر فيزيکی آن نيز به پايان مي رسد. 
تغييرات اجزاي مختلف منظومه ي شمسي بر هم تأثيرگذار است و سرانجام 
روزي خواهد آمد كه همه چيز متالشي مي شود و اين مرگ گسترده، همان 

»قيامت زميني« است.
قيامت زميني پيش از قيامت اصلي اتفاق مي افتد؛ اما فاصله ي زماني بين 
آن ها معلوم نيست. بعد از قيامت زمينی هيچ جماد، نبات و حيواني به صورت 
كنونی وجود ندارد. زيرا مرگ حيوانات، گياهان و جمادات منجر به بازگشت 
هر يک از اجزاي آنان )اعم از ماده و انرژي( به چرخه ي حيات خود مي شود. 
در عين حال، در هر يک از مقاطع فرا  زمان، تک درخت هستی و اجزای آن )از 
جمله، موجودات نام برده( قابل رؤيت است و از اين نظر، هر كدام، در هر يک 

از اين مراحل حضور دارند.

از دنيا مي روند. پس به طور كلي دو نوع »اجل« وجود دارد كه هر چيزي در اثر مواجهه با يکي از آن ها دستخوش مرگ مي شود. 
يعني مرگ، طي يک روند ناگهانی يا تدريجی طبيعی اتفاق مي افتد.

1.  تغيير به حالت ديگر )هر چيزی در بقای ذاتی است و اين را »اصل بقای عام« می ناميم. در عين حال، تحول و دگرگونی، 
شامل حال هر چيزی می شود.(
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     قيامت اصلي

مجری قانوني كه يک باره همه ي ما را به مقطع فرا  زماني مي كشاند و قيامت 
اصلی را پديد می آورد، ملک »اسرافيل« است. توصيف اين مرحله و مراحل پس 
از آن، به ناچار توصيفي زمانمند است؛ اما بايد توجه داشت كه اين ناتواني در 

بيان، ذهن ما را از حقيقت فرا  زمان اين وقايع دور نکند.

1-  حشر و نشر

به محض اين كه همه ی انسان ها با هم از حد زمان می گذرند )وارد مرحله ی 
فرازمان می شوند( »حشر« اتفاق افتاده است. در حشر، همه  چيز بر هم منطبق 
مي گردد و تک درخت هستی ديده می شود. همچنين، به دليل اين كه در اين 
مرحله، هيچ انسانی جلوتر يا عقب تر از ديگران نخواهد بود، همه ی افراد در كنار 
هم قرار مي گيرند و به عنوان همه ی جلوه های نفس واحدي كه »آدم« نام دارد، 

با عظمت وجود آن مواجه مي شوند. 
نفس واحد در همه ی مقاطع چرخه ی جهان دوقطبی وجود دارد؛ اما به 
دليل ناآگاهي و به خصوص به دليل وجود زمان، درك آن براي اكثر افراد مقدور 
نيست. بنابراين، با فرو افتادن پرده ي زمان و آشکار شدن هيبت آدم، بسياري 

به وحشت مي افتند.
اين وحشت دو دليل دارد. اول اين كه در همه ي مراحل حركت ذاتي براي 
كساني كه از دانش كمال الزم برخوردار نيستند و ميل و اشتياق وصال ندارند، 
پيش رفتن )رويارويي با وقايع و شرايط جديد( واهمه  برانگيز است. بنابراين، آن ها 

با اين ورود غير اختياري و ناگهاني به مقطع فرا  زمان، دچار هراس مي شوند.
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»وحدت«  از  دركي  عده،  اين  براي  مرحله،  اين  از  پيش  كه  اين  دوم  و 
پيوستگي  با  بار در حشر معلوم مي شود كه همه  اولين  براي  و  ندارد  وجود 
و وابستگي عميقي يک نفس واحد را شکل داده اند. براي آن ها عظمت اين 

حقيقت، هول انگيز است.
اين دلهره و ترس )ناشي از ناآشنايي با ابعاد جديد و عظمت وحدت( موجب 
گريز افراد از يکديگر و فروپاشي ظاهري اين وحدت مي شود كه به آن »نشر« 
مي گوييم.1  به اين ترتيب، صور اسرافيل، عامل حشر و ميل تعداد زيادي از ما 

به كثرت،2  عامل نشر مي شود.

2-  مجادله

افراد زيادي براي زندگي در مقطع قيامت آگاهي و آمادگي ندارند و اين 
باعث می شود تصوير مبهم و ناآشنايي از اين مرحله مشاهده كنند و يا برخي 
از آنان، مانند نابينايان و ناشنوايان به دنبال نوري و صدايي براي برخورداري 
از امکانات زندگي در اين وضعيت فرا  مکان و فرا  زمان بگردند و در حسرت 
ناتواني، آشفته حال باشند. آن ها از وضعيت قبل از قيامت )زندگی در مقاطع 
زمانمند( دانش كمال مناسبي با خود به همراه نياورده اند تا بتوانند با شرايط 

جديد همراه و هماهنگ باشند و اين موضوع آن ها را آزار مي دهد.3 
اين  بر  آن ها  اعتراض  مي كنند.  اعتراض  به  شروع  دليل،  همين  به 

1.  اگر پيش از قيامت، همه به درك وحدت می رسيدند، اين نشر و پراكندگی رخ نمی داد.

2.  ميل به كثرت، يک ميل دروني بوده، عامل آن، تضاد و تجهيز نبودن به درك نفس واحد است. به دنبال اين ميل، هر يک از 
افراد كه مانند اعضاي تن واحدی می توانند در كنار هم باشند، به سمتي می گريزند و پراكنده مي شوند.

3.  تقريبا همه ي افراد به جز اندكي از آن ها با ورود به قيامت، در نوعي نارضايتي به سر مي برند.
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ناعادالنه مي دانند و همه ي طرح هاي  را  الهي  اساس است كه طرح خلقت 
قالب  در  بنابراين،  تلقي مي كنند.  بي فايده  و  نامناسب  را  آن  زيرمجموعه ي 
سؤاالتي به محاكمه ي خداوند مي پردازند. اين محاكمه عامل ديگري هم دارد 

كه آن را به اوج مي رساند.
آن ها با عظمت »نفس واحد« مواجه شده اند و از هم گريخته اند. بنابراين، 
خود را در معرض اين سؤال مي بينند كه چرا وحدت و پيوستگی با يکديگر 
را از دست داده و جلوه ی حقيقی آدم را در هم شکسته اند. اين موضوع باعث 
مي شود كه براي توجيه خود، با شدت بيشتري محاكمه را ادامه دهند و نسبت 

به فلسفه ی خلقت اعتراض كنند.
در اين وضعيت انسان قصد دارد ديگران را مقصر معرفی كند و با سؤاالت 
و توجيهاتی عدالت خداوند را نسبت به خود منکر شود. او اين بي عدالتي را 
عامل زيان خود و نشانه ي عدم صالحيت دادگاه قيامت می داند. بنابراين، توجيه 

و دفاع از خود را آغاز مي كند.

3-  اثبات عدالت

مرحله ي ظهور كامل عدالت خداوند براي انسان ها، در قيامت است. كساني 
كه قبل از اين مرحله، به اين  عدالت پي نبرده اند و در مورد آن اعتراض دارند، 
در پاسخ كامل و گسترده ي خداوند به مجادله ي قيامت، سر فرو مي اندازند و به 

رضايت كامل مي رسند؛ زيرا به عدالت همه گستر او يقين پيدا مي كنند.
مجادله با سؤاالتي از اين قبيل آغاز مي شود كه »چرا مرا در شرايط اين 
بنده ات نيافريدي تا در جستجوی كمال باشم؟«، »چرا به من چيزي را كه به 
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آن بنده ات دادي، نبخشيدي تا به جای آن كه به دنبال آن باشم، به سراغ كمال 

بروم؟«، »چرا به او بيشتر دادي؟« و ...1 .  
بعضي از اين مجادله ها عرضي و بعضي ديگر از آن ها طولي است. منظور از 
مجادله هاي عرضي اين است كه فرد تصور مي كند اگر به جاي افراد ديگري از 
هم عصران خود بود، به كمال مي رسيد و به همين دليل چون و چرا می كند. 
اما مجادله هاي طولي بر اين اساس است كه شخص آرزو می كند ای كاش در 
تاريخي  تاريخي ديگري زندگي مي كرد. زيرا گمان مي كند كه شرايط  ادوار 

ديگر براي كمال يافتن مناسب تر بوده است.
با توجه به فرا زمان بودن مرحله ي قيامت، اين امکان وجود دارد كه هر 
و  جايگاه  هر  در  خود،  اعتراض آميز  پرسش هاي  از  يک  هر  جواب  در  فردي 
موقعيت و هر زماني كه طلب كند، قرار بگيرد و نتيجه ي درخواستش را ببيند. 
بر اساس عدالت خداوند، اين به وقوع مي پيوندد و در ازاي سؤاالت و تقاضاهاي 
بي شمار هر فرد، تعداد زيادي »كانال هاي موازي« در پيش روي او قرار مي گيرد 

كه در هر كدام، خود را در آن شرايط به نظر مطلوب، مي بيند.2  
در حقيقت، مجموعه ي كانال هاي موازي، او را در مجموعه اي از »جهان هاي 

1.  چه بسا فقير ادعا كند كه اگر به جاي فرد ثروتمند بود، به دنبال كمال مي رفت و ثروتمند ادعا كند كه اگر فقير بود، گرفتاري 
كمتري داشت و راه كمال را پي مي گرفت. زشت رو به اعتراض بگويد كه مجبور شده است همواره وقت و انرژي ذهني خود را 
صرف زيبا شدن كند و براي همين از كمال باز مانده است و زيبا رو در اعتراض به زيبارويي خود بگويد كه در فريب زيبارويي 

و به دليل عرضه ي آن به اين و آن، فرصت يافتن كمال را از دست داده است و ... .

2.  كانال هاي موازي كه در مقابل هر كسي قرار مي گيرد، مربوط به سؤاالت اوست. بنابراين، كانال هاي موازي همه ي افراد مانند 
يکديگر نيست. ممکن است پاسخ بعضي اشخاص، ميلياردها كانال موازي باشد؛ در حالي كه چه بسا كسي باشد كه مجادله اي 
نداشته، با كانال هاي موازي نيز روبرو نشود. همچنين، رؤيت وقايع هر يک از كانال های موازی مانند آن است كه كسی در سياره 
ای دور از زمين، به مشاهده ی حوادث آن بپردازد. همان طور كه او شاهد افراد و وقايعی مربوط به گذشته خواهد شد كه در 
زمان مشاهده وجود ندارند، بيننده ی هر كانال موازی نيز خود را در وضعيتی خواهد يافت كه مربوط به مقاطع قبل است. يعنی، 

مانند مسافری در زمان، با تجارب متنوعی از حيات در شرايط مختلف زمانی مواجه می شود.
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موازي« قرار مي دهد و به دليل اين كه اين مشاهده در فرا  زماني اتفاق مي افتد، 
آخر  در  او  مي شود.  جهان ها  اين  به  مربوط  تجارب  همه ي  داراي  يکباره  به 
مي يابد كه هريک از آدميان، صورت مجادله اي يکديگر بوده، زندگي هركدام، 
يک تجربه از بي نهايت تجربه ي »آدم« است. يعني مجموعه ي همه ي افراد در 
شرايط و ويژگي هاي متنوع، حضور آدم را در هستي به نمايش مي كشند و 
باالخره در ميان آن ها كسي يا كساني خواهند بود كه در جستجوي كمال به 
پيروزي برسند و به هدف خلقت آدم تحقق ببخشند و در مي يابد كه تجارب 

ديگران نيز زمينه ساز پيروزي اين اشخاص است.1  
به طور كلي مي توان گفت كه حضور هريک از ما به عنوان تجربه اي از حضور 
يکی از كثرات آدم در جهان هستي، با نقش يکديگر تکميل مي شود و در حقيقت، 
مي توان گفت كه زندگی هركدام از ما تجربه اي از تجارب آدم است. گويي آدم، در 
هر يک از ما تصويري از خود را دارد و اصال هيچ يک از ما از ديگري جدا نيستيم 

و همه، يک حقيقت در شکل هاي ظاهري مختلف می باشيم.
با درك اين موضوع، دو نتيجه ي نهايي به دست مي آيد. اول اين كه كساني 
همديگر  از  رضايت  به  مرحله  آن  تا  و  شده اند  واقع  يکديگر  ظلم  مورد  كه 
نرسيده اند، يکديگر را خواهند بخشيد و از حقوق پايمال شده ي خود مي گذرند 
و دوم اين كه همه ي انسان ها با درك عظمت و هدفمندي طرح و نقشه ي 
خلقت و عادالنه بودن آن، در حد توقع، از خداوند راضي مي شوند و در حد اين 

1.  يک دانش آموز را در نظر بگيريم كه سعي مي كند به پاسخ يک مسئله برسد و بارها در راه حل آن اشتباه مي كند. هربار كه او 
جواب خود را به معلم نشان مي دهد، معلم او را به دقت بيشتر دعوت مي كند؛ تا اين كه در نهايت، پاسخ را پيدا مي كند. از طرفي، 
همه ي آن تالش هاي ناموفق، وقتي ارزشمند مي شود كه دانش آموز به جواب مسئله مي رسد و از طرف ديگر، او به عنوان كسي 
كه جواب را يافته است شناخته مي شود؛ نه به عنوان كسي كه بارها به پاسخ غلط رسيده است. هر يک از ما نيز انواع پاسخ هاي 

آدم به مسئله ي كمال هستيم كه با اين همه تنوع، در نهايت، موفق بودن طرح خلقت آدم را اثبات مي كنيم.
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مرحله، تضاد با ديگران و تضاد با خداوند برطرف مي شود.

نتيجه ی اين رفع تضاد با خدا و اثبات عدالت او، به رسميت شناخته شدن 
دادگاه قيامت است. بنابراين، به دنبال اين رضايت، محکمه ی الهی به اعمال هر 

كسی رسيدگی كرده، نتيجه ی آن ها را بررسی می كند.

4-  حسابرسی

محاكمه اي كه به خدا نسبت داده مي شود، در خود عرصه ي قيامت جاري 
مرحله  اين  به  فرد  كه  همين  اما  ندارد؛  وجود  پرسش كننده اي  يعني  است. 
مي رسد، )در پيشگاه مالک قيامت( در برابر اين پرسش قرار مي گيرد كه بر 
اساس مرام خود، چه همراه آورده است. يعني از او پايان نامه اي طلب مي شود 

كه در حد سعي و توان خود اوست. 
منظور از اين پايان نامه، همان  دانش كمال است كه نتيجه  و محصول حيات 
او تا آن مقطع را نشان مي دهد. اما سؤال كننده اي درباره ي اين پايان نامه سؤال 
نمي كند؛ بلکه از سويي خود انسان، به آن احساس نياز دارد و از سوي ديگر چون 
هيچ واقعيتي در عالم از بين نمي رود، گويا همه چيز در اين محاسبه نقش دارد و 

به اين موضوع گواهي مي دهد كه او در كسب كمال چگونه عمل كرده است.1  
در اين شرايط، همه ي باورها و اطالعاتي كه گمان مي كرده است براي او 
مفيد خواهد بود و چنان بر آن پافشاري داشته است كه مانند كوه سفت و 

سخت شده است، در هم فرو مي ريزد و حقيقت آن ها آشکار می شود.
1.  با يک مثال مي توان اين مطلب را بهتر فهميد. كسي كه بدون آموختن زبان رايج در يک كشور ديگر، به آن كشور سفر كند، 
به طور طبيعي در معرض اين سؤال قرار مي گيرد كه در آن مکان، چقدر امکان صحبت كردن و امکان برقراري ارتباط با ديگران 
را دارد. در واقع، كسي از او اين سؤال را نمي پرسد؛ اما او بر اساس نياز خود، با اين سؤال مواجه است. پرسش هاي مربوط به 

قيامت نيز به همين صورت در بطن آن وجود دارد.
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و باالخره، در پايان اين مرحله، نوبت به جلوه گري بي نظير رحمت خداوند 
مي رسد. او مطابق با رحمت بي حدش، تک تک ما را مي بخشد و رضايت خود از همه 

را اعالم مي كند و به اين وسيله، يک بار ديگر همه را به سوي خود فرا مي خواند.
اگر كسي در اين مرحله بخشيده نمي شد، امکان پيش رفتن در مسير نبود 
و حركت ذاتي متوقف مي شد. اما طرح رحمت آميز الهي دقيق تر از آن است 
كه چنين نقصي داشته باشد. به همين دليل، نابه جا نيست كه بگوييم قيامت، 

پوششي از رحمت است و بلکه همه  ی آن رحمت است.

5-  تجسم

نفس ما مانند راننده اي است كه در هر زندگي، مركبي مناسب آن زندگي 
را دارد. يعني چون در مسير بازگشت به سوي مبدأ، پيچيدگي ابعاد جهان هاي 

پياپي كمتر مي شود، پيچيدگي مركب او نيز كاهش می يابد. 
براي مثال، او در اين جهان كه ابعاد زمان، مکان و تضاد بر آن حاكم است، 
كالبدی فيزيکي دارد و در جهان فرا  مکان، اين كالبد را )كه وابسته به مکان 
است( از دست مي دهد و مركب او كالبد ذهني خواهد بود. به همين نسبت، 
در جهان فرا  مکان و فرا  زمان نيز، مركب ساده تري خواهد داشت كه وابسته به 

زمان و مکان نيست و بر آن دو تسلط دارد.
از  انتظار داشته باشيم كه در قيامت و مراحل پس  نبايد  اين اساس،  بر 
همه ي  آن جا  در  البته،  باشد.  داشته  وجود  آن  مشابه  يا  فيزيکي  آن، جسم 
خصوصيات فرد )چه خير و چه شر( در قالب توده اي از آگاهي تجسم مي يابد 
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و حتي اگر خلق و خوي حيواني در او بارز باشد،1  اين ويژگي ها چنان در آن 
قيامت محشور  به وضوح ديده مي شود كه گويي حيوانات در  آگاهي  توده ي 
شده اند؛ اما برای بقا در اين مرحله، نيازی به تجسم فيزيکي ندارد و مركب 

)جسم( او از جنس ديگری است.
در عين حال، همان طور كه در مرحله ی حشر، نفس واحد )آدم( نمايان 
می شود، تن واحد )تک درخت هستی( و زوج آدم )ملزومات وجود آدم( نيز در 
معرض ديد همه قرار می گيرد و به اين لحاظ، جسم فيزيکی، به عنوان يکی از 

اين ملزومات حاضر خواهد بود. 
از سوی ديگر، به دنبال مجادله و هنگام مواجهه با جهان هاي موازي، افراد، به 
واسطه ی تسلط بر زمان، خود را در جايگاه هاي مختلفي از جمله در جهان هاي 
داراي زمان و مکان )كه در آن ها جسم فيزيکی نيز وجود دارد( مي يابند.2  بنابراين، 

از اين  نظر نيز مي توان گفت كه در معاد، جسمانيت فيزيکی تحقق دارد. 

ه( جهنم

از قيامت كه رحمت بي دريغ خداوند موجب بخشش همه  در مرحله اي 
مي شود، جلوه ي ديگري از رحيميت خداوند آشکار خواهد شد و تاالر جهنم به 

روي همه آغوش باز مي كند.
باز هم اغلب بندگان خدا حاضر به حركت رو به جلو )به سوي جهنم( 
نيستند. به همين دليل، به نحو اجباري همگي به سوي آن كشيده مي شوند. 

1.  منظور، خصوصياتي است مانند درنده خويي كه مربوط به حيوانات درنده است، بيان زهرآگين و گزنده كه جلوه اي از خوي 
گزندگي حيوانات گزنده است و ... .

2.  گويی سوار بر ماشين زمان است.
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جهنم، جايگاه دشمنی و كينه ورزي نيست و اساس تشکيل آن عشق و محبت 
است. جهنم، خلف وعده ي خداوند پس از بخشش همگاني نيز نيست؛ بلکه به 
مناسبت همان بخشش، طراحي شده است تا آثار دوري و سوء سابقه را از وجود 

همه پاك كند و آمادگي وصال را فراهم سازد.

دليل طراحي جهنم

خداوند متعال، گنجينه ي صفات خود )روح اهلل( را به آدم سپرد تا بتواند با 
برخورداري از اطالعات آن، نقش خليفه ي او را در هستي ايفا كند. اين گنجينه 
كه بخش ثابت وجود آدم است، تا جايي كه او به رشد الزم نرسد و توانايي 

استفاده از آن را به دست نياورد، مخفي و غير قابل دسترس است.1 
در  به سوي خداوند،  ذاتي  مسير حركت  در  مختلف  مراحل  از طي  پس 
جايگاهي مانند قيامت كه ورزيدگي و تجارب هركس به قدر برخورداري از اين 
گنجينه مي رسد، فقط يک مانع براي در اختيار گرفتن آن وجود دارد و آن مانع، 
اليه يا اليه هايي از جنس تضاد )ناشي از تمرد و نافرماني از امر خداوند( است كه 

بين نفس )من متحرك( و روح اهلل )من ثابت( فاصله ايجاد كرده است.2 
تنها يک راه براي از ميان برداشتن اين اليه ها وجود دارد و آن، ورود به 
1.  همان طور كه يک پدر ثروتمند وعده ي ثروت خود را به فرزندش مي دهد؛ اما تا وقتي كه او بزرگ نشود و كاربرد و نحوه ي 
استفاده از آن ثروت را نياموزد، دارايي و امکانات خود را در اختيار او نمي گذارد، خداوند نيز از ابتدا همه ي ما كثرات آدم را به 
روح اهلل مجهز كرده، اما آن را دور از دسترس قرار داده است تا وقتي قدر آن را شناختيم و آمادگي استفاده از آن را پيدا كرديم، 

ما را از آن بهره مند كند. )در حقيقت، روح اهلل، توان بالقوه اي است كه بعد از جهنم، بالفعل مي شود.(

2.  نفس، در هر مرحله اي از مسير صعودي )در حركت ذاتي( داراي يک مركب است كه از دل مركب قبل بيرون مي آيد. اين 
مركب ها مانند پوشش هايي مانع از ارتباط ميان نفس و روح اهلل مي شوند؛ اما در هر مرحله يکي از اين پوشش ها حذف مي شود؛ 
تا اين كه فقط بين نفس و روح اهلل، اليه هايي از سوء سابقه باقي مي ماند. جهنم محلی برای سوختن اين اليه ها است كه جزء 
وجودی ما به شمار می روند و حذف آن ها دردناك می باشد. )همان گونه كه در زندگی فعلی، ترك وابستگی و صفاتی مانند 

خساست، حسادت و ... سخت و دردناك است، در جهنم تجربه ای مشابه اما به مراتب سخت تر پشت سر گذاشته می شود.(
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جهنم است. به طور مسلم، ضخامت اين اليه ها در مورد افراد مختلف تفاوت 
براي همه يکسان  به همين نسبت هم، شدت و ضعف سختي جهنم  دارد. 
نيست. اما نمي توان گفت كه نفس كسي هيچ گونه فاصله اي با روح اهلل ندارد؛ 

زيرا حداقل اليه ي موجود، اليه ي ناشي از نافرماني در بدو خلقت است. 
آدم با تمرد از فرمان خداوند و نزديک شدن به درختي كه گفته شده بود 
به آن نزديک نشود، خود را به زحمت زيادي انداخت. از اين نظر او مانند يک 
فرزند فراري از خانه و كاشانه ي خويش است كه با زحمت فراوان از دست اشرار 
جان سالم به در مي برد و پخته و ورزيده؛ اما پشيمان و آلوده به اعتياد، به خانه 
باز مي گردد. آن فرزند بر خالف ميل والدين خود عمل كرده است؛ اما قصد 
زندگي با آن ها را دارد. پس رنج ترك اعتياد )در محلی كه براي اين كار در نظر 

گرفته شده است( را مي پذيرد تا زندگي با آن ها را از سر بگيرد.
 آدم نيز كه با انتخاب كثرت، سختي مسير جهان دوقطبي را به جان خريده 
است، با پختگي و ورزيدگي به سوي حق باز مي گردد و در آستانه ي جهنم مورد 
بخششی از جانب خداوند واقع مي شود؛ اما الزم است كه سوء سابقه ي خود را 

پاك كند تا بتواند )پس از طي مراحلي( به آغوش وحدت بپيوندد.

ويژگي های جهنم

جهنم، جايگاه سوختن است )تا امکان ادغام »من ثابت« و »من متحرك« 
فراهم شود( و هيچ كس نيست كه به آن وارد نشود و از آن عبور نکند. اين 
كه بعضي از افراد )با ويژگي هاي مشخص خود( جهنمي و يا بهشتي معرفي 
مي شوند، به اين دليل است كه معلوم شود چه صفتي ارزشمند و چه خصوصيتي 
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زيان آفرين است. يعني اين توصيف، نشانه ي آن نيست كه كساني به جهنم و 

يا به بهشت وارد نمي شوند.
)و البته، هريک از ويژگي هاي انسان، عامل تعين كننده اي در چگونگي گذر از 
جهنم و ساير مراحل پس از آن خواهد بود. زيرا همان طور كه اشاره شد، عده ای 
به سهولت از جهنم عبور می كنند و عده ای ديگر به شدت، در عذاب آن گرفتار 

می شوند. پس از اين مقطع نيز، شرايط يکسانی برای همه وجود ندارد.(

1-  چگونگي سوختن

در هيچ مقطعي از  چرخه ي جهان دوقطبي، حقايق اين چرخه، به اندازه اي 
كه در جهنم آشکار است، برمال نيست. به همين دليل، در آن جايگاه، هركسي 
نسبت به رسالت بندگي كه بايد انجام مي داده است، آگاه مي شود و در حالي 
كه به وجود ساحت مقدس صفات الهي )روح اهلل( در خود پي مي برد و هدف 
از آفرينش خود را درمي يابد، با نتيجه ي اعمالش نيز مواجه مي شود. آتشي كه 
فرد، به شدت از آن مي سوزد، از  قياس ميان اين دو )آن چه بوده است و آن چه 

بايد مي بود( ناشي مي شود.
به عبارت ديگر، آتش جهنم، آتش حسرت است كه با احساس تنهايي در 
هم مي آميزد. اين احساس تنهايي به دليل دوري از وحدت نفس واحد است و 

تا خروج از جهنم ادامه دارد.1 
همچنين، جهنم، يکی از مقاطعی است كه انسان با »تک درخت هستی« 

1.  به دليل اين كه همراهی با يکديگر برای حفظ نفس واحد )وحدت( را نپذيرفته ايم و به اين ترتيب، تنها بودن را انتخاب 
كرده ايم، در جهنم به طور مجزا و انفرادي قرار مي گيريم. اين باعث مي شود دچار عذاب سختي باشيم و در عين حال، ارزش با 

ديگران بودن را دريابيم.
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مواجه می شود. اما از آن جا كه ديدن اين درخت در هر شرايطی، احساس و آگاهی 
متناسب با آن شرايط را ايجاد خواهد كرد، رويارويی با »تک درخت هستی« در 
جهنم، انسان را متوجه خطاهای خود در نسبت با اين درخت كرده، به شدت او را 

می آزارد و اين درخت را در نظر او بسيار ناخوشايند جلوه می دهد.
در اين مواجهه، انحرافات رخ داده در متن زندگي فرد )در جهان دوقطبي( 
معلوم می شود. در حقيقت، دوقطبي بودن جهان، بستر مناسبي براي رشد و 
با اجزای تک درخت  او  انسان )كه نوع رابطه ی  انتخاب های هر  تعالي بوده، 
هستی را نشان می دهد(، حركت به سوی كمال يا ضد كمال را تعيين می كند. 
برای مثال، هر انتخاب ما در زندگي تعيين مي كند كه در حضور عوامل آزمايش 
خود )شياطين دروني و بيروني( به نتيجه ي خير يا شر برسيم. زيرا يا  تسليم 
انساني خود )كمال( فاصله مي گيريم و يا خاك  از منزلت  آن ها مي شويم و 
وجودمان را با آب آگاهي در هم مي آميزيم و در معرض آن ها )كه صفت آتش 

را دارند( به پختگي مي رسيم.
اين »عوامل  با  مواجهه  اثر  در  زندگي،  در طول  كه  در صورتي  بنابراين، 
آزمايش« دچار سقوط شويم، همين عوامل )كه مي توانسته اند باعث پختگي ما 
شوند( موجب سوختن ما در جهنم خواهند شد. زيرا در جهنم، به سّر وجود 
آن ها و به راه رشد و ارتقا از طريق روگرداني از اين عوامل آزمايش و پختگی، 
پي مي بريم و از اين كه فرصت زندگي را با پيروی از آن ها از دست داده ايم و 

رنج بيهوده اي كشيده ايم كه ثمري ندارد، پشيمان و حسرت زده خواهيم شد.

ماست آسوده ي  وقت  ز  دمي  فردوس  ماست        بيهوده ي  رنج  ز  دوزخ شرري 

»بابا افضل كاشاني«
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2-  درها و نگهبان ها

هر كدام از ما در هر مقطع از زندگي، در بهشت يا جهنم به سر مي بريم. در 
حال حاضر حجاب زمان اجازه ي ديدن اين بهشت يا جهنم را به ما نمي دهد. 
اما اگر بپذيريم كه بهشت، آكنده از سرمستي و سرخوشي ناشی از معرفت به 
حقيقت و جهنم، ماالمال از جهل و ناآرامي و نابساماني ما است، در مي يابيم كه 

همواره درهايي از بهشت و يا جهنم در زندگي ما گشوده است.1 

گشـايي چـون در وصـلم بهشـت نقـد مي بينـم

 چو بندي بر رخم اين در، شود نقد اين سـرا دوزخ

»فيض كاشاني«

همچنين، وقتي ظلمي مي كنيم، پيامدهاي مختلف آن، تعادل دروني ما 
را به هم مي ريزد و احساس خوشبختی را سلب می كند2  و يا وقتي اجازه 
مي دهيم كه دچار يأس و نا اميدي، غم و اندوه، اضطراب، احساس تنهايي و ... 

1.  براي مثال، براي كسي كه عالوه بر واقعيت ، به حقيقت دست يافته است، زندگي در همين دنيا بهشت نقدي است كه مي تواند 
از آن بهره مند شود. زيرا چنين كسي از رؤيت جمال يار حقيقي سرمست است.

من به نقـد امروز با وصـل بتانم در بهشـت       زاهـد بيچاره در دل وعـده ي فـردا گرفتت
                                                                                                                               »امير خسرو دهلوي«

نمودي حسن روزافزون بهشت نقد را ديدم       به فرقم سايه ي رحمت فکندي رشک طوبي شد
                                                                                                                                   »حزين الهيجي«

مـا را بهشـت نقــد تماشــاي دلبــر اسـت       عمــر دوبـاره سـايـه ي بـاالي دلبــر اسـت
                                                                                                                                 »صائب تبريزي«

2.  طبق قانون عمل و عکس العمل
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شويم، هم در حال آسيب رساندن به خود هستيم1  و هم از لذت درك حضور 

خداوند محروم مي مانيم.
 بنابراين، مي توان گفت كه درهاي جهنم، مجموعه اي از رفتارها و احساسات 
منفي است كه به طور قانونمند، ما را در همين زندگي، دچار آسيب هاي جدي  
)انواعي از نابساماني ها( مي كند. عالوه بر اين، دامنه  و عمق آثار اين ظلم، در 
جهنم آشکار مي شود. يعنی، عذاب شديدتري كه باز هم به طور قانونمند دچار 

آن مي شويم، عذاب ناشي از آگاه شدن از حقيقت اين ظلم، در جهنم است.
معرض  در  را  ما  كه  هستند  عواملي  و  اسباب  عذاب،  به  مربوط  قوانين 
نتيجه ي خطاها و گناهانمان قرار مي دهند. در جهنم، اين قوانين »نگهبانان 

جهنم« محسوب مي شوند.

3-  طبقات جهنم

به طور مسلم، جهنم  وارد مي شوند،  به جهنم  انسان ها  اين كه همه ي  با 
داراي  معلوم مي شود كه جهنم  بنابراين،  نيست.  يکسان  ناآگاهان  و  آگاهان 
طبقات مختلفي است كه شدت عذاب در آن ها متفاوت است. عالوه بر اين، بايد 
توجه داشت كه عبور از طبقاتي كه در آن ها كمترين عذاب وجود دارد، بسيار 

بسيار راحت تر است.
بهترين وضعيت در جهنم مخصوص »موحدان« است. موحد، كسي است 
كه در جهت وحدت حركت مي كند. او به بيشترين آگاهي از »هفت آسمان«2  

1.  كم ترين اثر  اين احساسات منفي، بيماري است.

2.  هفت آسمان: صندوقچه هاي علم الهي در هستي
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دست پيدا كرده است. در نقطه ي مقابل اين افراد، »منافقان« قرار دارند. آن ها 
كساني هستند كه بدون هيچ بهره اي از آگاهي هاي هفت آسمان و با ايجاد 

تضاد، در جهت كثرت حركت مي كنند )در وحدت شکاف ايجاد مي كنند(. 
به  مختلفي  نسبت هاي  به  كه  دارند  قرار  كساني  نيز  دسته  دو  اين  بين 
دنبال وحدت و يا كثرت هستند؛ يعني از بعضي جهات، شبيه موحدان بوده، 
از جهاتی ديگر، منافقند. در ميان اين عده كه تعداد آن ها از همه بيشتر است، 
انواع مختلفي از »كافران«1 »مفسدان«2 ، »مشركان«3 ، »تکذيب كنندگان«4  و 

... وجود دارندكه درجات و طبقات رنج آن ها مختلف است.

لزوم خاتمه ی جهنم

براي بسياري از ما جهنم، معمايي پيچيده است. به همين دليل، شايد بارها 
براي يافتن پاسخ اين پرسش ها و سؤاالت مشابه آن ها انديشيده باشيم كه:

داشته  باور  را  آن  هدفمندي  و  خلقت  نظام  بودن  هوشمندانه  اگر  آيا   -
باشيم، مي توانيم قبول كنيم كه گروهي از مردم به كمال و سعادت ابدي دست 
مي يابند و گروهي ديگر در نقص و سختي و ناكامي جاويدان گرفتار مي شوند؟ 
طراح نظامي كه انسان را از اصل خود دور مي كند و اجازه مي دهد تا در مشقت 

و عذاب هميشگي )جهنم جاويد( باقي بماند، به دنبال چه نتيجه اي است؟
-  آيا اگر بپذيريم خالقي كه عاشق همه ي ما بندگان خويش است، عاقبت 

1.  كافر: كسي كه حقايق الهی و تقدس اجزاي هستي را مي پوشاند

2.  مفسد: كسي كه مانع رشد و شکوفايي خود يا ديگران و باعث تباهی مي شود.

3.  مشرك: كسي كه به يگانگي خدا و وحدت هستي پي نبرده است و رو به سوي غير خدا نيز دارد.

4.  تکذيب كننده: كسي كه وجود نشانه هاي آشکار الهي در هستي را انکار مي كند.
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همه ي ما را به آغوش پر مهر وحدت خواهد كشيد، ناچار نيستيم كه فهم 

صحيح تری از ماندگاري و جاودانگي در جهنم داشته باشيم؟ و ...
اما با اين كه اغلب، پاسخ به اين سؤاالت دشوار به  نظر مي رسد، معماي 
جاودانگي در جهنم، به سادگي قابل حل است. در هر يک از مراحل بازگشت 
به  سوي مبدأ كه شرايط فرا مکاني و فرا زماني دارد، به طور طبيعي احساس 
جاودانگي می شود. زيرا در اين شرايط، زمان معنا ندارد. همين احساس در 
جهنم نيز )كه فرا مکان و فرا زمان است( وجود دارد. پس، با اين كه هر فرد 
جهنمي در نماي كلي، در حال حركت است و توقفي در كار او نيست، به نظر 

خودش )در هر وضعيت موجود( جاودانه است.

المكـاني كه در آن نـور خداسـت         ماضـي و مستقبل و حـال از كجاست

 ماضي و مستقبلش نسبت به توست           هـر دو يک چيزند پنـداري كه دوست1                                                                                                                                            

»موالنا«                                             

اما پرسش اساسي اين است كه: آيا ممکن است كسي از جهنم خارج نشود؟ 
پاسخ اين سؤال منفي است و مي توان داليلي نيز براي آن ذكر كرد:

1-  بازگشت به سوي خداوند بازگشتي همگاني است و كسي نيست كه در 
اين بازگشت متوقف شود. در غير اين صورت طرح الهي براي خلق آدم طرحي 

1.  اگرچه اين شعر براي مناسبت ديگري سروده شده است، اين حقيقت را به ما يادآوري مي كند كه ما با توجه به شرايط 
زمانمند خود در اين دنيا مي خواهيم هر رويدادي را بر اساس زمان تفسير كنيم. به همين دليل، براي شناسايي بعضي از حقايق 

كه با زمان ارتباطي ندارند، دچار خطا مي شويم.
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عبث بود كه به تباهي بخشي از وجود آدم )گروهي از انسان ها( منتهي مي شد.1 

2-  هر يک از انسان هايی كه در جهنم قرار مي گيرند، داراي دو بخش »من 
ثابت« و »من متحرك« هستند كه اولي همان »روح اهلل« است. ماندگاري در 
جهنم به معناي جهنمي بودن »روح اهلل« و سوختن آن می باشد؛ در حالي كه باقي 

ماندن در جهنم فقط تا حذف اليه ي ميان آن دو و تزويج آن ها ادامه دارد.
3-  اگر كثرت از دل وحدت بيرون آيد و هنگام بازگشت به آن، بخشي از 
خود را از دست بدهد، اين نتيجه به دست می آيد كه وحدت اصال وحدت نبوده 
و مقداري ناخالصي داشته كه بايد طي فرايندي از آن جدا مي شده است. به 
بيان ديگر، در صورتي كه دور شدن ما تجليات الهي از مبدأ و حركتمان در 
چرخه ي جهان دوقطبي، به بازگشت همگاني ختم نشود )اگر عده اي از ما در 
مسير  جدا شوند( اين نتيجه به دست مي آيد كه خداوند اين رفت و بازگشت را 

طراحي كرده است تا باعث زدوده شدن ناخالصي از خودش شود.  

1.    . اگر رحمت خداوند كه عامل باز گرداندن آدميان به اصل و مبدأ است، شامل حال عده اي نشود، همگاني بودن آن، چيزي 
جز وعده اي افسانه اي نيست.

)شكل 3-15(
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با همين بررسي ساده معلوم مي شود، همان طور كه ناخالصي داشتن خداوند 

محال است، باقي ماندن در جهنم نيز محال است. 

ز( بهشت
پس از خروج از جهنم، نوبت به تجربه ي بهشت مي رسد. اما ترديد عده اي 

باعث مي شود كه در ايستگاه بين دوزخ و بهشت، متوقف شوند.
اين عده، از يک طرف به تکرار تجربه ي جهنم بي عالقه اند و از طرف ديگر، 
جرأت و جسارت حركت رو به جلو را ندارند. در اين حالت، چيزي كه باعث 
مي شود نگاه آن ها به عقب باشد، اين است كه تا پيش از جهنم، متکي به 
هوشمندی حاكم بر جهان هستی بوده اند و با اين كه مأموريت آن قبل از جهنم 

تمام شده است، همچنان چشم به ياري اش دارند.
هوشمندي حاكم بر هستي )در جهان دوقطبي( تا مقطع جهنم، همه ي 
اجزاي هستي را شکل مي دهد و عالوه بر اين، بر اساس اشتياق هر فرد، عامل 

)شكل 3-16(
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هدايت او مي شود. اما در بهشت، اين تکيه گاه وجود ندارد و خود افراد بايد بر 
مبناي هنر و تجربه ي كمالي خود )دانش كمالی(، از گنجينه ي روح اهلل براي 

ساختن بستر زندگي و هدايت خودشان بهره مند شوند.
مي كنند،  مکث  بهشت  و  بين جهنم  ايستگاه  در  كه  كساني  عبارتي،  به 
شهامت آزمودن هنر خود در بهشت را ندارند؛ اما سرانجام، رحيميت خداوند، 
آن ها را به سمت جلو سوق خواهد داد تا همه ي انسان ها »بهشت در كثرت«، 

»بهشت در وحدت« و »آزمايش آخر« را تجربه كنند. 

  بهشت در كثرت

امکان  است(  الهی  )كه ساحت مقدس صفات  روح اهلل  به  نفس  دستيابي 
خلق و آفرينش گسترده اي را فراهم مي كند. اما در بين اشخاص مختلف، توان 
برخورداري از اين گنجينه ي ارزشمند بسيار متفاوت است و هر فردي به نسبت 
آگاهي و آمادگي خود، از آن بهره مي برد.1  به همين علت، در اين مرحله، هر 
امکان  سويي  از  پس،  ساخت.  خواهد  را  به خودش  مخصوص  بهشت  كسي 
آفرينش براي اين مسافراِن مسير بازگشت به سوي خدا )كه از معبر جهنم عبور 
كرده اند( و از سوي ديگر، تنوع بي كران آگاهي ها وخواسته هاي آن ها، منجر به 
پيدايش بهشت هاي بي شماري مي شود. مي توان اين مجموعه ي با عظمت  را 

»بهشت در كثرت« ناميد.
ما در زندگي فعلي، توانايي خالقيت ذهن را تجربه مي كنيم. اين تجربه، 
1.  همان طور كه مراجعه كنندگان به كتابخانه ي ملي، از منابع موجود در آن، به طور يکسان بهره مند نمي شوند و دانش آن ها 
تعيين مي كند كه دامنه ي استفاده ي آن ها چقدر باشد، بهشتيان نيز به طور يکسان از گستره ي علم خدايي برخوردار نمي شوند؛ 
زيرا دانش كمال كه با خود دارند، در ميزان بهره برداري آن ها مؤثر است. در ضمن، عالقه ي هر فرد، تعيين مي كند كه چه 

چيزي بيافريند.



عرفان نظري

303
خلق ذهني هر چيزي است كه دوست داريم تصور كنيم. در بهشت، اين تجربه 
بسيار وسيع تر است. زيرا خواهيم توانست هر آن چه را كه دوست داريم، بيرون 

از ذهن خود بيافرينيم و در جايي كه خودمان آفريده ايم، زندگي كنيم.1  
به بيان ديگر، در اختيار داشتن گنجينه ي صفات الهي و امکان آفرينش 
در اين مرحله، ويژگي هايي است كه ما بر مبناي آن، جهان ها خلق مي كنيم و 

خليفه ي خدا محسوب مي شويم.2 
از حيات در چرخه ي جهان دوقطبي  دلپذيرترين مرحله  بهشت،  تجربه 
خواهد بود؛ زيرا سراسر، تجربه ي خدايي كردن با اجازه و امکاناتي است كه 
خداوند متعال، در نهايت رحمانيت و سخاوت در اختيارمان خواهد گذاشت. 
اين بهشت بسيار متفاوت از بهشتی است كه در ابتدای چرخه ی جهان دوقطبی 
پشت سر گذاشته شده است؛ زيرا بر خالف آن، امکان خليفه ی خدا شدن را 
فراهم می كند. اما بدون حضور در بهشت نخست و بدون سپری كردن مسيری 

كه به بهشت در كثرت منتهی می شود، اين تجربه به دست نمی آيد.
به همين دليل، الزم است يک بار ديگر رابطه ی آدم، زمينه ی حركت او و 
تک درخت هستی مورد بررسی قرار گيرد. چنان كه پيش از اين اشاره شد، از 
منظر فرازمان، همه ی اجزای جهان3  به شکل پيوسته ای به هم مرتبط می گردد و 

1.  همان طور كه وجود انسان نسبت به خداوند مجازی محسوب می شود، آفرينش او نسبت به آفرينش خداوند نيز مجازی 
است.

2.  هر انسان كاملي مي تواند در هر مقطعي از بستر حركت ذاتي، متناسب با فقر و نيازمندي و محدوديت ابعاد جهان ها، 
خليفه اللهي را تجربه كند. اما اين، در برابر خليفه اللهي در بهشت بسيار ناچيز است. زيرا خليفه ي خدا بودن در بهشت، آفرينش 

با علم و قدرت عظيم اوست كه پيش از گذر از جهنم و حذف حائل بين من ثابت و من متحرك، نصيب كسي نمي شود.

3.  در اين جا منظور از اجزای جهان، همه ی مخلوقاتی است كه در مقاطع مختلف چرخه ی جهان دوقطبی تا مرحله ی قيامت 
وجود دارند تا صحنه ی آزمايش و حركت آدم فراهم شود.
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به شکل يک درخت ديده می شود.1  حركت به سمت اين درخت، تنها راه خارج 
شدن از بهشتی است كه آدم نمی توانست كمال خود را در آن به ظهور برساند. 

به بيان ديگر، خداوند قرار دهنده ی خليفه و جانشين در »ارض« است؛ اما 
آدم را در بهشتی سکونت می دهد كه امکان خليفه شدن در آن وجود ندارد. 
تنها راه جانشينی او در ارض، نزديک شدن به درخت است و تصميم خداوند 
برای جانشين قرار دادن او در زمين نشان می دهد كه خروج از اين بهشت، 

بخشی از طراحی الهی در آفرينش آدم و عالم است.
اين بهشت، سرآغاز جهان دوقطبی است كه آدم برای آشکار كردن كمال 
خود و برخورداری از اسماء الهی كه در اختيار او قرار گرفته بود، نبايد در آن 
متوقف می ماند و به همين دليل، حركت را آغاز كرد. بستر اين حركت )حركت 
ذاتی(، مسيری است كه زمين يا زمينه )ارض( محسوب می شود و ساختار و 

لوازم و چيدمان بستر آن تا قيامت، درخت )شجره( است.2 
حركت ذاتی، حركتی جبری به شمار می رود و تصميم اوليه ی آدم برای 
سپری كردن آن، به اين معنا نيست كه پس از انتخاب و شروع حركت، بتواند 
از آن صرف نظر كند؛ اما نحوه ی حركت بر اساس اختيار او است و الزم است با 
توجه به عالئم و نشانه های مسير، يعنی اجزای درخت و نقش آن ها، به طرح 

خلقت خود و عظمت آن دست يابد.
هيبت اين درخت برای كسانی كه با اين وظيفه آشنا نيستند و به درك 

1.  اگرچه در بخش هستی شناسی، برای فهم آسان تر، جهان دوقطبی و هر يک از جهان های n قطبی ديگر به صورت دايره 
فرض شد، با توجه به بی نهايت جهان موازی، تشبيه هر چرخه ی n قطبی به يک ُكره صحيح تر است و به همين دليل، تک 

درخت هر جهان n قطبی )از جمله جهان دوقطبی( گستردگی و انشعابات فراوانی دارد كه بايد آن را در نظر داشت.

2.  پس از عبور از جهنم، انسان حركت در مسير تعيين شده را در بستری ادامه می دهد كه خودش آن را می سازد.
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حقايق نمی رسند، هولناك و زجرآور است. به همين دليل، در جهنم كه انسان 
آن را پيش روی خود می بيند و از تخلفات خود نسبت به آن آگاه می شود، از 
اين كه پيش از قيامت، درك درستی از آن نداشته و به درستی با آن مواجه 

نشده است، عذاب می كشد.
به عبارتی، حيات ما تا قبل از قيامت، در رويارويی با اجزای اين درخت 
سپری می شود؛ اما بدون ادراكات پله ی عشق و به طور طبيعی، صورت كلی 
آن را نمی بينيم و بر اساس آگاهی نسبت به آن زندگی نمی كنيم. در قيامت، 
اولين جايگاهی كه در آن، همه ی انسان ها درخت را پيش روی خود می بينند، 
مرحله ی حشر است و جايگاهی كه در آن، عالوه بر اين مشاهده، به اشتباهات 

خود در قبال آن پی می برند، جهنم خواهد بود.
با ورود انسان به بهشت، مسير بازگشت درخت به سوی خداوند از مسير او 
جدا می شود و تالقی با درخت و نزديک شدن به آن، فقط در پايان چرخه ی 
جهان دوقطبی و در صورتی رخ می دهد كه فرد در آزمايش آخر چرخه، پيوستن 

به وحدت را انتخاب نکند و به بهشت خاص خداوند وارد نشود.
انسان در بدو ورود به بهشت در كثرت، كوله باری از تجربه به همراه دارد 
كه ثمره ی زندگی همراه با اين درخت است. بنابراين، می توان گفت تجربه ی 
خوردن ميوه ی درخت كه با عبور از جهنم تکميل می شود، به اين معنا است 
كه هر كسی به گونه ای نسبت به نقش درخت آگاه می شود و می تواند از آن 
نتيجه گيری كند و با توجه به آن چه در اين باره درك كرده است، آفرينش در 

بهشت را آغاز نمايد تا در نهايت، به تجربه ی يگانگی و وحدت برسد.
بهشت در كثرت، ماالمال از »آگاهي« است. زيرا نهرهاي آگاهي بهشتيان، در 
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آن روان است و طبقاتش بر اساس درجات آگاهي آنان از هم تفکيک مي شوند.1  
از اين گذشته، در اين بزم پرشور، انواعي از شراب آگاهي نوشيده مي شود و عشق 
را متبلورتر مي كند. وجود شراب آگاهي در بهشت نشان مي دهد كه همچنان نياز 

به هدايت وجود دارد و هنوز هم راهي براي پيمودن باقي هست.
و  رب  هميشگي  پيام  با  كه  زمينه«  »هدايت  از  مي تواند  همواره  انسان، 
جهت يابي روح هادي انجام مي شود، بهره مند شود. در طول مسير قبل از جهنم، 
»هدايت روح القدس« نيز شامل حال كساني مي شود كه مشتاق هدايت هستند. 

اما در بهشت، »هدايت شخصي« جايگزين هدايت روح القدس خواهد شد. 
منظور از »هدايت شخصي« اين است كه به دليل پيوند با روح اهلل، چشمه هاي 
آگاهي و هدايت هر كسي از درون او مي جوشد. با نوشيدن اين شراب ها، رفته 
رفته اين نتيجه حاصل مي شود كه ماندن در »بهشت در كثرت«، شايسته و 
رضايت بخش نيست. بنابراين، بهشتيان، در حالي كه شاكر اين هدايت هستند، 
برای كاستن از كثرت به پيش مي روند و با هر گام به سمت جلو، درباره ی خلق 
كردن، به وحدت نظر بيشتري مي رسند. بر همين اساس، »بهشت در كثرت« 

شامل مراحل متعددي خواهد بود كه به ترتيب، كثرت آن ها كم مي شود. 

  بهشت در وحدت

پس از عبور از مراحل »بهشت در كثرت« نوبت به پديدار شدن »بهشت 
در وحدت« مي رسد. در اين مرحله، هنوز خلق كردن و لذت از آن وجود دارد؛ 

1.  بهشتيان، نيازي به مخلوقات خود ندارند؛ اما تا وقتي كه به اين آگاهي نرسند، همچنان خلق مي كنند و آن چه خلق مي كنند، 
زيورآالت آن ها و ميوه ي سطح آگاهي آن ها محسوب مي شود. سطح آگاهي يکي باعث مي شود كه براي خود، جسم و خانه و 

هم خانه بسازد و از وجود حوری و غلمان  و ... برخوردار شود و سطح آگاهي ديگري ميل گذر از اين مرحله را بر مي انگيزد.
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اما بندگان خدا، همه با هم بهشت يگانه اي را )كه رضايت همه ي آن ها را جلب 

مي كند( مي سازند.
در اين ميان عده اي هم هستند كه حتي تاب ماندن در »بهشت در وحدت« 

را ندارند. حرف دل آن ها به خداوند اين است كه:
مي بهشت ننوشم ز دست ساقي رضوان                                مرا به باده چه حاجت كه مست روي تو باشم

»سعدي«

به هر حال، بهشت در وحدت نيز هميشگي نيست و سرانجام، كساني كه 
به آن راه يافته اند، به خوان آخِر جهان دوقطبي مي رسند و مورد آزمايش آخر 

واقع مي شوند.

ح( آزمون آخر
ميل به بازگشت كه در هر يک از تجليات الهي وجود دارد، خاصيت عشق 
خداوند به آن ها است. يعنی، همان عشقي كه موجب حركت از عدم به وجود 
شد؛ هستي را شکل داد و همه چيز را به سوي كثرت روانه كرد، مجري طرح 
بازگشت آن ها به سوي وحدت نيز هست. در بين مخلوقات، تنها انسان است 
كه به دليل اختيار خود، گاهي نسبت به بازگشت ترديد دارد؛ اما نقش عشق 
)در طرح بي نظير خلقت( به او اجازه ي ماندن را نمي دهد و رحيميت خداوند او 

را به سوي مبدأ باز خواهد گرداند. 
البته در ميان انسان ها كساني هم هستند كه شوق عاشقانه ي رجوع به سرمنشأ 
هستي را در خود حفظ كرده اند و بلکه با عشق و اشتياق بيشتر راه را مي پيمايند.
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در عين حال، مسير حركت انسان سراسر آزمون و سنجش است و بدون 
اين ارزيابي ها طرح بازگشت عبث خواهد بود. زيرا فقط كمالي كه هر فرد در 
هر مرحله ي اين امتحانات حاصل مي كند، كيفيت بازگشت و سرنوشت او را 

تعيين مي سازد. 
آخرين آزمونی كه هر فردي در مسير چرخه ي جهان دوقطبي با آن مواجه 
مي شود، انتهاي حركت در »بهشت در وحدت« خواهد بود. اين آزمايش مهم، 
رويارو شدن با يک پرسش اساسي است كه دانسته يا ندانسته در همه  جاي 
بيشتر  آن  نهايي وضوح  اين مرحله ي  در  اما  است؛  بوده  مواجه  آن  با  مسير 

مي شود و پاسخ مناسب به آن، نشانه ي كمال و كليد كاميابي است.
اين پرسش اساسي كه براي هر انسانی ايجاد مي شود، اين است كه: »آيا دوست 
دارد به آغوش وحدت بپيوندد و يا هم چنان با مشغوليت هاي خود سرگرم باشد؟« 

در واقع، اين سؤال براي كسي كه در حال تجربه ي خلق كردن در »بهشت 
در وحدت« است اين طور مطرح مي شود كه »آيا وحدت را انتخاب می كند و يا 

خدايي در كثرت )خلق كردن در عالم تضاد( را ترجيح مي دهد؟«
شايد به زبان ساده تر بتوان گفت كه گويا خداوند از هر كسی مي پرسد: ميل 
داری با من باشی يا بدون من؟ )آيا مرا خداي خود مي داني و دوست داري كه 

به من ملحق شوي يا خير؟(
نواي دل انگيز  براي كساني كه  مرحله، موسيقي جهان دوقطبي  اين  در 
عشق و وحدت را سر مي دهند، خاموش مي شود و اين افراد، با پاسخ مثبت به 
دعوت خداوند، به سوي »بهشت خاص خداوند« در عالم وحدت )فرا  مکان، فرا 

 زمان، فرا  تضاد و ...( رهسپار مي شوند.
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بار ديگر تجربه ي  برگزيده اند يک  را  اما ديگران كه خودشان عالم تضاد 
حركت در چرخه ي جهان دوقطبي را از سر مي گيرند. البته، هر چقدر هم كه 
اين سقوط تکرار شود، در نهايت، اين اشخاص نيز در »آزمون آخر« يکي از 
اين تجارب، به كمال الزم براي انتخاب وحدت مي رسند و به همين دليل، از 
ديد خداوند كه فراتر از زمان است و از ابتدا تا انتهاي همه ي اين حركت ها و 
پيوستن نهايی همه ی انسان ها به خود را يک جا می بيند، همگي به فراخوان 
او پاسخ مثبت داده اند و با غلبه بر موانع جهان تضاد، مايه ي فخر و مباهات 
شده اند. از اين منظر، آدم به آغوش پرمهر خداوند باز گشته است و از بازگشت 

او استقبال شده است.
به اين لحاظ، هر يک از  كثرات آدم )انسان ها( در حال شکل دادن به اين 
تجربه ي عظيم بوده اند و خواهند بود و اگرچه در نهايت، هدف خلقت آن ها به 
نتيجه خواهد رسيد، در تالطم طاقت فرساي مسير، شرايط يکساني ندارند و 
بعضي در تب و تاب عاشقانه و لذت كسب كمال ، همواره در »بهشت نقد« به 
سر مي برند و بعضي ديگر، در فريب ظاهر مسير و در كشمکش هاي تضادآفرين، 

در رنج و سختي بوده، »دوزخ نقد« را به جان مي خرند. 
بهشـت و دوزخ باريـک بينـان نقـد مي باشـد   

حساب خود نيندازد به فـردا خود حسـاب اين جا

»صائب تبريزي«

به هر حال، آزمايش آخر بر همه ي مراحل حيات بشر سايه انداخته است؛ 
زيرا هر انساني در هر شرايطي در حال ارائه ي پاسخ مثبت يا منفي به اين سؤال 
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است و از سوي ديگر، پاسخ مثبت نهايي )كه با در نظر نگرفتن زمان، ازلي و ابدي 
است( همچون پيماني محکم او را به سوي اصل خود فرا مي خواند. البته، بسياري 
از افراد، اين پيام را نمي شنوند و از آن غافل هستند و بسياري ديگر آن را جدي 
نمي گيرند؛ اما نظام هستي همواره در حال بازگرداندن نتيجه ي غفلت و توجه، 

كمال و ضد كمال، وفاداري و پيمان شکني و  ... به هر يک از آدميان است.
ديـرم بيـش  بارون  و  بـرگ  از  گنه  ديرم        تشــويـش  بلي  قالـوا  از  مو 

 اگــر ال تقنطـوا  دستـم نگيــره       مـو  از  يـا ويلـنا انـديــش ديـرم

»بابا طاهر«

پس، خوشا بر احوال كساني كه پيوسته با خداوند بيعت استواري دارند و 
خرم و آسوده خاطر، در حالي به مرحله ي آزمون آخر مي رسند كه چيزي جز 

ميل به وحدت در دل ندارند. 
باز هشيار برون رفته و مسـت آمده ايم       وز مي لعـل لبت باده پرسـت آمده ايم

تا ابـد باز نياييم به هـوش از پي آنک       مست جام لبت از عهد الست آمده ايم

»خواجوي كرماني«

آن ها به راحتي از پرده ي ميان عالم دوقطبي و عالم تک قطبي مي گذرند و 
به يار و دلدار بي نظير خود ملحق مي شوند.

اسـرار ازل را نه تـو دانـي و نه مـن       وين حرف معمـا نه تو خواني و نه من

هست از پس پرده گفتگوي من و تو       چون پرده در افتد نه تو ماني و نه من

                                                                                                                         »خيام«
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 ،300 ،295 ،294 ،293 ،284 ،278 ،266

301، 303،  304، 305، 307، 308 و 309  

جهان های n  قطبی*   204، 206، 208،   

212، 259، 262، 263 و 304

جهنم**   27، 268، 291، 292،  293، 

 ،300 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295 ،294

301، 302، 303، 304، 305 و 306

حركت ادراكی*   100، 257، 258 و 259

حركت جمعی*   106 و 112

حركت ذاتی*   252، 256، 258، 259، 

 ،292 ،290 ،284 ،278 ،270 ،266 ،264

303 و 304

حركت طولی*   256

حركت عرضی*    256 و 257

حشر**   284، 285، 291 و 305

حفاظ*   124، 125 و 126

حفاظ اعظم*   125 و 126

حفاظ عبادی*   125

حقيقت مطلق   25، 83، 89، 161 193 

و 195

حقيقت 23، 25، 32، 39، 40،  46، 47، 

 ،68 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،58 ،48

 ،84 ،83 ،82 ،80  ،78 ،72 ،71 ،70 ،69

 ،113 ،109 ،107 ،106 ،97 ،96 ،93 ،89

 ،145  ،144  ،133  ،126  ،125  ،121

 ،167 ،165 ،162 ،160 ،158 ،157 ،155

  ،195 ،193 ،188 ،182 ،181 ،169 ،168

 ،209 ،208 ،207 ،203 ،202 ،198  ،196

 ،251 ،228 ،226 ،221 ،216 ،213 ،210

 ،271 ،269 ،267 ،265 ،263 ،258  ،254

 ،289 ،288 ،287 ،285  ،284 ،276  ،275

292،  295، 296، 297 و 299
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حکمت الهی   107، 112، 159، 160 و 241

حلقه  های رحمانی*   112 و 131

خاك**  17، 29، 88، 116، 136، 170، 

249، 276 و  295

خدامحوری**   75، 77، 92 و 95

خليفه **   254، 292، 303 و 304

خودشيفتگی   31، 32، 34، 35، 59، 87، 

167 و 187

خودمحوری**   75 و 76

دائم االتصال   93

داشته های قدرتی**   72، 73 و 74   

داشته های كمالی**   72، 73 و 74

دانش كمال*   21، 130، 265، 266، 276، 

278، 281، 284، 285، 289 و 302

درخت**   201، 202، 203، 253، 254، 

 ،295 ،294 ،291 ،284 ،283 ،267 ،255

303، 304 و 305

درك انا الحق **   161

درك جمال خداوند**   150 و 164

درك جمال يار**   73

درك حضور خداوند   97، 150 و 297

درك ذهنی*   144 و 147

درك فرا ذهنی*   144، 145 و 147

درك وحدت جهان هستی   73، 150 و 162

آگاهی*   65، 80، 115، 135،  دريافت 

 ،151 ،149 ،148 ،147 ،146 ،144 ،142

152،  158، 184،  216، 220 و 257

دنيای غير وارونه*   35، 36، 39، 40، 41، 

42، 43، 44، 45، 46، 47 و 49

دنيای وارونه*   35، 36، 37، 40، 41، 42، 

45، 46، 49 و 50

دهش   99، 101 و 104

دوزخ نقد**   309

 ،196  ،195  ،165  ،68  ،67 دوقطبی*   

 ،245  ،  244   ،234  ،233  ،215  ،212

252، 253، 257، 258، 259، 295 و 310

دين   22، 23، 24، 26، 36، 41، 42 و 64   

ذات   32، 33، 58، 83، 96،  99، 161، 

  ،208   ،203  ،194  ،193  ،192  ،191

212، 256، 257، 258 و 263   

ذكر ذهنی   96 و 97

ذكر زبانی   96 و 97
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ذكر قلبی   97

ذكر وجودی*   97

رب   44، 75، 90، 92، 215، 229،  254،  259، 

260، 261، 262، 263، 266، 278 و 306

رحمانيت   69، 99، 100، 101، 104،  

105، 128، 129، 210، 264 و 303

رحمت الهی   82، 85، 96 و 99   

  ،102   ،101  ،100  ،99  ،69 رحيميت   

104،  210، 269، 302 و 307

رسالت بندگي**   69، 101، 161، 173، 

174 و 294

رند*   182

روح جمعی**   187، 188 و 223 

 ،262  ،236  ،230  ،229 هادي*    روح 

278 و 306

روح القدس**   81، 86، 99، 229 و 306

روح اهلل**   227، 228، 229، 233،  234، 

 ،300 ،294 ،293 ،292 ،264 ،260 ،253

302 و 306

زوج آدم**   202 و 291

ژن   236، 237، 238 و 239

سالک عاشق*   65، 106، 113   

 ،175  ،147  ،122  ،87  ،26 شاهد**   

193، 210، 255 و 287

شبکه ی مثبت*   102، 103، 186 و 195

شبکه ی منفی*   102، 103، 186 و 195

شجره**   201 و 304

شريعت   22، 23، 24، 25، 26، 62، 63، 

64 و 66 

شعور اختيار*   226

شعور باطنی*   94 و 95

شعور حيات*   225 و 226

شعور زمينه*   225 و 226

شعور ظاهری*   93 و 94

شعور غريزی*   225 و 226

شفاعت   243 و 267

شناخت حسی   15 و 53

شناخت عقلی   15، 57 و 226

شيطان**   19، 22، 62، 70، 76، 106، 

 ،247 ،246 ،244 ،186 ،180 ،125 ،119

248، 249 و 254

صلح با خدا   158، 159، 161 و 164
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 ،165  ،164 خود   158، 159،  با  صلح 

166 و 167

صلح با ديگران   158، 159 و 168

صلح با هستی   158، 159، 161، 164 و 168

صواب**   133 و 177   

ضد شعور*    94، 95 و 219

ضد كمال   73، 109، 128، 133، 149، 165، 

176، 177، 218، 247 250، 295 و 310

طاغوت**   244، 249 و 250

طبيعت   34، 39، 43، 63، 64، 137 و 164

طريقت**   62، 63، 64، 65، 66، 76، 77 و 80

ظاهر   20، 26، 38، 39، 49، 54، 64، 

  ،141  ،132  ،119  ،93  ،73  ،70  ،69

 ،257 ،246 ،245 ،242 ،218 ،169 ،167

258 و 309

ظلم   159، 195، 207، 243، 288 و 297

 ،107  ،106  ،105  ،65 سالک*    عاشق 

109 و 111

عبادت   20، 26، 27، 28، 29، 30، 69، 

 221 ،174 ،173 ،161 ،160 ،125 ،70

و 274    

عبادت خطی*   26 و 27

عبادت ذاتی*   69

عبادت صعودی*   26 و 27

عدم*   194، 215 و 307

عرفان عملی   15، 18، 51، 53،  61،  87، 

191، 195، 216 و 228

و   108  ،75  ،74  ،16 قدرت*    عرفان 

113

عرفان كمال*   16، 74، 108، 109، 113، 

151 و 182

عرفان نظری   15، 18، 61 و 189

عشق   18، 20، 28، 29، 30، 31، 32، 

 ،45  ،44 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33

 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53

 ،80 ،79 ،75 ،70 ،69 ،68 ،67 ،65 ،62

 ،111 ،107 ،106 ،101 ،99 ،97 ،96  ،89

 ،149 ،143 ،129 ،127 ،120 ،114 ،112

 ،161 ،160 ،158 ،157 ،156 ،154 ،152

 ،181 ،180 ،179 ،175 ،174 ،163 ،162

 ،211 ،210 ،209 ،208 ،206 ،200 ،194

 ،228 ،227 ،226 ،225 ،221 ،214 ،212
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 ،280 ،274 ،267 ،266 ،258 ،255 ،234

292، 305، 306، 307 و 308

عشق الهی**   32، 34، 35، 36، 75، 79، 

92، 111 و 184

عشق زمينی   35 و 38

عقل   19،  35، 37، 38، 42، 53، 54، 

 ،67 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55

 ،128  ،119  ،112   ،101  ،96  ،78  ،68

 ،168  ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،143

 ،210 ،209 ،207 ،206 ،205 ،199 ،176

 ،221 ،218 ،216 ،215 ،214 ،212 ،211

 ،232 ،231 ،228 ،227 ،226 ،225 ،224

233، 234، 240 و 280

عقل اختياری*   224، 225، 226 و 227

عقل اول*   206 و 214

عقل جاری*   224، 225 و 226

عقل جزء   143 و 144

عقل دوم*   206 و 214

عقل سوم*   206 و 214

عقل كل**   20، 143، 144، 154، 221 و 227

غايت كمال   20، 42 و 130   

فاز منفی*   46

فازمثبت*   46

فرا تضاد*   269 و 308

فرا زمان*    202، 203، 231، 262، 269، 

283، 284، 285، 287، 290 و 308

فرا مکان*   148، 231، 269، 285، 290 

و 308

فقر   84، 88، 175، 176، 264 و 303

فلسفه ی خلقت**   48، 64، 80، 119، 

150 و 286

فيض    99، 104، 111، 112، 267 و 296

فيض الهی   45، 99، 111 و 215

قانون بازتاب*   102، 103، 106، 220، 

241 و 242

قرب   16، 20، 29، 40، 75، 76، 108 و 187

قربانی   43، 131، 132، 176 و 235

قيامت   105، 158، 243، 266، 267، 

 ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،268

286، 287، 289، 290، 291 و 292

كارگزار   229،  241  و 221

كتاب آسمانی   156
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كتاب قدرت*   145 و 146

كتاب كمال*   145 و 146

كتاب هستی   145 و 146

كد وجودي*   163

كرامت   73، 74، 108 و 113

كمال   16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 

 ،63 ،62 ،49 ،44 ،43 ،40 ،31 ،30  ،23

 ،87 ،86 ،77 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،64

 ،113 ،112 ،109 ،108 ،97 ،93 ،92 ،91

 ،131  ،128  ،123  ،121  ،119   ،114

 ،150  ،149   ،146  ،145  ،133  ،132

 ،173  ،169  ،168  ،165  ،153  ،152

 ،184  ،180  ،179  ،177  ،176  ،174

 ،218   ،210  ،202  ،201  ،187  ،185

 ،234  ،233  ،229  ،227  ،225  ،219

 ،247 ،246 ،245 ،241 ،238 ،236 ،235

 ،259 ،258 ،256 ،255 ،250 ،249  ،248

  ،273 ،266 ،265 ،264  ،263 ،262 ،260

 ،295 ،289 ،288 ،287 ،286 ،281 ،277

298، 304، 308، 309 و 310

كمال محوری**   71، 75، 77 و 210

كميت طلبی   23

كنترل ذهن**   121

كوی خرابات*   182، 183 و 184

گستردگی*   143، 175 و 176

گناه   132، 133، 134، 177 و 180

مجادله*   268، 285، 286، 287، 288 

و 291

محو   87، 88، 89، 91، 128، 178 و 179

محور انديشه   89، 91، 92 و 93

محور وجودی*   89، 93، 94، 95، 96 و 97

مراتب   20، 27، 89، 96، 146، 156، 

 ،210 ،205 ،196 ،195 ،193 ،180 ،168

211، 215، 224 و 292

مركب*   177، 222، 223، 224، 225، 

229، 230، 233، 238، 290، 291 و 292

 ،184  ،183  ،73  ،72  ،47  ،27 مرگ   

 ،270 ،269 ،267 ،266 ،264 ،223 ،216

 ،277 ،276 ،275 ،274  ،273 ،272  ،271

278، 282 و 283

  ،229  ،228  ،192  ،104  ،75 معاد**   

 ،266  ،265 ،259 ،256 ،243 ،234 ،233
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267، 268،  269، 276 و 291

معرفت   11، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 

 ،60 ،33 ،32 ،29 ،28 ،27 ،24 ،23 ،21

 ،166 ،156 ،143 ،120 ،97 ،75 ،68 ،65

 ،277 ،276 ،227 ،184 ،182 ،170 ،169

280، 281 و 296   

 ،216  ،215  ،117  ،98  ،31 مالئک**   

 ،244  ،243  ،221  ،220  ،219  ،218

245، 255 و 277

ملک   98، 99، 115، 209، 215، 219، 

220، 224، 245، 260، 261، 282 و 284

من برنامه پذير*   82، 232، 236، 239 و 240

 ،236  ،232 ،82 برنامه ريزی شده*    من 

239 و 266

من ثابت*   232، 233، 234، 253، 292، 

293، 300 و 303

من متحرك*   232، 233، 234، 252، 

253، 292، 293، 300 و 303

من معنوی*   233، 241، 242، 243 و 244

من های ضد كمال*   165، 233، 234، 

235 و 247

من های كمال*   165، 233، 234، 235، 

236 و 247   

موحد**   297

 ،180  ،179  ،178  ،177  ،176 نفس   

 ،228  ،227  ،225  ،224  ،223  ،222

 ،258  ،253  ،252  ،238  ،234  ،233

290، 292، 293، 294 و 302

 ،286 ،285 ،284 ،202  ** واحد  نفس 

291 و 294

نهاد*   31، 82، 153، 154، 176، 223، 

224، 236 و 239

نيروی اُرگانی*   231

نيروی تغذيه   231

نيروی كالبدی*   230

هفت آسمان**   258، 259، 263، 297 و 298

هم فازی كيهانی*   142،  162 و 164

هم فازی با زمان*   134، 135، 136 و 162

هم فازی با فلک*   136 و 162

هم فازی كالبدی*   141 و 142

هوش    17، 33، 212، 215، 231، 232،  

240  و 310



هوش*   215 

هوش باطنی*   232

هوش ظاهری*   232

هوشمندی الهی*   20، 81، 86، 98، 99، 

112، 113 و 240

هوشمندی حاكم بر جهان هستی*   30، 

98، 99، 200، 201 و 301

هوشمندی كل*   73، 77، 143، 209، 

218، 219، 220 و 221

و   218  ،98  ،73 مثبت*    هوشمندی 

219

هوشمندی منفی*   73، 218 و 219

 ،203  ،194  ،161  ،99 قطبی*     هيچ 

204، 206، 208، 212، 258 و 263

وابستگي   130، 131، 132، 148، 200، 

 ،280 ،279 ،278 ،276 ،275 ،274 ،273

285 و 292

وابستگي*   162

واقعيت   36، 46، 47، 140، 144، 155، 

182، 204 و 231

وجدان   239

وجود اول*   204، 206، 208 و 209

وجود چهارم*    208 و 209   

وجود دوم*   204، 206 و 208

وجود سوم*   204، 206، 208، 244 و 259

وحدت   21، 84، 85، 86، 114، 149، 

 ،201 ،199 ،198 ،196 ،195 ،176 ،150

 ،236 ،235 ،233 ،220 ،211 ،207 ،203

 ،269 ،262 ،261 ،255 ،254 ،246 ،237

 ،299 ،298 ،297 ،294 ،293 ،286 ،285

300،  305، 306، 307، 308، 309 و 310

واليت   243 و 244

ولی   243 و 244 

ويروس  هاي غير اُرگانيگ*   129 و 130
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