
13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

521

رساله در شناخت نفس
ابراهيم بن محمد شربتدار اصفهانى (م بعد از 1135)

به كوشش: جواد جعفريان

درباره رساله و مؤلف آن
ــاله از شخصي به نام  ــگاه تهران شامل 10 رس ــناد دانش مجموعه شماره 3986 در كتابخانه مركزي و اس
ابراهيم بن محمد شربتدار است كه از فضال و شاعران اواخر دوران صفويه است. موضوع رساله ها واحد نيست 
ــاله به  ــان از تبحر مؤلف بر موضوعات مختلف از جمله علوم غريبه دارد. ذيل معرفي هر رس و تنوع آن ها نش

موضوع آن اشاره خواهيم كرد. 
ــاله « شناخت نفس» به  ــاله ها، آگاهى خاصى نداريم جز آنچه كه در پايان رس در خصوص مؤلف اين رس

اجمال درباره وضعيت خويش اشاره كرده و نوشته است: 
«ايـن چنـد كلمه در يوم االثنين 26 شـهر شـوال المكـرم در حين محاصره اصفهـان با كثرت 
بي دماغي از جوع و آزار بدني نوشـته گرديد، اميد از مطلعين و ناظرين آن كه اگر سـهوي و خطايي 
اٌه َحليٌم»1 «ِإْذ  در عبارات مالحظه نمايند به قلم اصالح، عيوب آن را مسـتور گردانند «ِإنَّ ِإْبراهيَم ألوَّ

جاَء َربَُّه بَِقْلٍب َسليٍم»2 . في سنة 1134ق»
اين جمالت حاكي از آن است كه مؤلف در سال هاي اواخر دوران صفويه زنده بوده و شاهد فجايع افغان ها 

بوده است. 

1. التوبه: 114.
2. الصافات: 84.
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رساله در شناخت نفس.../ جواد جعفريان

ــائل وى به تفاريق ابراهيم بن محمد، ابن محمد، ابراهيم، و  محمد  نام وى در آغاز و انتهاى برخى از رس
ابراهيم آمده است. على القاعده و بر اساس نسخه كتابت شده در زمان خودش، بايد ابراهيم بن محمد شربتدار 
ــائل آمده است. لقب شربتدار  ــت كه محمد ابراهيم شربتدار نيز در برخى از رس اصفهانى باشد. اين در حالى اس
اشاره به منصبى است كه مى تواند در دربار يا در آستانه هاى متبركه وجود داشته باشد. افراد فراوانى در متون 

تاريخى دوره صفوى به اين لقب، ملقب شده اند.
ــاله اى از آن با عنوان شناخت نفس در اينجا انتخاب كرده ايم، مجموعه ديگرى  به جز مجموعه اى كه رس
ــگاه نگه دارى مى شود كه آن مجموعه شامل چند  ــائل وى به شماره 3404 در كتابخانه مركزى دانش از رس
رساله است: رساله شاهى (1 – 69) رساله مصنوع ( 70 – 78. در دنا به اسم ديوان شربتدار آمده است.)، حل 
ــال 1263 كتابت شده و طبعا كتابت آن  ــرآت الخيال (89 ـ 136)1. اين مجموعه در س ــات (78ـ  89) م معمي
مربوط به روزگار مؤلف نيست، به عكس مجموعه ما كه كتابت آن مربوط به دهه چهارم قرن دوازدهم هجرى 

ميانه سالهاى 1131 ـ 1135 است.
ــهد موجود است كه از جمله  ــكده الهيات مش ــاله وى در كتابخانه دانش عالوه بر اينها نسخه اى از چند رس

شامل رساله «اربعين عقلى» است كه كتابت آن در 1283 است.
ــالمى به شماره 715/14 (سنا: 42/2)  ــاله «خواص آيات قرآن» وى نيز در كتابخانه مجلس شوراى اس رس

موجود است. در آنجا نام مؤلف ابن محمد، ابراهيم شربتدار آمده است. 
رساله «شرح مدخل منظوم» وى نيز نسخه اى در مشهد دارد2.

ــه در كتاب «تاريخ تذكره  ــاره وى و مؤلفات وى وجود دارد. اما مطالبى ك ــت كه درب ــا آگاهى هايى اس اينه
هاى فارسى»3 آمده است، تنها بر اساس مجموعه ما و رساله تذكرة الشعراي وي، بوده و افزوده اى ندارد. نيز 
مطالبى نيز كه در مجلدات تراجم الرجال درباره وى آمده، بدون ارجاع، در واقع برگرفته از همين نسخه است.

اما مجموعه مورد نظر ما شامل رسائل زير است: 
ــاله علم  ــرح المكتسب». موضوع اين رس 1 . شـرٌح لمغاطـات المكتسـب فى ذراعـة الذهب: يا «ش
كيمياست و يكي از طوالني ترين رساله هاست. شروع كتابت اوايل رجب المرجب سال 1131 هجري قمري و 
اتمام آن ذي الحجه همان سال است. كاتب اين رساله «احمد» نامى است. اين رساله در مجموعه ما، از صفحه 
ــت. ابتداي نسخه: «بدان به درستي كه كتب اهل كافيت دنيا  ــي اس 2 تا صفحه 85 قرار دارد و به زبان فارس
موضوع است بر رموز ، كه نمي دانند آن را مگر آنان  كه اخذ كرده باشند آن رموز را از حكماء يا اتفاق افتاده كه 
ــه بسيار و درس به تكرار و فكر صحيح هموار يا كه با الهام و حدس از جانب كردگار اطالع  ــد از مطالع يافته ان
ــيدنا محمد  بر آن يافته اند». انتهاي نسـخه: «والحمدهللا اّوال و آخراً و ظاهراً و باطنًا و صلي اهللا علي س

1. فهرست دانشگاه، ج 11، ص 2413-2411.
2. دنا، ج 6، ص 1055.

3. تاريخ تذكره هاي فارسي، ج 1، ص 270.
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و آله الطيبين الطاهرين . تّمت الرسالة في يوم الجمعة شهر ذي حجة  سنه الف و احدي و ثالثين و مائه 
بيد احمد، از علي مدد، نوشته شد.»

ــاله اي در باب غذاها و نوشيدني ها و تاثيرات آنها بر مزاج هاي  ــاله دوم رس 2 . رسـاله اغذيه طيب: رس
ــنتي است. اين رساله از صفحه 86 آغاز و  ــاله تغذيه سالم براساس طب س ــت. در واقع موضوع رس مختلف اس
ــي و صفحات پاياني آن به عربي است.  ابتداي نسخه: «قال  ــاله به فارس تا صفحه 91 ادامه دارد. ابتداي رس
ــره : ان احسن التغذية غذاء المحمودة وليكن كثرة اكله سيئة و نيز فرموده كه غذاي تفه و  الحكيم قدس س
بي مزه ساقط مي كند اشتها را و كسالت مي آورد». انتهاي نسخه: «فيكون قمرا خالصا باذن اهللا و ان فعلت 

النحاس ثالثة مثقال البأس به».
اين رساله در همين جا تمام مي شود. صفحه بعد از اين رساله، مطالبي است در باب «علم اصول فقه» كه 
به تعريف خبر واحد پرداخته و احكام تعارض دو خبر واحد را مورد بررسي قرار داده است. و رساله مستقل نيز 

حساب نمي شود، گويا بخش هايي از ابتداي آن موجود نيست. 
ــبب تاليف اين رساله مي گويد چون برخي از مردم از مسائل فقهي و حالل  3 . رسـاله فقهيه: مؤلف در س
و حرام اطالع چنداني ندارند و به خاطر ضيق وقت نمي توانند به مطالعه كتب و آثار بپردازند و توان تشخيص 
اخبار صحيح را ندارند، از من خواستند تا رساله اي موجز و مختصر در باب مسائل حالل و حرام بنويسم و من 
ــد از : طهارت، نماز، روزه، زكات، حج،  ــت كردم». موضوعات فقهي كه مورد بحث قرار گرفته عبارتن ــز اجاب ني
ــب، بيع، مضاربه، شفعه، وديعه ، نكاح، متعه ، رضاع ، طالق ، ايال  ء، خلع، لعان ، ميراث، حدود و  جهاد، مكاس
ديات». وي روش تحقيق خود را اين گونه بيان كرده كه در ابتداي هر باب فقهي اقوال فقها و احاديث را ذكر 
كرده و سپس به اخبار متعارض اشاره مي كند. در پايان به وجه جمع اين اخبار با اخبار ديگر مي پردازد. رساله 

به عربي است و شامل 72 صفحه كه از صفحه 92 تا 162 مجموعه را شامل مي شود.
ــم اهللا الرحمن الرحيم. الحمدهللا العليم الخبير السميع البصير ليس له شبيه و نظير  ابتداي نسـخه: «بس
ــند االصفياء محمد المصطفي شارع دين اهللا بالمنهج الطويل و القصير و  ــيد االنبياء و س و الصلوة علي س
ــير و النذير». انتهاي نسـخه: «ويمكن ان يحمل هذه الروايات علي ضرب من التقية  ألن  صاحب البش
ــي اهللا عليه و آله فيما اختلف من االخبار .  ــب كثير من العامة و قد روي ذلك عن النبي صل ــك مذه ذل
ــاس همين  بحمدهللا و عونه و حســن توفيقه و منّه و جميل صنعه» در ذريعه1 از اين كتاب ياد شده و بر اس

نسخه گفته شده است كه تأليف آن در 1128 بوده است.
ــت. در  ــي به نگارش درآمده اس 4 . مناجـات سـريع االجابـه:  اين مناجات چهار صفحه و به زبان فارس
باالي نسخه آمده است «مناجاة مصححة  صريحة  سريع االجابة  من العبد االثيم ابن محمد ابراهيم غفراهللا 

ذنوبهما و ستر عيوبهما». فاقد تاريخ كتابت و نام كاتب است.
از لحاظ انشاء نثر مسجع و بسيار اديبانه است . گوشه اي از عبارات وي اين است: 

1. الذريعه، ج 16، 280.
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«اي دستگير هر سرگشته و اي دليل هر برگشته.......»
«اي رحمت تو دستگير ما و اي كرم تو عذر پذير ما. 

اي داناي هر حال و اي شنواي هر سوال. 
اي عليم هر حالت و اي سميع هر مقالت. 

اي مجيب هر خواننده و اي غريب هر داننده، 
الهي مائيم غافالن و مائيم جاهالن

همه را به بركت نواختگان حضرتت و گداختگان هيبتت بيدار و هشدار دار. 
ــه حرمت متحيران جالل تو و عارفان كمال تو كه مرا نيز از خزانه تفضل خود فيضي عطا فرما كه  ــي ب اله

ملوكان عالم مملوك تواند و قهاران مقهور تواند و روزي خواران مروزق تواند...»
ابتداي نسخه: «يا الهي و سيدي و مواليي سوال مي كنم از تو به حقيقت تو و به حرمت بي زوال تو و به 
بركت عظمت و جالل تو و عزت و كبرياي تو و به فضل بي منتهاي تو ...». انتهاي نسـخه: « ..... و همه 
را غريق رحمت خود گرداني بكرم و فضل خود، يا ذا الجود و االحسان و المّن و االمتنان ، يا ذا الجالل و 

االكرم إنّك الملك القّدوس السالم، برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين آمين.»
ــت كه براى چاپ آماده كرده و خدمت  ــاله اس 5 . رسـاله شـناخت نفس (166 تا 173):  همين رس

خوانندگان عزيز ارائه مى شود. 
6 . رساله در اعداد و مثلثات و مربعات: مؤلف خود را با نام «حقير خاك محمد ابراهيم الشهير شربتدار» 
معرفي كرده است. در صورتي كه در رساله هاي ديگر اين مجموعه كه نام مؤلف ذكر شده بدين صورت آمده 

است «ابن محمد ابراهيم شربتدار». 
ــاله اي است در معرفت اعداد و  ــاله اشاره كرده و مي نويسد «بدان كه اين رس مؤلف در ابتدا به موضوع رس
ــاله به زبان فارسي است و از صفحه 174 تا 221  ــاختن بيوت مثلثات و مربعات و غيرهما». رس طريق مملو س

مجموعه قرار گرفته است. نمايه هايي با رنگ قرمز و حواشي نسبتا مفصلي در اطراف رساله وجود دارد.
ــم اهللا الرحمن الرحيم الحمدهللا الواحد الفرد الصمد و المنزه عن نسبة  الوالد و الولد  ابتداي نسـخه: بس

الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد...
انتهاي نسخه: ....اللهم انك قلت و قولك الحق انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون

7 . رساله در معاني بيان: رساله به زبان فارسي و از صفحه 222 تا 245 مجموعه قرار گرفته است. 
ــز و انكسار ابن محمد،  ــت «بنده معترف به عج ــاله مؤلف خود را اين گونه معرفي كرده اس ــداي رس در ابت

ابراهيم شربتدار». ولي در انتهاي رساله آمده است «بقلم كمترين مقدار محمد ابراهيم شربتدار». 
از آنجا كه مؤلف خود اهل ذوق بوده، در موارد بسياري از اشعار خود نيز براي توضيح مطالب كتاب استفاده 

كرده است. 
ابتداي نسخه: بسم اهللا الرحمن الرحيم حمدي كه سزاوار درگاه خداوند جهان و خالق زمين و آسمان تواند 
بود ارفع از آن و عالي از تقرير بيان است ... انتهاي نسخه: هر كه نيكي كند به خود كرده ، ور بدي هم كند 
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به خود كرده. هل جزاء االحسان اال االحسان. فتم مقاصدي بعون الملك العالم.
8 . گزيده حليه  المتقين:  رساله به زبان فارسي است و در صفحات 245 تا 253 مجموعه قرار دارد. 

ــت و آن است دواي بزرگ و  ابتداي نسـخه: بدان كه خاك قبر امام حسين عليه السالم شفاي هر دردس
از حضرت صادق عليه السالم منقولست كه هر كه را علتي حادث شود و به تربت آن حضرت مداوا كند البته 
شفا يابد مگر آن كه علت مرگ باشد. انتهاي نسـخه: ملتمس از ناظرين و مطلعين بر كلمات اين كتاب آن 
كه كاتب الحروف محمد ابراهيم شربتدار را به دعاي خير يادآورند كه رياضتي كشيده ام و از كتب احاديث اينها 

را جمع نموده ام كه مومنان منتفع گردند و ما اردنا اال احسانا  و توفيقا.
ــاله اين مجموعه رساله اي است در بيان احوال شعراء. همچنين در پايان  9 . تذكرة الشـعراء: آخرين رس
ــاله نيز به فارسي و در صفحات 254 تا  ــت. اين رس ــاله مختصري از احوال پادشاهان نيز ذكر شده اس اين رس

286 رساله قرار دارد. 
ابتداي نسخه: الحمدهللا لوليه و الصلوة علي محمد نبيه و السالم علي علي بن ابي طالب وليه و خليفته 
و وصيه وابن عمه . اما بعد بدان كه از زمان خلفاء تا به وقت سلطان محمود غزنوي...» «انتهاي نسخه: آمين 

يارب العالمين واجعلنا في زمرة شيعة اميرالمومنين والحمدهللا اوال و آخرا و ظاهرا و باطنا ».
10. تاريخ پادشاهان و خلفا: بعد از اتمام رساله «تذكرة الشعراء»، مطالبي به اين رساله ضميمه شده كه 
شامل نكاتي درباره تاريخ زندگي انبياء، پادشاهان و خلفا تا آخر عباسيان است. وي اين پادشاهان را به دو دسته 
ــت. پادشاهان قبل از پيامبر اكرم صلوات  ــان تقسيم كرده اس قبل از پيامبر اكرم صلوات اهللا عليه و بعد از ايش
اهللا عليه به چهار طبقه پيش داديان، كيانيان، اشكانيان و ساسانيان تقسيم شده اند و خلفاي بعد از پيامبر اكرم 

به سه دسته: خلفاي راشدين، بني اميه و بني عباس تقسيم شدند. 
ــكل اول اين كه ابتداي متن مشخص نيست. به عبارت ديگر بعد از  ــكل در اين متن وجود دارد. مش دو مش
اين كه تذكر الشعراء تمام مي شود رساله اخير بدين صورت آغاز مي شود «كه امروز صفحه روي ايران از يلمان 

[!] تيغ بّرآن قزلباش چون گل خندان گرديد....»
ــت در ميانه متن اشاره به تاريخ تأليف كرده و مي گويد ««و بر اين قول از ابتداي عهد  و نكته دوم اين اس
آدم تاكنون كه سنه خمس ثالثين و مائه و الف هجري است، نه هزار و هفتاد و دوسال هجري است». از اين 
ــال 1135 صورت گرفته است ولي در انتهاي رساله تاريخ تحرير  ــاله در س عبارت آشكار مي شود كه تاليف رس
رساله 1110 دانسته شده است  «قد كان آخر تحرير هذه الرسالة  في غرة ذي حجه من شهور سنه الف و مائه 
و عشره يعني ثالث اَلِف و ِصفر قبله». توان گفت كه تذكره الشعراء 1135 نوشته شده و بعدها كه رساله تاريخ 
پادشاهان (تأليف شده در 1110) به آن ضميمه گشته، در آغاز، اشارتى به سالى كه تذكره را نوشته، شده است.
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رساله شناخت نفس
مصنف در اين رساله كه تنها نسخه آن در مجموعه مورد استفاده ماست، به تبيين مسائل مربوط به شناخت 
ــت. وى با اشاره به قواي شهوي،  ــب قديم فلسفه و اخالق آمده، پرداخته اس ــاس آنچه كه در كت ــس بر اس نف
غضبي و عاقله، كمال انسان را در به فعليت رساندن قوه عاقله مي داند. وي طريق معرفت اهللا را معرفت نفس 
دانسته و بيان مي كند كه تامل در ذات، صفات و افعال نفس شناخت ما را نسبت به ذات، صفات و افعال حق 
ــتر مي كند. در پايان به مسئله معاد و عذاب روحاني نفس اشاره كرده و از طريق برهان احتمال به  تعالي بيش

اثبات اصل معاد مي پردازد.
ــي است و در ابتدا و انتهاي رساله هيچ اشاره اي به مؤلف يا كاتب آن نشده است. آيه پاياني  ــاله به فارس رس
ــاله  ــاله «اّن ابراهيم الواٌه حليم» مي تواند اشاره به نام مؤلف يعني «ابراهيم» باشد. چنان كه در پايان رس رس

آمده است، تأليف در سال 1134 است. محل رساله در مجموعه، از صفحه 166 تا 176 مى باشد.
ابتداي نسخه: بدان كه شناخت نفس خود را پيش از شناختن پروردگار بايد تحصيل نمود و شناخت خود 

به كالبد و روح است ...
انتهاي نسخه: ....... اميد از مطلعين و ناظرين آن كه، اگر سهوي و خطايي در عبارات مالحظه نمايند به 

قلم اصالح، عيوب آن مستور گردانند و ان ابراهيم الواه حليم اذ جاء ربه بقلب سليم في سنه 1134
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــروردگار بايد تحصيل نمود. راه شناخت خود، به كالبد و  ــدان كه شناختن نفِس خود را پيش از شناختن پ ب
ــي كه اگر غير آن مي بود هر آينه خلل  ــت كالبد از چگونگي اعضا و وضع هر يك به كيفيت ــت و معرف روح اس
وُح ِمْن أَْمِر َربِّي »1  وِح قُِل الرُّ ــئَُلونََك َعِن الرُّ در فوائد آن بعمل مي آمد و اما معرفت روح به مقتداي «َو يَْس
اجازت نيست به تصريح؛ ليكن گفته اند كه در تمام اعضاء مي باشد غير ناخن و موي و «كماء الورد في الورد».

و بعضي كه دل را پادشاه ملك بدن شمرده اند كه مكانش در سينه است و عقل را وزير او دانسته اند كه در 
ــت و پا و جوارح را كاركنان  ــان و دس دماغست و شهوت را عامل خراج و غضب را شحنه، و حواس را جاسوس
ــت را فرمان دهد بگيرد؛ و همچنين  ــخن گويد؛ و چون دس كه چون پادشاه فرمان دهد زبان را، في الحال س

همه اعضا به طوع و به طبع فرمان بردار دل اند در شهر تن. 
و فايده شهوت و غضب براي طعام و شراب و نگاهداشتن تن آفريده شده اند و تن نيز براي حمالي حواس 
و حواس نيز براي جاسوسي عقل و عقل را براي دل آفريده اند تا شمع و چراغ وي باشد كه تا دل نظاره جمال 

ربوبيت كند و به كار «َو ما َخَلْقُت الِْجنَّ َو اْإلِنَْس إِالَّ لِيَْعبُُدون »2 اقدام نمايد.
ــت عالقه ايست كه از هر يك از آنها خلقي و صفتي  ــكر كه در درون وي اس و آدمي را با هر يك از اين لش
پديد آيد كه بعضي از آنها بد است كه وي را هالك كند و بعضي نيكو باشد كه وي را به سعادت رساند و آن 

اخالق به چهار جنس است كه اخالق بهايم و اخالق سباع و اخالق شياطين و اخالق مالئكه . 
ــبب آن كه در وي شهوت و آرزو نهاده اند كار بهايم كند چون شره نمودن و پر خوردن و جماع  پس به س
ــتن و در خلق  ــگ و گرگ و شير كند چون زدن و كش ــبب آن كه در وي غضب نهاده اند كار س كردن؛ و به س
ــبب آن كه در وي مكر و حيله نهاده اند كار ديو كند و به سبب آن كه در وي  ــت و زبان؛ و به س افتادن به دس
ــت داشتن علم و صالح و پرهيز از كارهاي زشت و صالح جستن  عقل نهاده اند كار فرشتگان كند، چون دوس
ــاي خسيس و منقاد بودن به معرفت كارها  و عيب داشتن از جهل و  ــق و دور داشتن خود را از كاره ــان خل مي
ناداني و حديث نبوي است كه فرموده «هر آدمي را شيطانيست و مرا نيز هست؛ ليكن خداي تعالي مرا بر وي 

نصرت داده است تا مقهور من گشت» از همين معناست كه مذكور شد.
و چون دانستي كه در باطن آدمي اين چهار قهرمان كارفرمايند پس مالحظه كن حركات و سكنات خويش 
ــناس كه از هر حركتي كه كني صفتي در دل تو حاصل  را كه از اين چهار، در طاعت كدامي. و به حقيقت بش
شود كه آن در دل تو بماند و آن صفات را اخالق گويند و همه اخالق از اين چهار قهرمان پديد آيد. مثال اگر 
طاعت خنزير شهوت داري در تو صفت پليدي و بي شرمي و حريصي و چاپلوسي و خست و حسد و شماتت و 
ــت عقل و شرع داري هر آينه در تو صفت قناعت و  غير آن پديد آيد. پس اگر وي را مقهور گرداني و زيردس

خويشتن داري و شرم و آرامي و ظريفي و پارسايي و زهد و بي طمعي و كوتاه دستي پديد آيد.

1. االسراء: 88.
2. الذاريات: 56.
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ــتخفاف كردن بر  و اگر كلب غضب را طاعت داري در تو تهور و بي باكي و الف زدن و تكبر نمودن و اس
ــان و در خلق افتادن و دشمني پديد آيد. پس اگر آن سگ را به ادب داري  ــت و خوار داشتن ايش مردم زيردس
ــاكني و حلم و  ــازي هر آينه در تو صبر و بردباري و عفو و ثبات و شجاعت و س ــت عقل و شرع س و زير دس

كرم پديد آيد.
و اگر آن شيطان را كه كار وي آن است كه اين سگ و خوك را از جاي برانگيزاند و حيله و مكر آموزاند، 
اطاعت كني در تو صفت گريختن و جبن و خيانت و بي مروتي و فريفتن و تلبيس پديد آيد و اگر وي را مقهور 
ــكر عقل را نصرت كني در تو زيركي، معرفت و علم و حكمت و  ــوي و لش داري و به تلبيس وي فريفته نش
صالح خلق و بزرگي پديد آيد و آن اخالق نيكو در تو بماند، از جمله باقيات صالحات باشد و سعادت تو بود.

ــد آن را معصيت و شقاوت گويند و اخالق حسنه را طاعت نامند و به  ــي كه از افعال بد پديد آي ــا اخالق و ام
سبب اخالق مذكوره دل آدمي كه چون آينه است از سبب اخالق بد او را ظلمتي چون دود عارض گردد و او 
ــد و  ــازد كه تا جمال الهيت را نبيند و محجوب شود. و اخالق نيكو چون نوريست كه بدان مي رس را تاريك س
يِّئََة الَْحَسنََة  وي را از ظلمت معصيت مي زدايد و براي اين گفت رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم «أَتْبِِع السَّ

تَْمُحَها»1 يعني نيكويي كنيد از پي هر زشتي تا آن را محو كند. 
ــباع و بهائم و شياطين و مالئكه مي باشد به چه دانيم كه اصل وي  و چون دانستي كه در آدمي صفات س
ــاير صفات عارضي اند و به چه دانيم كه وي را براي اخالق فرشتگان آفريده اند نه  ــت و س گوهر فرشتگي اس

براي ديگر صفات، 
گوئيم: از آن بايد شناخت كه آدمي شريف تر و كامل تر از سباع و بهائم است و هر چيزي را كمالي داده اند 
ــت كه خر را  ــب از خر شريف تر اس كه آن نهايت درجه وي باشد كه وي را براي آن آفريده اند؛ مثال آن كه اس
ــب را براي دوانيدن در جنگ؛ تا در زير سوار چنانكه بايد بدود و وي را قوت  ــيدن آفريده اند و اس براي بار كش
باركشيدن نيز داده اند پس اگر وي از كمال خويش عاجز آيد براي وي پاالني سازند كه به درجه خر آيد و آن 

هالك و نقصان وي باشد. 
همچنين گروهي كه پندارند كه ايشان را براي خوردن و خفتن آفريده اند همه روزگار صرف اين كنند چون 
بهائم و گروهي كه پندارند كه ايشان را براي غلبه و استيالء و مقهور گردانيدن ديگران آفريده اند همچنان كه 
تركان و اعراب و الوار و اكراد را عقيده است و هر دو خطاست كه كار ستوران است بسيار خوردن و كار سگان 
ــتور از آدمي بيشتر خورد و گنجشك از آدمي زياده جماع نمايد مع  ــت بسيار جنگ نمودن و به يقين كه س اس
هذا كه انسان از ايشان شريف تر است و غلبه و استيالء به غضب باشد و اين صفت سباع را داده اند و در آدمي 
نيز هست مع كمالي كه او راست كه آن عقل است كه بدان خدا را بشناسد و بديدن عجائب و صنايع خود را 
از دست غضب و شهوت براند و اين صفت فرشتگان است و بدين صفت بر بهايم و سباع مستوليست و همه 

1. بحار االنوار، ج 68 ، ص 393. 
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ماواِت َو ما فِي اْألَْرِض َجميعا»1 َر لَُكْم ما فِي السَّ مسّخر ويند، كقوله تعالي «َو َسخَّ
ــت كه چون بميرد نه  ــت و آن صفت ها عاريتي اس  پس حقيقت آدمي آنست كه كمال و شرف وي به اوس
غضب ماند و نه شهوت كه آنها را در دنيا به مدد و چاكري او فرستاده اند؛ پس شرف آدمي از دو وجه مي باشد: 
ــت يا از الهام و اما قوت  يكي از روي علم و يكي از روي قدرت. و تحصيل علوم يا از اكتساب و مجاهدت اس
گفتار و كردار كه به اشاره دل حاصل گردد چنان كه چون دل بفرمايد انگشت بجنبد بفرمان دل و چون در دل 

صورت خشم پديد آيد عرق از هفت اندام گشاده شود و اين چون باران است در عالم ملكوت. 
ــه طعام  ــورت شهوت در دل پديد آيد بادي پديد آيد و به جانب آلت شهوت شود و چون انديش ــون ص و چ
ــرد تا طعام را تر كند چنانكه  ــت به خدمت برخيزد و آب ريختن گي ــد آن قوتي كه در زير زبان اس ــوردن كن خ

بتواند خوردن 
ــرايت مي كند به غير بدن خود، چنان كه به غضب چون بر كسي  و نيز دل را قوتي ديگر مي باشد كه س
نظر كند او بترسد و يا بر ستوري به حكم حسد توهم كند آن ستور في الحال هالك شود. چنانكه در خبرست 
ــت و چون  كه «العين تدخل الرجل في القبر و الجمل في القدر» پس اين نيز از عجائب قدرت هاي دل اس
ــد گردند و ضايع  ــاء از ديدن و شنيدن و گفتن و رفتن و شهوت راندن به مرگ فاس ــه لذت هاي جملة اعض ك
شوند اما لذت معرفت الهي كه به دل تعلق دارد به مرگ مضاعف شود، چه دل به مرگ هالك نشود هر چند 

كه تن با اعوانش فاسد گردند. 
و در آفرينِش تن نيز عجائب بسيار است و در هر عضوي از ظاهر و باطن وي معاني عجيب است و در هر 
يكي حكمت هاي غريب است و در تن آدمي چند هزار رگ و پي و استخوانست و هر يكي بر شكلي و صفتي 
ــت و تو از همه بي خبر و همين مقدار داني كه دست از براي گرفتن است و  ــت و هر يكي براي غرضي اس اس
ــم را از ده طبقه مختلف تركيب كرده اند كه اگر از ده يكي  پا از پي رفتن و زبان از براي گفتن؛ اما آن كه چش
كمتر شود ديده خلل پذيرد. و نداني كه هر طبقه براي چيست و ساير احشاء باطن چون كبد و طحال و مراره 
ــيده همه را  ــت كه طعام هاي مختلف كه از معده به وي رس و كليه و غير آن براي چيست كه كبد براي آن اس
يك صفت گرداند به رنگ خون؛ تا شايسته آن شود كه غذاي هفت اندام شود و خون در جگر چون پخته شد 
از او دودي بماند و آن سوداء بود و طحال براي آن است كه آن سودا از وي بستاند و بر سر وي كپكي زرد گرد 
ــد و چون خون از جگر بيرون آيد تنگ  ــت كه آن صفرا را از وي بكش آيد و آن صفراء بود و مراره براي آن اس
ــوداء و  ــت كه آن آب از وي بستاند تا اين كه خون بي صفراء و بي س و رقيق و بي قوام بود و كليه براي آن اس
باقوام گردد و به عروق بيرون آيد و اگر مراره را آفتي رسد صفرا بماند و از وي علت يرقان و علتهاي صفراوي 
ــودا با خون بماند علتهاي سوداوي پيدا شود و اگر كليه را آفت رسد آب  ــد س پديد آيد و اگر طحال را آفت رس

در خون بماند استسقاء پديد آيد. 
همچنين هر جزوي را از اجزاي ظاهر و باطن براي كاري آفريده اند كه تن بي آن خلل پذير شود؛ بلكه تن 

1. الجاثيه، 13.
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آدمي مثالي است از همه عالم كه از هر چه در عالم آفريده است در وي نمودار آن هست. استخوان چون كوه 
است و عرق چون باران و موي چون درختان و دماغ چون آسمان و حواس چون ستارگان  بلكه همه اجناس 
ــگ و ستور و ديو و پري و فرشته، چنان كه قبل از اين اشاره  ــت چون خوك و س آفرينش را در وي مثالي اس

به ايضاح اين معني گرديد.
ــت در وي نموداري است چنان كه آن قوتي كه در معده است  ــه وري را كه در عالم اس و همچنين هر پيش
چون مطباخ است كه طعام را هضم كند و آن كه صافي طعام را به جگر فرستد و ثفل را به امعاء چون عصار 
است و آن كه طعام را در جگر به رنگ خون كند چون رنگرز است و آن كه خون را در پستان شير سفيد گرداند 
ــت و آن كه در هر جزوي غذا را از جگر به خويشتن مي كشد چون جالب  ــازد چون گازرس و در انثيين نطفه س
است و آن كه در كليه آب از جگر مي كشد و در مثانه مي ريزد چون سقاست و آن كه ثفل را بيرون مي اندازد 
چون كناس است و آن كه صفرا و سودا انگيزد در باطن تا تن تباه شود چون عيار مفسد است و آن كه صفرا 
و سودا و علتها را دفع كند چون رئيس عادل است و چندين عامل هاي مختلف هست در باطن تو؛ هر يكي به 
كار تو مشغولند و از ايشان آگاه نيستي و تو در خواب خوش باشي و ايشان هيچ از خدمت تو نياسايند و تو نه 
ــان را به خدمت تو به پاي كرده است به جاي آري و اگر كسي يك روز  ــان را بداني و نه شكر آن كه ايش ايش
غالم خود را به خدمت تو فرستد همه عمر به شكر او مشغول باشي و آن كه چندين هزار خدمتكار و پيشه ور 
در درون تو به خدمت فرستاده است كه در همه عمر يك لحظه از خدمت تو باز نايستند از وي ياد نياوري. 

ــه صفت از صفات الهيت  ــب صنع خداي را ببيند وي را س ــر در تن براي آن كند تا عجائ ــي كه نظ و كس
حاصل گردد: 

اول آن كه بداند كه بنا كننده اين قالب و آفريننده اين، شخص قادري است به كمال كه نقص و عجز را به 
ــت كه هر چه خواهد تواند كرد، چنان كه از يك قطره آب مني چنين شخصي تواند آفريد؛  ــدرت وي راه نيس ق

پس چون اين را كه مي تواند كردن، به يقين كه زنده كردن آدمي را نيز پس از مرگ آسانتر مي تواند كرد.
ــت بر همه كارها كه اين چنين عجائب با اين همه  دويم آن كه بداند كه عالميست كه علم وي محيط اس

حكمت هاي غريب ممكن نگردد اال به كمال علم.
ــيم آن كه بداند كه لطف و عنايت و مرحمت او را نهايت نيست كه از هر چه در مي بايست آفريده و از  س
ــت. پس نظر در تفصيل  ــها و رنگها بياراس هيچ چيز آنچه دربايست بود باز نگرفته و اشكال و صور را به نقش
ــتر داني  ــت و چنان چه چون صنعت شعر را هر چند كه بيش ــي را كليد معرفت صفات الهيت اس ــش آدم آفرين
عظمت شاعر در دل تو زيادت گردد و عجائب صنع ايزد همچنين مفتاح علمست به عظمت صانع جل جالله 
ــر از تو نيست و كسي كه خود را  ــت از معرفت نفس و با اين كه به تو هيچ چيز نزديك ت ــز بابي اس ــن ني و اي
نشناخته باشد و دعوي شناخت چيز ديگر كند چون مفلس باشد كه خود را طعام نتواند دادن و دعوي كند كه 
درويشان شهر را از خود نان دهد و در كتب انبياء عليهم السالم معروف است كه يا انسان اعرف نفسك تعرف 
ربك و مشهور است كه «من عرف نفسه فقد عرف ربه» و اين كلمه دليل آن است كه نفس آدمي چون آينه 
است كه هر گاه در وي بنگرد حق را مي بيند و بسيار خلق در خود مي نگرند و حق را نمي بينند و نمي شناسند. 



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

532

رساله در شناخت نفس.../ جواد جعفريان

ــت كه آدمي  ــت شناختن آن به وجه نظر حقيقت كه آن آينه معرفتست از آن جمله يكي آن اس پس البدس
ــات خويش صفات حق را تمييز نمايد و از تصرف در  ــد و از صف ــي ذات خود هستي ذات خدا را بشناس از هست

مملكت بدن خويش تصرف حق را در جمله عالم بداند. 
چنان چه اوال چون خود را به هستي بشناخت كه الحال موجود است و پيش از اين به سالي چند او نيست 
ْهِر  و معدوم بود و از وي نام و نشاني نبود، چنانچه حق تعالي مي فرمايد «َهْل أَتى  َعَلى اْإلِنْساِن حيٌن ِمَن الدَّ
ــت كه بداند كه پيش  ــْيئًا َمْذُكورا»1 و آنچه آدمي بر اصل آفرينش خود از آن جهت راه برد آن اس لَْم يَُكْن َش
ــر و پا  ــمعي و نه بصري. و س از هستي خويش نطفه بود، از قطره آب گنديده، كه نه در وي عقلي بود و نه س
ــم و رگ و پي و استخوان و گوشت و پوست، هيچ يك را نداشته بلكه آبي سفيد بود به  ــت و زبان و چش و دس
ــت. اگر  يك صفت معلوم. پس اين همه عجائب در وي پديد آمد پس اين تغيير احوال از تغيير دهنده شده اس
ــال نيز تغيير خود دهد و بالضروره مي داند كه از  ــودش داده و خود را خود پديده نموده پس الح ــر را خ آن تغيي
آفريدن يك موي عاجز است. اكنون كه در درجه كمال است و داند كه آن وقت كه قطره آب بود ناقص تر بود 

پس به ضرورت وي را از هست شدن ذات خويش، هستي ذات آفريدگار معلوم شود.
ــد كه  ــب خويش نگرد از روي ظاهر و باطن قدرت آفريدگار خويش روشن ببيند و بشناس ــون در عجائ و چ
ــد و قدرتي از آن كامل تر، چه باشد كه از  ــت كه هر چه خواهد به هر صفت مي تواند آفري ــي بر كمال اس قدرت

چنان قطره آب حقير مهين چنين شخصي با كمال و جمال بر بدايع و عجايب بيافريند.
ــرد كه هر يكي را براي چه حكمت آفريده اند از  ــون در غرايب صفات خويش و منافع اعضاي خود نگ و چ
ــپرز و غير آن علم آفريدگار خويش  ــت و پا و غيرهما و از اعضاي باطن چون جگر و س اعضاي ظاهر چون دس
ــت، به همه چيزها محيط است و بداند كه از چنين علم هيچ چيز غايب نتواند  ــد كه به نهايت كمال اس بشناس
ــه كنند تا يك عضو را از جمله اين  ــان عمرهاي دراز انديش بود كه اگر عقل همه عقالء را در هم زنند و ايش
اعضاء به وجهي ديگر در آفرينش بيرون آرند بهتر از آن كه هست نتوانند و اگر مثال خواهند كه صورتي ديگر 
تصور كنند يا عضوي را به نوعي ديگر نمايند كه دندان هاي پيش كه سر تيز است تا طعام بّرد و ديگران را كه 
سر پهن است تا طعام آس كند و زبان بر وي چون مجهزه آسياست كه طعام را به آسيا اندازد و خورد نمايد و 
قوتي كه در زير زبان است كه از آن آب بر آن خورد شده ريزد چندان كه بايد كه تا خمير گرداند و طعام را تر 
سازد تا به گلو فرو رود، همه عقال عالم هيچ صورتي ديگر نتوانند انديشيد كه كامل تر و نيكوتر از اين باشد. 

ــت چهار در يك صف، و ابهام از ايشان دورتر و به باال كهتر،  ــت اس ــت كه در او پنج انگش و همچنين دس
ــه بند ظاهر و وي را دو بند  ــان كار مي كند و بر همه مي گردد و هر يك را س همچنان كه با هر يكي از ايش
ــازد و چون خواهد گرد كند  ــاخته كه چون خواهد قبض مي كند و چون خواهد از وي مغرفه س ظاهر چنان س
ــند در نهاد  ــازد و به وجوه بسيار به كار دارد. اگر همه عقالي عالم خواهند كه وجوهي ديگر انديش ــالح س و س
ــوي و دو از يك سوي ديگر باشد؛ يا اين كه پنج  ــه از يك س ــتان كه تا همه در يك صف بود يا س اين انگش

1. االنسان:1.
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ــه بند دارد دو باشد يا چهار؛ و هر چه انديشند و گويند همه ناقص بود و  ــت شش بود يا چهار؛ يا اين كه س اس
كامل ترين اين است كه حق تعالي آفريده است. تبارك اهللا احسن الخالقين.

ــت و در هر  ــت و بر همه چيزها مطلع اس پس معلوم مي گردد كه علم حق تعالي بر اين شخص محيط اس
ــتر دريابد و بداند  ــت، هر چند كه كسي از اين حكمت ها را بيش ــزوي از اجزاي آدمي همچنين حكمت هاس ج

تعجب وي در عظمت علم خداي تعالي بيشتر گردد.
و چون آدمي در حاجت هاي خويش نگرد اول به اعضاء و آن گاه به طعام و لباس و مسكن و احتياج طعام 
وي به باران و آفتاب و ماه و ميغ و سرما و گرما و به صنعت ها كه آن را به صالح آورند و حاجت صنعت ها به 
آالت چون آهن و چوب و مس و برنج و غير آن و حاجت اين آالت به هدايت و معرفت كه چون سازند و آن 
گاه نگاه كند كه اين همه آفريده و ساخته را ببيند بر تمام ترين صنعتي و نيكوترين عملي و از هر يكي چندان 
انواع كه اگر آفريده نشدي در خاطر هيچ كس در نيامدي و يا در آنچه توانستي خواست تا خواسته و نادانسته، 
ــت به همه آفريدگان چنان كه  ــاخته و پرداخته آن را ببيند و اين لطفي اس همه را به لطف و مرحمت حق س
فرموده «َسبََقْت َرْحَمتِي َغَضبِي »1 و پيغمبر ص فرموده كه «شفقت خداي تعالي بر بندگان بيش از آن است 

كه شفقت مادر بر فرزند شير خواره»2. 
ــق تعالي را از صفات خود معلوم كند و ذات وي را از ذات خويش داند و تنزه  ــس بايد كه آدمي صفات ح پ
و تقدس او را از حالت خود شناسد كه حق سبحانه و تعالي پاك و منزه است از هر چه در وهم و خيال درآيد 
ــه هيچ جا از تصرف وي خالي نيست و آدمي  ــت از آن كه وي را به جايي اضافت توان كرد، اگر چ ــرا اس و مب
ــت از آن كه در نظر و وهم و خيال  ــن معني را در خويش مي بيند كه حقيقت جان وي نيز منزه اس ــودار اي نم
درآيد؛ زيرا كه وي را مقدار و كميت نيست و قسمت پذير نيست و چون چنين بود وي را رنگ نبود و هر چه 
ــم آن را  در وي رنگ و مقدار نباشد، به هيچ حال در خيال در نيايد؛ زيرا كه در خيال چيزي در مي آيد كه چش
ديده باشد و جنس آن را دانسته باشد و به غير از الوان و اشكال در واليت چشم و خيال نيست و اين كه طبع 
ــت يا بزرگ و هر گاه كه اين صفات را به وي  ــت و چه شكل دارد و خورد اس تقاضا كند كه چيزي چگونه اس

راه نبود سوال چگونگي وي كردن باطل است. 
ــي كه بداني كه مي تواند بود كه چيزي مي باشد كه چگونگي را به وي راه نبود پس بايد كه در  ــر خواه و اگ
ــت، قسمت پذير نيست، و مقدار و كميت و  ــت كه محل معرفت اس حقيقت خود نظر كني و آن حقيقت دل اس

كيفيت را به وي راه نيست.
ــي را به وي راه نيست و چون  ــت؟ جواب آن بود كه چگونگ ــر كسي گويد كه روح چگونه چيزي اس  و اگ
خود را بدين صفات دانستي، بدان كه حق تعالي بدين تقديس و تنزيه اولي تر است و مردمان عجب دارند كه 
ــند، بلكه اگر  ــان خود چنانند و خود را نمي شناس آيا موجودي مي باشد بي چون و بي چگونه، و حال آن كه ايش

1. الكافي: ج1، ص442.
2. مشكاةاالنوار، طبرسي، ابوالفضل علي بن حسن، ص118.
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آدمي در خويشتن طلب كند هزار هزار چيز بيند همه بي چون و بي چگونه، از آن كه در ايشان خشم و عشق و 
درد و لذت هست و اينها بي چون و بي  چگونه اند و اگر كسي خواهد كه چوني و چگونگي آن ها را طلب نمايد 
مطلقا نتواند، از آن كه اين چيزها شكل و لوني ندارند و محسوس نمي شوند، پس اين سوال را به وي راه نبود.

ــا شكل يا لون يا چون و چگونگي آن را،  ــر كسي حقيقت او را طلب كند يا حقيقت بوي يا طعم ي ــه اگ بلك
البته كه از جواب عاجز آيد؛

و سبب اين آن است كه چوني و چگونگي به تقاضاي خيال است كه از حاسه چشم حاصل شده باشد. آن 
ــم را  ــت چون آواز پس چش ــم از آن نصيبي مي جويد و آنچه در واليت گوش اس گاه از هر چيز كه ديده، چش
ــت از نصيب گوش و  در وي هيچ نصيب نيست بلكه طلب چوني و چگونگي وي را محال بود كه او منزه اس
گوش منزه است از نصيب چشم، چنان  كه لون و شكل منزه است از نصيب گوش، و همچنين آنچه حاسه دل 
دريابد و عقل آن را بشناسد منزه است از نصيب جمله حواس و چوني و چگونگي در محسوسات بود و اين را 
ــت كه آدمي از بي چوني و بي  چگوني خود،  ــت كه در كتب معقوالت شرح داده اند و مقصود آن اس تحقيقي اس

بي چوني و بي چونگي حق تعالي را تواند شناخت.
و بداند كه چنان كه جان موجود است و پادشاه تن است و هر چه از تن وي را چوني و چگونگي هست همه 
ــت و وي بي چون و بي چگونه است، همچنين پادشاه عالم «عظم شأنه و جّل جالله» بي چون  مملكت وي اس

و بي چگونه است و هر چه چوني و چگونگي دارد چون محسوسات همه مملكت وي است. 
و نوع ديگر از تنزيه آن است كه خداي را با هيچ جايي و مكاني اضافت و نسبت نتوان داد: زيرا نتوان گفت 
ــت و جان را نيز با هيچ عضوي اضافت نتوان كرد، زيرا كه نتوان گفت در دست  ــمان يا در زمين اس كه در آس
است يا در پاي يا در سر يا در جايي ديگر؛ بلكه همه اندامهاي تن قسمت پذير است و وي قسمت پذير نيست 
ــر در قسمت ناپذير محال باشد كه فرود آيد كه آن گاه وي نيز قسمت پذير مي شود و با آن كه  ــت پذي و قسم
ــت: چنان كه همه  به هيچ عضو اضافت نپذيريد و هيچ عضو از تصرف وي خالي نيست و وي پادشاه همه اس
ــت از آن كه وي را به مكاني اضافت كنند تعالي شأنه عما  ــت و وي منزه اس عالم در تصرف پادشاه عالم اس

يقول الظالمون علوا كبيرا 
ــات؛ و يكي از جنس روح  ــت: يكي از جنس روح حيوان ــه بعضي گفته اند كه آدمي را دو روح اس ــدان ك و ب

مالئكه. كه اول را روح حيواني و ثاني را روح انساني گويند.
و روح حيواني را منبعش دل است و آن گوشت پاره ايست كه در جانب چپ حيوان نهاده است و وي چون 
بخاري لطيف است از اخالط باطن حيوان و وي را مزاجي معتدل حاصل شده از دل به واسطه عروق و ضوارب 
كه آن را نبض و حركت باشد به دماغ و به جمله اندام ها مي رسد و اين روح حّمال قوت حس و حركت است و 
چون به دماغ رسد حرارت وي كم شود و معتدل تر گردد تا چشم از وي قوت بصر گيرد و گوش از وي قوت 

شنيدن پذيرد و همچنين همه حواس استفاضه از او كنند. 
ــد ديوارها از وي روشن مي شود.  ــت كه در خانه مي گردد به هر كجا كه مي رس و مثل وي چون چراغي اس
پس چنان كه آن روشنايي از چراغ در ديوار پيدا مي شود همچنين به قدرت ايزد تعالي بينايي و شنوايي و جمله 
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حواس از اين روح در اعضاء پديد مي آيد و اگر در بعضي عروق سّده و بندي افتد آن عضو كه در پس آن بند 
باشد معطل شود و مفلوج گردد و در وي حس و قوت و حركت نباشد و طبيب جهد آن كند تا آن سّده بگشايد. 
ــون فتيله و مثل غذا چون روغن، همچنين هر گاه كه  ــن روح چون آتش چراغست و مثل دل چ ــل اي و مث
روغن، بازگيري چراغ بميرد و چون غذا بازگيري مزاج معتدل اين روح باطل شود و حيوان بميرد. و همچنين 
با وجود روغن چون فتيله، روغن بسيار بكشد، تباه شود. همچنين دل به روزگار دراز چنان شود كه قبول غذا 
نكند و همچنان كه اگر چيزي بر چراغ زني چراغ فرو ميرد، هر چند كه روغن و فتيله بر جاي باشد، لهذا چون 

حيوان را زخمي عظيم رسد بميرد. 
و اين روح با مزاج وي معتدل بود چنان كه شرط است معاني لطيف را كه چون به قبول قوت حس و حركت 
ــماوي به فرمان حضرت باري و چون آن مزاج از وي باطل شود به غلبه حرارت  همي كنند از انوار مالئكه س
ــت باشد،  ــببي ديگر كه شايسته نباشد قبول آن آثار را همچنان كه آينه هر گاه روي او راس يا برودت يا به س
ــر درشت شود و زنگار گيرد آن صورت قبول  ــا را او قبول مي كند از هر چه صورت دارد و اگ ــودن صورت ه نم
ــب شده ليكن شايستگي آن قبول وي را باطل شده،  ــبب كه صورت ها هالك شده و يا غاي ــد نه از اين س نكن
همچنين شايستگي اين بخار لطيف و معتدل كه آن را روح حيواني نام كرده اند در اعتدال مزاج وي بسته است 
ــل شد قبول نكند قوت حس و حركت را و چون قبول نكند اعضا از اعطاي انوار وي محروم ماند و  ــون باط چ
بي حس و بي حركت گردد و بميرد. و معني مرگ روح حيواني  اين است و فراهم آورنده اين اسباب كه تا اين 

مزاج از اعتدال بيفتد آفريده اي است از آفريدگان خداي تعالي كه آن را ملك الموت گويند.
و اما روح انساني نه از جنس روح حيوانات است كه آن جسمي است چون هواي لطيف و چون بخار پخته 
ــته و نضج يافته و چون كه روح انساني جسم نيست از آن كه قسمت پذير نيست و معرفت  شده و صافي گش
ــت، معرفت وي هم يكي باشد و  ــي در وي فرود آيد و چنان كه حق تعالي قسمت نپذيرد و يكي اس ــق تعال ح
قسمت نپذيرد. پس در هيچ جسمي قسمت نپذيرد و فرود نيايد بلكه در چيزي يگانه قسمت ناپذير فرود آيد. 
پس فتيله و آتش و چراغ هر سه تقدير كن كه فتيله مثل دل و آتش چراغ مثل روح حيواني و نور چراغ مثل 
روح انساني است. و چنان كه نور چراغ لطيف تر از آتش چراغست كه به وي اشارت نتوان كرد، روح انساني نيز 
لطيف تر است از روح حيواني، هر چند كه نور چراغ از تبع آتش چراغست و چون چراغ باطل شود وي نيز باطل 
شود و ليكن روح انساني تبع روح حيواني نيست بلكه اصل وي است و به باطل شدن وي او باطل نمي شود. 
ــراغ به وي باشد نه قوام وي به چراغ. پس روح  ــوري تقدير كن كه از چراغ لطيف تر باشد و قوام چ ــال ن مث
حيواني چون مركبي است مر روح انساني را يا چون آلتي است او را و چون اين روح حيواني را مزاج باطل شود 
ــرد و روح انساني بر جاي خويش بماند، ليكن بي آلت و بي مركب شود و مرگ مركب و تباهي آلت،  ــب بمي قال

سوار را و صانع را معدوم نگرداند وليكن بي آلت كند. 
ــراي آن دادند تا معرفت و محبت حق تعالي صيد كند كه اگر صيد كرده  ــت كه وي را داده اند از ب ــن آل و اي
ــر فرموده كه «مرگ تحفه مومن  ــدن آلت خير وي باشد، تا از رنج وي برهد و اين كه پيغمب ــت هالك ش اس
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ــت آيد هالكي دام را غنيمت داند و اگر  ــد، چون صيد به دس ــت»1 و كسي كه دام براي صيد نهد و مي كش اس
پيش از آن كه صيد به دست آورد نعوذا باهللا كه آلت و دام باطل شود حسرت و مصيبت آن را نهايت نباشد.

 و الم اول عذاب گور و مابعدالموت است و بدان كه روح حيواني چون از عالم سفلي است كه مركب است 
از لطافت بخار اخالط چهارگانه كه خون و بلغم و صفرا و سوداست و اصل اين چهار از آب و آتش و خاك و 
هواست. و اختالف و اعتدال مزاج به حيثيت اين تفاوت به مقادير حرارت و برودت و رطوبت و يبوست است. 
ــت كه اعتدال اين چهار طبع نگاه دارد اين روح را، تا شايسته  ــت كه مقصود صنعت طب آن اس و براي اين اس
آن باشد كه مركب و آلت آن روح ديگر شود كه آن را روح انساني گويند و او از اين عالم نيست بلكه از عالم 
علوي است و از جواهر مالئكه است و هبوط وي بدين عالم غريب است نه از طبيعت ذات وي است ليكن اين 
غربت وي براي آن است تا از هدايت زاد خويش برگيرد چنان كه حق تعالي فرموده «قْلنَا اْهبُِطوا ِمْنها َجميعًا 
فَِإمَّا يَْأتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمْن تَبَِع ُهداَي فَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم يَْحَزنُوَن»2 و در جاي ديگر فرموده «إِنِّي 
يْتُُه َو نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي»3   اشارت به اختالف عالم اين دو روح است كه  ــوَّ ــراً ِمْن طيٍن فَِإذا َس خالٌِق بََش
ــت و مهيا  ــويته» وي را راس يكي را با «طين» حوالت كرد و اعتدال مزاج وي را عبارت كرد كه گفت «فاذا س
ــن را با خود اضافه كرد به مضمون «قُِل  ــدال اين بود. آن گاه گفت «نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي »  اي ــردم و اعت ك
وُح ِمْن أَْمِر َربِّي» و اين بر مثال آن بود كه كسي خرقه كرباسي را كهنه و سوخته كند تا مهياي قبول آتش  الرُّ

گردد پس نزديك آتش برد و نضج كند تا آتش در وي افتد. 
ــت و به علم طب اعتدال آن شناخته مي شود تا بيماري از  ــفلي را اعتدالي اس و چنان كه آن روح حيواني س
ــت كه آن را علم  ــالك وي را نگاه دارد، همچنين روح انساني علوي را اعتدالي اس ــض دفع گردد و از ه مري

اخالق و رياضت گويند و اعتدال آن را در شرع نگاه دارند كه آن سبب صحت وي باشد. 
ــد.  ــد ممكن نيست كه آخرت را به بصيرت بشناس پس معلوم شد كه تا كسي حقيقت ارواح آدمي را نشناس
ــت و «اصل الدين االيمان باهللا و اليوم  ــن نفس، خود كليد معرفت خدا و كليد معرفت آخرت اس ــس شناخت پ
االخر» و بعضي گفته اند كه جان آدمي قائم است به ذات خويش بي قالب و در قوام ذات و صفات خويش از 
قالب مستغني است و معني مرگ نه نيستي وي است، بلكه معني آن انقطاع تصرف وي است از قالب و معني 
حشر و بعث و اعادت نه آن است كه وي را پس از نيستي به وجود آورند بلكه معني آن است كه وي را قالبي 

دهند يعني قالبي را مهياي قبول تصرف وي كنند يك بار ديگر، چنانكه در ابتدا كرده  بودند. 
مثال راكب امروز مركبي داشت كه سوار مي شد در شب از او فوت شد و فردا به مركب ديگر سوار مي شود 
ــت. و همچنين از كودكي تا پيري اجزاي بدن به نحو ديگر  هر چند كه مركب تغيير يافته، اما راكب همان اس
ــردد و وي همان بود و اين قوم دليل بر اين آورده اند كه اگر مردي مردي را بخورد همه اجزاي آن  ــدل مي گ ب

1. تحفةالمومن الموت: الدعوات: قطب الدين راوندي، ص235.
2. بقره: 38.

3. ص: 71 و 72.
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ــت  ــر شود پس در وقت اعادت از اين دو به كدام دهند پس به قالب تازه هر روح را الزم اس ــن ديگ ــزاي اي اج
كه بدهند.

ــان گويي كه محسن و عاصي در دار دنيا به قالبي كه داشته اند طاعت يا معصيتي نموده اند   و چون به ايش
و قالب تازه در حين جزا يافتن غير مستحق است، 

جواب مي گويند كه اگر كسي را دستش را بريده باشند و بعد از آن، آن مرد كاري كند كه مستوجب ثواب و 
تفضل الهي گردد و او را به بهشت برند اگر آن دست بريده با او نباشد بي دست خواهد بود و اگر به او متصل 
گردد از آن دست كاري نكرده كه مستوجب بهشت باشد و از اين جنس نزهات گويند و به جواب تكلف كنند 

و بدين سخن ها هيچ حاجت نيست 
ــت و چون بعينه اين برجاي  ــت كه پنداشتند تويي تو و حقيقت تو قالب توس و اين اشكال از آن جهت اس

نباشد تو نيز نباشي بدين سبب در اشكال بافتادند. 
و بدان كه عذاب قبر بر دو نوع است روحاني مي باشد و جسماني و عذاب جسماني خود معلوم است از فشار 
ــند مگر كساني كه خود را شناخته باشند و حقيقت  ــول نكيرين و غير آن؛ اما عذاب روحاني را نشناس ــر و ه قب
ــت در قوام خويش، و پس  ــت به ذات خويش و از قالب مستغني اس روح خود را دانسته باشند كه وي قائم اس
ــم و گوش و جمله حواس او را مرگ از او گرفته و از فوائد  ــت و پا و چش ــت وليكن دل و دس از مرگ باقي اس
ــه درك  ــمان و زمين كه به حاس آنها عاري گرديده و از لذت زن و فرزند و مال باز مانده؛ بلكه از آنچه در آس

مي نموده خالي مانده و آنها را به سبب حواس از او گرفته و استده اند. 
ــد  ــت چون مرگ او را رس ــوق وي بود در عذاب فراق آن بماند وليكن آن كه متقي اس اگر اين چيزها معش
نْيَا ِسْجُن الُْمْؤِمن َو َجنَُّة الَْكافِر »1 و نيز آن  گويا كه به معشوق خود رسيده و از اين معنا معلوم گردد كه «الدُّ
ــتََحبُّوا  َُّهُم اْس ــت به دنياي او، كقوله تعالي «ذلَِك بَِأن كه عقوبت و راحت هر كسي در قبر به قدر دلبستگي اوس
ــخت عظيم بود و آن كه نه اينچنين باشد از او، كمتر بود و مدت و  نْيا َعَلى اْآلِخَرة»2 عذاب وي س الَْحياَة الدُّ
ــت. پس بايد كه عالقه اين كس به دنيا به قدر ضرورت باشد چنان كه كسي  شدت عذاب نيز بدين قياس اس
كه او را به طهارتخانه رفتن حاجت بود و رفتن آن را مي خواهد به ضرورت كه از آن برهد. لهذا بايد كه حرص 
ــام، كه هر دو ضرورتست و همه كارهاي  ــانيدن چنان بود كه بر فارغ كردن معده از طع ــر طعام به معده رس ب

ديگر بدين دستور. 
و بدان كه آتش دوزخ نيز روحاني مي باشد و جسماني. اما جسماني آن كه بسوزاند به عذاب گوناگون چنان 

كه مشهور است و اما آتش روحاني سه جنس است: 
يكي: آتش فراق شهوات دنيا است؛ 

دويم: آتش شرم و تشوير و خجالت و رسواييها؛

1. الكافي، ج2، ص250.
2. النحل: 107.
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سيوم: آتش محروم ماندن از جمال الطاف الهيت.
لُِع َعَلى األْفئَِدِة  َّتي  تَطَّ ِ الُْموقََدُة ال  و اين هر سه آتش را كار به جان و دل بود نه با تن. كقوله تعالي «ناُر اهللاَّ
ــي كه به جان و دل افتد شديدتر خواهد بود از آن كه  َدٍة»1 و يقين كه آتش َّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة في  َعَمٍد ُمَمدَّ إِن
تنها به تن افتد. و بعضي احمقان عوام كه انكار معاد و يوم القيام مي كنند و ظن غالب ايشان آن است كه اين 
صد و بيست و چهار هزار پيغمبر و همه اولياء و حكما و علما غلط كرده اند و مغرور بودند و عوام با اين احمقي 
ــت كه اين غلط ايشان را افتاده باشد كه مغرورند و حقيقت آخرت را  ــان دانسته اند، آخر ممكن اس كه دارند ايش

ندانسته اند و عذاب روحاني فهم نكرده اند و وجه مثال روحانيان از عالم محسوسات ندانسته اند. 
ــت  ــت كه غلط خويش را قبول نكنند و گويند كه چنان چه مي دانيم كه دو از يكي بيش اس اگر چنان اس
ــم كه روح را خود حقيقتي نيست و وي را بقايي نتواند بود و وي را اين همه رنج و راحت نتواند  ــن داني همچني
ــان از آن  ــيد. پس از مرگ روحاني و جسماني، اين كس را مزاج تباه شده و از وي نوميد بايد شد كه ايش رس

قومند كه حق تعالي در حق ايشان گفته است «َو إِْن تَْدُعُهْم إِلَى الُْهدى  فََلْن يَْهتَُدوا إِذاً أَبَداً»2 
و اگر گويند كه محال است، و معاد را ضرورتي نيست هر چند كه ممكن است كه بشود، ليكن امكان بعيد 
دارد و حقيقت اين حال پر معلوم ما نيست و به ظن غالب نيز معلوم نيست. به گماني ضعيف چرا بايد كه خود 

را همه عمر در حجره تقوي كنيم و از لذت باز ايستيم. 
ــه حكم عقل، كه راه شرع پيش گيري؛  ــم: اكنون بدين مقدار كه قرار دادي بر تو واجب شد ب ــواب گويي ج
ــت؛ چنان كه تو اگر قصد طعامي كني كه  زيرا كه به مجرد گمان ضعيف احتراز از خطرهاي عظيم واجب اس
بخوري و كسي با تو گويد كه مار دهن در اين طعام كرده، تو دست از آن بازگيري. اگر چه گمان آن بود كه 
وي دروغ مي گويد و براي آن مي گويد تا وي نخورد، ليكن ممكن است كه راست گويد. با خويشتن گويي اگر 

نخورم رنج اين گرسنگي سهل است و اگر بخورم مبادا كه وي راست گويد و من هالك شوم.
و همچنين اگر بيمار شوي و شخص تعويذ نويسي تو را گويد كه يك درم سيم به من ده تا براي تو تعويذي 
نويسم كه شفا يابي. هر چند كه غالب ظن تو آن بود كه تعويذ را با تندرستي مناسبتي نيست، وليكن تواند بود 
كه راست گويد. گويي كه ترك يك درم گفتن سهل است. يكدرم بدهم و تعويذ را بگيرم شايد كه شفا يابم. 
ــد فالن داروي تلخ بخور تا بهتر شوي و تو آن رنج داروي  و اگر منجم گويد كه چون ماه به فالن جا رس

تلخ خوردن ميكشي بقول وي و گويي كه باشد كه راست گويد. و اگر دروغ گويد اين رنج سليم است. 
پس نزديك هيچ عاقل قول صد و بيست و چهار هزار پيغمبر و اتفاق جمله بزرگان عقالء عالم چون حكماء 
و علماء و اولياء كمتر از قول منجمي و تعويذ نويسي و طبييي نباشد كه به قول ايشان رنج اندك بر خويشتن 

زنند تا از رنج آنچه عظيم تر است گاه باشد كه خالصي يابند. 
و چون كسي حساب كند كه عمر دنيا چندست و آخرت را آخر نيست، داند كه اين رنج كشيدن اندكي باشد 

1. الهمزه: 6-9.
2. الكهف: 57.
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در جنب آن خطر عظيم. و با خويشتن گويد كه اگر راست مي گويند و من در چنان عذاب ابد بمانم چه كنم و 
مرا اين راحت دنيا كه روزي چند است و گذشته باشد چه سود كند و ممكن باشد كه راست مي گويند و يقين 
ــال يك دانه كاورس برگيرد  ــت كه اگر همه عالم را پر از كاورس كنند و مرغي را بفرمايند تا به هر هزار س اس

آن كاورس به آخر رسد و از ابد هيچ كمتر نشود. 
ــيد و عمر دنيا  پس در چنين مدت اگر عذاب روحاني بود و اگر جسماني و اگر خيالي باشد چگونه توان كش
در جنب آن چه قدر دارد و هيچ عاقل نباشد كه چون در اين امر انديشه تمام كند البته مي داند كه راه احتياط 
رفتن و حذر كردن از چنين خطر عظيم واجب بود، هر چند كه با رنج بود و اگر چه با گمان بود؛ زيرا كه اكثر 
خلق براي بازارگاني در دريا نشينند و سفرهاي دراز كنند و رنج هاي بسيار كشند همه آن كار را به گمان مي 
ــتن شفقت دارد احتياط را از  ــت. پس اگر بر خويش كنند. اگر اين مرد را اين يقين نيست آخر گماني ضعيف اس
ــالم با ملحدي مناظره كرد و گفت اگر چنان  ــت نگذارد و براي اين بود كه حضرت امير المومنين عليه اس دس
است كه تو مي گويي هم تو رستي و هم ما و اگر چنان است كه ما مي گوييم پس ما رستيم و تو در بال افتادي 
و در عذاب ابد ماندي1. و اين سخن كه حضرت اميرمومنان فرمود بر مقدار ضعف عقل آن ملحد گفت نه بدان 
سبب گفت كه وي در گفتگو و اعتقاد خويش در شك بود بلكه از طريق «كّلم الناس علي قدر عقولهم»2 ادا 

فرمود، از آن كه آن امام دانست كه آنچه راه يقين است فهم آن ملحد احتمال نكند.
ــغول است به غايت احمق است و سبب آن  ــناس كه هر كه در اين عالم جز به زاد آخرت مش پس بدين بش
غفلت است و انديشه ناكردن؛ زيرا كه شهوات دنيا خود ايشان را چندان نگذارد كه در اين معني انديشه كنند، 
چه آن كس كه به يقين تمام مي داند و آن كس كه به گمان غالب مي داند و آن كس كه گمان ضعيف مي برد 
ــالمتي يابند  ــت كه به حكم عقل از اين خطر عظيم حذر كنند و راه احتياط پيش گيرند تا س بر همه واجب اس

ان شاءاهللا تعالي وحده العزيز. 
اين چند كلمه در يوم االثنين 26 شهر شوال المكرم در حين محاصره اصفهان با كثرت بي دماغي از جوع 
و آزار بدني نوشته گرديد اميد از مطلعين و ناظرين آن كه اگر سهوي و خطايي در عبارات مالحظه نمايند به 
ــنة  ــليٍم»4 . في س َُّه بَِقْلٍب َس اٌه َحليٌم»3 «إِْذ جاَء َرب قلم اصالح، عيوب آن را مستور گردانند «إِنَّ إِبْراهيَم ألوَّ

1134ق. 

ــت كه «قَاَل إِْن يَُكِن اَألْمُر َكَما تَُقوُل َو لَْيَس َكَما تَُقوُل  ــده اس ــالم در كافي نقل ش 1. اين حديث از امام صادق عليه الس
نََجْونَا َو نََجْوَت َو إِْن يَُكِن اْألَْمُر َكَما نَُقوُل َو ُهَو َكَما نَُقوُل نََجْونَا َو َهَلْكت» الكافي، ج 1، ص 78.

َّا َمَعاِشَر اْألَنْبِيَاِء أُِمْرنَا أَْن نَُكلَِّم النَّاَس َعَلى قَْدِر ُعُقولِِهْم»  ِ ص إِن ــوُل اهللاَّ ــت: «قاَل َرُس 2. حديث در منابع بدين صورت اس
الكافي، ج 1، 23.
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